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ABSTRAK 

IDEALITA KELUARGA IBRAHIM A.S.  

DALAM PERSPEKTIF TAFSIR FI ZHILALIL QUR’AN 

 

Oleh: 

Tuti Alawiyah 

 

Nabi Ibrahim dikenal sebagai Bapak Para Nabi, Bapak Monotheisme, dan 

Proklamator keadilan Ilahi, serta sebagai seorang pemimpin yang sukses mendidik 

keluarganya untuk taat kepada Allah Swt. Keluarga Ibrahim a.s. muncul sebagai 

keluarga ideal, yang tentu bukan keluarga yang merugi sehingga sangat masuk 

akal bahwa keluarga tersebut memiliki karakteristik keimanan yang kokoh dan 

amal saleh. Indikator dari idealita keluarga Ibrahim sendiri yaitu, pertama, adanya 

ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt. yang ditandai 

dengan adanya tauhid. Hal ini dimulai ketika Ibrahim membina keyakinan melalui 

pencarian Tuhan dan membawa ajaran tauhid. Tauhid itulah yang dijadikan dasar 

untuk membentuk ketenangan jiwa keluarganya. Kedua, hubungan yang harmonis 

antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan 

masyarakat. Hubungan ini jelas dari berbagai literatur ketika kita mengingat 

bahwa, bagaimana kepasrahan Sarah ketika merelakan suaminya untuk menikah 

dengan Hajar?. Bagaimana kepasrahan Hajar ketika ditinggalkan di lembah yang 

gersang dan tidak berpenghuni?. Ketaatan Ismail ketika ayahnya mendapat mimpi 

untuk menyembelihnya. Kabar gembira atas kelahiran Ishak.  Interaksi antara 

Ibrahim dengan menantunya Sayyidah yang menutupi aib dan mengatakan 

kebaikan suaminya. Kepedulian dan kasih sayang Ibrahim kepada kaum Luth 

yang akan ditimpa azab oleh Allah Swt. karena tidak mengindahkan perintah-Nya. 

Hubungan-hubungan inilah yang menjadikan keluarga harmonis atara satu dengan 

yang lainnya. Ketiga, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Kesehatan 

rohani yang sudah dijamin dari Allah Swt. berupa tauhid untuk hanya meng-

Esakan Allah Swt. begitu juga yang telah diwariskan kepada keturunannya, 

Ismail, Ishaq dan Ya‟qub. Empat, cukup sandang, pangan, dan papan. Allah Swt. 

telah mencukupi segala yang dibutuhkan hambanya. Dalam konteks idealita 

keluarga, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Swt. untuk diberi rezeki 

berupa buah-buahan. Doa inilah yang menjadikan keluarga Ibrahim dekat dengan 

Sang Maha Pencipta. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peneliti mengangkat sebuah 

judul “Idealita Keluarga Ibrahim a.s. Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an” 

dengan merumuskan masalah penelitian 1. Bagaimana karakteristik idealita 

keluarga Ibrahim a.s. dalam perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an. 2. Apakah nilai-

nilai yang dapat diteladani dari keluarga Ibrahim a.s. dalam perspektif Tafsir Fi 

Zhilalil Qur‟an ?. Penelitian ini bertujuan 1. Menjelaskan karakteristik idealita 

keluarga Ibrahim a.s. dalam perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an. 2. Mengetahui 

nilai-nilai yang dapat diteladani dari keluarga Ibrahim a.s. dalam perspektif Tafsir 

Fi Zhilalil Qur‟an.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan 
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bantuan dari berbagai referensi yang bersifat kepustakaan, misalnya buku, 

majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan lain sebagainya. Penelitian ini 

bersifat “deskriptif normatif” yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang menjadi pendekatan 

obyek, gejala atau kelompok tertentu. Berkaitan dengan pembahasan ini, yakni 

dengan menggambarkan penafsiran Sayyid Quthb tentang Idealita Keluarga 

Ibrahim a.s. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini 

yaitu dengan metode content analysis dan interpretasi. Dalam pengambilan 

kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu pola 

yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum, untuk di 

dapatkan dan di tarik menjadi kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa idealita keluarga 

Ibrahim a.s dalam pandangan tafsir Fi Zhilalil Qur‟an memiliki karakteristik 

tauhid yang murni mengarahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Penanaman 

tauhid ke dalam jiwa keluarga merupakan tahap pertama dalam konsep dasar 

pendidikan keluarga Islam yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim a.s. Dengan 

ketauhidan yang di anugerahkan kepada manusia oleh Allah Swt. manusia 

berusaha mengimani ke-Esaan Allah, firman-Nya Q.S. Az-Zukhruf: 28, Ibrahim: 

37. Tawakkal yaitu penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Swt. setelah 

berupaya dan berusaha sesuai dengan kemampuan, seperti dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Baqarah: 130-131, Ali-Imran: 159. dan mu‟minin, keluarga Nabi Ibrahim 

merupakan keluarga yang tepat sebagai keluarga mu‟minin, yaitu keluarga yang 

benar-benar beriman kepada Allah Swt. Dan nilai-nilai yang dapat diteladani dari 

keluarga Ibrahim a.s diantaranya: religius, toleransi, kerja keras, tanggug jawab, 

bersyukur. 
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MOTTO 

 

                            

                          

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: 

"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu 

akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar.” (Q.S. Ash-Shaffat 

37:102).
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Solo: Tiga Serangkai, 2015), h. 

449.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016 

 

Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai 

berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و ̓̓ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

  ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

 K ك Sh ص Ha ح
  

 L ل Dl ض Kh خ
  

 M م Th ط D د
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2. Vokal 

Vokal  

Pendek 

Contoh Vokal Panjang Contoh 

Vokal 

Rangkap 

 A ا جدل Â ي... سار  ai 

 I ي سبل Î و... قيل  au 

 U و ذكر Û يجور   

 

3. Ta‟ marbuthah 

Ta‟ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta‟ marbuthah yang mati 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na‟im. 

4. Syaddah dan Kata Sandang. 

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: 

nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada 

kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.
2
 

 

 

 

 

 

                                                             
2
M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Mahasiswa (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Penelitian ini berjudul “IDEALITA KELUARGA IBRAHIM A.S. 

DALAM PERSPEKTIF  TAFSIR FI ZHILALIL QUR‟AN”. Agar lebih jelas dalam 

memahami makna judul tersebut, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Idealita memiliki konotasi yang sama dengan ideal. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia Kontemporer kata ideal adalah sesuatu yang di dambakan dimintai atau 

dikehendaki; serasi.
3
 

Keluarga Nabi Ibrahim a.s. mempunyai karakteristik penanaman akidah 

yang benar ke dalam jiwa keluarga. Tidak hanya itu, pelajaran yang dapat diambil 

dalam meneladani keluarga Nabi Ibrahim a.s. adalah melakukan dialog 

konstruktif interaktif terhadap keluarga dan anak-anaknya. Karena beliau 

memiliki karakter pendidik yang sangat demokratis sehingga dapat menciptakan 

anak didik yang sangat patuh, dan sikap patuh tersebut adalah salah satu kunci 

keberhasilan dalam pendidikan Islam.
4
  

Senada dengan Fi Zhilalil Qur‟an karya Sayyid Quthb bahwa keluarga 

Nabi Ibrahim a.s. juga ditandai dengan karakter tauhid yang murni, mengarahkan 

                                                             
3
Peter Salim, Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), h. 548.  
4
Dedhi Suharto, Keluarga Qur‟ani (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 146.  
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ibadah hanya kepada Allah semata hal ini telah dicontohkan dalam Al-Qur‟an.
5
 

Selain itu kepemimpinan Nabi Ibrahim a.s. menjadi panutan yang akan 

membimbing manusia ke jalan Allah dan membawa mereka kepada kebaikan. 

Dan keinginan untuk melestarikannya melalui anak cucunya. Di atas prinsip inilah 

Islam menetapkan syariat kewarisan, untuk memenuhi panggilan fitrah dan untuk 

memberikan semangat supaya beraktivitas serta mencurahkan segenap 

kemampuan.
6
 

Perspektif mengandung makna “sudut pandang atau pandangan terhadap 

sesuatu”
7
. Dengan demikian maka perspektif yang di maksud untuk memberikan 

pandangan terhadap konsep agar menjadi jelas. 

Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an memiliki pandangan yang menarik dalam 

kaitannya tentang keluarga Ibrahim. Tafsir ini juga menawarkan pemecahannya 

dengan perspektif Al-Qur‟an bagi setiap problem yang muncul, ia menduduki 

posisi yang pokok di mata kaum muslimin dewasa ini.
8
 Di dalam tafsir Fi Zhilalil 

Qur‟an dijelaskan bahwa “keluarga adalah panti asuhan alami yang bertugas dan 

memelihara dan menjaga tunas-tunas muda yang sedang tumbuh serta 

mengembangkan fisik, akal dan jiwanya.” Di bawah naungan keluarga, rasa cinta, 

kasih sayang dan solidaritas saling berpadu. Dalam keluargalah individu manusia 

akan membangun perwatakannya seumur hidup. Di bawah bimbingan dan 

                                                             
5
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 8, h. 345.  

6
Ibid. Jilid 1, h. 137.   

7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1991), Cet Ke-1, h. 760. 
8
Thameem Ushama, Metodelogis Of The Exegesis, Terj. Hasan Basri dan Amroeni, 

Metodelogis Tafsir Al-Qur‟an (Jakarta: Riora Cipta, 2002), h. xiii.  
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cahanyanya mereka menguak kehidupan, menafsirkan kehidupan, dan berinteraksi 

dengan kehidupan.
9
  

Dari uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan 

judul skripsi ini adalah suatu bentuk kajian dan penelitian untuk mengungkap 

sebuah keluarga Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahima a.s. adalah salah seorang Nabi 

yang termasuk Ulul Azmi, pendidik, Ayah dan suami yang sukses mendidik 

keluarga dan ummat.  Tak ada lagi yang meragukan kualitas keimanan, keshalihan 

dan kepemimpinannya sebagai seorang nabi, utusan Allah.
10

 

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa kisah Nabi Ibrahim 

tercantum dalam Al-Qur‟an dan ayat-ayat-Nya telah tersebar di bebagai surah 

dalam Al-Qur‟an. Namun, yang dibahas dalam penelitian ini hanya ayat-ayat yang 

terkait mengenai unit sosial terkecil dari keluara Nabi Ibrahim tersebut yang 

dalam hal ini akan di tafsirkan dalam perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur‟an.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Keluarga merupakan titik tolak hakiki bagi pembangunan peradaban dan 

pemikiran umat. Peningkatan kualitas masyarakat tak bisa dilakukan dengan 

mengesampingkan pembangunan kualitas keluarga. Tentunya tema ini, masih 

actual untuk dikemukakan mengingat problematika rumah tangga adalah 

bagian dari kehidupan manusia yang bersentuhan setiap hari. 

                                                             
9
Sayyid Quthb, Di Bawah Naungan Al-Qur‟an (Terjemah) (Jakarta: Robbani Press, 

2001), h. 38.   
10

Ahmad Asy-Syirasi, Sejarah Tafsir Al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), h. 175.  
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2. Tema pokok penelitian ini relavan dengan bidang studi yang peneliti pelajari 

dijurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir. 

3. Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an dipilih dalam konteks penelitian ini karena tafsir 

tersebut menjelaskan secara lebih detail dan susunannya yang mudah 

dipahami tentang tema yang peneliti ambil terkait idealita dari potret 

kehidupan keluarga Nabi Ibrahim a.s. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an yang diturunkan oleh Allah Swt. ke dunia ini sebagai pedoman 

bagi seluruh umat-Nya karena di dalamnya memuat lengkap tentang segala 

pengetahuan mengenai kisah orang-orang terdahulu termasuk segala pola interaksi 

kehidupannya dalam bersosial dari masa ke masa, untuk dijadikan sebuah 

petunjuk bagi umat beriman yang hidup setelahnya. Firman Allah Swt.: 

                         

                             

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 

akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala 

sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (Q.S. Yusuf 

(12) : 111).
11

 

 

 

 

 

                                                             
11

Kementerian Agama RI, Op. Cit.h. 248.  
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Dalam ayat-ayat Al-Qur‟an, terdapat banyak kisah (qisshah)
12

 yang 

menceritakan nilai pendidikan dalam kehidupan sosial manusia yang dapat 

diambil pelajaran dan dicontoh seperti halnya meneladani kisah Nabi Ibrahim
13

 

dalam melakukan interaksi pendidikan terhadap Nabi Ismail a.s. Nabi Ibrahim a.s. 

yang dijuluki “Khalilullah” (kekasih Allah) memberikan keteladanan yang luar 

biasa dalam melakukan pendidikan terhadap keluarga dan anak-anaknya sehingga 

dari kisah-kisah beliau dapat kita ambil pelajarannya sampai sekarang. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Mumtahanah ayat 4: 

                  ....    

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan 

orang-orang yang bersama dengan dia;”…(Q.S. al-Mumtahanah: 4).
14

 

 

Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa banyak hal yang harus 

kita teladani dari Nabi Ibrahim a.s. dan orang–orang yang bersama dengan beliau, 

seperti Siti Sarah, Siti Hajar, Nabi Ishaq a.s. dan Nabi Ismail a.s. Nabi Ibrahim a.s. 

adalah seorang sosok ayah yang berhasil dalam upaya membina keluarga sejahtera 

yang berhasil meraih sukses besar dengan melahirkan anak keturunan sholeh yang 

kemudian mayoritas dari mereka menjadi Nabi penerus pembawa panji agama 

tauhid, termasuk di dalam keturunannya yaitu Nabi besar kita Muhammad Saw.  

                                                             
12

Menurut Fu‟ad Abd al-Baqiy, dalam alqur‟an digunakan kata qisshah dalam 30 tempat. 

Lihat dalam kitabnya al-Mu‟jam al-Mufahras li alfazh al-Qur‟an al-Karim (Mesir: Dar wa 

Maabi‟al-Sya‟b, 1938), h. 546. Dan menurut A. Hanafi, banyaknya kandungan kisah yang ada 

dalam al-Quran mencapai 1600 ayat, Jumlah 1600 ayat tersebut hanyalah ayat-ayat yang berisi 

kisah sejarah, seperti kisah Nabi-Nabi dan rasul-rasul Allah serta umat-umat terdahulu. Apabila 

dimasukan juga kisah-kisah perumpamaan dan legenda tentu akan lebih banyak lagi jumlahnya. 

Lihat dalam bukunya Segi-segi Kesustraan Pada Kisah-kisah al-Quran (Jakarta: Pustaka al-  

Husna, 1984), h. 22. 
13

Menurut Ibnu  Katsir nama lengkapnya adalah Ibrahim bin tarikh bin Nahur bin Sarugh 

bin Raghu bin Faligh bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyadz  bin saam bin Nuh a.s. Lihat dalam 

bukunya Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka imam Syafi‟I,   

2009), Jilid V, h. 27. 
14

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 549.   
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Keberhasilan Nabi Ibrahim a.s. dalam membina anak-anak sholeh di dalam 

keluarganya seperti Nabi Ismail a.s. contohnya, ditunjukkan oleh banyak indikator 

yang diantaranya adalah dialog atau interaksi antara bapak dan anak yang dapat 

mempengaruhi sepanjang hayat dengan cara penanaman akhlak sedini mungkin 

ke dalam diri anak.
15

 

Kemudian Ishaq adalah anak Ibrahim yang didapat dari Sarah, yang 

sebelumnya mandul, sementara Ya‟kub adalah anak Ishaq. Tetapi Ya‟kub 

dianggap sebagai anak Ibrahim, karena dilahirkan pada kehidupan kakeknya, 

dibesarkan di rumah dan lingkungannya. Seakan-akan Ya‟kub anak kandungnya 

sendiri. Menimba ilmu darinya dan diajarkan oleh keturunannya. Ya‟kub juga 

bergelar nabi seperti bapaknya.
16

  

Sedangkan Ismail adalah anak pertamanya dari Hajar. Penantian yang 

sekian lama membuat Ibrahim sangat mencintai anaknya itu. Tapi, Allah Swt. 

ingin  menguji imannya melalui sebuah mimpi -yang bagi para nabi adalah wahyu-

Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Sebelum melaksanakan  

perintah itu, terjadi dialog yang sangat harmonis dan menyentuh hati antara anak 

dan bapak. Ternyata, sang anak dengan hati yang tegar siap menjalani semua  

kehendak Allah. Ia bersedia disembelih oleh ayahnya demi menjalankan perintah 

Allah Swt. Ketegaran sang ayah untuk menyembelih sang anak dan kesabaran sang 

anak menjalani semua itu telah membuat mereka berhasil menempuh ujian yang 

                                                             
15

Sebagian riwayat mengatakan ke daerah birsyeba (lebih kurang 80 km di barat daya 

yerussalem) yang masih termasuk wilayah kan‟an, namun riwayat lebih mu‟tamad berdasarkan 

(Q.S. 41: 37) memastikan bahwa tempat itu Bakkah atau sekarang disebut Makkah, di Hejaz. Lihat 

Siti Chamamah Suratno, dkk., Ensiklopedi al Qur‟an Dunia Islam Modern (Yogyakarta : PT. 

Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), h. 392-393. 
16

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 7, h. 371.    
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maha berat tersebut. Allah Swt. menebus Ismail dengan seekor domba, dan 

peristiwa bersejarah itu diabadikan dalam rangkaian ibadah korban pada hari Idul 

Adha. Kisah ini direkam dalam Q.S. Ash-Shaffat ayat 102-107.
17

 

Kisah Nabi Ibrahim tersebut menggambarkan urgensi pembinaan keluarga 

yang berkaitan dengan masa depan anak keturunan. Dalam pesan kepada anak-

anaknya, para Nabi selalu menegaskan tentang Zat yang harus disembah oleh 

keturunannya setelah mereka tidak ada, yaitu Allah Swt. dan juga keharusan 

untuk menjadi muslim yang istiqomah.
18

 Sebagaimana Allah berfirman dalam 

Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 132-133: 

                          

                          

                         

                    

“dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian 

pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah 

memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk 

agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, 

ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah 

sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan 

Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha 

Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
19

 

 

 

 

                                                             
17

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 10, h. 13.    
18

Dedhi Suharto, Op. Cit. h. x.   
19

Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 

1995), Jilid I, h. 237. 
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Diantara para Nabi, Nabi Ibrahim mempunyai kedudukan yang istimewa. 

Ia adalah nenek moyang para Nabi. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa Nabi 

Ibrahim adalah sebagai bapak monotheisme,
20

 karena pada setiap ayat yang 

menceritakan Nabi Ibrahim tidak lepas dari ajaran tauhid. Oleh karena itu umat 

Islam senantiasa bershalawat kepada  Rasulullah Saw. pada waktu shalat dengan 

menyertai juga shalawat dan salam kepada Nabi Ibrahim a.s dan keluarganya.
21

  

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zilalil Qur‟an pembicaraan 

mengenai keluarga Ibrahim a.s. tidak terlepas dari ditetapkannya hakikat agama 

yaitu ajaran agama tauhid yang murni. Dijelaskan pula kedekatan hubungan antara 

akidah Nabi Ibrahim dan Ismail, Ishaq, dan Ya‟kub dan akidah kaum muslimin 

sebagai agama terakhir. Akidah yang murni dan keimanan yang dalam kepada 

Allah merupakan asas dari pendidikan  yang benar, maka  hanya Allah-lah  yang  

patut  disembah.
22

 

Nabi Ibrahim disebutkan dalam  Al-Qur‟an sebanyak 69 kali dalam 63 

ayat dan menjadi nama surat ke 14 dari Al-Qur‟an. Ayat-ayat tersebut secara garis 

besar menjelaskan tentang sifat-sifat dan keutamaan Nabi Ibrahim, Allah menguji 

Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim dan membangun ka‟bah, Nabi Ibrahim 

menunaikan ibadah haji, Nabi Ibrahim kekasih Allah, turunnya azab kepada kaum 

Nabi Ibrahim dan hijrah Nabi Ibrahim ke Sham. Juga menjelaskan tentang 

                                                             
20

Julukan ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim diyakini adalah 

seorang pendiri tiga agama besar yakni Islam, Yahudi dan Nasrani. Kendati Nabi Ibrahim sendiri 

dilahirkan jauh sebelum kitab dari ketiga agama tersebut diturunkan, namun dari keturunannya lah 

ketiga agama itu hadir. Maka dari itu selain dijuluki bapak monotheisme, Nabi Ibrahim juga 

dijuluki sebagai pemimpin umat manusia di dunia sebagaimana dikatakan dalam Q.S. Al-Baqarah 

(2):24. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur‟an: Tafsir Social Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci 

(Jakarta: Paramadina, 2002), h. 74-79.  
21

Ibid. h. 78. 
22

Sayyid Quthb, Op.Cit. Jilid 10, h. 35.  
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kehidupan kekeluargaan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail a.s., mimpi 

menghidupkan orang mati, dan berdebat dengan raja Namrud. Interaksi dengan 

ayahnya, berisi tentang dakwah kepada ayahnya, kekufuran ayah Nabi Ibrahim 

dan permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya. 

Penjelasan lainnya berisi tentang perdebatan Ibrahim dengan kaumnya, 

Ibrahim memisahkan diri dengan kaumnya, ancaman Ibrahim kepada berhala 

kaumnya, dilempar dan selamat dari api, dan berita gembira tentang Ishak dan 

Ya‟kub, serta mimpi Ibrahim menyembelih Ismail. Sedangkan nama Ismail di 

sebut sebanyak 12 kali dalam 12 ayat. Di antara kisah yang paling mengharukan 

dari perjalanan Nabi ibrahim yang disebutkan Al-Qur‟an adalah sikap terhadap 

anaknya dan sikap anaknya terhadap dirinya.
 23

 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat banyak ayat-ayat yang membicarakan 

tentang Nabi Ibrahim secara personal , namun peneliti hanya mengamati unit 

sosial terkecil dari keluarga Nabi Ibrahim a.s., maka peneliti akan meneliti isi 

kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkenaan dengan keluarga Nabi Ibrahim 

a.s. diantaranya yaitu surah Al-Baqarah ayat 125–128 tentang pembangunan 

Baitullah.. Surah Ibrahim ayat 35–41 tentang Doa-doa Nabi Ibrahim. Dan surah 

Ash-Shaffat ayat 102 tentang pendidikan qurban. Dari ayat-ayat tersebut, tersirat 

banyak pelajaran yang patut diteladani dari keluarga Ibrahim a.s. Kemudian 

peneliti mencoba untuk mengkaji dan mengungkap secara komprehensif persoalan 

tentang hakikat dari idealita keluarga Ibrahim a.s. dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an 

karya Sayyid Quthb yang merupakan tokoh tafsir kontemporer.  

                                                             
23

Dalam Surah Al-Baqarah 12 kali, surah Ali Imran 7 kali, Al-A‟nam, Hud, al-Anbiya‟ 4 

kali dan As-Shaffat, al-Haj 3 kali. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang 

menjadi pokok penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik idealita keluarga Ibrahim a.s. dalam tafsir Fi Zhilalil 

Qur‟an ?  

