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Abstrak

Urgensi Belajar Menurut Al-Qur’an Kajian Surat Al-Alaq Ayat 1-5

Oleh :
Ningsih Ummi Ckalsum Siregar

Latar belakang dari penelitian ini adalah melihat kenyataan bahwa Al-Qur’an 
merupakan Firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya, agar memperoleh 
kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Konsep-konsep yang dibawa Al-
Qur’an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena ia turun untuk 
berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan 
terhadap problema yang dihadapinya, kapan dan dimanapun mereka berada.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi belajar menurut 
Al-Qur’an kajian surat Al-Alaq ayat 1-5.

Data dari penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data maka dalam 
penganalisaannya penulis menggunakan studi pustaka( Library Research), maka 
kajian yang dimulai dengan pelaksanaan kepustakaan.

Dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh kesimpulan urgensi belajar dari 
surat Al-Alq ayat 1-5 adalah : 1). Menurut Tafsir Ibnu Kastir adalah kita 
diperintahkan agar senantiasa mengadakan penyelidikan terhadap segala suatu yang 
belum kita ketahui, sehingga kita kuasai, bukti kemurahan Allah SWT. Ialah ia telah 
mengajari manusia dengan perantaraan Al-Qur’an, 2).Menurut Tafsir Al-Misbah 
adalah Islam memerintahkan agar kita belajar membaca dan menulis serta 
mempelajari ilmu pengetahuan demi meningkatkan derajad kita sebagai makhluk 
Allah yang maha mulia, kita dianjurkan untuk sanggup mengembangbiakkan ilmu 
pengetahuan yang telah Allah limpahkan kepada kita.

Kata Kunci: Kajian Surat Al-Alaq Ayat 1-5
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HALAMAN MOTTO

َطَلُب اْلِعْلِم َفِرْیَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة

Artinya : ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun 

muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan yang berlangsung saat ini dan mungkin di saat yang akan 

datang berlangsung cepat, beragam, dinamis dan sukar diramalkan. Agar bisa 

mengikuti, mensucikan diri dan berkiprah dengan kemajuan-kemajuan yang 

sangat cepat tersebut kuncinya adalah pada belajar.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas, serta persaingan ketat antar bangsa 

dalam mempertahankan pasar, manusia diharapkan pada perubahan-perubahan 

yang cepat dan sinergis. Ibarat nelayan di lautan lepas yang dapat menyesatkan, 

jika tidak memiliki kompas sebagai pedoman untuk bertindak dan 

mengarunginya.

Perkembangan yang cepat dari lingkungan yang cepat harus diimbangi 

oleh perkembangan yang cepat pula dari individu warganya. Untuk itu setiap 

individu warga planet bumi ini dituntut untuk belajar. Lebih banyak belajar, 

meningkatkan kemampuan, motivasi dan upaya belajarnya, sehingga tercipta 

masyarakat belajar. Individu warga wasyarakat yang banyak belajar akan 

mempercepat perkembangan masyarakatnya, perkembangan masyarakat yang 

cepat menuntut warga masyarakat belajar lebih banyak lebih intensif.

Al-Qur’an merupakan Firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya, 



2

agar memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin, dunia dan akhirat. Konsep-konsep 

yang dibawa Al-Qur’an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, 

karena ia turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus 

menawarkan pemecahan terhadap problema yang dihadapinya, kapan dan 

dimanapun mereka berada.

Al Qur’an terdiri dari 6666 ayat, 114 surat, dan 30 juz1. Pandangan Al-

Qur’an tentang belajar dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu 

pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq Ayat 1-5.

Surat Al-Alaq ayat 1-5, di samping sebagai ayat pertama juga sebagai 

penobatan Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh 

umat manusia untuk menyampaikan risalah-Nya.

                                    

                

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya2.

Surat Al-Alaq ayat 1-5, menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia 

dari benda yang hina dan memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis 

dan memberinya pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa manusia mulia di 

hadapan Allah apabila memiliki pengetahuan, dan pengetahuan bisa dimiliki 

dengan jalan belajar. 
                                                

1 Zaenal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur’an (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 166.
2 “Al-alaq ayat 1-5 “
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Usaha memahami dan menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an seperti yang 

dikehendaki oleh Allah SWT. Disebut sebagai usaha menafsirkan Al-Qur'an. 

Para ulama telah menaruh perhatian besar terhadap Al-Qur'an serta dalam 

menafsirkannya dengan berbagai macam bentuk, metode, corak dan sistematika. 

Puluhan karya tafsir dengan berbagai macamnya itu telah dihasilkan oleh para 

ulama, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah.

Nama lengkap Ibnu Katsir ialah Imaduddin Isma’il ibn Umar ibn Katsir 

al- Qurasyi al-Dimasyqi.Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu al-Fida. Ia lahir 

pada tahun 700 H/1300 M di Timur Bashri yang merupakan wilayah bagian 

Damaskus. Ketika berusia dini, Ibnu Katsir sudah memulai kembara ilmiahnya.

Dari masa hidup penulisnya diketahui bahwa kitab tafsir ini muncul pada 

abad ke-8 H/14 M. Berdasarkan data yang diperoleh kitab ini pertama kali 

diterbitkan di Kairo pada tahun 1342 H/ 1923 M yang terdiri dari empat jilid. 

Berbagai cetakan dan penerbitan lainnya pada umumnya formatnya hampir sama, 

hanya saja dengan semakin majunya teknologi naskah cetakan tafsir ini dicetak 

dengan semakin bagus. Bahkan sekarang kitab ini telah banyak beredar dalam 

bentuk CD sehingga dengan memanfaatkan teknologi komputer pengkajian dapat 

dilakukan secara relatif cepat dan akurat.

Tafsir ini menggunakan sumber-sumber primer yang menjelaskan ayat-

ayat Alquran dengan bahasa yang sederhana dan gampang dipahami. Tafsir ini 

lebih mementingkan riwayat-riwayat yang otentik dan menolak pengaruh-

pengaruh asing seperti israiliyat. Tafsir ini merupakan salah satu kitab yang 
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berkualitas dan otentik. Kitab ini telah dicetak beberapa kali dan edisi ringkas 

telah dipublikasikan, tetapi disunting oleh Muhammad Ali Al-Shabuni.

Tafsir Al-Misbah adalah tafsir yang ditulis oleh Quraish Shihab, awal 

penulisannya dilakukan di Kairo (Mesir) pada 18 Juni tahun 1999, kitab ini di 

tulis secara berseri yang terdiri atas (15) volume (jilid) yang diterbitkan oleh 

Penerbit Lentera Jakarta.3

Pemikiran Quraish Shihab dibidang tafsir berfungsi sebagai anak kunci 

untuk membuka khazanah Al-Qur'an yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit 

untuk dibuka tanpa kuncinya. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlîlî

maupun mawdhû‘î, diantaranya bahwa Al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang 

tak terpisahkan dalam Al-Mishbâh, beliau tidak pernah luput dari pembahasan 

ilmu Al-Munâsabât yang tercermin dalam enam hal:

1. Keserasian kata demi kata dalam satu surah; 

2. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (Fawâshil); 

3. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; 

4. Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah  dengan penutupnya; 

5. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/Muqadimah surah sesudahnya; 

6. Keserasian tema surah dengan nama surat

Dengan demikian, alangkah penting dan tingginya kedudukan tafsir, yang 

membuat dan menentukan tingginya (signifikan) tafsir, bidang yang menjadi 

                                                
3 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan dan Keserasian Al-Qur'an, volume 1 (Jakarta 

Lentera Hati, 2002), h.4
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kajiannya adalah Qalam Ilahi yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan 

dan keutamaan, tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh 

dalam Al-Qur'an dalam usahanya memperoleh kebahagiaan sejati bila dilihat dari 

kebutuhan pun sangat Nampak bahwa kesempurnaan mengenai bermacam-

macam persoalan kehidupan ini ilmu syari’at dan pengetahuan mengenai seluk 

beluk agama. Hal ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan tentang Al-

Qur'an. 

menyadari begitu luasnya makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an

baik menyangkut makna-makna yang tersirat, Quraish Shihab dengan mengutip 

pendapat Arqun pemikir kontemporer Al-Jazair Al-Qur'an memberikan 

kemungkinan arti yang tidak terbatas. Kesan yang diberikan mengenai pemikiran 

dan penjelasan mengenai pemikiran dan penjelasannya berada pada awal mutlak. 