2. Apakah nilai-nilai yang dapat diteladani dari keluarga Ibrahim a.s. dalam 

perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur‟an ? 

 

E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan dan yang hendak di 

capai, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik keluarga Ibrahim a.s.  

dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai yang dapat diteladani dari keluarga Ibrahim 

a.s. dalam perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur‟an. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan tentang 

idealita keluarga Nabi Ibrahim a.s. dan hasil dari penelitian ini beserta 

pembahasan di dalamnya dapat berguna menambah literatur bacaan dalam 

keluasan pembahasan pendidikan mahasiswa khususnya fakultas Ushuluddin 

dan umumnya bagi masyarakat serta berguna dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan.   
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para 

akademisi untuk yang sedang atau akan meneliti tentang idealita keluarga 

Ibrahima.s. dan membuka cakrawala berfikir bahwa masih banyak pelajaran 

yang terkandung dapat diambil dari ketauladanan Nabi Ibrahim a.s. Dengan 

ini diharapkan dapat memperluas khazanah kepustakaan yang dapat menjadi 

referensi penelitian–penelitian setelahnya.  

c. Penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan 

Lampung dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti yang lain 

untuk dapat mengungkap sisi lain yang belum tercantum dalam penelitian ini. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam sebuah 

buku. Sebab melalui tinjauan pustaka tersebut dapat di ketahui posisi, orisinalitas 

dan eksistensi sebuah buku, di antara karya-karya terdahulu.
24

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang 

mengkaji masalah tersebut di antaranya: 

1. Buku yang ditulis oleh Dedhi Suharto dengan judul Keluarga Qur‟ani 

(Meneladani Ibrahim as., membangun Keluarga Sukses Bahagia), adalah 

buku yang memadukan nilai-nilai keluarga Nabi Ibrahim as. dengan beberapa 

konsep pendukung dalam Al-Qur‟an, berupa Orientasi Menjadi, Ideologi 

Memberi, Sikap Lemah Lembut, dan Dialog Konstrukif Interaktif 

                                                             
24

H.Zainal Abidin, Imamah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial (Palu:Badan 

Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012).cet I,  h.16.  
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(DIAKONIM). Sebuah teori yang telah berhasil diaplikasikan dengan baik 

oleh Keluarga Ibrahim as. dan membuahkan kesuksesan serta kebahagiaan. 

Teori aplikatif Keluarga Qur‟ani ini menjadi kunci sukses terbentuknya 

keluarga yang sukses dan bahagia. 

2. Buku yang ditulis oleh Rizem Aizid dengan judul Ibrahim Nabi Kekasih 

Allah, adalah buku yang menyajikan secara detail dan komprehensif; mulai 

dari sejarah hidupnya, keturunannya, ajaran-ajarannya dan pengaruhnya 

terhadap agama-agama yang lahir belakangan (Yahudi, Kristen dan Islam). 

Selain itu berbagai peninggalan bersejarah dari Nabi Ibrahim yang menjadi 

warisan dunia saat ini. Semua informasi lengkap mengenai sosok Nabi 

Ibrahim tersebut disajikan dengan bahasa yang lugas, sederhana dan runtut.  

3. Buku yang ditulis oleh Otong Surasman dengan judul Bercermin Pada Nabi 

Ibrahim, buku ini membahas secara luas dan transparan karakter Nabi 

Ibrahim a.s. dalam Al-Qur‟an, sehingga jika kita mampu mencontoh dan 

mempraktikannya dalam kehidupan, maka akan tercipta suatu masyarakat 

yang adil, makmur dan aman sejahtera. Salah satu contoh karakter Nabi 

Ibrahim a.s. yang diabadikan dalam Al-Qur‟an adalah Ummah. Nabi Ibrahim 

adalah sosok pemimpin yang menjadi teladan dan mempunyai akidah yang 

sangat kuat dan kukuh, bertakwa kepada Allah Swt., sangat darmawan, murah 

hati, ramah tamah, dan juga tidak mau melihat orang lain menderita. 

4. Skripsi, Gien Dwi Astuti, “Pesan-Pesan Kisah Ali Imron (Potret Keluarga 

Ideal dalam Tafsir Al Mishbah)”, tahun 2016, fakultas Ushuluddin, jurusan 

Tafsir Hadits. Skripsi ini berisi tentang potret keluarga Imron yang 
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mengaktualisasikan nilai-nilai Qur‟ani dan memberikan kontribusi kepada 

umat manusia tentang visi, misi dan makna hidup, kesuksesan, kemuliaan 

yang hakiki dengan paradigma Tauhid sebagai antitesis paradigma 

modernisme sekaligus menjadi solusi atas problematika akut manusia 

modern, yakni krisis multidimensional.  

5. Skripsi : Umi Kulsum, “Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad 

Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah, tahun 2006”, fakultas Ushuluddin, 

jurusan Tafsir Hadits. Skripsi ini berisi tentang usaha dalam mewujudkan 

keluarga sakinah yang secara umum adalah mewujudkan harmonisasi 

hubungan antara suami dan istri, membina hubungan antara anggota keluarga, 

dan membina kehidupan beragama dalam keluarga. 

6. Skripsi, Iwandri, “Pendidikan Keluarga Menurut Tafsir Al-Maraghi”, tahun 

2015, fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadits IAIN Raden Intan 

Lampung. Skripsi ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga (Informal) 

menurut Al-Maraghi sangat di perlukan dalam membina kepribadian anak 

terutama pribadi muslim. Karena pendidikan tersebut dilakukan dalam 

keluarga, maka orang tualah yang bertanggung jawab dalam mendidik 

anaknya demi tercapainya pribadi anak yang kuat. 

7. Terdapat beberapa sudut pandang yang mencoba membahas tema keluarga. 

Ada begitu banyak karya tulis dalam berbagai perspektif, baik berupa buku, 

skripsi, artikel, makalah dan lain-lain. Agar memudahkan penulisan ini 

peneliti merujuk kepada kitab tafsir Fi Zhilalil Qur‟an karya Sayyid Quthb 

juga pandangan psikologi keluarga islam menanggapi kebahagiaan dalam 
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keluarga sebagai sumber penelitian. Selain itu pula peneliti tambahkan 

dengan buku-buku tafsir, maupun literatur yang relavan dengan pokok 

permasalahan yang berkaitan. 

 Setelah pemaparan penyusun di atas tentang penelusura terhadap karya 

ilmiah terdahulu maka dapat di simpulkan bahwa belum ada pembahasan 

Pemikiran Sayyid Quthb tentang idealita keluarga ibrahim yang mengedepankan 

nilai-nilai tauhid sebagaimana yang telah ditampilkan dalam Al-Qur‟an. Tauhid 

merupakan konsep dasar dalam pendidikan keluarga Islam yang pertama, serta 

pengertian  tentang  hakikatnya,  yaitu  tentang  sifat-sifat  Allah  Swt.  serta  tanda-

tanda kekuasaan-Nya  perlu  ditanamkan  pada  generasi  keluarga  Muslim,  sesuai  

dengan  tingkatan usianya.  Dengan  demikian,  generasi  yang  terdidik  dalam  

lingkungan  keluarga  Islam  akan menyadari bahwa Allah Maha  Kuasa,  dan 

karena  ke-Maha Kuasa-an  Allah itu,  maka  hanya Allah-lah  yang  patut  

disembah.  Segala  materi  atau  benda  yang  ada  di  dunia  ini  hanyalah makhluk  

ciptaan  Allah  yang  menyiratkan  tanda-tanda  kebesaran  Allah Swt. Akidah yang 

murni dan keimanan yang dalam kepada Allah merupakan asas dari pendidikan  

yang benar. Hal  itu karena  Allah  adalah Tuhan  yang patut  disembah dengan 

sebenarnya. Dialah  Tuhan yang tidak tersembunyi baginya segala sesuatu yang di 

langit dan di bumi  serta Maha Kuasa atas segala sesuatu.
25

 

 

 

 

                                                             
25

Abdul Hakam as-Sya‟idi, Menuju Keluarga Sakinah (Jakarta: Akbar  Media  Eka  

Sarana,  2004),  h. 12. 
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G. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek penting dalam melakukan penafsiran. Pada 

bagian ini akan di jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research). Oleh karena itu, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, 

peneliti menelaah dari buku-buku kepustakaan yang relevan dan mendukung 

pembahasan yang terangkum menjadi judul skripsi ini. Penelitian diprioritaskan 

kepada kitab-kitab tafsir dan sejarah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah 

dipilih sebagai tuntunan pembahasan tentang idealita keluarga Nabi Ibrahim a.s.  

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney yang di 

kutip oleh Kaelan, penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat dan sistematis.
26

 Dan operasionalnya sehingga penelitian 

ini dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis dan objektif tentang 

permasalahan terkait keluarga Ibrahim a.s. menurut penafsiran Sayyid Quthb 

dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an. 

 

 

 

                                                             
26

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

Cet. I, h.58. 



31 

 

2. Sumber Data  

Data-data yang berasal dari kepustakaan yang dikaji, terbagi menjadi dua 

sumber, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya.
27

 Dalam hal ini penulis 

membahas tentang keluarga Ibrahim a.s. dalam Al-Qur‟an dan tafsir Fi Zhilalil 

Qur‟an. 

Sedangkan yang di maksud data sekunder adalah data yang tidak berkaitan 

dengan sumber aslinya.
28

 Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, 

majalah, makalah, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan 

yang di bahas yaitu mengenai keluarga Ibrahim a.s. 

3. Pendekatan Penelitian 

Kajian ini menggunakan pendekatan secara metodologis tafsir maudhū‟ī. 

Maudhū‟ī  artinya, judul, tema atau topik. Tafsir maudhū‟ī  artinya tafsir tematik, 

yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang terdapat dalam surat-surat al-Qur‟an yang 

berhubungan dengan satu tema, baik secara lafadznya atau hukum-hukumnya dan 

penafsirannya sesuai dengan tujuan Al-Qur‟an.
29

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tafsir maudhū‟ī (tematik). Yaitu suatu metode tafsir dengan cara 

menghimpun ayat-ayat yang mempunyai suatu makna dari penyusunan dibawah 

satu judul bahasan. 

                                                             
27

Louis Goot Shalk, Understanding History A Primer Of Historical Method, Terj. 

Nugroho Noto Susanto (Jakarta: UI. Press, 1985), h. 32.  
28

Ibid. h. 34.  
29

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1996), h. 86. 
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Adapun langkah-langkah penelitian tafsir Maudhū‟ī  menurut Abu Hayy 

al- Farmawi yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Tafsir karya Rahmat Syafi‟i 

adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), 

2. Menghimpun ayat-ayat al-Qur‟an yang berkaiatan dengan masalah yang 

telah ditetapkan 

3. Menyusun runtutan ayat tentang Idealita Keluarga Ibrahim a.s. perspektif 

tafsir Fi Zhilalil Qur‟an sesuai dengan masa turunnya. 

4. Menyebutkan Asbab al-Nuzul, karena spesifikasi objek penelitian ini 

adalah masalah keluarga, maka pendekatan historis perlu digunakan untuk 

mengetahui latar belakang turun ayat. 

5. Munasabah ayat-ayat dalam suratnya masing-masing. 

6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (Out line). 

7. Melengkapi pembahasan dengan mencantumkan hadits-hadits yang 

relavan dengan pokok pembahasan jika diperlukan dan ditemukan.
30

 

 

5. Metode Analisa Data  

Analisa data menurut Patton, adalah suatu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan kesuatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Setelah itu 

memahami, menafsirkan dan interpretasi data.
31

 Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan langkah sebagai berikut : 

1. Content Analysis 

  Content analisis adalah metode untuk menganalisis keseluruhan makna 

yang terkandung dalam data.
32

 Metode ini digunakan untuk menganalisa 

istilah-istilah yang digunakan dan muatan yang terdapat dalam data.  

 

 

                                                             
30

Rahmat Syafi‟i, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 297-298 

mengutip dari Abd Al- Hayy Al Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟i (Bandung: Pustaka Setia, 

2002). 
31

 Kaelan, Op.Cit. h. 68. 
32

Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), Edisi 

iv, h. 68-69. 
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2. Interpretasi 

  Metode Interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang 

tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif, 

untuk mencapai kebenaran otentik.
33

 Peneliti menafsirkan berdasarkan data-

data objektif yang telah dipahami, sehingga dengan demikian peneliti dapat 

mendapatkan hasil penelitian dengan pemahaman yang objektif mengenai 

materi yang peneliti teliti yaitu idealita keluarga Ibrahim a.s. dalam tafsir Fi 

Zhilalil Qur‟an. 

6. Metode Penyimpulan 

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan mendekati kebenaran, 

maka peneliti menggunakan alur pemikiran metode deduktif, yakni suatu pola 

pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum,  

untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus.
34

  Dan 

mendialogkannya sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat 

mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis dan obyektif tentang 

permasalahan seputar keluarga. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai penelitian yang bersifat deskriptif.
35

 Maka dalam penelitian ini secara 

umum peneliti menarik kesimpulan mengenai idealita keluarga Ibrahim a.s. 

dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

  

                                                             
33

 M.Baharudin, Dasar-dasar Filsafat  (Lampung: Harakindo Publishing, 2013), h. 50. 
34

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian ( Yogyakarta: Andi Offset, 1989), Jilid 1, h. 42.  
35

Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, metode, dan Teknik), 

(Bandung: Tarsito, 1994), Cet. Ke-8, h.42. 
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BAB II 

IDEALITA KELUARGA IBRAHIM A.S. DALAM SEJARAH DAN         

AL-QUR’AN 

A. Pengertian Keluarga Ideal 

Keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu 

diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum-saudara-mara. Juga 

digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak-bini, ibu bapak dan anak-anaknya. 

Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih.
36

 

Sedangkan keluarga di istilahkan dalam Al-Qur‟an dengan ahlun artinya 

keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat 

tinggal.
37

 Seperti dalam surah Huud pada ayat 40: 

                            

                           

“Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur
38

 telah memancarkan air, 

Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang 

sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah 

terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang 

beriman." dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.”
39

 
 

 

                                                             
36

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 413; W.J.S. Poerwadarminta, 

Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470; Tim Prima Pena, Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia (t.t), h. 355; Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, (Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 620.  
37

Al-Raghib, Mu‟jam Mufradat alfadh al-Qur‟an (Baerut: Dar kutu al-ilmiyah, 2004), h. 

37.  
38

Yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga 

menyebabkan timbulnya taufan.  
39

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 226.  
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Diistilahkan juga dengan qurbaa artinya keluarga yang ada hubungan 

kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang 

tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan.
40

 Seperti dalam surah 

An-Nisa ayat 7: 

                         

                      

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan.”
41

 
 

Terakhir diistilah dengan Asyirah artinya keluarga seketurunan yang 

berjumlah banyak.
42

 Seperti dalam surah At-Taubah ayat 24: 

                     

                        

                          

         

“Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum 

keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 

khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu 

cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah 

sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik.”
43

 

                                                             
40

Ahmad al-Shawi al-maliki, Hasyiah al-Alamat al-shawi (Baerut: Dar al-Fikr, 1993), h. 

65.   
41

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 78.   
42

Al-Raghib, Op. Cit. h. 375. 
43

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 190.    
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Nur Uhbiyati,  dalam bukunya, Ilmu Pendidikan Islam  mengatakan bahwa 

keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan 

undang-undang perkawinan yang sah, dalam keluarga inilah akan terjadi interaksi 

pendidikan pertama dan utama bagi anak yang akan menjadi pondasi dalam 

pendidikan selanjutnya.
44

 

Baqir menegaskan bahwa keluarga juga merupakan salah satu elemen 

pokok pembangunan entitas-entitas pendidikan, menciptakan proses-proses 

naturalisasi sosial, membentuk kepribadian-keperibadian, serta memberi berbagai 

kebiasaaan baik pada anak-anak yang terus bertahan selamanya, dengan kata lain 

bahwa keluarga merupakan benih awal penyusunan kematangan individu dan 

struktur kepribadian, dengan demikian maka keluarga merupakan elemen 

pendidikan lain yang paling nyata, tepat dan amat besar.
45

 

Berangkat dari istilah serta pengertian keluarga di atas, maka peranan 

keluarga terhadap perkembangan anak dalam keluarga sangat memiliki tempat 

yang penting, gambaran ini tidak diragukan lagi, bahwa keluarga memiliki 

dampak yang besar dalam pembentukan perilaku individu serta pembangunan 

vitalitas dan ketenangan dalam benak anak-anak. Melalui peranan keluarga, anak-

anak mendapatkan bahasa, nilai-nilai, serta kecenderungan mereka. Keluarga 

menyumbang secara langsung pada pembangunan peradaban umat manusia dan 

hubungan asosiatif di antara orang-orang. Keluarga membawa seseorang untuk 

                                                             
44

Nur Uhbiyati,  Ilmu Pendidikan Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 1997),  h.  237. 
45

Baqir Sharif al Qarashi, Seni Mendidik Islami, Terj. Mustofa Budi Santoso (Jakarta: 

Pustaka Zahra, 2003), h. 46. 
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belajar prinsip-prinsip sosiologi dan eksisnya banyak profesi dan karier yang 

orang tua transfer terhadap anak-anak mereka.
46

 

Berdasarkan keterangan tersebut maka secara khusus istilah keluarga 

dalam penelitian yang peneliti maksudkan ialah unit sosial terkecil dalam 

masyarakat, atau suatu organisasi bio-psiko-sosio-spiritual dimana anggota 

keluarga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan 

perkawinan dan bukan ikatan yang sifatnya statis dan membelenggu dengan saling 

menjaga keharmonisan hubungan satu dengan yang lain atau hubungan 

silaturrahim. Dengan istilah sederhananya bahwa dalam perspektif Islam, keluarga 

sebagai “school of love” dapat disebut sebagai “madrasah mawaddah wa rahmah, 

tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. 

Sedangkan kata Ideal menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

adalah sesuatu yang di dambakan dimintai atau dikehendaki; serasi.
47

 

Sebuah rumah tangga yang ideal tentunya harapan setiap insan yang 

mampu memenuhi hajat hidup, spritual dan material yang layak, mampu 

menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah, warrahmah) selaras, serasi 

dan seimbang serta mampu menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal 

soleh dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai ajaran islam. Di 

dalam agama Islam, dikenal sebuah ”keluarga sakinah” yang patut menjadi 

idaman semua orang karena itulah yang merupakan pangkal ketentraman hati.
48

 

 

                                                             
46

Ibid. h. 46.    
47

Peter Salim, Yenni Salim, Op. Cit. h. 548.  
48

Hasbi Indra, dkk, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 63.  
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Aziz Mushoffa menyebutkan kriteria sebuah keluarga sakinah yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta 

kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani 

kitab-kitab Allah dan al-Qur‟an, membaca dan mendalami maknanya, 

mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga 

berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, 

dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib 

maupun yang sunnah. 

2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami 

dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan 

kondisi rumahnya Islami. 

3.  Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang 

tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota 

keluarganya. 

4.  Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria 

rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah 

sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa 

pertolongan puskesmas atau dokter. 

5.  Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, 

sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana 
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dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadits yang artinya: “Dari Aisyah ra, 

bahwa sesungguhnya Hindun telah berkata: Ya Rasulullah saw, 

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang bakhil, dia tidak 

memberikanku suatu yang cukup untuk anak-anakku kecuali sesuatu yang 

aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui, maka Rasulullah bersabda: 

Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang 

wajar. (H.R. Bukhari).
49

 

6. Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan 

suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, 

menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila 

mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan 

orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih 

sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana 

terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak 

berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih 

sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo‟akan. Sedangkan hubungan 

dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling 

tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia 

terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu 

saling memaafkan.
50

 

                                                             
49

Abdullah Qadri Al-Ahdi, Kitab Al-Mas‟uliyah fil Islam (Thab‟ah As-salasah, 1992), Juz 

I, h. 60.  
50

Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam 

Menapaki 

Kehidupan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), Cet. I, h. 12-14.  
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Salah satu cara untuk mengukur kebahagiaan keluarga adalah dengan 

menggunakan standar keidealan keluarga yang telah ditetapkan oleh beberapa 

pakar atau ahli. Menurut para pakar mengenai permasalahan rumah tangga, maka 

ciri-ciri pola hubungan yang melekat pada keluarga yang bahagia adalah keluarga 

yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 51

 

a. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt. 

sebagaimana dalam firman-Nya: 

                        

         

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami 

isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 

Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Furqaan ayat 

74).
52

 
 

Menurut K.H. Dr. Diddin Hafidhuddin dalam sebuah artikel dengan judul 

Keluarga Teladan pada harian Republik (24 November 2010) yang dikutip oleh 

Dedhi Suharto dalam bukunya Keluarga Qur‟ani mengatakan bahwa keluarga 

Nabi Ibrahim saling menjaga dan saling memelihara dalam ketaatan kepada Allah 

Swt. Nabi Ibrahim sebagai sang ayah sekaligus sebagai pemimpin pergi 

berdakwah ke berbagai pelosok untuk menyebarkan risalah Allah Swt. Siti Hajar, 

sang istri, dengan ikhlas mendukung kegiatan ini, sekaligus memberikan 

dorongan dan doa restunya agar perjalanan suaminya mendapatkan keberkahan 

Allah Swt.
53
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Fuad Kauma, Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2003), h. 8. 
52

Kementerian Agama RI, Op. Cit. h. 366.  
53

Dedhi Suharto, Op. Cit. h. 26.    
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b. Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang 

lain dalam keluarga dan masyarakat. 

Hubungan yang harmonis di dalam keluarga Ibrahim tergambar pada 

kemampuan komunikasi yang excellent dari Ibrahim kepada putranya sendiri yang 

diabadikan dalam Al-Qur‟an: 

                            

                          

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: 

"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu 

akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar." (Q.S.Ash-Shaffat ayat 

102).
54

 
 

Komunikasi yang baik dengan dialog ini menjadi pilar penting dalam 

keluarga Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, ketika mendapatkan pertanyaan dari 

bapaknya tentang apa pendapatnya, Ismail yang baru beranjak dewasa mampu 

mengungkapkan kesiapannya dengan baik. Hal tersebut menjadikan perintah 

Allah Swt. itu tertunaikan dengan sangat baik sehingga Allah Swt. sangat puas. 

Kemudian Allah Swt. memberikan hadiah berupa menebus Ismail dengan kurban 

sembelihan yang besar,
55

 sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‟an: 

           

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar
56

”. 

(Q.S. Ash-Shaffat ayat 107).
57

 
                                                             

54
Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 449.    

55
Dedhi Suharto, Op. Cit. h. 44.    

56
Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail a.s. Maka Allah melarang 

menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor 

sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya Qurban yang dilakukan pada 

hari raya haji. 
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c. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial. 

Dalam hal ini peneliti mengambil contoh untuk mewakili term di atas 

terkait kesehatan rohani yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. 

Menurut Zainab Al-Ghazali dalam bukunya Menuju Kebangkitan Baru, Nabi 

Ibrahim terlahir dari keluarga pemahat patung, namun tidak membuatnya larut 

dalam kekafiran. Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa patung-patung yang disembah 

itu bisa menolongnya. Bahkan, Nabi Ibrahim tidak mengerti mengapa orang-

orang di daerahnya menyembah patung. Padahal, patung yang mereka sembah dan 

dianggap Tuhan tersebut adalah buatan ayahnya sendiri.
58

 Meskipun ayahnya 

kafir dan sesat, Nabi Ibrahim tidak berlaku kasar kepada sang ayah. Nabi Ibrahim 

tetap menyeru ayahnya dengan sopan dan santun. Hal itu terlihat dari cara Nabi 

Ibrahim memanggil ayahnya. Nabi Ibrahim tetap memanggil “Hai bapakku”, dan 

bukan “Hai Azar!”. Panggilan ini menunjukkan bahwa ia teladan para nabi dan 

rasul dalam berdakwah,
59

 tertera dalam firman Allah Swt: 

                                      

                              

                                 

                           

                               

                                                                                                                                                                       
57

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 450.    
58

Rizem Aizid, Op. Cit. h. 21.  
59

Zainab Al-Ghazali, Menuju Kebangkitan Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 
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“Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al kitab (Al Quran) ini. 

Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. 

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu 

menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat 

menolong kamu sedikitpun?. Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang 

kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka 

ikutilah Aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai 

bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka 

kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, Sesungguhnya aku khawatir 

bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu 

menjadi kawan bagi syaitan". Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-

tuhanku, Hai Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan 

kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". Berkata Ibrahim: 

"Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun 

bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan 
menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan 

berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa 

kepada Tuhanku." (Q. S. Maryam: 41-48).
60

 
 

d. Cukup sandang, pangan, dan papan. 

Terkait hal ini, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Swt. berupa rezeki 

yang paling mendasar bagi kita semua yang berlaku sepanjang zaman yaitu buah-

buahan untuk penduduk yang akan menempati lembah tandus, sebagaimana 

termaktub dalam ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 126. Namun demikian, persoalan 

rezeki ini merupakan hak bagi semua golongan manusia, baik beriman maupun 

kafir. Oleh karena itu, Allah Swt. menyatakan bahwa orang-orang kafir pun  

berhak mendapatkan rezeki yang dapat memberikan kesenangan untuk mereka. 

Hanya Allah Swt. memperingatkan bahwa penggunaan rezeki ini memiliki 
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pertanggungjawaban. Bila dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai 

dengan arahan-Nya tentu akan diberikan hadiah (reward). Sedangkan bila buruk 

penggunaannya, akan mendatangkan hukuman (punishment). Untuk menunjukkan 

kesungguhan ancaman ini, Allah Swt. menyatakan bahwa Dia Maha Memaksa 

hamba-Nya yang kafir untuk menjalani siksa neraka.
61

  

Dalam hal ini dapat diambil ibrah dari kisah kehidupan keluarga Nabi 

Ibrahim yang diterjemahkan dalam terminologi populer masa kini. Terminologi 

populer dianggap sebagai terobosan baru dalam manajemen keluarga, merupakan 

nilai-nilai yang sudah di contohkan oleh Nabi Ibrahim dalam kehidupannya dan 

sudah dituliskan dalam al-Qur‟an.
62

 

Keluarga Nabi Ibrahim  merupakan model keluarga ideal yang telah 

diabadikan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur‟an. Seperti firman Allah dalam salah 

satu ayat yang menyatakan tentang teladan hasanah yakni keteladanan Nabi 

Ibrahim dengan keluarganya:
63

 

                             

           

“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan keluarganyanya) ada teladan yang 

baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan 

(keselamatan pada) hari kemudian. dan Barangsiapa yang berpaling, Maka 

Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-

Mumtahanah ayat 6).
64

 

  

Nabi Ibrahim adalah sosok agung penegak akidah, tetap saja relavan dan 

diperlukan dalam membangun keluarga agar sukses dunia dan di akhirat. 
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Keluarga Nabi Ibrahim merupakan model keluarga teladan yang tercermin dalam 

perayaan Idul Adha dalam bentuk penyembelihan putranya, Ismail sampai 

manasik haji yang menapaktilasi milestones keimanan yang ditapakkan oleh 

keluarga tersebut.
65

 

 

B. Keluarga Ibrahim a.s. Dalam Sejarah  

Ibrahim a.s. adalah seorang Nabi yang termasuk Ulul Azmi. Ibrahim 

mempunyai kedudukan besar di kalangan para pemeluk agama-agama Yahudi, 

Masehi, dan Islam. Ibrahim merupakan nenek moyang bangsa Arab dan Israel. 

Keturunannya banyak yang menjadi nabi. Dalam riwayat dikatakan bahwa usia 

Nabi Ibrahim mencapai 175 tahun.
66

 

Ibrahim a.s. lahir dan dibesarkan di Kota Urfa (Edessa Kuno), kota kecil 

yang ada di Timur Turki, berbatasan dengan Suriah dan Turki. Adapun Turki pada 

zaman dahulu dikenal dengan nama Babilion. Pada masa itu Babilion merupakan 

negeri peradaban yang besar. Kemajuannya didukung lokasinya yang diapit dua 

sungai terkenal, yakni sungai Tigris dan sungai Eufrat. Di antara kedua sungai 

tersebut, terdapat lembah yang subur. Kelak dari lembah ini, melahirkan 

peradaban besar yang dikenal dengan peradaban Mesopotamia, dan bangsa 

Babilion menjadi salah satu penghuninya.
67

 Ayahnya bernama Azar (Tahir) bin 

Tahur bin Saruj bin Rau‟bin falij bin Aabir bin Salih bin Afakhsyad bin Saam bin 
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Nuh, hidup sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi, bersamaan dengan saat 

berkuasanya Raja Namrud bin Kan‟an bin Kusy.
68

 

Nabi Ibrahim memiliki beberapa orang istri, selain Sarah dan Hajar, dan 

beberapa orang anak, selain Ismail dan Ishaq. Keturunan-keturunan Nabi Ibrahim 

inilah yang kelak melahirkan bangsa Israil dan bangsa Arab, serta beberapa 

bangsa lainnya. Karena itu, Nabi Ibrahim pun dijuluki bapak semua bangsa
69

 

Menurut berbagai literatur  sejarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama adalah 

Sarah binti Terah atau biasa dipanggil Siti Sarah. Hampir usia 90 tahun, Sarah tak 

kunjung dikaruniai anak, sehingga Nabi Ibrahim menikah lagi. Kemudian, saat 

usia itu (90 tahun), Ibrahim dan Sarah mendapat kabar gembira dari Allah Swt. 

bahwa akan mempunyai anak yang kelak akan menurunkan bangsa-bangsa.
70

 

Malaikat datang membawa kabar gembira bagi Ibrahim dan Sarah. Sarah 

pun merasa heran dengan keajaiban yang dialaminya, begitu pula dengan Nabi 

Ibrahim. Keheranan mereka semakin menguat karena Sarah adalah wanita 

mandul. Namun, Allah Swt. Maha Kuasa dan Maha Menciptakan, Dia 

menghendaki Sarah mempunyai generasi penerus. Karena itu, mereka selalu 

mengucap syukur kepada Allah Swt. atas karunia yang telah diidam-idamkan 

sejak masih muda.
71

 

Istri pertama Nabi Ibrahim ini merupakan wanita yang sangat cantik. 

Selain Hawa, menurut sebuah riwayat tidak ada wanita yang kecantikannya 

melebihi Sarah. Selain cantik, Sarah wanita yang kaya raya dan masih saudara 
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Ibrahim. Hal ini terbukti, ketika ia memberikan semua hartanya -kambing yang 

banyak dan lahan yang luas- kepada Nabi Ibrahim untuk diurus dan 

dikembangkan. 

Terlepas dari statusnya sebagai seorang istri, Sarah adalah orang pertama 

yang mengakui kenabian Ibrahim. Selain itu, ada juga Luth, keponakan Nabi 

Ibrahim. Keduanya menjadi pengikut ajaran (ketauhidan) Nabi Ibrahim. Bahkan, 

keduanya selalu mendampingi Nabi Ibrahim dalam berdakwah.
72

 

Sejarah mencatat, Sarah adalah ibu dari para nabi. Sebab, dari rahimnya 

lahir seorang anak yang kelak menurunkan nabi-nabi dikalangan Bani Israil, yakni 

Nabi Ishaq. Ishaq merupakan bapak Nabi Ya‟kub, yang menurunkan nabi-nabi 

Bani Israil selanjutnya. Sarah menjadi contoh tentang kekuasaan Allah Swt. yang 

tidak mengenal batas, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi-Nya. 

Buktinya, Sarah yang mandul dan sudah tua, ternyata bisa melahirkan anak.
73

 

Sarah meninggal pada usia 127 tahun, atau ketika Nabi Ibrahim berusia 

137. Perhitungan ini disandarkan pada usia Sarah saat mengandung (90 tahun) dan 

usia Nabi Ibrahim saat itu (100 tahun), yang berarti umur mereka terpaut 10 

tahun.
74

 

Istri kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar yang merupakan budak kulit hitam 

pemberian Raja Namrud kepada Sarah, kemudian sarah menghadiahkan Hajar 

kepada suaminya, Ibrahim, untuk diperistri. Alasannya Sarah tak mampu 
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memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Maka Sarah pun mengizinkan 

suaminya menikahi Hajar.  

Nama lengkap Hajar adalah Hajar al-Qibthiyah al-Mishtiyah, ia lebih 

dikenal dengan sebutan Siti Hajar. Nama Hajar berasal dari kata hazdaa ajrikum 

yang berarti ini imbalanmu. Siti Hajar merupakan hadiah dari Raja Namrud untuk 

Siti Sarah dan Ibrahim. Menurut sebuah sumber, Hajar adalah anak dari Raja 

Maghreb, yaitu leluhur para nabi-nabi dalam Islam. Dari Hajar inilah, kelak lahir 

seorang putra Nabi Ibrahim yang juga diangkat menjadi Nabi, yakni Ismail. Dan 

Nabi Muhammad Saw. memiliki garis keturunan yang bersambung pada Nabi 

Ismail. 

Fir‟aun atau Raja Mesir waktu itu-yang terkenal zhalim- menghadiahkan 

Hajar kepada Sarah, waktu itu, Raja Mesir sangat senang dengan wanita, apalagi 

wanita itu sangat cantik. Sebagai seorang Raja, ia menggunakan kekuasaannya 

untuk mendapatkan wanita yang dikehendakinya. Jika wanita itu istri rakyat, 

dengan paksa ia menyuruh suaminya untuk menceraikannya, kemudian dijadikan 

selirnya. Jika wanita itu masih perawan, Raja Mesir itu langsung menjadikannya 

selir. Tentu saja tidak ada yang berani menolak perintah dari raja mereka.
75

   

Ketika Sarah dan Ibrahim dihadapkan kepada Raja, ia tak pernah berpikir 

akan bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Sang raja begitu menggebu ingin 

mendekati dan menyentunya. Namun, Fir‟aun tidak bisa menyentuhnya. Allah 

Swt. mengabulkan doa Ibrahim yang memohon kepada-Nya untuk melindungi 

Sarah dari Raja yang jahat itu. Setiap kali sang Raja menyentuh tubuh Sarah, 
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seketika itu Allah Swt. membuat tangannya mejadi lumpuh, sehingga Raja pun 

tidak bisa menyentuhnya.
76

 

Kejadian itu berulang hingga tiga kali. Setelah peristiwa ketiga, raja pun 

menyadari bahwa Tuhan Ibrahim melarangnya melakukan perbuatan itu. Fir‟aun 

pun mengurungkan niatnya dan memandang Ibrahim dan Sarah dengan rasa 

hormat. Atas rasa hormat itulah, kemudian Fir‟aun menghadiahkan seorang 

hamba sahaya kepada Sarah, yaitu seorang wanita muda, hitam, untuk 

melayaninya yaitu Hajar.
77

  

Kemudian, menurut sebuah hadits riwayat Ibn Abbas diterangkan bahwa 

tatkala Ibrahim membawa Hajar dan putranya, Ismail, ke sebuah gurun pasir yang 

kering dan tidak berpenghuni di Mekkah dan meninggalkan mereka di sana. 

Istrinya –Siti Hajar– bertanya: “Wahai Ibrahim,” mengekor di belakang suaminya, 

“Ke manakah engkau akan pergi dengan meninggalkan kami di tempat yang tidak 

ada seorang pun manusia, tidak ada satu pun tumbuhan, dan tidak ada setetes air 

pun?” Ibrahim terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Demikian juga 

ketika Siti Hajar mengulangi pertanyaan serupa. Lembah itu memang sangat 

gersang. Tapi, Nabi Ibrahim tetap bergeming. “Apakah Allah yang menyuruhmu 

melakukan ini, atau ini hanya ketetapanmu?” Tanya Siti Hajar, pada akhirnya 

Nabi Ibrahim berhenti berjalan, lalu menjawab, “Allah yang menetapkan ini.” 

“Baiklah,” jawab Siti Hajar, tanpa keraguan. Ia merasa amat tenang. Jika ini 

berasal dari Allah, tentu Dia tidak akan membiarkan kami kelaparan.”
78
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Siti Hajar berbalik arah dan kembali ke tenda tak jauh dari gundukan sisa 

Ka‟bah, lokasi dimana tenda ini berdiri kelak akan menjadi rumah dan kemudian 

kuburan mereka. Kita mengenalnya kini dengan Hijir Ismail. Kendati sedih, Nabi 

Ibrahim tetap melanjutkan perjalanannya. Ia melewati Tsaniyah lalu Kan‟an. 

Setibanya disana, Nabi Ibrahim berbalik ke arah hatinya dihadapkan, yakni pada 

gundukan sisa ka‟bah itu, lantas beliau berdoa,  "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri 

ini (Bakkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada 

menyembah berhala-berhala.” (Q.S. Ibrahim: 35). 

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 

keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah 

Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar 

mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung 

kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan 

mereka bersyukur. (Q.S. Ibrahim: 37).
79

 

Titik krusial riwayat keluarga Ibrahim terjadi ketika peristiwa ini 

dilatarbelakangi kecemburuan Sarah terhadap hajar karena telah memberikan 

keturunan kepada suaminya. Karena dikuasai rasa cemburu Sarah yang memiliki 

kuasa atas Hajar –karena budaknya- menyuruh suaminya untuk mengusir Hajar 

dan Ismail yang ketika itu baru berusia dua tahun. Ibrahim pun, tidak bisa 

menolak keinginan istrinya. Karena itu, Ibrahim kemudian membawa Hajar dan 
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Ismail hijrah dari Hebron menuju ke arah tenggara, mengarah ke gurun (padang 

pasir) yang tandus. Kemudian mereka tiba di sebuah lembah tandus.
80

 

Di lembah yang sempit itulah, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. 

Kelak, lembah tersebut dikenal dengan Bakka. Bakka merupakan salah satu nama 

dari kota Makkah. Para ulama menyebutkan, Makkah mempunyai banyak nama, 

di antaranya, Makkah, Bakka/Bakkah, Al-Baitul A‟tiq, Al-Baitul Haram, Al-

Baladul Amin wal Ma‟mun, Ummu Rahm, Ummul Qura, Shalah, Al-„Arsy, dan 

Al-Qadis (karena menyucikan dari segala macam dosa), Al-Muqaddasah, An-

Nasah, Al-Basah, Al-Hathimah, Ar-Ra‟as, Kautsa, Al-Baldah, Al-Bunyah, dan 

Al-Ka‟bah.
81

 Jadi, Bakka atau Bakah adalah Makkah, dan kata yang pertama 

(Bakkah) digunakan oleh Allah Swt. untuk menyebut “rumah pertama” di bumi, 

yakni Ka‟bah. Mengenai hal ini Allah Swt. berfirman: 

                         

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 

manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi 

petunjuk bagi semua manusia. (Q.S. Ali- Imran : 96).
82

 

  

Di kota inilah, Ka‟bah dibangun, mata air Zamzam mengalir, dan Hijir 

Ismail berada. Hajar dan Ismail merupakan orang pertama yang tinggal di Makkah 

dan membuka lembah yang awalnya tandus menjadi sebuah kota besar, seiring 

dengan memancarkan mata air Zamzam.  

Selain Sarah dan Hajar, Nabi Ibrahim memiliki istri lain bernama 

Qanthura atau Kentura. Nama lengkapnya adalah Qanthura binti Yaqthdan al-
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Kan‟aniyah, yang disebut terkahir ini dinikahi setelah Sarah wafat di usia 127 

tahun. Namun, tidak ada keterangan detail dan komprehensif tentang sosok istri 

Nabi Ibrahim yang satu ini. Catatan sejarah yang ada hanya menyebutkan bahwa 

Nabi Ibrahim dikaruniai beberapa orang putra dari Qanthura keenam anak itu 

ialah Madyan, Madayan, Zamran, Yqsyan, Yasybaq, dan Nukh. 

Dari perkawinannya dengan Sarah, Ibrahim menurunkan bangsa Israil 

(Yahudi), dan dengan Hajar menurunkan, bangsa Arab Hejaz dan dengan Kentura 

melahirkan, bangsa Midyan
83

 yang hidup di sebelah timur Teluk Aqabah.
84

 

Ishaq (sekitar 1761-1638 SM) – Yahudi dan Kristen menyebutnya Ishaq 

putra Abraham- merupakan putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Nama 

lengkapnya, Ishaq bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Ra‟u bin Falij bin 

„Abir bin Syalih Arfakhsyad bin Syam bin Nuh. Ia lahir beberapa tahun setelah 

kelahiran Ismail, Perjanjian Lama menyebutkan, ketika usia Nabi Ibrahim seratus 

tahun. Adapun kelahiran Ishaq dan Ismail terpaut empat belas tahun, tua Ismail. 

Di dalam adat kuno, istri pertama adalah istri yang sah dan diakui secara adat. 

Maka, anak dari istri pertama -meskipin lahir paling belakangan- disebut sebagai 

anak pertama. Selain itu, status Hajar sebagai istri kedua Nabi Ibrahim, tetapi ia 

tetap budak Sarah. Sebagai budak, Hajar dan Ismail menempati posisi nomor dua 

setelah Sarah dan Ishaq. Karena itu, kaum Yahudi percaya bahwa Ishaq lah 

penerus keluarga Nabi Ibrahim (Abraham). 
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Ishaq dilahirkan di kota Kan‟an, pada 1761 SM.
85

 Sebelum Sarah 

mengandung Ishaq, sebenarnya Allah Swt. sudah menjanjikan akan memberikan 

keturunan kepada Nabi Ibrahim lewat istri pertamanya. Alasan inilah, kemudian 

anak yang dijanjikan itu diberi nama Ishaq, dalam bahasa Yahudi disebut Yishaq  

yang berarti tertawa/tersenyum. Ishaq menjadi sebuah nama karena Sarah 

tersenyum/tertawa saat didatangi Malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwa ia 

akan hamil. Hal ini difirmankan oleh Allah: 

                                 

                               

                                  

    

“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami 

sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak 

(akan lahir puteranya) Ya'qub. Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, 

Apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, 

dan ini suamikupun dalam Keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini 

benar-benar suatu yang sangat aneh." Para Malaikat itu berkata: "Apakah kamu 

merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan 

keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, Hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha 

Terpuji lagi Maha Pemurah." (Q.S. Huud: 71-73).
86

 

 

Setelah dewasa, Ishaq menikah dengan Rufaqa, dan dikaruniai dua orang 

putra, yakni Ish,
87

 dan Ya‟kub.
88

 Kelak Ya‟kub menjadi seorang Nabi dan 

keturunannya (Yusuf) pun oleh Allah Swt. diangkat menjadi nabi.  
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Seperti sifat ayahnya Ishaq adalah nabi yang memiliki sifat ramah dan 

sabar dalam memimpin dan mengajak umatnya. Umatnya hidup rukun dan damai 

serta makmur. Karena Nabi Ishaq lahir di Kan‟an, umatnya pun adalah 

masyarakat Kan‟an di wilayah Al-Khalil, Palestina. 

Adapun diantara risalah yang disampaikannya adalah menyeru untuk 

mengesakan Allah Swt. mengerjakan kebajikan, dan menunaikan zakat. Nabi 

Ishaq telah membangun dasar-dasar tauhid dan akhlak mulia pada jiwa dan akal 

manusia. Demikianlah putra Ibrahim ini mengemban risalah ayahnya dengan 

amanah, jujur, dan ikhlas. 

Dibandingkan ayahnya, nama Nabi Ishaq sangat sedikit disebut dalam Al-

Qur‟an, yakni hanya 15 kali saja. Sedangkan keutamaan nabi Ishaq disebutkan 9 

kali dan kenabiannya disinggung sepuluh kali. Dikatakan, ia memiliki dua anak 

dan meninggal di Al-Khalil (Hebron), Palestina. Nabi Ishaq wafat pada usia 180 

tahun (sumber lain mengatakan 170 tahun). Ia dimakamkan di Palestina, 

berdekatan dengan makam Nabi Ibrahim. 

Sedangkan Ismail (1911-1778) juga lahir di Al-Khalil (Hebron), wilayah 

Kan‟an, Palestina. Awalnya Ismail dan Hajar tinggal seorang diri di lembah 

tandus itu. Setelah mata air Zamzam memancar, berduyun-duyunlah orang-orang 

mencari air dan meminta izin untuk mendirikan pemukiman di tempat tersebut. 

Atas izin Hajar dibukalah tempat itu menjadi pedesaan, yang kemudian 

                                                                                                                                                                       
Arab disebut kholah. Jadi, Baginda Khidir dengan Raja Iskandar Zulkarnain adalah saudara Misan. 

Tetapi Raja Iskandar Zulkarnain tergolong lebih tua dari Baginda Khidir. Arsikum Al Mashudi & 

Arief Nuryadin, Sepiluh Peristiwa Besar Menjelang Kiamat Kubra (Jakarta: Al-Ihsan Media 

Utama, 2006), h. 66.  
88
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berkembang menjadi perkotaan. Ismail dan Hajar tetap dianggap sebagai 

penguasa wilayah tersebut.
 89

 

Orang-orang yang berdatangan itu merupakan bangsa Arab. Nabi Ismail 

belajar bahasa Arab pada mereka, serta menikah dengan gadis Arab. Ismail 

diangkat menjadi Nabi pada tahun 1850 SM. Ia tinggal di Amaliq dan berdakwah 

untuk penduduk Amaliq, Bani Jurhum dan Qabilah Yaman. Nama Nabi Ismail 

disebutkan sebanyak dua belas kali dalam Al-Qur‟an.
90

  

Ismail mempunyai beberapa orang istri. Istri pertamanya bernama Imarah 

binti Sa‟ad bin Usamah bin Aqil al-Amaliqy, berasal dari Amaliq. Namun, Nabi 

Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikannya. Menurut cerita, Imarah 

adalah wanita yang tidak amanah. Ia suka membicarakan aib suami kepada orang 

lain. Hal ini diketahui, saat Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail pascakematian 

Hajar di Makkah. Ketika tiba di rumah putranya, ternyata Nabi Ismail tidak ada, 

dan orang yang menemui Nabi Ibrahim adalah Imarah. Sayangnya, ia tidak tahu 

bila tamu yang datang itu adalah mertuanya sendiri. Nabi Ibrahim pun bertanya 

tentang kehidupan rumah tangganya. Sang menantu pun menjawab dengan keluh 

kesah dan membicarakan aib suaminya. Jawaban ini lah yang kemudian menjadi 

sebab perceraian Nabi Ismail dengan Imarah. 