Dengan demikian ayat-ayat Al-Qur'an selalu terbuka untuk interprestasi baru, 

tidak pernah pasti dan tertutup dalam interprestasi tunggal. 

Itulah sebabnya, tafsir ulang yang baru dan kontektual dengan 

perkembangan zaman dan masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan kalau Al-

qur,an ini tidak ingin di tinggalkan oleh ummat Islam atau terkubur oleh proses 

sejarah yang bergerak cepat.

Dari uraian tersebut diatas tafsir tentang “Belajar” menarik untuk dikaji,

karna dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan (belajar) memegang peranan 

yang menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat tersebut, oleh karena 

pendidikan merupakan usaha melestarikan, dan mengalihkan serta 
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mentranfortasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya 

kepada generasi penerus. Demikian pula halnya dengan peranan pendidikan  di 

kalangan umat Islam, merupakan salah bentuk manifestasi dari cita-cita hidup 

Islam untuk melestarikan, mengalihkan dan menanamkan (internalisasi) dan 

mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada pribadi generasi 

penerusnya sehingga nilai-nilai cultural-religius yang dicita-citakan tetap 

berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu-kewaktu.

Melihat betapa pentingnya belajar bagi kehidupan manusia, yang pada 

hakekatnya perintah belajar merupakan aktualisasi dari ajaran Islam. Oleh karena 

itu, penulis berminat untuk mengadakan analisa terhadap konsep belajar menurut 

Al-Qur’an Surat Al-Alaq ayat 1-5. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis 

memilih judul “Urgensi Belajar Menurut Al-Qur’an Kajian Surat Al-Alaq

ayat 1-5 (Studi Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah)”.

B. Fokus Masalah

Kalau dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian ini merupakan batasan 

masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, waktu, dan supaya hasil 

penelitin lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 

keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu 

menentukan fokus. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil 

studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau 
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orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan.4

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi penyimpangan 

dan penafsiran yang tidak sesuai, maka peneliti membatasi masalah pada 

penelitian ini yaitu pada Q.S Al-alaq ayat 1-5 di karenakan banyak teori-teori 

belajar yang membahas dalam surat lain untuk itu peneliti membatasi masalah 

penelitian hanya pada Q.S Al-alaq ayat 1-5 saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana urgensi belajar menurut Al-Qur’an kajian surat 

Al-Alaq ayat 1-5 menurut Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir Al-Misbah?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi belajar menurut Al-

Qur’an kajian surat Al-Alaq ayat 1-5 menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-

Misbah.

E. Manfaat Penelitian 

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:

                                                
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

290.
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1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memotivasi peneliti lain untuk mengungkapkan sisi lain yang belum 

diterangkan dalam penelitian ini.

b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan 

motivasi diri untuk belajar.

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

kepada semua pihak dalam mengembangkan pendidikan.

F. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian memerlukan pendekatan atau desain, yang menunjukkan 

cara mengumpulkan dan menganalisa data, agar penelitian dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien serta serasi dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain atau pendekatan 

kualitatif, karena pendekatan ini mempunyai ciri-ciri menurut Bogdan dan 

Biklen (dalam Moleong) mengatakan sebagai berikut : 

“1). Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah, pada 

konteks dari satu keutuhan, 2). Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri 

atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. 3). 
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Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, 4).Penelitian kualitatif 

lebih menghendaki arah bimbingan teori substansif yang berasal dari data, 6). 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka, 

7). Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” dari pada 

“hasil”, 8). Menghendaki ditetapkannya batas dalam penelititannya atas dasar 

fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian5.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu Asbanunuzul serta penafsiran para ahli tafsir tentang surat Al-

Alaq 1-5.