Setelah perceraian, Ismail menikah lagi dengan Sayyidah binti Madhadh 

bin Amr al-Jurhumiy, dari Bani Jurhum. Terhadap menantu keduanya ini, Nabi 

Ibrahim pun menguji, seperti pada Imarah. Namun, Nabi Ibrahim merasa puas 

dengan jawaban Sayyidah karena menantunya itu menutupi aib dan mengatakan 
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segala kebaikan suaminya. Nabi Ibrahim berpesan agar Nabi Ismail 

mempertahankan rumah tangganya.
91

 

Dari istri kedua inilah Nabi Ismail memiliki 12 anak laki-laki yang kelak 

akan berkembang menjadi 12 kabilah, yang salah satunya melahirkan Rasulullah 

Saw.
92

 

Nabi Ismail meninggal pada tahun 1779 SM di Makkah. Kemudian, Nabi 

Ismail dikuburkan di Hijir Ismail, di dalam Masjidil Haram. Berbagai literatur 

menyebutkan, Nabi Ismail mempunyai peran besar pendirian Ka‟bah.
93

 

Selain Ishaq dan Ismail, putra Nabi Ibrahim lainnya adalah Madyan. Nama 

ini diabadikan menjadi nama sebuah daerah, yang dikenal dengan Midian. Ia juga 

disebutkan dalam kitab Ibrani, Injil, dan Al-Qur‟an. Midian terletak di sebelah 

timur Teluk Aqaba.
94

  

Madyan merupakan anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga, Qanthura. 

Keturunan-keturunan Madyan ini kemudian membentuk kabilah yang disebut 

kaum Madyan. Allah Swt. mengutus nabi Syu‟aib untuk membimbing kaum 

Madyan. Nabi Syu‟aib sendiri merupakan putra Madyan. 

Di Midian, Nabi Syu‟aib melakukan dakwah kepada kaumnya agar 

menyembah Allah Swt. Sayangnya, ajakan itu tak diindahkan. Bahkan, kaum 

Madyan malah melakukan tindakan keji terhadap nabinya. Akhirnya Allah Swt. 

pun menurunkan azab, bencana kepada kaum tersebut. Negeri Madyan hancur 
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Taurat dan Injil (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 160.  
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tersambar petir dan gempa bumi yang hebat, semua rakyatnya pun mati.
95

 Hal ini 

seperti Firman Allah Swt: 

                          

                        

              

“Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang 

sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk 

Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?
96

. telah datang kepada mereka 

Rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, Maka Allah tidaklah 

sekali-kali Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri 

mereka sendiri”. (Q.S. At-Taubah: 70).
97

 

 

Sosok Ibrahim a.s. menggambarkan seorang suami yang sukses mendidik 

keluarga, isterinya tetap taat dan setia walaupun ditinggalkan di lembah yang 

gersang, anaknya begitu taat kepada Allah Swt. Kesuksesan Ibrahim dalam 

mendidik keluarga tercemin dengan ketaatan anaknya meskipun harus disembelih, 

tidak sempat keluar sepatah kata apa pun dari mulut Ismail atas penolakan 

terhadap perintah Allah tersebut. Bahkan kelebihan Ibrahim dalam nendidik 

generasi terbukti dengan suksesnya mendidik anak dalam beragama sampai 

bersama-sama membangun Ka‟bah dan Masjidil Haram yang merupakan tempat 

ibadah tertua. 
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Abdullah Zaedan, Cerita 99 Asmaul Husna untuk Anak (Jakarta: Kultum Media, 2008), 

h. 159.  
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'Aad adalah kaum Nabi Hud, Tsamud ialah kaum Nabi Shaleh; penduduk Madyan ialah 
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78; Thaahaa: 40; dan Al-Hajj: 44. 



58 

 

C. Kisah Keluarga Ibrahim a.s. Dalam Al-Qur’an 

Ibrahim dan Musa adalah dua nabi yang kisahnya amat panjang 

dibicarakan dalam Al-Qur‟an. Ibrahim dibicarakan lebih dari 40 kali dan Musa 

mendekati 50 kali. Keutamaan Ibrahim disebabkan fakta bahwa beliau diterima 

oleh tiga komunitas yang berada di Arabia, Yahudi, Kristen, dan penyembah 

berhala, serta pihak-pihak yang terkait dengan kesatuannya, walaupun berbeda 

dari sisi pandangan agamanya.
98

 

Ibrahim menemukan dan membina keyakinan melalui pencarian dan 

pengalaman-pengalaman keruhanian yang dilaluinya dan hal ini secara Qur‟an 

terbukti bukan saja dalam penemuannya tentang ke-Esaan Tuhan. Sebagaiman 

diuraikan dalam Qur‟an: 

                               

                             

                        

                        

“Ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: 

"Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak 

suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia 

berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia berkata: 

"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku 

Termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia 

berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu 

terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 

yang kamu persekutukan.” (QS. Al-An'am :76-78).
99
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Menarik untuk diketahui bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang disebut 

Al-Qur‟an bermohon kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana cara-Nya 

menghidupkan yang mati, dan permintaannya itu dikabulkan Allah. Hal ini 

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 260: 

                            

                              

                         

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah 

kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah 

berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah 

meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah 

berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah
100

 

semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit 

satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka 
datang kepadamu dengan segera." dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.”(QS. al-Baqarah: 260).
101

 

 

Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

sehubungan dengan ayat ini, bersumber dari dari Abu Salamah dan Sa'id dari Abu 

Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda yang 

artinya: “Kami lebih berhak untuk ragu ketimbang Nabi Ibrahim, ketika ia 
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berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau 

menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau?" 

Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinnya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap 

(dengan imanku)." Demikian pula bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim.
102

 Yang dimaksud “ragu” dalam hadits ini tentulah bukan keraguan 

sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Hadits di atas mendapat beberapa 

tanggapan.
103

 

Penemuan Ibrahim tentang pengertian Tuhan (Sang Pencipta), atau 

siapakan yang pantas disembah atau dimintai pertolongan sebagaimana ditulis 

„Abbas al-„Aqad dalam Abu al-Anbiya yang dikutip oleh Quraish Shihab, 

merupakan: “Penemuan manusia yang terbesar dan yang tak dapat diabaikan oleh 

para ilmuan atau sejarawan. Ia tidak dapat dibandingkan dengan penemuan roda, 

api, listrik atau rahasia-rahasia atom, betapa pun besarnya pengaruh penemuan-

penemuan tersebut yang semua itu dikuasai oleh manusia. Penemuan Ibrahim 

menguasai jiwa dan raga manusia. Penemuan Ibrahim menjadikan manusia yang 

tadinya tunduk kepada alam menjadi mampu menguasai alam, serta menuai baik 

dan buruknya. Penemuan manusia dapat menjadikannya berlaku sewenang-

wenang, tetapi kesewenang-wenangannya ini tidak mungkin dilakukan selama 
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penemuan Ibrahim. Penemuan tersebut berkaitan dengan kedudukannya sebagai 

makhluk ini dengan Tuhan, alam raya dan makhluk-makhluk sesamanya.
104

 

Ibrahim muncul di dalam Al-Qur‟an sebagai pemuka agama yang sangat 

kuat melawan keberhalaan dan kemusyrikan dalam berbagai bentuk, dan ia 

meningkatkan kegiatan untuk membersihkan manusia dari akar ketahayulan yang 

buruk dan memberikan gambar yang sesungguhnya dari cita-cita Nabi Ibrahim. 

Kenyataannya, setiap nabi di dalam Al-Qur‟an mewakili tahap khusus dari 

karakter Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim mewakili kecenderungan tersebut 

dan lain pihak mewakili penyerahan total akan kehendak Ilahi.
105

 Keteladanan 

beliau melawan keberhalaan terdapat dalam firman Allah Swt: 

                        

“Dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan 

(kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (kami memperlihatkannya) agar Dia 

Termasuk orang yang yakin.” (Q.S. Al-An‟am: 75).
106

 

 

Kejadian yang sama terjadi sebelumnya mengacu pada Q.S. Ash-Shaffat: 

91-96, dikatakan bahwa Ibrahim telah menghancurkan berhala mereka diam-diam, 

yakni tanpa kehadiran penyembah berhala di sana. Akibatnya lawan-lawan 

Ibrahim merencanakan tindakan balasan, tetapi Allah membuat semua rencana 

pembalasan mereka tidak berhasil.
107

 

                                                             
104

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Berbagai Persoalan 

Umat (Bandung: Mizan, 2007), h. 29.  
105

Muhammad Ali, Op. Cit. h. 46. 
106

Kementerian Agama RI, Op. Cit. h. 137. Ayat-ayat yang lain juga mengacu pada Q.S.; 

Maryam: 42-48; Al-Anbiya: 52-65; Ash-Shu‟ara: 69-84; Al-ankabut: 16,17;  ash-Shaffat: 85-96; 

Az-Zukhruf: 26,27. Beliau juga meneladani perlawanan terhadap penyembahan anasir-anasir alam; 

lihatlah Q.S. Al-An‟am: 75-84; Al-Anbiya: 57,58; Ash-shaffat: 88-96. 
107

Muhammad Ali, Op. Cit.  h. 47.  



62 

 

“Mereka berkata: "Bakarlah Dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu 

benar-benar hendak bertindak". Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, 

dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim", Mereka hendak berbuat makar 

terhadap Ibrahim, Maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling 

merugi. Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami 

telah memberkahinya untuk sekalian manusia
108

. “(Q.S.Al-Anbiya: 68-71). 

 

“Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan: "Bunuhlah atau 

bakarlah dia", lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-

orang yang beriman.” (Q.S.Al-Ankabut: 24). 

 

Lawan-lawan beliau merencanakan membakar beliau, tetapi rencana itu 

gagal. Apakah Ibrahim benar-benar dimasukkan ke dalam api, maka hal itu tidak 

dinyatakan. 

Penghancuran berhala oleh Ibrahim tidak ragu lagi merupakan ramalan 

bahwa berhala yang memenuhi Rumah yang disucikan Ibrahim akan seluruhnya 

dihancurkan oleh Ibrahim, dan ini terjadi setelah penaklukan Mekkah. Ibrahim 

yang berupaya membangun keesaan Ilahi juga diperagakan oleh lenyapnya tradisi 

kemusyrikan bangsa Arab yang kemudian menjadi keteladanan dalam menyiarkan 

ajaran Tauhid. 

Tahap kedua dari karakteristik keluarga Ibrahim adalah berserah diri 

sepenuhnya kepada kehendak Ilahi. Walaupun setiap Nabi tidak diragukan 

berserah diri sepeuhnya kepada kehendak Ilahi, kekhususan diletakkan pada 

pengabdian Ibrahim dapat dilihat pada Q.S. Al-Baqarah: 124, 131; Ali-Imran: 66; 

An-Nisa: 125; An-Nahl: 119; Ash-Shaffat: 83, 84. Penyerahan diri yang sempurna 

kepada kehendak Ilahi yang dilakukan beliau menjadi teladan bagi semua 

manusia:  
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“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat 

(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 

"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia" (Q.S. Al-

Baqarah: 124).  

 

Kehendak Ibrahim yang memancar dari dirinya, juga akan meningkatkan 

wibawa kepemimpinan tetapi dikatakan bahwa: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai 

orang yang zalim" (Q.S. Al-Baqarah: 124).
109

 

Pengabdian keluarga ini mencapai kesempurnaannya ketika Ibrahim 

menerima perintah untuk mengorbankan putra satu-satunya Ismail, ia tidak ragu 

sedikitpun, walaupun “setelah dua-duanya berserah diri, dan ia (Ibrahim) 

melungkupkan dia di atas dahinya”, suara Ilahi datang ke dirinya bahwa “Engkau 

telah memenuhi impian (Q.S. Ash-Shaffat: 103-105), atas ketaatannya dalam 

mengorbankan anaknya, dan kemudian pengorbanan itu diganti dengan 

pengorbanan domba yang diperingati setiap hari raya kurban (Q.S. Ash-

Shaffat:107).  

Kejadian tersebut memperlihatkan pengabdian sempurna dari Ibrahim 

kepada Tuhan, dan maknanya tanpa ragu merupakan suatu ramalan yang mengacu 

pada pengabdian sempurna Nabi Suci dan para pengikutnya, yang ditunjukkan 

keinginan untuk meletakkan kehidupan mereka dan kehidupan yang paling 

dicintai mereka adalah dalam memperjuangkan kebenaran. 

Ini ditunjukkan dalam Qur‟an dalam dialog Ismail sebagai putra yang 

ikhlas dengan Ibrahim yang menerima perintah mengorbankannya, karena itu 
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beliau pun menerima kabar baik tentang kelahiran Ishak yang dianugerahkan 

kepada Ibrahim setelah pengorbanan tersebut (Q.S. Ash-Shaffat: 112).
110

 

Masalah penting lainnya yang berkaitan dengan keluarga Ibrahm adalah 

Ka‟bah sebagai rumah suci di Mekah dan hubungannya dengan Ismail. Ibrahim 

membawa Ismail ke sana, dan bukan ke padang pasir Bir Syeba seperti  

dinyatakan Alkitab. Ini ditunjukkan oleh doa Ibrahim seperti dalam Qur‟an:  

“Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku 

di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau 

(Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar  mereka 

mendirikan shalat” (Q.S. Ibrahim: 37). 

 

Dari inilah, dan juga dari ucapan Nabi Suci, bahwa kedatangan Ibrahim 

dan menempatkan Ismail di Arabia adalah sesuai dengan perintah Ilahi. Kaitan 

yang erat antara Ibrahim dan Ismail dengan Ka‟bah dinyatakan oleh Qur‟an:  

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah 

bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami 

(amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah: 127).  

 

Dari sinilah muncul bahwa Ibrahim dan Ismail yang membangun kembali 

Ka‟bah. Hal ini telah ditunjukkan dari Q.S. Ibrahim: 37, dan juga Q.S. Ali-Imran: 

95 yang menyebutkan “rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia”. Ibrahim 

juga dinyatakan telah berdoa agar Mekkah menjadi pusat rohani dunia: “Tuhanku 

jadikanlah kota ini (kota yang) aman, dan jauhkanlah aku dan putra-putraku dari 

menyembah berhala” (Q.S. Ibrahim: 35; Al-Baqarah: 126). 
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Ibrahim dan Ismail berdoa agar dibangkitkan seorang Nabi dari keturunan 

mereka:
111

  

“Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada 

Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh 

kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat 

ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan Kami, bangkitkanlah 

untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan 

kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al 

Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah: 128-129). 

 

Mengacu pada doa inilah, Nabi Ibrahim telah berkata: “Aku adalah doa 

dari ayah Ibrahim”. Doa bagi “suatu bangsa kepada Ilahi” atau bangsa Muslim, 

sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 128 jelas merupakan ramalan ketika 

diwahyukan, karena sekelilingnya ketika itu belum menjadi suatu bangsa, dan 

sedikit sekali jumlah kaum muslim yang harus menghadapi sejumlah besar lawan-

lawan yang berupaya menghapus mereka, sehingga saat itu sulit dikatakan sebagai 

suatu bangsa. 

Jejak lain dari karakter Ibrahim yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim 

adalah beliau sangat lemah lembut terhadap musuh-musuhnya, sehingga sangat 

membela ummat Luth untuk diselamatkan, walaupun beliau tahu bahwa mereka 

itu keliwat batas (Q.S. Huud: 74-76). Doa beliau berisi kata-kata yang selalu 

dikenang:  

“Maka Barangsiapa yang mengikutiku, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk 

golonganku, dan Barangsiapa yang mendurhakai Aku, Maka Sesungguhnya 

Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Ibrahim: 36). 
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Jadi justru beliau yang bermohon kemurahan Ilahi sekalipun itu musuh-

musuhnya, dan ini meskipun mendapat perlawanan keras dari musuh beliau: 

 "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu darn dari apa yang kamu 

sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami 

dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu 

beriman kepada Allah saja” (Q.S. Mumtahanah: 4). 

 

Tepat sama yang dilakukan Nabi Ibrahim menghadapi perlakuan keras 

dari kaum kafir:  meskipun pada saat kemenangan ketika musuh mereka tak 

mungkin menghancurkan kaum Muslim lagi, dengan kemurahan beliau, mereka 

semua diampuni. Pada kejadian lainnya ketika Nabi diminta berdoa bagi 

kehancuran musuh-musuh beliau yang telah menyakiti di perang Uhud, beliau pun 

mengangkat tangan dan berdoa: “Tuhanku ! Ampunilah ummatku, karena mereka 

tidak mengetahuinya.”
112

 

  

                                                             
112

Ibid. h. 54-55. 



67 

 

BAB III 

KELUARGA IBRAHIM A.S. DALAM PERSPEKTIF TAFSIR FI 

ZHILALIL QUR’AN 

A. Mengenal Tafsir Fi Zhilalil Qur’an  

6. Biografi dan Perjalanan Pendidikan  

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain 

Syadzhili. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Kampung Musyah, kota  

Asyuth, Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik-beratkan 

ajaran Islam dan mencintai al-Qur‟an. Ia merupakan anak kedua dari lima adik- 

beradik, yang terdiri dari dua lelaki dan tiga perempuan.
113

 Namun sebenarnya 

saudara kandungnya berjumlah tujuh orang, tetapi dua orang telah meninggal 

dunia sewaktu usia kecil.
114

 

Ayah Quthb bernama al-Haj Quthb bin Ibrahim dan ibunya bernama 

Sayyidah Nafsh Quthb. Bapaknya seorang petani terhormat yang relatif berada, 

dan menjadi anggota Komisaris Partai Nasional di desanya. Rumahnya dijadikan 

markas bagi kegiatan politik partainya. Disitu rapat-rapat penting 

diselenggarakan, baik yang dihadiri oleh semua orang, maupun yang sifatnya 

rahasia dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Lebih dari itu, rumah 

ayah Quthb juga menjadi pusat informasi yang selalu didatangi oleh orang-orang 

yang ingin mengikuti berita-berita nasional dan internasional dengan diskusi- 
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diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul disitu, atau untuk 

sekedar membaca koran.
115

 

Ayahnya di panggil kehadirat Yang Maha Kuasa ketika ia sedang kuliah. 

Tidak lama kemudian (1941), ibunya pula menyusul kepergian ayahnya. 

Wafatnya dua orang yang dicintainya itu membuatnya merasa sangat kesepian. 

Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya 

tulis dan pemikirannya.
116

 

Sayyid Quthb menempuh pendidikan dasar di desanya selama empat tahun 

dan telah menghafal Al-Qur‟an dengan tekun. Quthb dengan kemampuan yang 

menakjubkan mampu menghafal Al-Qur‟an dengan akurat dalam waktu tiga 

tahun. Ia mulai menghafal umur delapan tahun dan menyelesaikan hafalan Al-

Qur‟an dengan sempurna pada umur sebelas tahun. Pengetahuannya yang 

mendalam dan luas tentang Al-Qur‟an dalam konteks pendidikan agama, 

tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya.
117

 

Pada usia tiga belas tahun tepatnya tahun 1920 ia melanjutkan pendidikan 

menengahnya ke Halwan, daerah pinggiran di Kairo, lalu masuk ke Madrasah 

Muallim Al-Awaliyah tahun 1922, kemudian melanjutkan ke Sekolah Persiapan 

Darul Ulum, 1925. Pada tahun 1929 melanjutkan ke Universitas Darul Ulum 

(nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas yang terkemuka di dalam 

bidang pengkajian ilmu Islam dan sastera Arab, dan juga tempat al-Imam Hasan 
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al-Banna belajar sebelumnya). Dan lulus tahun 1933 dengan gelar Lisance (Lc) di 

bidang sastera dan diploma dalam bidang tarbiyah.
118

  

Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al-

Aqqad seorang sasterawan besar yang cenderung pada pendekatan pembaratan. 

Melaluinya dibukakan pintu-pintu perpustakaan yang besar. Hal ini membuat ia 

asyik di perpustakaan itu serta mengambil keuntungan dari pemikiran-pemikiran 

dan pendapat-pendapat pembaratan dalam bidang sastera, kritik dan kehidupan.
119

 

Ketika menjadi mahasiswa di Darul Ulum, ia sudah mempunyai kegiatan 

sastera, politik, dan pemikiran yang nyata. Bersama rekan-rekan seperjuangannya 

ia menerbitkan sajak-sajak maupun esai-esainya diberbagai Koran dan majalah 

serta menyampaikan ceramah-ceramah kritisnya di mimbar fakultas. Selain itu, ia 

juga menampilkan proposal-proposal mengenai metodologi pengajaran ke kantor 

fakultas untuk kebangkitan pengajaran ke taraf yang dikehendakinya. 

Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas 

sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama 

enam tahun. Setelah itu ia berpindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen 

Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu, kemudian berpindah tugas lagi 

di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun.
120

 

Sewaktu di lembaga ini, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat 

untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. 

Ketika di sana, ia membagi waktu studinya antara Wilson‟s Teacher‟s College di 

Washington (saat ini bernama the University of the District of Columbia) dan 
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Greeley College di Colorado, lalu setelah selesai ia meraih gelar MA di 

universitas itu dan juga di Stanford University. Setelah tamat kuliah ia sempat 

berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia.
121

 

Hasil study dan pengalamannya selama di Amerika Serikat meluaskan 

wawasan dan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan 

yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan ke-Tuhanan. 

Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup 

menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari 

cengkeraman materi yang tak pernah terpuaskan.
122

 

Keberangkatan Sayyid Quthb ke Amerika Serikat tidak lain adalah atas 

tanggungan pemerintah Mesir pada saat itu. Mereka, para Raja, pembesar dan 

orang-orang yang ada disekitarnya yang bertanggung jawab terhadap negara 

Mesir merasa terancam dengan keberadaan Sayyid Quthb. Oleh karenanya mereka 

mempunyai tujuan ganda dibalik mengirim Sayyid Quthb ke Amerika Serikat. 