Di samping itu data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang sudah ada sebagai obyek 

kajian. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah karya ilmiah, maka kecukupan 

rujukan sangat diperlukan, dengan demikian kecukupan referensi yang 

dimaksud oleh peneliti di sini adalah tersedianya referensi yang dibutuhkan 

oleh peneliti yang berhubungan dengan fokus penelitian

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

diperoleh apabila peneliti menggunakan observasi dan wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan tertulis maupun lisan.6

                                                
5 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Rosdakarya Offset, 1998), 4-7.
6Ibid, 78.
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Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informan 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian.

Untuk memperoleh data dilapangan yaitu berasal dari sumber primer 

dan sekunder.

a. Sumber primer 

Sumber primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.7 Sumber data dalam penelitian ini

adalah Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah yang dijadikan informan 

penelitian dan penulis dalam meneliti dan mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan surat al-alaq ayat 1-5 yang berkaitan dengan 

penelitian.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.8 Sumber sekunder 

berupa buku-buku, artikel di surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, website, 

dan blog di internet

Sumber sekunder yaitu buku – buku dan artikel lepas yang 

memiliki relevansi dengan obyek penelitian yang dikaji dalam penelitian 

ini diantaranya: buku karangan,Noer Aly “Ilmu Pendidikan Islam” 

penerbit PT Logos Wacana Ilmu tahun 1999,  Abuddin Nata”Filsafat 

                                                
7 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 

39.
8 Syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h. 91. 
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Pendidikan Islam” Garya Media tahun 2005,Basyiruddin Usman, 

“Metodologi Pembelajaran Agama Islam”penerbit PT Ciputat Pres 2002, 

Djamarah, “Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif”penerbit PT 

Rineka Cipta 1994,H. Ramayulis “ Filsafat Pendidikan Islam”penerbit PT 

Kalam Mulia tahun 2015,Omar Mohammad Al-Toumy Al-

Syaibany”Falsafah Pendidikan Islam”penerbit PT Bulan Bintang ,Hasan 

Basri”Filsafat Pendidikan Islam”Penerbit PT Pustaka Setia tahun 2009.

Singgih Gunarsa “Psikologi Keluarga”penerbit PT  Bina Rena Pertama 

tahun 1992. Ngalim Purwanto “ Psikologi Pendidikan” penerbit PT 

Rineka Cipta tahun 1992 dan buku – buku yang menunjang dalam 

penelitian ini. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

dokumentasi. Dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. 

Didalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen dan sebagainya9. 

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dalam Terjemahan 

Al-Qur’an Departemen Agama, Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir Al-Misbah.

                                                
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 149.
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4. Tehnik Analisa Data

Setelah didapat data melalui pengumpulan data, maka dalam 

penganalisaannya penulis menggunakan kajian pustaka, maka kajian yang 

dimulai dengan pelaksanaan kepustakaan.

Mengenal pustaka dan pengalaman orang lain berarti mencari teori-

teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian 

yang akan dilakukan, agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan 

bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error)10.

Sedangkan tahapan analisis data dalam kajian ini dapat diuraikan 

antara lain:

a. Deskriptif yaitu, penelitian non hipotesis artinya dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

b. Komparasi, yaitu menemukan permasalahan melalui persamaan-

persamaan dan perbedaan tentang ide-ide, tentang orang, kelompok, 

kritik terhadap orang terhadap suatu ide atau prosedur kerja11.

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan 

memaparkan persamaan dan perbedaan kajian Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir 

Al-Misbah dalam menginterpretasikan surat Al-Alaq ayat 1-5.