Yaitu, pertama, melepaskan diri dari Sayyid Quthb. Kedua, untuk merusak dan 

menyesatkan Sayyid, sehingga sekembalinya dari Amerika ia menjadi seorang 

murid yang tercetak dengan peradaban Amerika, menyeru untuk mengikuti 

peradabannya di dalam menjalani kehidupan, serta memberikan pengarahan 

dengan pendekatan-pendekatan pengajaran dan perangkat-perangkat pengajaran 

Amerika.
123
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Bahkan sekembalinya dari Amerika Serikat ia semakin membenci dan 

sangat anti-AS dan anti Barat. Hal ini karena ia menyaksikan secara langsung 

bagaimana dukungan yang luas dan tak terhingga pers Amerika terhadap Israel.
124

 

Kembali ke Mesir, Sayyid memutuskan untuk bergabung dengan Ikhwanul 

Muslimin (IM), organisasi yang saat itu sangat berpengaruh di dunia Arab. Ia 

bergabung dengan IM karena menurutnya, organisasi ini yang paling memiliki 

program yang konkrit dan sesuai dengan dirinya. 

Sayangnya, pemerintah Mesir saat itu berada dalam posisi yang pro-Barat. 

Hal ini menimbulkan friksi antara IM dengan pemerintah.
125

 Juli 1954, ia menjadi 

pimpinan redaksi harian IM. Akan tetapi, baru dua bulan usianya, harian itu 

ditutup atas perintah Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser karena 

mengecam perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1954. 

Sekitar mei 1955 Sayyid Quthb termasuk salah seorang pimpinan IM 

muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser 

dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Pada 13 Juli 1955, 

Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja berat.
126

 Lalu 

Sayyid dipindahkan kepenjara Liman Thurah untuk menghabiskan masa 

hukumannya. Namun, ketika kesehatannya memburuk merekapun memindahkan 

Sayyid ke rumah sakit penjara.
127

 

Setelah Sayyid Quthb menjalani hukuman penjara sepuluh tahun, maka 

pada tahun 1964, pemimpin Irak, Abdul Salim Arif, berkunjung ke Mesir. 
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Pemimpin Irak ini berupaya mendesak Abdul Nashir agar membebaskan Sayyid 

Quthb. Sayyid pun keluar dari penjara.
128

  

 Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga 

orang saudaranya: Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah. Juga ikut ditahan 

kira-kira 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 wanita. 

Pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, ia dan 

dua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) 

menyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang gantungan.
129

 

7. Karya-Karya Sayyid Quthb 

Karya- karya Sayyid Quthb selain beredar di Negara-negara Islam, juga 

beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Sayyid Quthb menulis buku 

dalam berbagai judul, baik sastera, sosial, pendidikan, politik, Filsafat.
130

 Suatu 

yang menjadi ciri khas tulisan-tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan 

dengan Al-Qur‟an.
131

 

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Ia mulai 

mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang 

meriwayatkan pengalaman Nabi Saw. dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. 

Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita pendek, sajak dan kritik 

sastera serta artikel lain untuk majalah. 

Di awal karier penulisannya, ia menulis dua buku mengenai keindahan 

dalam Al-Qur‟an, yaitu: at-Tashwir al-Fanni fil-Qur‟an „Cerita Keindahan dalam 
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Al-Qur‟an‟ dan Musyaahidat al-Qiyaamah fi al-Qur‟an „Hari Kebangkitan dalam 

Al-Qur‟an‟. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya al-„Adaalah 

al-Ijtimaa‟iyah fi al-Islaam „Keadilan Sosial dalam Islam‟, kemudian disusul Fi 

Zhilaalil Qur‟an „Di Bawah Naungan Al-Qur‟an‟ yang diselesaikannya dalam 

penjara.  

Karya-karya lainnya: as-Salaam al- „Alaami wal-Islaam „Perdamaian 

Internasional dan Islam‟ (1951), telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

Islam and Universal Peace oleh Muslim Youth Movement of Malaysia (1979) dan 

ke dalam bahasa Indonesia Jalan Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian 

Dunia oleh Shalahuddin Press, Yogyakarta (1985), an-Naqd al-Adabii Usuuluhuu 

wa Maanahijuhuu „Kritik Sastera, Prinsip Dasar dan Metode-Metode‟, Ma‟rakah 

al-Islam war-Ra‟sumaaliyah „Perbenturan Islam dan Kapitalisme‟ (1955), Fith-

Thaarikh, Fikrah wa Manaahij „Teori dan Metode dalam Sejarah‟, al-Mustaqbal 

li Haadzad-Diin „Masa Depan berada di Tangan Agama Ini‟, Nahw Mujtama‟ 

Islaami „Perwujudan Masyarakat Islam‟, Ma‟rakatunaa ma‟ al-Yaahuud 

„Perbenturan kita dengan Yahudi‟, al-Islaam wa Musykilah al-Hadaarah „Islam 

dan Problem-problem Kebudayaan‟ (1960), Hadza ad-Diin „Inilah Agama‟(1955), 

dan Khashais at-Tashawwur al-Islaami wa Muqawwamatuhu „Ciri dan Nilai Visi 

Islam‟ (1960).
132

 Buku-buku itu umumnya diterbitkan oleh Dar as-Saruq, Kairo 

dan Beirut.
133

 

Semasa menempuh pendidikan formalnya di Kairo, Al-Qur'an diajarkan 

dengan sangat kaku, lugu dan analitik melalui buku-buku yang berisi tafsir. 
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Sayyid Quthb mulai merasa bahwa apa para penafsir dalam buku itu tidak 

memahami Al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah membaca dan mengaji melalui 

keindahan estetika, Quthb menulis at-Tashwir al-Fanni fi al-Qur‟an dan menarik 

dua simpulan dalam karyanya: (1) penggambaran artistik merupakan metode 

ekspresi utama Al-Qur'an prinsip dasar untuk semua tujuan selain dari legislasi, 

dan (2) seluruh kandungan Al-Qur'an secara menakjubkan terpadukan oleh 

kesatuan sarana dan tujuan.
134

 

Sedangkan karya Masyaadhid al-Qiyaamah fii al-Qur'an, ditulis untuk 

melengkapi karya sebelumnya, at-Tashwiir, Quthb kembali ingin menjabarkan 

ciri-ciri khas dari sistem pengungkapan dengan segala karakteristiknya melalui 

ayat-ayat yang berhubungan dengan kiamat. Sebab ia menilai bahwa ayat-ayat 

tentang kisah, kiamat, model-model manusia, pelukisan kondisi jiwa, konkretisasi 

makna abstrak kesemua itu mempunyai model penggambaran yang khas dari pada 

ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum.
135

 

Kemudian reputasi Quthb sebagai seorang fundamentalis modern diraih 

lewat bukunya terkenal al-„Adaalah al-Ijtimaa‟iyah fi al-Islam. Meski ia adalah 

fundamentalis modern, banyak pengamat Barat dan kaum liberal mendapati 

bahwa gagasan-gagasannya sesekali cukup menenteramkan hati.
136

 Dalam buku 

itu Quthb memaparkan konsep tentang keadilan dalam Islam melalui beberapa 

asas diantaranya kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Ia 

tak hanya ingin menampilkan konsep yang matang saja, melainkan ia berharap 
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agar umat islam bersatu padu dalam merealisasikan syariat Islam dalam bentuk 

amaliah yang telah diletakkan asasnya tersebut. 

Sewaktu di dalam tahanan, ia menuils karya terakhirnya: Ma‟aalim fith-

Thaariiq „Petunjuk Jalan‟ (1964). Dalam buku ini ia mengemukakan gagasannya 

tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun 

juga pada struktur negara. Selama periode inilah, logika konsepsi awal negara 

Islamnya Sayyid Quthb mengemuka. Buku ini pula yang dijadikan bukti utama 

dalam sidang yang menuduhnya bersekongkol hendak menumbangkan rezim 

Nasser.
137

 

8. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an 

Tafsir Fi Zhilalil Qur`an adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutub 

setelah melengkapkan dirinya dengan pengalaman-pengalaman dan kajian-kajian 

yang kaya di bidang penulisan, keguruan, pendidikan dan pengamatannya yang 

luas dan tajam dalam perkembangan-perkembangan sosial dan politik dunia. 

Selain itu Tafsir Fi Zhilalil Qur`an ditulis dengan tinta derita dan sengsara yang 

begitu pahit akibat penindasan dan permainan politik gila kuasa yang zhalim di 

zaman itu. Beliau telah menjalani penyiksaan fisik yang kejam dan tidak 

berperikemanusiaan dan seluruh kesengsaraan ini telah membuat seluruh entity 

beliau tertumpu kepada Allah dan kepada penghayatan Al-Qur‟an, dimana beliau 

hidup di bawah bayangan Al-Qur‟an dengan seluruh jiwa dan perasaannya dan 

hidup sebagai seorang penda‟wah yang „arifbillah, sabar, gigih, ridha, tenang, 

tenteram, berserah bulat kepada Allah, tidak mengenal kalah dan putus asa. 
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Semuanya itu merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan tafsir “Fi 

Zhilalil-Qur‟an”.
138

 

9. Sistematika Penafsiran Tafsir Fi Zilalil Qur‟an 

Sistematika yang ditempuh Sayyid Quthb dalam tafsirnya, yaitu 

menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai susunannya dalam mushaf al-

Qur‟an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surat al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat an-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib 

mushhafi. 

Mengawali penafsirannya, Sayyid Quthb meyajikan sekolompok ayat yang 

berurutan, yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam tema kecil. Cara ini 

tergolong model baru pada masa itu. Pada masa sebelumnya atau semasa 

dengannya, para mufassir kebanyakan menafsirkan kata per kata atau kalimat per 

kalimat. 

Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman pada adanya 

munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam tartib mushhafi. Dengan 

begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan Al-Qur‟an dalam satu 

tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung munasabah antara 

ayat-ayat Al-Qur‟an serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran 

secara parsial yang bisa keluar dari maksud nash. Dari cara tersebut, 

menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Sayyid Quthb dalam 

memahami adanya munasabah dalam urutan ayat, selain munasabah antara ayat 
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(tafsir al-Qur‟an bi al-Qur‟an) yang telah banyak diakui kelebihannya oleh para 

peneliti.
139

 

10. Metode Dan Corak Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an 

Sayyid Quthb menggunakan metode tahlili, suatu metode tafsir yang 

bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an dan seluruh aspeknya. 

Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (tartib mushhafi), mengemukakan 

arti kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah dan 

membahas sabab an-Nuzul, disertai Sunnah Rasul, pendapat sahabat, tabi‟in dan 

pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, 

dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan-pembahasan dan lainnya 

yang dipandang dapat membantu memahami nash Al-Qur‟an tersebut.  

Sesungguhnya metode beliau merupakan buah dari semangatnya untuk 

memasuki alam Al-Qur‟an tanpa berbagai ketentuan pemikiran sebelumnya dan 

juga dari keyakinannya kekayaan Al-Qur‟an serta banyaknya makna dan 

inspirasinya. Metodenya berdiri atas dua tahap.
140

 

Tahap pertama, ia mengambil dari Al-Qur‟an saja, sama sekali tidak ada 

peran bagi rujukan, referensi dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, 

utama dan langsung. Tahap ini tersimpulkan dalam pembacaannya terhadap surat-

surat Al-Qur‟an seacara utuh beberapa kali, terkadang pembacaan ini diulangi lagi 

sambil dicermati dari hari ke hari, hingga akhirnya memperoleh petunjuk tentang 

tema utama dan poros umum yang sub-sub tema lain seluruhnya berkisar padanya, 

hingga apabila ia menemukan jalan untuk itu dan mendapatkan pencerahan dari 
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Allah, mulailah ia konsentrasi untuk menafsirkannya dengan waktu yang 

seminimal mungkin. Seandainya mungkin dilakukan dalam satu tempat saja, tentu 

akan ia lakukan. 

Tahap kedua, sifatnya sekunder serta penyempurnaan bagi tahap pertama, 

dengan cara melengkapi kekurangan, meluruskan kekeliruan, mengemukakan 

pendapat-pendapat atau mengutip bebearapa pemikiran. Tahapan ini bersandar 

kepada sumber dan referensi secara mendasar. Sebab ia berdiri di atas perhatian 

terhadap kitab-kitab tafsir untuk mengetahui asbabunnuzul, atau menjelaskan 

sesuatu masalah fikih atau mengambil bukti dengan hadis atau riwayat yang sahih 

tentang penafsiran ayat. 

Kembalinya Sayyid Quthb kepada rujukan-rujukan dan sumber-sumber 

pada tahap kedua ini menunjukkan bahwa perkataannya dalam Zhilal bukanlah 

perkataan sastera sentimental yang tidak berisi ilmu seperti yang ditunjukkan oleh 

karakter Zhilal, dan juga bukan sekadar karangan atau gagasan-gagasan saja. 

Hal ini juga menunjukkan terpenuhinya syarat keilmiahan dan metodologi 

dalam melakukan kajian terhadap dirinya serta semangat beliau untuk 

berkomitmen dengannya. Tafsir Zhilal berdiri atas keilmiahan dan metodologi ini. 

Ia selalu tunduk kepada syarat-syarat yang dituntut dalam suatu studi ilmiah.  

Dalam Zhilal, ia selalu berusaha untuk kembali kepada referensi dan 

mengambil sumber. Pengambilan sumber ini memiliki dua bentuk. Pertama, 

mengambil pemikiran-pemikiran secara umum, atau petunjuk-petunjuk dan 

ketentuan-ketentuan dan tidak mengutip perkataan tertentu. Hal ini cukup dengan 

menunjukkan referensi kepada pembaca. 



79 

 

Kedua, mengambil perkataan untuk dijadikan argumentasi, atau bukti, atau 

gambaran, atau penjelas, kemudian dikutipnya dengan seringkali dengan 

menggunakan tanda kutip, dan terkadang dengan menunjukkan rujukan dan 

halamannya pada catatan kaki. Pengutipan yang dilakukan olehnya ini jelas 

memenuhi kriteria metodologi ilmiah.
141

 

Sedangkan corak penafsirannya bisa dikatakan kitab Fi Zhilalil Qur‟an 

yang dikarang oleh Sayyid Quthb termasuk salah satu kitab tafsir yang 

mempunyai terobosan baru dalam malakukan penafsiran Al-Qur‟an. Hal ini 

dikarenakan tafsir beliau selain mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang 

berorientasi untuk kejayaan Islam, juga mempunyai metodologi tersendiri dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an. Termasuk diantaranya adalah melakukan pembaharuan 

dalam bidang penafsiran dan disatu sisi beliau mengesampingkan pembahasan 

yang dia rasa kurang begitu penting. Salah satu yang menonjol dari corak 

penafsirannya adalah mengetengahkan segi sastera untuk melakukan pendekatan 

dalam menafsikan Al-Qur‟an. 

Sisi sastra beliau terlihat jelas ketika kita menjulurkan pandangan kita ke 

tafsirnya bahkan dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semua 

pemahaman uslub Al-Qur‟an, karakteristik ungkapan Al-Qur‟an serta dzauq yang 

diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah Al-Qur‟an dan 

pokok-pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya 

pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Melalui pendekatan 

semacam ini diharapkan Allah dapat memberikan manfaat serta hidayah-Nya. 
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Karena pada dasanya, hidayah merupakan hakikat dari Al-Qur‟an itu sendiri. 

Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi Al-Qur‟an. Menurutnya, Al-Qur‟an 

adalah kitab dakwah, undang-undang yang komplit serta ajaran kehidupan. Dan 

Allah telah menjadikannya sebagai kunci bagi setiap sesuatu yang masih tertutup 

dan obat bagi segala penyakit.  

Pandangan seperti beliau ini disarikan dari Firman Allah yang berbunyi 

“dan kami turunkan dari al-Qur‟an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman…” dan Firman Allah: “sesunguhnya Al-Qur‟an ini 

memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus….”.  

Sayyid Quthb sudah menampakkan karakteristik seni yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an. Dalam permulaan surat Al-Baqarah misalnya, akan kita temukan gaya 

yang dipakai Al-Qur‟an dalam mengajak masyarakat Madinah dengan gaya yang 

khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat menampakkan 

gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam yang dalam 

ilmu balaghah disebut dengan ithnab, namun dibalik gambaran yang singkat ini 

tidak meninggalkan sisi keindahan suara dan keserasiaan irama.
142

 

Bisa dikatakan bahwa tafsir Fi Zhilalil Qur‟an dapat digolongkan ke 

dalam tafsir al-Adabi al-Ijtima‟i (sastera, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini 

mengingat background beliau yang merupakan seorang sasterawan hingga beliau 

bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa Al-Qur‟an yang 

memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.
143
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B. Keluarga Ibrahim Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an  

1. Ayat-Ayat Tentang Keluarga Ibrahim a.s 

1. Pembangunan Baitullah 

Nabi Ibrahim a.s. selain mewarisi ajaran tauhid, juga meninggalkan 

bangunan (tempat ibadah) bagi umat sesudahnya. Tempat itu merupakan 

peribadatan paling spektakuler dalam sejarah agama-agama karena menjadi kiblat 

pelaksanaan ritual agama-agama monotheisme, khususnya Islam. Tempat ibadah 

tersebut adalah Masjidil Haram atau Baitullah, dan Nabi Ibrahim merupakan 

pendiri bangunan suci tersebut.
144

 Dalam Q.S. Al-Baqarah dijelaskan:  

                          

                           

                              

                               

                          

                             

                       

      

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul 

bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim 

tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' 

dan yang sujud". Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, 

Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-
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buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan 

hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri 

kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah 

seburuk-buruk tempat kembali". Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan 

(membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan 

Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami 

berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak 

cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada 

Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 

(Q.S. Al- Baqarah ayat 125–128).
145

 

  

2. Doa-doa Nabi Ibrahim 

Sebagai seorang nabi dan rasul , sudah menjadi kewajiban bagi Nabi 

Ibrahim untuk mendoakan kaumnya dengan kebaikan. Maka, meski mendapat 

penolakan, Nabi Ibrahim tetap berdoa agar kaumnya diampuni dosa-dosanya. Doa 

pengampunan ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk dirinya sendiri, kedua 

orang tuanya dan juga untuk seluruh orang beriman. Allah Swt. berfirman:  
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“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini 

(Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada 

menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, Sesungguhnya berhala-berhala itu 

telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, Maka Barangsiapa yang 

mengikutiku, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golonganku, dan 

Barangsiapa yang mendurhakai Aku, Maka Sesungguhnya Engkau, Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah 

menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-

tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami 

(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati 

sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-

buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya 

Engkau mengetahui apa yang Kami sembunyikan dan apa yang Kami lahirkan; 

dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi 

maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan 

kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar 

Maha mendengar (memperkenankan) doa. Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak 

cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, 

perkenankanlah doaku. Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu 

bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari 

kiamat)". (Q.S. Ibrahim ayat 35–41).
146

 

  

3. Pendidikan Qurban 

Kesabaran keluarga Ibrahim menghadapi berbagai cobaan yang bertubi 

tidak diragukan lagi. Keluarga tersebut tetap tegar dan sabar menghadapi berbagai 

ujian itu, baik cobaan akibat ulah kaumnya (yang mencemooh, menghina, dan 

menolak ajakannya), maupun cobaan yang datang dari Allah Swt. salah satu bukti 

kesabarannya, yaitu ketika Allah Swt. memerintahkan menyembelih anaknya, 

Ismail. Meski sangat menyayangi Ismail, Nabi Ibrahim ikhlas dan sabar 

melaksanakan perintah itu.  Firman Allah Swt: 
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“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: 

"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu 

akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar." (Q.S. Ash-Shaffat ayat 

102).
147

 

 

Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur‟an yang menjadi bahasan utama di atas, 

terdapat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan keluarga dan kerabat Nabi Ibrahim, 

diantaranya yaitu interaksi antara Ibrahim yang sempat mengajak ayah 

kandungnya supaya meninggalkan penyembahan berhala supaya berangkat 

bersamanya dalam mengikut kepada Allah. Namun, sang ayah telah merasa lelah 

terhadap seruan-seruan semacam ini, kemudian menghendaki Ibrahim pergi 

meninggalkannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, Ibrahim masih 

sempat berdoa memohonkan pengampunan untuk ayahnya sebagai janji dan 

wujud anak yang berbakti terhadap orang tua, firman-Nya dalam Q.S. Maryam: 

42-48. 

Akan tetapi Nabi Ibrahim menyadari bahwa ayahnya itu tidak mungkin 

mengikuti seruannya. Kemudian, ia berlepas diri dari kesyirikan ayahnya, Nabi 

Ibrahim pun tetap memohon ampunan kepada Allah Swt. untuk ayahnya yang 

sesat dan kafir itu. Sebagaimana firman Allah Swt:  
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“Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain 

hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. 

Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka 

Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang 

sangat lembut hatinya lagi Penyantun.” (Q.S. At-Taubah: 114).
148

 

 

Sebagaimana Allah telah berjanji kepada Ibrahim bahwa ia beserta 

golongan pengikutnya akan memperoleh berkat beserta karunia yang berkenan di 

dunia beserta anugerah yang kekal di akhirat; yakni upah terbaik untuk hamba-

hamba Allah yang beriman. Atas pengabdian sepenuhnya ini, maka Allah 

memberkahi Ibrahim, serta menyampaikan kabar kelahiran Ishak, demikian pula 

Ya'qub sebagai penerus, dalam Al-Qur‟an Allah berfirman: 

                              

                             

“Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang 

mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Ya'qub. 

dan masing-masingnya Kami angkat menjadi Nabi. Dan Kami anugerahkan 

kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur 

yang baik lagi tinggi.” (Q.S. Maryam: 49-50).
149

 
 

Kemudian Nabi Ibrahim menerima kunjungan para tamu istimewa yakni 

tiga malaikat berwujud tiga laki-laki, akan tetapi wujud ketiga malaikat ini 

berbeda dengan rupa manusia yang selama ini ditemui Ibrahim, ia pun merasa 

asing, kemudian ia bersegera mempersiapkan jamuan khusus untuk ketiganya. 

Ibrahim menghidangkan daging anak sapi panggang kepada mereka, namun 
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Ibrahim merasa heran terhadap sikap ketiganya yang tidak memakan hidangan 

tersebut. Kemudian para malaikat ini menenangkan ia serta menyampaikan kabar 

gembira kepada Ibrahim bahwa Ishaq akan lahir untuknya, dan Ya‟qub akan 

disebut sebagai penerus Ishaq. Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman: 

                             

                                    

                 

“Dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang 

kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: 

"Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama kemudian Ibrahim 

menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan 

mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan 

merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, 

Sesungguhnya Kami adalah (malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum Luth." 
(QS. Huud : 69-70).

150
 

 

 

Ibrahim takjub mendengar kabar gembira ini, namun ia menyatakan tetap 

yakin terhadap janji Allah. Dalam QS. Al-Hijr ayat 55-56 dijelaskan: 

                           

           

“Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan 

benar, Maka janganlah kamu Termasuk orang-orang yang berputus asa". 

Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, 
kecuali orang-orang yang sesat". (Q.S. Al-Hijr: 55-56).

151
 

 

Sementara itu Sarah tertawa dan merasa heran sewaktu mendengar hal ini 

karena menganggap lucu bagi seorang wanita yang telah berumur tua untuk 

                                                             
150

Ibid. h. 229. 
151

Ibid. h. 265.  



87 

 

menimang seorang bayi. Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt. Qur‟an surah 

Huud : 71-73). 

Kemudian salah satu malaikat menyampaikan kabar bencana dahsyat yang 

segera menimpa kaum Luth. Ibrahim yang menaruh belas kasihan terhadap 

kehidupan banyak orang, menahan malaikat ini beranjak dari rumahnya seraya 

memohonkan supaya Allah memberi kesempatan bertobat untuk orang-orang 

berdosa itu sebelum ditumpas. Firman-Nya:  

                           

                                 

             

“Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang 
kepadanya, diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum 

Luth. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang Penyantun lagi 

penghiba dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab 

ini, Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan Sesungguhnya mereka 

itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak.” (QS. Al-Hud: 74-76).
152

 

 

Malaikat tersebut menjawab bahwa keputusan ini telah mutlak bagi Allah; 

sebab Allah telah mengutus Luth supaya memperingatkan orang-orang berdosa 

itu, namun orang-orang itu tidak mengubah perilaku keji mereka sehingga Luth 

berseru-seru memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian Ibrahim 

memohonkan keselamatan untuk Luth beserta orang-orang yang beriman supaya 

diluputkan ketika azab terjadi. Hal ini dikabulkan untuk seluruh keluarga Luth, 

terkecuali istri Luth. 

2. Asbabun Nuzul  
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Q.S. Al-Baqarah ayat 125 

Dalam suatu riwayat dikemukakan, Umar menerangkan bahwa 

pendapatnya bersesuaian dengan firman Allah di dalam tiga perkara, yaitu (1) 

ketika ia mengemukakan usul : “Wahai Rasulallah, tidakkah sebaiknya tuan 

jadikan maqam (tempat shalat) Ibrahim ini menjadi tempat shalat”. Maka turunlah 

ayat tersebut di atas (Q.S. 2:125).
153

 Dan (2) ketika ia mengusulkan: “Telah 

berkunjung kepada isteri-isteri tuan orang baik dan orang jahat. Bagaimana 

sekiranya tuan memerintahkan agar di pasang hijab (penghalang)”. Maka turunlah 

ayat hijab (Q.S. 33:53). Dan (3) ketika Rasulullah Saw. dibaikot oleh isteri-

isterinya karena cemburu, maka Umar berkata kepada mereka: “Mudah-mudahan 

Tuhan-Nya akan menceraikan kamu dan menggantikan kamu dengan isteri-isteri 

yang lebih baik daripada kamu”. Maka turunlah ayat lainnya (Q.S. 66:5) yang 

membenarkan peringatan Umar terhadap isteri Nabi. (Diriwayatkan oleh Bukhari 

dan yang lainnya, yang bersumber dari Umar). 

Dalam riwayat lain diterangkan, ketika Rasulullah Saw. thawaf, berkatalah 

Umar kepadanya: “Ini adalah maqam (tempat shalat) bapak kita Ibrahim”. Nabi 

berkata: “Benar”. Umar berkata lagi: “Apakah tidak sebaiknya kita jadikan tempat 

shalat?”. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas (Q.S. 2:125). 

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 

Jabir). 

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Umar bin Khattab lewat di 

maqam Ibrahim bersama Rasulullah, dan ia bertanya: “Wahai Raslullah, apakah 
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kita tidak berdiri shalat di tempat shalatnya kekasih Tuhan ?”.  Rasulullah 

menjawab: “Benar‟.  Kemudian Umar berkata: “Apakah kita tidak jadikan tempat 

shalat ?”. Tiada lama kemudian turunlah ayat tersebut di atas. (Q.S. 2:125)
154

.
155

 

3. Munasabah  

1. Q.S. Al-Baqarah  ayat 125-128 

Ayat-ayat yang terdahulu banyak membicarakan Ahli Kitab dan 

menerangkan keingkaran mereka kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat ini 

menerangkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi yang merupakan nenek moyang orang 

Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik Mekah, karena itu ia dimuliakan oleh ketiga 

golongan itu. Ia membawa agama yang seasas dengan agama mereka dan agama 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Tugas Nabi Muhammad Saw. 

melanjutkan tugas nabi-nabi mereka dan tugas Nabi Ibrahim a.s.
156

 

2. Q.S. Ibrahim ayat 35-41 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Swt. telah menerangkan nikmat-nikmat 

yang telah dianugerahkan kepada manusia. Pada ayat-ayat ini, dijelaskan tentang 

doa Nabi Ibrahim bagi keturunannya agar terhindar dari penyembahan berhala dan 

selalu melaksanakan shalat. Juga diterangkan ungkapan syukur dengan anugerah 

berupa dua orang putera, yaitu Ismail dan Ishak.
157

 

3. Q.S. Ash-Shaffat ayat 102 
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Ayat-ayat yang lalu menceritakan tentang perjuangan Nabi Ibrahim di 

tengah-tengah kaumnya sampai pada putusan membakarnya, dan akhirnya beliau 

hijrah dari negerinya. Ayat-ayat berikut ini menceritakan tentang kisah Ibrahim 

dalam perjalanannya ke negeri asing dengan anaknya Ismail, kemudian diuji oleh 

Allah Swt. dengan perintah menyembelih anaknya.
158

 

4. Penafsiran  

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 125-128 

Dalam ayat 125 tafsir Fi Zhilalil Qur‟an mengatakan bahwa sesungguhnya 

Allah menghendaki al-Baitul-Haram ini menjadi tempat berkumpul bagi manusia, 

bahkan mereka merasa aman atas jiwa dan harta mereka. Mereka diperintahkan 

supaya menjadikan maqam „tempat berdirinya‟ Nabi Ibrahim (pada waktu 

mendirikan Ka‟bah) sebagai tempat shalat. Maqam  Ibrahim di sisni 

mengisyaratkan kepada al-Baitul-Haram secara keseluruhan. Maka, menjadikan 

al-Baitul-Haram sebagai kiblat tempat menghadapnya kaum muslimin, para 

pewaris Nabi Ibrahim dengan keimanan dan tauhid yang benar. Dan Allah, Sang 

Pemilik rumah ini, telah menjanjikan kepada dua orang shaleh untuk 

membersihkan dan menyiapkan rumah ini bagi orang-orang yang thawaf, i‟tikaf, 

ruku, dan sujud. Yakni, para jamaah haji yang datang kesana, para ahlinya yang 

melakukan i‟tikaf di sana, dan orang-orang yang melaksanakan shalat di sana 

dengan melakukan ruku‟ dan sujud. Namun demikian, rumah itu pun bukan milik 

Ibrahim dan Ismail sehingga mereka dapat mewariskannya kepada keturunannya. 

Ibrahim dan Ismail merawatnya hanya semata-mata karena diperintahkan oleh 
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Allah, untuk mempersiapkannya bagi hamba-hamba-Nya yang beriman yang 

datang mengunjunginya.
159

  

Ayat 126, tafsir Fi Zhilalil Qur‟an juga mengatakan doa Nabi Ibrahim itu 

menegaskan sifat aman bagi rumah (Baitullah). Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah 

mengerti nasihat Tuhannya sejak pertama kali, dia telah memahaminya sejak 

Tuhannya berfirman kepadanya, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang 

yang zalim.” Maka di sini di dalam doanya agar Allah memberikan rezeki dari 

buah-buahan kepada penduduk negeri itu, dan Ibrahim sangat berhati-hati, 

mengecualikan, dan membatasi orang-orang yang dimaksudkannya itu, “Orang 

yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” 

Pada saat itu, Tuhan memberikan jawaban untuk memenuhinya sambil 

menjelaskan kelompok manusia lain yang tak disebutkan dalam doa Ibrahim. 

Yaitu, golongan orang-orang yang tidak beriman, yang tempat kembalinya adalah 

azab yang pedih, “Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan 

sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-

buruk tempat kembali.”
160

 

Ayat 127, Fi Zhilalil Qur‟an menegaskan bahwa pernyataan yang di mulai 

dengan kalimat berita, sebuah kisah yang menceritakan, “Dan (ingatlah) ketika 

Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.” 

Kemudian dengan suara lirih mereka bermunajat mengajukan doa permohonan 

kepada Tuhan,“Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). 

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Inilah 
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tujuannya, yaitu amal yang tulus ikhlas karena Allah, menghadapkannya dengan 

tunduk dan khusyuk kepada Allah. Dan, sasaran yang hendak dicapainya di balik 

itu ialah keridhaan Allah dan penerimaan amal itu. Sedangkan, pengharapan untuk 

diterimanya amal itu bergantung kepada keadaan bahwa Allah itu Maha 

Mendengar doa, mengetahui niat dan perasaan yang ada dibaliknya. 

Selanjutnya dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an ayat 128 menjelaskan bahwa 

sudah menjadi karakter dan moralitas umat Islam, yaitu adanya rasa kepedulian, 

kepedulian antar generasi terhadap akidah, “(Jadikanlah) diantara anak cucu 

kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau.” Ini adalah sebuah doa yang 

mengungkapkan bagaimana perhatian seorang mukmin bahwa persoalan akidah 

diperhatikannya dengan serius dan merupakan urusan pertama yang 

dipikirkannya. 

Perasaan Ibrahim dan Ismail a.s. dengan nilai kenikmatan yang diberikan 

oleh Allah kepada mereka, adalah nikmat iman, yaitu suatu nikmat yang 

mendorong mereka untuk memikirkan generasi sesudah mereka, kenikmatan yang 

mendorong mereka untuk berdoa kepada Allah agar tidak menghalangi anak 

cucunya dari kenikmatan yang tidak dapat ditandingi oleh kenikmata apa pun 

selainnya. 

Mereka juga berdoa kepada Allah agar memberi anak cucu mereka rezeki 

dari buah-buahan dan tidak lupa pula mereka memohon kepada-Nya agar 

memberi rezeki iman kepada mereka, menunjukkan kepada mereka manasik haji 

mereka, menjelaskan kepada mereka tata cara peribadahan mereka, dan menerima 
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tobat mereka, karena sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha 

Penyayang.
161

 

2. Q.S. Ibrahim ayat 35-41 

Dalam ayat 35 Sayyid Quthb mengatakan bahwa doa Nabi Ibrahim 

tersebut merupakan konteks ayat yang menggambarkan keamanan adalah 

kenikmatan, dan berhubungan dengan semangat hidup pada dirinya. Sungguh, 

Allah telah mengabulkan doa bapak mereka, Ibrahim, sehingga Dia menjadikan 

negeri itu aman. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah agar Ia dan anak 

keturunanya dijauhkan dari menyembah berhala, sembari memohon pertolongan 

dan petunjuk kepada-Nya. Doa ini juga menampakkan adanya kenikmatan lain 

dari nikmat-nikmat Allah. Yakni nikmat dikeluarkannya hati dari berbagai 

kegelapan dan kejahiliahan syirik kepada cahaya beriman bertauhid kepada Allah. 

Kelanjutan dari ayat di atas, ayat 36 mengatakan bahwa Nabi Ibrahim 

memanjatkan doanya ini lantaran apa yang telah ia saksikan dan ia ketahui. Yakni, 

banyaknya orang yang telah menjadi sesat sebab berhala-berhala itu, baik orang-

orang dalam generasinya mapun generasi-generasi sebelumnya. Kemudian 

Ibrahim melanjutkan doanya. Ia berkata, “Orang yang mengikuti jalanku dan tidak 

terfitnah dengan berhala-berhala itu, maka ia termasuk golonganku, 

diidentifikasikan kepadaku, dan bertemu denganku dalam ikatan keluarga yang 

besar, yakni ikatan akidah. Adapun orang yang mendurhakai Ibrahim diantara 

mereka, maka ia tidak memohonkan kebinasaan bagi orang yang mendurhakai 

dan menyimpang dari jalannya di antara anak keturunannya. Tetapi, justru tidak 
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menyebutkan azab dan menyerahkan mereka kepada ampunan dan rahmat 

Allah.
162

 

Kemudian ayat 37 dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an menjelaskan bahwa 

konteks ayat ini menampakkan tujuan bertempat tinggal didekat Baitullah. Yakni, 

untuk mendirikan shalat pada garis-garis besarnya dengan sempurna  karena 

Allah. Kemudian konteks ayat juga menamakkan tujuan berdoa dengan kepekaan 

dan kecenderungan hati kepada penduduk Baitullah serta memberikan rezeki 

kepada mereka dari hasil-hasil bumi. Bertempat tinggal itu juga dalam rangka 

bersyukur kepada Allah Yang Maha Pemberi Rahmat. 

Setelah itu, dalam ayat 38 Nabi Ibrahim melanjutkannya dengan 

pencatatannya terhadap ilmu Allah yang muncul pada apa yang ada dalam hati 

mereka, yakni ber-tawajjuh, bersyukur, dan berdoa. Tujuannya bukanlah untuk 

(menampilkan) berbagai demonstrasi, propoganda, bertepuk tangan, dan bersiul-

siul. Tetapi untuk ber-tawajjuh (menghadap hati) kepada Allah yang mngetahui 

hal-hal yang tersembunyi dan yang kelihatan. Tiada bersembunyi bagi-Nya ssuatu 

pun yang di bumi dan di langit. 

Ayat 39 dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, Ibrahim memanjatkan puji dan 

syukur yang merupakan perilaku hamba shaleh yang selalu berzikir dan 

bersyukur. Kemudian pemberian keturunan keturunan di usia tua lebih melekat 

dalam jiwa. Keturunan adalah generasi penerus agungnya kenikmatan yang 

didapatkan oleh seseorang yang merasa sudah dekat akhir hidupnya dan ketika ia 

merasakan adanya kebutuhan psikis yang fitri terhadap generasi penerus.  
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Pada ayat 40 Sayyid Quthb mengatakan bahwa Nabi Ibrahim menjadikan 

pertolongan Allah kepadanya dalam mendirikan shalat itu sebagai sebuah harapan 

yang diinginkannya. Namun, mereka berpaling dari perintah mendirikan shalat itu 

dan mendustakan rasul yang menyebut mereka dengan apa yang dulu Ibrahim 

bedoa kepada Allah agar menolong dirinya dan keturunannya di kemudian hari 

untuk melasanakannya.
163

 

Selanjutnya dalam tafsir Fi zhilalil Qur‟an  ayat 41 Nabi Ibrahim 

mengakhiri doanya itu dengan memohon ampunan untuk dirinya, kedua orang 

tuanya, dan orang-orang mukmin seluruhnya. Pada hari terjadinya nasib yang 

menjadikan manusia tidak bermanfaat, kecuali amalannya.
164

 

3. Q.S. Ash-Shaaffaat Ayat 102 

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an saat Ibrahim 

diberikan rezeki seorang anak yang istimewa ketika dia sudah berusia tua. 

Kemudian dia bermimpi bahwa dalam tidurnya dia menyembelih anaknya itu. Dia 

pun menyadari bahwa itu adalah isyarat dari Rabbnya untuk mengurbankan 

anaknya itu. Maka dia tidak ragu-ragu, dan yang ada padanya hanyalah perasaan 

taat, dan yang terpikir olehnya hanya berserah diri. Tanpa ada penolakan dan 

tanpa bertanya kepada Rabbnya. Maka Dia pun menunaikan perintah itu dalam 

spontanitas dan sesegera mungkin. Sehingga ia cepat menyelesaikan tugas-

tugasnya, dan terbebas dari beban itu. 

Kemudian Ismail menjawab dengan tenang, "Hai bapakku, kerjakanlah 

apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku 
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Termasuk orang-orang yang sabar.” Dan, ia merasakan apa yang dirasakan 

sebelumnya oleh hati ayahnya. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah isyarat. Isyarat 

itu adalah perintah dan dijalankan tanpa ditunda-tunda atau ragu-ragu. Dalam 

haru, dalam kesatuan cinta, dalam kepasrahan yang sama. Segala yang berasal 

dari-Nya akan kembali kepada-Nya.
165
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BAB IV 

ANALISIS IDEALITA KELUARGA IBRAHIM DALAM PENAFSIRAN 

SAYYID QUTHB 

 

A. Kajian Ayat-Ayat Tentang Keluarga Ibrahim a.s. 

Di bawah ini analisis konten terhadap keluarga Nabi Iberahim a.s. yang 

terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 125–128, surah Ibrahim ayat 35–41, dan 

surah Ash-Shaffat ayat 102 berdasarkan pendapat Sayyid Quthb tentang keluarga 

Ibrahim a.s.: 

1. Pembangunan Baitullah dalam surah Al-Baqarah ayat 125–128 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 125–128 

bahwa yang pertama kali menegakkan dinding Ka‟bah sebagai tempat beribadah 

bagi manusia adalah Nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail. Sebenarnya 

bangunan Ka‟bah ini sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan, konon, Ka‟bah sudah 

dibangun oleh malaikat sebelum Adam diciptakan, yakni 2000 tahun sebelum 

penciptaan alam semesta. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian Allah 

memerintahkannya untuk membangun Ka‟bah itu di bumi sebagai tempat ibadah 

pertama.
 
Kabarnya, Nabi Adam diperintahkan mengambil bebatuan dari lima 

bukit, yakni Lebanon, Sina‟, Turzeta, Ararat, dan al-Hiyarah. Itulah asal mula 

batu-batu yang digunakan membangun Ka‟bah pertama.
 166

 Mengenai hal ini, 

Allah Swt. berfirman: 
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“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 

manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi 

petunjuk bagi semua manusia. 97. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di 

antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 

(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Ali-Imran : 96-97).
167

 

 

Imam Qurthubi menafsirkan ayat tersebut, orang yang pertama kali 

membangun Baitullah adalah Nabi Adam. Namun, menurut sejarahnya, Ka‟bah 

yang dibangun Nabi Adam tersebut lenyap diterjang banjir besar pada masa Nabi 

Nuh. Banjir besar itu hanya menyisakan fondasi Ka‟bah (menurut Imam 

Jalaluddin as-Sayuti dan Imam Jalaluddin al-Mahalli, Ka‟bah tidak lenyap, tetapi 

diangkat Allah Swt. ke langit).
168

 

Setelah masa Nabi Ibrahim, Allah Swt. memerintahkannya membangun 

dan meninggikan Ka‟bah di tempat semula, bekas Nabi Adam membuatnya. 

Bangunan Ka‟bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail pun berbeda bentuk 

dari pertamanya. Bangunan Ka‟bah yang kedua ini memiliki konstruksi seperti 

sekarang. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim didedikasikan sebagai pembangun 

Ka‟bah atau pewaris Ka‟bah.
169

 Allah Swt. berfirman: 
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“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat 

Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun 

dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan 

orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud.” (Q.S. al-

Hajj : 26).
170

 

 

Berhari-hari keduanya membangun Ka‟bah, meninggikan pondasinya. 

Pada pondasi yang serupa punuk unta di sisi rukun Yaman, dengan setia Ismail 

mengambilkan batu demi batu yang direkatkan dengan tekun oleh ayahnya. Batu-

batu itu berasal dari 5 gunung, yaitu Gunung Hira, Gunung Tsabir, Gunung 

Lebanon, Gunung Thur, dan Gunung Khair.
171

 

Keduanya bekerja dengan tulus sembari terus melantunkan doa "Ya Tuhan 

Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 127). Dalam tafsir 

Fi Zhilalil Qur‟an mengatakan bahwa inilah tujuan dari keduanya saat 

meninggikan pondasi Ka‟bah, yaitu amal yang tulus ikhlas karena Allah, 

menghadapkannya dengan tunduk dan khusyuk kepada Allah. Dan, sasaran yang 

hendak dicapainya di balik itu ialah keridhaan Allah dan penerimaan amal itu.  

Ketika pondasi sudah agak tinggi, Ismail menyerahkan sebuah batu 

berbentuk kubus dengan panjang 22 cm, lebarnya 11 cm dan tebal 20 cm. Batu itu 

berwarna putih kekuning-kuningan dan kemerah-merahan untuk tempat Nabi 

Ibrahim berpijak. Menurut informasi yang didapatkan bahwa bekas jejak kaki 
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Nabi Ibrahim itu memiliki kedalaman yang berbeda antara bekas telapak kaki 

yang pertama dengan yang kedua. Tapak kaki pertama kedalamannya mencapai 

10 cm, sedangkan tapak kaki yang kedua kedalamannya 9 cm.
172

  

Batu itulah yang dinamakan Maqam ialah tempat berdirinya Nabi Ibrahim 

ketika membangun Ka‟bah. Batu tersebut diturunkan bersamaan dengan Hajar 

Aswad yang merupakan batu yang berasal dari surga yang di bawa oleh malaikat 

Jibril ke Bumi. Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Quthb dalam tafsirnya 

Maqam Ibrahim memiliki keistimewaan yakni dijadikan tempat shalat saat 

melaksanakan haji. Maqam Ibrahim diisyaratkan sebagai al-Baitul Haram, kiblat 

tempat menghadapnya kaum muslim. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. 

Al-Baqarah: 125.  

Dalam buku The Lost Story of Ka‟bah karya Irfan L. Sarhindi bahwa 

Ka‟bah dibangun berbentuk kubus tanpa atap. Tingginya 30-31 hasta dengan lebar 

20 hasta dan tebal 7 hasta. Memiliki dua buah pintu tanpa satu pun diberi penutup. 

Kedua pintu tersebut menyentuh tanah. Satu buah berada di dekat Hajar Aswad 

dan satu lagi berada di sisi seberangnya, sisi antara Rukun Yaman dan Hijir Ismail 

yang berfungsi sebagai pintu keluar. Kemudian, Ismail menutupi seluruh bagian 

Ka‟bah dengan sebuah kain yang lazim disebut kiswah
173

.
174

 

Firman Allah, dalam Q.S. Al-Baqarah: 128 “Dan tunjukkanlah kepada 

kami tata cara berhaji,” Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i dalam tafsir Ringkasan 

Tafsir Ibnu Katsir, yakni dari Said bin Manshur diriwayatkan dengan sanad yang 
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sampai kepada Mujahid, dia berkata, singkatnya demikian, “Sesungguhnya Jibril 

berkata kepada Ibrahim a.s. tinggikanlah fondasi itu, kemudian dia 

meninggikannya.
 175

 Lalu Malaikat Jibril diutus untuk mengajari Nabi Ibrahim 

ritual haji -rukun dan wajibnya, larangan dan dam-nya - mulai dari wukuf di 

Arafah, thawaf, sa‟i- yang merupakan reka ulang perjuangan Siti Hajar, tahallul, 

melempar jumrah yang merupakan reka ulang turunnya perintah menyembelih 

Ismail muda, - ketika itu iblis hendak memasukkan sesuatu ke dalam haji, namun 

dia tidak bisa dan Jibril menyuruh Ibrahim melempari iblis tiga kali, setiap 

lemparan terdiri atas tujuh kerikil pada jumrah yang ketiga, Ibrahim pun 

melakukannya – mabit di Mina dan Muzdalifah, serta menambahkan kurban 

sebagai amal sunnah di luar manasik haji. Demikianlah ihwal manasik haji yang 

diajarkan Jibril kepada Ibrahim.
176

 

Kemudian, ibadah itu diwariskan kepada agama-agama sesudahnya, 

termasuk Islam. Sebenarnya, ibadah haji sudah dilakukan para Malaikat sewaktu 

membangun Ka‟bah. Usai membangun Ka‟bah tersebut, malaikat kemudian 

berthawaf dan bertakbir. Ketika Ibrahim selesai membangun Ka‟bah, ia pun 

diperintah Allah Swt. untuk meneruskan ritual yang sudah dilaksanakan dari 

zaman malaikat dan Nabi Adam tersebut. Sejak Nabi Ibrahim inilah, haji menjadi 

perintah syariat.
177

 Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 
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“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan 

datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus
178

 

yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (Q.S. al-Hajj: 27).
179

 

 

Terkait Q.S. Al-Baqarah: 128 Sayyid Quthb menegaskan bahwa inilah 

nilai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu nikmat iman, 

suatu nikmat yang mendorong mereka untuk memikirkan generasi sesudah 

mereka, kenikmatan yang mendorong mereka untuk berdoa kepada Allah agar 

tidak menghalangi anak cucunya dari kenikmatan yang tidak dapat ditandingi oleh 

kenikmata apa pun selainnya. 

Menurut peneliti, pembangunan Ka‟bah dalam konteks keluarga Ibrahim 

a.s. dalam perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur‟an terkait Q.S. Al-Baqarah ayat 125-

128, merupakan hubungan yang harmonis antara Nabi Ibrahim dengan putranya 

Ismail dalam membangun Ka‟bah yang merupakan perintah dari Allah Swt. yang 

ditujukan untuk mengukur ketaatan dan kesabarannya. Perintah tersebut 

merupakan ujian dari kesungguhan seseorang dan meneguhkan ketinggian 

derajatnya. Pada pembangunan Ka‟bah tersebut nampak jelas kerja sama yang 

dilakukan oleh keduanya. Ketika Nabi Ismail dengan tekun dan setia 

mengambilkan batu demi batu yang akan direkatkan oleh ayahnya. Dari uraian di 

atas, Nabi Ibrahim selain mewariskan ajaran tauhid, juga meninggalkan bangunan 

(tempat ibadah) bagi umat sesudahnya. Tempat itu merupakan peribadatan paling 

spektakuler dalam sejarah agama-agama karena menjadi kiblat pelaksanaan ritual 

agama-agama monotheisme, khusunya Islam. Tempat ibadah tersebut adalah 

Masjidil Haram atau Baitullah, dan Nabi Ibrahim dan Ismail merupakan pendiri 
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bangunan suci tersebut. Tidak hanya Baitullah sebagai warisan keluarga Ibrahim 

a.s., semua yang ada di sekitar tempat tersebut juga menjadi peninggalannya. Di 

sekitar tempat suci itu, kita bisa menjumpai beberapa peninggalan keluarga 

Ibrahim, seperti Ka‟bah, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, dan sumur Zamzam. 

2. Doa-doa nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 35–41  

Adapun doa-doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 35–41, Al-Qur‟an 

juga merekam dan mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim yang senada dalam surah 

lain seperti firman Allah Swt: 

                        

                             

                  

“(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan masukkanlah 

aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan Jadikanlah aku buah tutur 

yang baik bagi orang-orang (yang datang) Kemudian, dan Jadikanlah aku 

Termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan 

ampunilah bapakku, karena Sesungguhnya ia adalah Termasuk golongan orang-

orang yang sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka 

dibangkitkan.” (Q.S. Asy-Syu‟araa‟: 83-87).
180

 

 

Dalam tafsir asy-Sya‟rawi karya Muhammad Mutawalli asy-Sya‟rawi, 

yang dikutip dalam buku Bercermin Pada Nabi Ibrahim karya Otong Surasman 

bahwa terdapat keterangan mengenai doa Nabi Ibrahim yaitu jika diperhatikan 

dengan teliti bahwa Nabi Ibrahim tidak memohon sesuatu demi kemaslahatan 

dunia saja, melainkan untuk kebahagiaan akhirat.
181
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Prof. Wahbah az-Zuhaili dalan tafsir Al-Wasith menjelaskan doa adalah 

otak ibadah, bukti ikhlas dan cinta kepada Allah Swt., bukti kebenaran 

menghadap kepada-Nya. Doa adalah hiburan bagi yang tertimpa musibah, harapan 

bagi orang yang bercita-cita, harapan orang yang saleh. Karena itulah Nabi 

Ibrahim al-Khalil mengungkapkan hangatnya kerinduan kepada Allah Swt. dalam 

doa.
182

 

Dalam surah Ibrahim ayat 35–41, Sayid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil 

Qur‟an menjelaskan doa nabi Ibrahim. “Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim a.s. 

berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah) negeri yang aman. Konteks 

ayat menggambarkan nikmat keamanan. Allah telah mengabulkan doa Ibrahim 

sehingga dia menjadikan negeri itu aman. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah 

agar Ia dan anak keturunanya dijauhkan dari menyembah berhala. Doa ini juga 

menampakkan adanya kenikmatan lain dari nikmat-nikmat Allah. Yakni nikmat 

dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kejahiliahan syirik kepada 

cahaya beriman bertauhid kepada Allah. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah 

menyesatkan banyak manusia, baik orang-orang dalam generasinya maupun 

generasi-generasi sesudahnya. Orang yang mengikuti jalanku, maka ia termasuk 

golonganku, diidentifikasikan denganku, dan bertemu denganku dalam ikatan 

keluarga yang besar. Potongan ayat di atas dengan kata “ yang ikut denganku 

berarti bagian dariku”. Hal ini menunjukkan bahwa istilah tersebut mengandung 

makna keteladanan, suri tauladan. Dengan logika berfikir bahwa mengajak orang 

untuk berbuat sesuatu berarti terlebih dahulu memberikan contoh dalam 
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segalanya. Hal ini sudah diperjelas dalam al-Qur‟an bahwa nabi dan rasul adalah 

memberikan keteladan.
183

 Adapun orang yang mendurhakai dan menyimpang dari 

jalannya, maka Ibrahim mengembalikan urusan mereka kepada ampunan dan 

rahmat Allah Swt.  

Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian anak cucuku, Ismail dan 

keturunannya, di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman, yaitu lembah 

Mekkah di dekat Baitullah. Yakni, untuk mendirikan shalat karena Allah. 

Jadikanlah hati sebagian manusia pergi ke tempat itu dengan penuh semangat 

karena didorong oleh perasan rindu dan cinta. Berilah keturunanku rezeki kepada 

mereka dari macam-macam buah-buahan, agar mereka bersyukur atas limpahan 

nikmat-Mu dengan cara menegakkan shalat dan banyak beribadah. 

Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui segala sesuatu baik lahir 

maupun batin. dan tidak ada satu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi dari-

Mu dan berada di luar pengetahuan-Mu. 

Puji dan syukur bagi Allah yang telah mengaruniaiku keturunan-keturunan 

setelah lanjut usia. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar doa, 

Maha memperkenankan doa orang yang berdoa   kepada-Nya. 

Ya Tuhanku, Jadikanlah aku orang yang senantiasa menunaikan shalat, 

senantiasa memelihara shalat, dan senantiasa menegakkan tata cara, aturan dan 

batasan-batasan shalat. Juga, jadikanlah pula keturunanku sebagai orang-orang 

yang senantiasa mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, terima dan perkenankanlah 

doaku.  Ya Tuhan Kami, maafkan dan ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua 
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orang tuaku, dan dosa-dosa kaum mukminin seluruhnya, pada hari terjadinya 

hisab agar kiranya Allah juga mengampuni khususnya pada hari kiamat kelak, 

terhadap semua hamba-Mu atas amal-amal yang baik dan yang buruk. 

Doa Nabi Ibrahim pada ayat tersebut mengandung enam permohonan. 

Pertama, permohonan Nabi Ibrahim agar Mekkah dijadikan negeri yang aman, 

tenang, dan tenteram. Kedua, permohonan agar ibadah murni ditujukan kepada 

Allah Swt. sesuai dengan ajaran tauhid dan menjauhi penyembahan kepada 

berhala. Ketiga, permohonan pemberitahuan dari Nabi Ibrahim bahwa dia 

menempatkan sebagian keturunannya di dekat Baitul Haram di lembah yang tidak 

berpenghuni untuk menunaikan shalat. Keempat, permohonan dalam bentuk doa, 

mengungkapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. atas karunia yang telah 

diberikan kepadanya berupa dua anak, Ismail dan Ishaq saat menginjak usia tua. 

Kelima, permohonan atas restu Nabi Ibrahim dan keturunannya untuk menunaikan 

shalat, serta harapan bahwa doa ini seluruhnya dikabulkan. Keenam, permohonan 

berupa ampunan baginya dan bagi kedua orang tuanya serta bagi orang-orang 

yang beriman pada hari pembalasan dan perhitungan amal yang baik maupun 

yang buruk. Ini merupakan bukti cinta terhadap seluruh orang yang beriman.
184

 

Dalam hal ini menurut peneliti, Q.S. Ibrahim ayat 35-41 menurut 

pandangan tafsir Fi Zhilalil Qur‟an mengungkapkan bahwa doa-doa yang 

dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim a.s. merupakan aplikasi dalam bentuk ketakwaan 

kepada Allah Swt. Selain berdoa untuk keluarganya, Nabi Ibrahim berdoa untuk 

kemaslahatan umatnya. Seperti yang dikatakan oleh Otong Surasman dalam 
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bukunya Bercermin Pada Nabi Ibrahim, bahwa doa adalah otak ibadah, maka 

dalam hal ini Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Swt. agar 

keturunannya hanya menyembah kepada Allah Yang Esa. Terbukti ketika Nabi 

Ibrahim bertanya “Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?” Mereka menjawab, 

“Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, 

Ismail, Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri 

kepada-Nya.
185

  

 

 

3. Pendidikan Qurban dalam surah Ash-Shaffat ayat 102  

                           

                          

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: 

"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu 

akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar."
186

 

 

Ayat diatas menggunkan bentuk kata kerja mudhari (masa kini dan datang) 

pada kata-kata ( ىٲر ) saya melihat dan ( َأ ْذ َأ ُح َأ ) saya menyembelihmu. Demikian 

juga kata ( رتؤم ) diperintahkan. Ini untuk mengisyaratkan bahwa apa yang beliau 

lihat itu seakan-akan masih terlihat hingga saat penyampaiannya itu. Sedang 

penggunaan bentuk tersebut untuk kata menyembelihmu untuk mengisyaratkan 

bahwa perintah Allah yang dikandung mimpi itu belum selesai dilaksanakan, 
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tetapi hendaknya segera dilaksanakan. Karena itu pula jawaban sang anak 

menggunakan kata kerja masa kini juga untuk mengisyaratkan bahwa ia siap, dan 

bahwa hendaknya sang ayah melaksanakan perintah Allah yang sedang maupun 

yang akan diterimanya.
187

 

Ucapan sang anak “laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu”, 

bukan berkata: “Sembelihlah aku”, mengisyaratkan sebab kepatuhannya, yakni 

karena hal tersebut adalah perintah Allah Swt. Bagaimanapun bentuk, cara dan 

kandungan apa yang diperintahkan-Nya, maka ia sepenuhnya pasrah. Kalimat ini 

juga dapat merupakan obat pelipur lara bagi keduanya dalam menghadapi ujian 

berat itu. Kemudian ucapan sang anak “engkau akan mendapatiku Insya Allah 

termasuk para penyabar”, dengan mengaitkan kesabarannya dengan kehendak 

Allah, sambil menyebut terlebih dahulu kehendak-Nya, menunjukkan betapa 

tinggi akhlak dan sopan santun sang anak kepada Allah Swt. Tidak dapat 

diragukan bahwa jauh sebelum peristiwa ini pastilah sang ayah telah menanamkan 

dalam hati dan benak anaknya tentang keesaan Allah dan sifat-sifat-Nya yang 

indah serta bagaimana seharusnya bersikap kepada-Nya. Sikap dan ucapan sang 

anak yang direkam oleh ayat ini adalah buah pendidikan tersebut.
188

 

Sebagaimana dalam tafsir Fi Zhilail Qur‟an saat Ibrahim diberikan rezeki 

seorang anak yang istimewa ketika dia sudah berusia tua. Kemudian dia bermimpi 

bahwa dalam tidurnya dia menyembelih anaknya itu. Dia pun menyadari bahwa 

itu adalah isyarat dari Rabbnya untuk mengurbankan anaknya itu. Maka dia tidak 

ragu-ragu, dan yang terpikir olehnya hanya berserah diri. Tanpa ada penolakan 
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dan tanpa bertanya kepada Rabbnya. Dan langsung menjalankan perintah tersebut 

sesegera mungkin. Kemudian anaknya pun merasakan apa yang dirasakan 

sebelumnya oleh hati ayahnya. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah isyarat. Isyarat 

itu adalah perintah dan dijalankan tanpa ditunda-tunda atau ragu-ragu. 

Menurut peneliti, ayat di atas menggambarkan perintah penyembelihan 

lewat mimpi yang datang dari Allah Swt. Ibrahim telah percaya dan Ismail juga 

telah mempercayainya bahwa mimpi bapaknya adalah wahyu yang turun dari 

Allah Swt. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat di atas mengandung 

materi pendidikan keimanan atau aqidah terhadap wahyu para Nabi. Selanjutnya 

sikap Ibrahim meminta pendapat Ismail dengan lapang dada mengandung materi 

pendidikan berupa pendidikan akhlak. Berupa sikap sabar dan ikhlas yang 

dimiliki Ibrahim karena ia mempunyai hati yang suci. Tidak ada bantahan dan 

kemarahan sedikitpun dari Ibrahim dalam menyampaikan mimpi yang dialaminya 

kepada Ismail. 

Ayat di atas juga mengandung metode dialogis dilihat dari percakapan 

antara Ibrahim dan Ismail a.s. dengan mengedepankan sikap bijak agar 

mengahsilkan musyawarah atau kesepakatan antara keduanya. Dan Ibrahim tidak 

memaksa sedikitpun kepada Ismail agar sanggup untuk disembelih tetapi Ibrahim 

menggunakan hak Ismail sepenuhnya. Sikap Ibrahim sebagai pendidik  juga 

digambarkan dan sikap Ismail sebagai peserta didik sangat jelas ditampilkan 

dengan membawa sikap patuh dan tunduk sepenuhnya terhadap kebenaran. 

Dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. memanggil Ibrahim melalui 

malaikat, Allah membenarkan bahwa mimpi yang Nabi Ibrahim alami berasal dari 
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Allah dan Allah berjanji akan memberi balasan kepada siapa saja yang berbuat 

baik. Memang Allah tidak akan memberi ujian kecuali sesuai kadarnya. Allah 

memberikan ujian yang teramat sulit untuk dilakukan untuk orang biasa namun 

karena Allah ingin menguji hambanya yang shaleh maka Allah memberikan ujian 

yang nyata kepada Nabi Ibrahim dan purtanya Ismail. Ini dapat dilihat bahwa 

ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu Allah menggantinya 

dengan sesembelihan yang lain yakni seekor domba yang dibawa oleh Malaikat 

Jibril lalu Nabi Ibrahim melanjutkan penyembelihannya dibarengi dengan 

membaca takbir. 

Dalam buku Panduan Beribadah Khusus Wanita; Menjalankan Ibadah 

Sesuai Tuntunan al-Qur‟an dan as-Sunnah karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid 

Salim, peristiwa penyembelihan hewan qurban, atau yang disebut Udhdhiyah, 

bertepatan pada hari yang sama saat Nabi Ibrahim menyembelih putranya, yakni 

10 Dzulhijjah. Tujuan qurban pun sama, yakni untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. sesuai dengan arti kata qurban, yang berarti dekat, mendekat. 

Kemudian hukum berqurban adalah sunnah. Namun, beberapa ulama seperti Abu 

Hanifah menghukumi berqurban itu wajib bagi yang mampu.
189

 Beberapa dalil 

yang dijadikan landasan dalam melakukan ibadah ini, yaitu: 

                                     

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka 

dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-

orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.” (Q.S. Al-Kautsar: 1-3).
190
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Allah Swt. juga berfirman: 

                               

                      

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya 

mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan 

Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu 

berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-

orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (Q.S. Al-Hajj: 34).
191

 

 

Mayoritas ulama berpendapat, menyembelih hewan qurban adalah sunnah, 

sebagai upaya meneladani perbuatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad 

Saw. Anas Ra. Berkata, “Rasulullah Saw. telah menyembelih qurban dengan dua 

ekor (kambing) kibas yang bagus, saya lihat beliau meletakkan kakinya di atas 

leher keduanya seraya membaca tasmiyah dan takbir, lalu beliau menyembelih 

keduanya dengan tangannya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).
192

  

Dalam buku Ibrahim Nabi Kekasih Allah karya Rizem Aizid berqurban 

selain sebagai ibadah yang diperintahkan Allah Swt., ternyata qurban juga 

menyimpan sejumlah keutamaan dan kemuliaan bagi muslim yang berqurban 

dengan ikhlas karena Allah Swt. 

Pertama, mendapat kebaikan dari setiap helai bulu hewan qurban bagi 

siapa saja yang berqurban. Zaid bin Arqam meriwayatkan, ia berkata, “Wahai 

Rasulullah Muhammad Saw. apakah qurban itu ?” Rasulullah Saw. menjawab, 
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“Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim.” Mereka menjawab, “Apa 

keutamaan yang akan kami peroleh dengan qurban itu ?” Rasulullah Saw. 

menjawab, “Setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan.” Mereka menjawab, 

“Kalau bulu-bulunya ?” Rasulullah Saw. pun menjawab, “Setiap helai bulunya 

juga satu kebaikan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 

Kedua, ibadah yang paling disukai Allah Swt. Aisyah ra. Meriwayatkan 

bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Tidak ada amalan anak cucu Adam 

Pada Hari Raya Qurban yang lebih disukai Allah Swt. melebihi dari mengucurkan 

darah (menyembelih hewan qurban). Sesungguhnya pada hari Kiamat kelak 

hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-

kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah 

Swt. -sebagai qurban- di mana pun hewan itu disembelih sebelum darahnya 

sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.” (HR. Ibnu Majah dan 

Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan-gharib). 

Ketiga, ibadah yang paling utama. Keempat, mengenang ujian Allah Swt. 

Sebagai pewaris agama Ibrahim, sudah sepatutnya kita mengenang ujian tersebut 

dengan cara melaksanakan ibadah qurban.
193

  

 

B. Karakteristik Idealita Keluarga Ibrahim a.s 

Karakteristik idealita keluarga Ibrahim a.s. merupakan suatu ciri yang 

melekat pada keluarga ini, baik yang berkaitan dengan syari‟atnya, karakternya, 

maupun kandungan untaian doanya, yang diabadikan dalam Al-Qur‟an. Adapun 

                                                             
193

Ibid. h. 163-164.  



113 

 

indikator yang dijadikan idealita dalam keluarga Ibrahim sudah dimunculkan 

melalui teori para pakar yang memiliki pandangan bahwa idealita keluarga 

memiliki ciri-ciri, yaitu; 

1. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt. 

2. Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang 

lain dalam keluarga dan masyarakat. 

3. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial. 

4. Cukup sandang, pangan, dan papan. 

Teori inilah yang dijadikan perspektif dalam memahami ayat-ayat yang 

dijadikan sebagai fokus diskusi dalam penelitian ini. Dari indikator di atas dapat 

dipahami bahwa dalam keluarga Ibrahim sudah terpenuhi indikator-indikator 

tersebut. Untuk lebih jelas peneliti akan mencoba menguraikannya kembali, 

pertama, adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah 

Swt. Hal ini jelas bahwa dalam pemaparan sebelumnya menyatakan tentang 

tauhid. Dimulai pada saat Ibrahim membina keyakinan melalui pencarian Tuhan, 

kemudian Ibrahim membawa ajaran tauhid dan dalam Al-Qur‟an terbukti bukan 

saja dalam penemuannya tentang ke-Esaan Tuhan.
194

 Tauhid itulah yang dijadikan 

dasar untuk membentuk ketenangan jiwa keluarganya.  

Kedua, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan 

individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat. Hubungan yang semacam ini 

sudah jelas terlihat dalam keluarga Ibrahim, bagaimana kepasrahan Sarah ketika 

merelakan suaminya, Ibrahim untuk menikah dengan Hajar karena ia tidak bisa 
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memberikan keturunan, kemudian atas kehendak Allah Swt. akhirnya Sarah dapat 

melahirkan anak, yaitu Ishaq.
195

 Bagaimana kepasrahan Hajar ketika ditinggalkan 

di lembah yang gersang dan tidak berpenghuni ?. Inilah sikap monoloyalitas 

artinya bahwa dalam perintah Allah sekalipun manusia itu sendiri belum bisa 

menerimanya tapi karena keyakinannya bahwa ini merupakan kebenaran maka 

kemudian ia menerimanya. Ketaatan Ismail ketika ayahnya mendapat mimpi 

untuk menyembelihnya. Interaksi antara Ibrahim dengan menantunya Sayyidah 

yang menutupi aib dan mengatakan kebaikan suaminya. Kepedulian dan kasih 

sayang Ibrahim kepada kaum Luth yang akan ditimpa azab oleh Allah Swt. karena 

tidak mengindahkan perintah-Nya. Hubungan-hubungan inilah yang menjadikan 

keluarga harmonis atara satu dengan yang lainnya. 

Ketiga, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Pointers kali ini 

peneliti akan lebih memaparkan tentang kesehatan rohani. Dalam konteks idealita 

keluarga Ibrahim a.s. kesehatan rohani pasti tidak diragukan lagi. Hal ini terlihat 

ketika sang ayah, Azar menyembah patung, Nabi Ibrahim tidak mengikuti 

ayahnya yang kafir dan sesat, bahkan Nabi Ibrahim menyeru ayahnya untuk 

mengikutinya, namun ayahnya tidak bersedia dan malah menyuruh Ibrahim untuk 

meninggalkannya.
196

 Inilah keyakinan Nabi Ibrahim yang hanya meng-Esakan 

Allah, terbukti dengan sehatnya rohani akan membawa pada hati yang selalu 

bersyukur dan mengingat Allah Swt. 

Dan keempat, cukup sandang, pangan, dan papan. Memang di dalam 

sejarah atau di berbagai literatur tidak menjelaskan secara gamblang terkait cukup 
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Q.S. Huud: 71-73.  
196

Q.S. Maryam: 41-48.  
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sandang, pangan, dan papan dalam keluarga Ibrahim. Namun, di muka bumi ini 

Allah Swt. telah mencukupi segala yang dibutuhkan hambanya, baik sandang 

berupa pakaian, pangan dari buah-buahan dan papan dari berbagai pepohonan. 

Dalam konteks idealita keluarga, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Swt. 

untuk diberi rezeki berupa buah-buahan.
197

 Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim 

setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada seorang pun di 

sana. Sebagai pengharapan seorang hamba terhadap Tuhannya, doa inilah yang 

menjadikan keluarga Ibrahim dekat dengan Sang Maha Pencipta.  

Selain indikator di atas, berikut ini beberapa karakteristik keluarga 

Ibrahim, yaitu:  

1. Tauhid yang Murni 

Sebelumnya telah dijelaskan perihal karakteristik keluarga Ibrahim a.s. yang 

menjadikan keluarga ini layak dijadikan teladan bagi seluruh ummat manusia. 

Dalam hal ini ketauhidan yang di anugerahkan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah 

Swt. kemudian ia berusaha mengimani ke-Esaan Allah Swt. dan mewasiatkan 

keimanan tersebut kepada keturunannya. Tahap pertama yang dilakukan adalah 

penanaman tauhid ke dalam jiwa keluarga yang merupakan dalam konsep dasar 

pendidikan keluarga Islam. Hal ini terlihat pada keluarga Ibrahim, sebagaimana 

firman Allh Swt: 

                     

                                                             
197

Q.S. Ibrahim: 37.  
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“Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada 

keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu
198

(Q.S. Az-

Zukhruf: 28).
199

 Dimana itu mengacu pada penyembahan ke-Esaan Ilahi. 

 

Senada dengan ayat di atas Nabi Ibrahim a.s. telah menasehati kepada 

anak-anaknya agar senantiasa memegang teguh keimanan. 

                             

       

“Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian 

pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah 

memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk 

agama Islam".(Q.S. al-Baqarah:132).
200

 
 

Ayat-ayat di atas membahas tentang penanaman tauhid kepada anak yang 

merupakan proses pendidikan akhlak anak kepada Allah Swt. Dalam perspektif 

agama Islam keluarga -terutama orang tua- sangat berpengaruh dalam 

pembentukan pilihan keyakinan dan sikap hidup yang akan dipilih oleh seorang 

anak/anggota keluarga. Karenanya setiap orang tua diperintahkan untuk berupaya 

semaksimal mungkin memelihara diri dan anggotanya dari perilaku yang dapat 

menjerumuskan diri pada kehinaan diri dan dampak buruk baik di dunia maupun 

akhirat.
201

 Keluarga dengan demikian bertanggung jawab dalam mengembangkan 

budaya positif yang mendorong seluruh anggota keluarganya untuk memiliki 

semangat beribadah dan mengembangkan akhlak mulia.
202

 

                                                             
198

Maksudnya: Nabi Ibrahim a.s. menjadikan kalimat tauhid sebagai pegangan bagi 

keturunannya sehingga kalau terdapat di antara mereka yang mempersekutukan Tuhan agar 

mereka kembali kepada tauhid itu. 
199

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 491.   
200

Ibid. h. 20.  
201

Q.S. At-Tahrim: 6.  
202

Muhjidin, dkk., Akhlak Lingkungan (Muhammadiyah: Kementrian Lingkungan Hidup 

dan PP, 2011), Cet. I, h. 30. 
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Masa yang tepat untuk memulai menanamkan nilai-nilai tauhid adalah 

ketika masa usia dini manusia atau 0-8 tahun. Masa usia dini sendiri merupakan 

masa keemasan (golden age) bagi perkembangan intelektual seorang manusia. 

Masa usia dini merupakan fase dasar untuk tumbuhnya kemandirian, belajar untuk 

berpartisipasi, kreatif, imajinatif dan mampu berinteraksi.
203

 Oleh karena itu, 

pendidikan dalam keluarga adalah madrasah yang pertama dan utama bagi 

perkembangan seorang anak, sebab keluarga merupakan wahana yang pertama 

untuk seorang anak dalam memperoleh keyakinan agama, nilai, moral, 

pengetahuan dan keterampilan, yang dapat dijadikan patokan bagi anak dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

Penanaman tauhid kepada anak sejak dini merupakan solusi yang bisa 

diterapkan oleh para orang tua pada masa kini yang sering dilanda kekhawatiran 

dengan segala keburukan dunia yang mungkin bisa menimpa anak-anak mereka 

kelak di masa dewasa atau ketika luput dari pengawasan mata dengan harapan 

mereka terus bisa mengingat Allah kapanpun dimanapun. Pendidikan tauhid 

merupakan perisai yang paling kuat dalam menghadapi segala macam gangguan 

kehidupan yang kadang bisa menjerumuskan kepada lembah kenistaan yang 

dimurkai Allah Swt. dan bekal hidup yang bisa menghantarkan kepada akhirat 

yang baik. 

Nabi Ibrahim a.s. tidak pernah menyekutukan Allah Swt. selalu meng-

Esakan Allah Swt. sepanjang hidunya. Inilah karakteristik yang memberikan 

gambaran betapa kukuh dan kuatnya keimanan Nabi Ibrahim, walaupun beliau 

                                                             
203

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:i5oh5EdZXOsJ:file.upi.edu/Ernawulan 

Syaodih, Psikologi Perkembangan, di akses pada tanggal 13 Februari 2013. 



118 

 

hidup ditengah-tengah masyarakat penyembah berhala. Hal ini yang terlihat pada 

saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Karakter monotheisme atau meng-

Esakan Allah Swt. dan berupaya tidak menyekutukan-Nya, sangat penting untuk 

dipahami oleh semua manusia, agar dapat menempuh jalan yang benar dan 

terhindar dari kesesatan. 

Ditegaskan oleh Muhammad Hasyim Asy‟ari, dalam buku Adab al-„Aalim 

wa al Muta‟allim bahwa “Tauhid itu dibuktikan dengan adanya iman, tidak ada 

iman bagi orang yang tidak bertauhid. Iman itu wajib adanya syari‟at, barang 

siapa yang tidak ada syari‟at, tidak ada tauhid dan iman. Dan syari‟at itu wajib 

adanya adab (budi pekerti, karakter atau akhlak). Maka barang siapa tidak ada 

adab atau budi pekerti, tidak ada syari‟at, iman, dan tauhid.” Artinya bahwa 

tauhid, iman, syari‟at, dan adab merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan.
204

   

Firman Allah dalam Qur‟an Surah Ibrahim ayat 37 menjelaskan bahwa 

karakter yang dibangun dalam Baitullah adalah hati selalu berpusat pada Baitullah 

dalam beribadah, bahwa nilai-nilai ke-Mekkahan juga dapat dilihat dari sudut 

dimensi pendidikan, yaitu: 

a. Kokoh dalam tauhid 

b. Kuat memegang keyakinan 

c. Tidak kompromi terhadap kebatilan 

d. Cermat membedakan yang benar dengan yang salah 

                                                             
204

Otong Surasman, Op.Cit. h. 173-174.  
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e. Siap menanggung beban yang berat sekalipun.
205

 

Berdasarkan pendapat di atas dan senada dengan kajian teori, bahwa, 

idealnya yang harus dimunculkan dalam keluarga adalah menanamkan selalu hati 

atau qalbu untuk selalu ke Mekkah dalam konteks bahwa Mekkah adalah 

turunnnya Islam untuk seluruh alam. Hal ini mengandung pengertian bahwa nilai-

nilai sejarah dan pendidikan sejarahnya adalah agar selalu meneledani dan 

mengambil pelajaran dari tokoh dan pelaku sejarah pada masa lampau, sehingga 

untuk dapat dijadikan pendidikan dalam kehidupan saat sekarang dan masa 

mendatang. Seperti yang telah di contohkan oleh keluarga Ibrahim a.s. dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 125-128 tentang sejarah pembangunan Ka‟bah. 

2. Tawakkal 

Tawakkal adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Swt. setelah 

berupaya dan berusaha sesuai dengan kemampuan. Karakteristik tawakkal dalam 

hal ini terlihat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Nabi 

Ibrahim seraya menyatakan bahwa ia hanya beriman kepada Allah Swt. ia juga 

hanya berserah diri kepada kehendak Allah Swt.   Hal ini tertuang dalam firman-

Nya: 

                              

                                 

        

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang 

memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan 
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Hamka Abdul. Aziz, Pendidikan Karakter Berpusat pada Hati (Jakarta: Al-Mawardi 

Prima, 2011), h. 36. 
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Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang yang saleh. 

Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: 

"Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-Baqarah: 130-131).
206

 

 

Kemudian, contoh lain pada peristiwa penyembelihan putra tercintanya. 

Keduanya berserah diri terhadap perintah Tuhannya dalam Q.S. Ash-Shaffat ayat 

102. Serta pada saat meniggalkan Hajar dan Ismail yang masih menyusui 

ditengah-tengah gurun pasir yang sangat panas. Dalam hal ini Siti Hajar yang 

ditinggalkan juga pasrah dan menyerahkan segalanya kepada ketentuan Allah 

Swt. dll. Karakteristik pada keluarga Ibrahim ini perlu dipahami agar manusia 

mampu memahami kehidupan yang dilaluinya. Setiap permasalahan yang 

diserahkan kepada Allah Swt. akan berakhir dengan sempurna karena pasti Allah 

akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang bertawakkal. Firman 

Allah: 

                        

                                

         

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.” (Q.S. Ali-Imran: 159).
207

 
 

3. Mu‟minin 

                                                             
206

Kementerian Agama RI, Op.Cit. h. 20.    
207

Ibid. h. 71.  
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Adapun kata mu‟minin mempunyai pengertian bahwa seorang manusia 

yang benar-benar beriman kepada Allah Swt. Keluarga Nabi Ibrahim merupakan 

keluarga yang tepat sebagai keluarga mu‟minin, setelah mengalami berbagai 

macam peristiwa. Keimanan Nabi Ibrahim dimulai melalui perenungan terhadap 

benda-benda di alam semesta, yaitu bintang-bintang, bulan, matahari dan alam 

sekitarnya yang merupakan fenomena dalam menemukan Zat Sang Maha 

Pencipta, yaitu Allah Swt. Kemudian peristiwa dibakar masih pada usia remaja, 

dilemparkan kedalam api yang sedang menyala-nyala, dengan kepasrahan dan 

keyakinannya terhadap pertolongan Allah Swt. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran 

api tersebut. 

Meninggalkan istri dan putranya di tanah yang tandus, tidak ada sumber 

kehidupan pada waktu itu. Dengan beriman penuh kepada Allah Swt. Nabi 

Ibrahim sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Swt. beliau yakin Allah Swt. 

pasti akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Kemudian terbukti, Allah 

Swt. benar-benar memberikan pertolongan dengan dipancarkannya sumber air, 

yang dikenal dengan air zam-zam. Dan menjadikan peristiwa tersebut syari‟at 

Islam dalam melakukan ibadah haji dan umrah, setelah melakukan thawaf dan sai, 

yaitu dimulai dari bukit Shafa dan Marwa, yang merupakan syari‟at dari napak 

tilas yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika mencari pertolongan apakah ada 

khafilah di balik Bukit Shafa dan Marwa tersebut yang dilakukan sampai tujuh 

kali. 

Peristiwa penyembelihan putranya, karena keimanannya kepada Allah 

Swt. Nabi Ibrahim melakukannya dengan penuh keyakinan dan kepasrahan 
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terhadap segala perintah Allah Swt. sehingga dari peristiwa tersebut dikenal 

sebagai bagian syari‟at Islam, yaitu Hari Raya Idhul Adha atau Hari Raya Qurban. 

Peristiwa langsung ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Swt. agar 

ditunjukkan cara-cara Allah Swt. menghidupkan yang sudah mati sebagai bagian 

penting dari wujud beriman akan adanya hari Kiamat. Kemudian permohonan 

Nabi Ibrahim kepada Allah Swt. terhadap kaum Luth sebagai bentuk kepedulian 

dan sifat lemah lembut dari Nabi Ibrahim yang terungkap dalam doa-doa Nabi 

Ibrahim a.s. dalam Q.S. Ibrahim ayat 35-41. 

Dari beberapa peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim a.s. 

tergambar dengan jelas bahwa keluarga Nabi Ibrahim a.s. mempunyai 

keimananyang sangat kukuh, kuat, dan tangguh. 

C. Nilai-Nilai Yang Dapat Diteladani Dari Keluarga Ibrahim a.s 

1. Religius 

 

Deskripsi dari nilai religius menurut Kemdikbud yang dinukil oleh Otong 

Surasman dalam buku Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah karya 

Daryanto dan Suryatri Darmiatun bahwa Religius adalah sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini dapat kita lihat 

dari keluarga Ibrahim. Kepatuhan dan ketaatan beliau terhadap ketetapan Allah 

swt. Saat Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya Ismail, 

dengan penuh ketaatan beliau menjalankan perintah tersebut. Pada proses itu 

sangat tampak nyata keikhlasan baik tercermin oleh sang ayah maupun anak. 

Terlahirnya Nabi Ismail merupakan hasil doa yang dipanjatkan oleh sang ayah 

kepada Allah sebagaimana dalam Q.S. Ash-Shaffaat:100-101:“Ya Tuhanku, 



123 

 

anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. 

Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar 

(Ismail).” 

Nabi Ibrahim a.s. yang telah berdoa kepada-Nya berupa anak yang sabar. 

Kesabaran yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan kesabaran yang sudah 

diakui dan dipersiapkan oleh Allah Swt. ini kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 

sehingga berbagai keanugrahan dapat diperolehnya setelah adanya ikhtiar untuk 

menjalani kesabaran tersebut.  

Dengan ketaatan dan kesabaran, Nabi Ibrahim mengatakan dengan jujur 

kepada putranya bahwa telah turun perintah dari Allah Swt. untuk 

menyembelihnya. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah itu, meski kemudian 

Allah Swt. mengganti tubuh putranya dengan seekor domba. 

2. Toleransi  

Secara deskripsi toleransi adalah sikap dan tindakan  yang menghargai 

pendapat orang lain yang berbeda darinya. Membudayakan diskusi dan 

musyawarah diantara anggota keluarga sehingga timbul pemahaman dan 

pengertian yang baik. Berdasarkan analisis penafsiran Sayyid Quthb dalam S.Q. 

Ash-Shaffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih 

putranya, beliau memusyawarahkan dulu hal tersebut, untuk mengetahui 

kesanggupan anak tersebut untuk disembelihnya. Sikap toleran yang dilakukan 

Nabi Ismail lebih kepada urusan yang berkaitan dengan ayahnya. Seorang anak 

tentunya tidak akan bisa berlaku semacam itu kecuali ketika mendapat hidayah 

dari Allah Swt. Nabi Ismail bersikap tidak brontak bahkan dengan kerendahan 
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hati untuk bisa bersikap tenang menyampaikannya. Perasaan dingin yang 

dirasakan sang ayah muncul ketika jawaban semacam itu keluar dari anaknya, 

bahkan ketoleransian yang tinggi tercipta sehingga sang anak lebih menyuruh 

ayahnya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Swt. Nabi 

Ibrahim dalam implementasinya tetap berdoa dan berkomunikasi dengan anaknya. 

Lalu, keduanya melaksanakan ketentuan Allah Swt. dengan penuh kesadaran dan 

keihklasan.   

3. Kerja Keras 

Salah satu kerja keras Nabi Ibrahim secara fisik adalah dalam melanjutkan 

pembangunan Ka‟bah dalam surah Al-Baqarah ayat 125–128. Pada saat Nabi 

Ibrahim mengerjakan pembangunan Ka‟bah beliau bersama istrinya Siti Hajar dan 

anaknya, lingkungan tersebut adalah lingkungan tandus, belum didiami orang lain 

sedangkan beliau berasal dari Babilon dan meninggalkan Siti Sarah sehingga 

harus pergi meninggalkan Ismail dan Ibunya. 

Setelah pembangunan Ka‟bah dimulai, ketika itu Ismail sudah dapat ikut 

membantu ayahnya. Bangunan tersebut semakin tinggi sehingga sang ayah 

tangannya tidak sampai, kemudian Nabi Ismail menyediakan batu untuk tumpuan 

supaya sang ayah tangannya sampai untuk menata material bangunan. Nabi 

Ibrahim menyusun naik batu sementara Nabi Ismail pula mengutip batu-batu 

besar, selain itu mereka tetap senantiasa memanjatkan doa sekalipun usaha fisik 

ditempuhnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah: 127. Dari 

ayat tersebut menurut tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, terdapat kata “bersama Ismail” 

yang menjelaskan sikap kerjasama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena, 
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jika keduanya tidak mempunyai sikap kerjasama yang baik, tentunya tidak akan 

mungkin Ka‟bah terbangun dengan baik. Perilaku tersebut menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dari keduanya dalam menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

4. Tanggug Jawab 

Rasa simpati dan tanggung jawab adalah sikap peduli dan tanggung jawab 

melalui serangkaian perjuangan, syari‟at dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi 

Ibrahim banyak diabadikan dalam Al-Qur‟an seperti dalam surah Ibrahim ayat 35-

41; Asy-Syu‟araa ayat 83-87. 

Tanggung jawab harus didasari dengan kepedulian sehingga mengantarkan 

kepada tindakan yang positif. Rasa tanggung jawab terhadap keluarga telah 

mendorong Nabi Ibraham untuk menasihati dan mewasiatkan kepada anak-anak 

beliau agar berpegang teguh kepada agama Allah Swt.  tarbiyatul abna‟ 

(pendidikan anak-anak), adalah tanggung jawab besar dan agung yang dipikulkan 

kepada Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga. Beliau menasihatinya untuk 

senantiasa beriman kepada Allah Swt. sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 

132: “Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian 

pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah 

memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk 

agama Islam.” 

Bentuk tanggung jawab yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada anaknya 

bukan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Swt. yang bersifat 

tauhidiyyah dan nantinya hanya berimbas pada diri sendiri. 
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Tanggung jawab yang tidak ringan tersebut sebagai inspirasi keimanan 

umat manusia kepada Tuhannya. Dalam Al-Qur‟an, karakter tanggung jawab 

yang dimiliki oleh Nabi Ismail dipesankan kepada Nabi Muhammad Saw. supaya 

menceritakan bahwa Nabi Ismail adalah yang benar janjinya. Keistimewaan 

dalam kehidupan yang dilalui Nabi Ismail ini tidak hanya untuk diceritakan 

kepada umatnya saja pada zaman itu, bahkan Rasulullah Saw. dipesan oleh Allah 

Swt. untuk menceritakan kepada umatnya atas kebenaran, kenabian dan 

kerasulannya. Firman Allah Swt. dalam surah Maryam ayat 41: “Ceritakanlah 

(Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al- kitab (Al-Quran) ini. Sesungguhnya 

ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.” 

 

 

 

 

 

5. Bersyukur  

Nabi Ibrahim selalu bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat dan karunia 

yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana yang terdapat dalam doa Nabi 

Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37 dalam tafsir Fi Zhilalil Qur‟an. Bersyukur 

memiliki nilai pahala yang sangat besar. Allah Swt. pun memerintahkan hamba-

Nya yang beriman agar senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. 

Nikmat itu bisa berupa rezeki yang lancar, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-

lainnya. Orang yang selalu bersyukur berarti ia termasuk orang yang dermawan, 
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dan balasannya pun berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan bersyukur, 

kita telah menyelamatkan diri dari kesengsaraan dan azab Allah Swt. Sebaliknya, 

orang yang tidak pernah bersyukur merupakan orang yang sombong. Allah Swt. 

akan mengazabnya di dunia dan di akhirat kelak. Seperti firman Allah Swt: 

                              

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. 

Ibrahim: 7).
208

 

 

  

                                                             
208

Kementerian Agama RI, Op. Cit. h. 256.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Idealita keluarga Ibrahim a.s. dalam perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur‟an 

merupakan keluarga yang memiliki karakteristik, pertama, tauhid yang murni, 

mengarahkan ibadah hanya kepada Allah semata.  Penanaman tauhid ke dalam 

jiwa keluarga merupakan tahap pertama dalam konsep dasar pendidikan keluarga 

Islam yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Kemudian Ibrahim mewasiatkannya 

kepada Ismail, Ishaq dan Ya‟qub serta keturunannya supaya mereka kembali 

kepada kalimat tauhid yang mengacu pada menyembah ke-Esaan Ilahi. Kedua, 

tawakkal yaitu penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Swt. setelah berupaya 

dan berusaha sesuai dengan kemampuan, seperti ketika Nabi Ibrahim dilemparkan 

ke dalam kobaran api, peristiwa penyembelihan putra tercintanya dan pada saat 

meniggalkan Hajar dan Ismail yang masih menyusui di tengah-tengah gurun pasir 

yang sangat panas. Ketiga, mu‟minin yaitu seorang manusia yang benar-benar 

beriman kepada Allah Swt., setelah melalui beberapa peristiwa yang dialami oleh 

keluarga Nabi Ibrahim a.s. tergambar dengan jelas bahwa keluarga Nabi Ibrahim 

a.s. mempunyai keimananyang sangat kukuh, kuat, dan tangguh. 

2. Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur‟an yang peneliti kaji, yaitu surah Al-

Baqarah ayat 125–128 tentang pembangunan Baitullah.. Surah Ibrahim ayat 35–

41 tentang Doa-doa Nabi Ibrahim. Dan surah Ash-Shaffat ayat 102 tentang 

pendidikan qurban. terdapat banyak pelajaran yang dapat di ambil dan dapat 

menjadi inspirasi untuk semakin menguatkan keimanan kita terhadap Allah Swt. 
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dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim a.s. tersebut. Setelah peneliti 

menganalisanya terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani dari keluarga Ibrahim 

a.s. menurut tafsir Fi Zhilalil Qur‟an diantaranya: 1. Religius. 2. Toleransi. 3. 

Kerja Keras. 4. Tanggug Jawab. 5. Bersyukur. 

 

B. Saran  

Penelitian ini telah disusun secara maksimal, akan tetapi peneliti yakin 

bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini memiliki banyak celah 

ketidaksempurnaan diberbagai sisinya. Oleh karena itu, peneliti harap agar 

generasi peneliti berikutnya dapat menghadirkan penelitian berikutnya dengan 

lanjutan dari tema yang peneliti kaji dengan lebih memperkaya informasi tentang 

keluara Nabi Ibrahim a.s., mengingat masih banyak informasi yang kurang akurat 

dan komprehensif atau bahkan tidak ditampilkan dalam skripsi ini.  

Beberapa yang dapat ditambahkan dalam penelitian lanjutan misalnya, 

menampilkan lebih banyak hadis-hadis terkait keluara Nabi Ibrahim a.s., kisah 

perjalanan tauhid Ibrahim, kajian teologis Ibrahim, atau persoalan-persoalan lain 

terkait Nabi Ibrahim, dapat juga dengan merujuk kepada penafsiran para mufassir 

klasik ataupun modern. Peneliti meyakini bahwa masih banyak sekali persoalan 

yang belum termuat dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, kiranya 

informasi tentang keluarga Ibrahim a.s.  yang sudah termuat dalam skripsi ini 

diharapkan dapat menjadi pengetahuan dasar bagi siapa saja tentunya membaca 

karya sederhana ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat di aplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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