                                                
10 Ibid, 78
11 Arikunto, Prosedur Penelitian, 245-248



13

5. Penelitian yang Relevan

Pada penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian penulis di antaranya :

Trihantoro,2003 “Tujuan Pendidikan Menurut Perspertif Al Qur'an dalam 

surat al-alaq 1-5.12Hasil penulisan skripsi yang dilakukan adalah 

memfokuskan kepada proses pendidikan di zaman rasul dan tujuannya di 

dalam surat al-alaq 1-5,sedangkan penulis mengeksplorasi atau 

mengungkapkan urgensi belajar dalam surat al-alaq ayat 1-5 dalam tafsir ibnu 

katsir dan tafsir al misbah

Zakiyatus Syarifah,2007”nilai-Nilai Tauhid Dalam Al-Quran Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir Al-Misbah 

Karya M. Quraish Shihab Tentang Surat Al-Fatihah, Al-Alaq Ayat 1-5 Dan 

Al-Ikhlas)"13pada penelitian ini di fokuskan kepada pembahasan tentang 

menggali nilai-nilai tauhid dalam al-Qur'an surat al-Fatihah~ al-1Alaq ayat 1-

5 dan al-Ikhlas dalam tafsir Al-Misbah dan relevansinya dengan Pendidikan 

Agama Islam.Sedangkan penelitian penulis lebih kepada pentingnya belajar 

dan proses belajar dalam surat al-alaq 1-5 dalam tafsir ibnu katsir dan tafsir al-

misbah.

Yundatul Khikmah, 2012 “Urgensi Pembelajaran Pendidikan Islam Dalam 

Surat Al-‘Alaq Ayat 1 Sampai 5 Menurut Tafsir Al-Qurthubi Dan Al 

                                                
12http://tri-pdm.blogspot.co.id/2008/08/tujuan-pendidikan-menurut-perspertif-al.html
13 http://digilib.uin-suka.ac.id/18680/
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Misbah”14  pada penelitian ini di fokuskan kepada pembahasan tentang 

karakter pendidikan dan metode dalam proses belajar mengajar.Menurut surat 

al-alaq 1-5 mengandung ajaran untuk membaca dan menulis dan menitik 

beratkan perbedaan antara tafsir Al-Qurthubi Dan Al Misbah .Sedangkan 

penelitian penulis lebih kepada pentingnya belajar dan proses belajar dalam 

surat al-alaq 1-5 dalam tafsir ibnu katsir dan tafsir al-misbah.

Berdasarkan literatur di atas penulis tidak menemukan khusus tentang 

pembahasan urgensi belajar menurut al-qur’an kajian surat al-alaq ayat 1-

5Studi Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir Al-Misbah.penelitian yang penuliskan 

temukan kebanyakan lebih kepada proses belajar dan metode 

belajar,sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

mengeksplorasi atau mengungkapkan urgensi belajar menurut al-qur’an kajian 

surat Al-alaq ayat 1-5 dalam pemikiran Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir Al-

Misbah.

                                                
14 http://opac.iain-tulungagung.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11829



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG BELAJAR

A. Hakekat Belajar

Menurut  Quraish Shihab,1kata ilmu dalam berbagai bentuk terdapat 854 kali 

dalam al-Qur’an. Kata ini digunakan dalam proses pencapain tujuan. Ilmu dari 

segi bahasa berarti kejelasan. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang 

jelas tentang sesuatu. Pengetahuan tidak jelas dan segi antologi, epistimologi,

maupun aksiologi di dalam islam tidak dianggap sebagai ilmu walaupun orang 

menyebutnya ilmu juga.

Persoalan hakikat ilmu  atau apa sebenarnya pengetahuan(antology) telah 

menjadi perdebatan antara kaum materialis dan kaum idealis. Kaum materialis 

hanya mengenal pengetahan yang bersifat empiris,dengan pengertian bahwa 

pengetahuan hanya diperoleh dengan menggunakan akal atau indera yang bersifat 

empiris dan terdapat di alam materi yang ada di dunia ini. Sedangkan menurut 

kaum idealis,termasuk islam ilmu pengetahuan bukan hanya diperoleh dengan 

perantaraan akal dan indera yang bersifat empiris saja,tetapi juga ada pengetahuan 

yang bersifat immateri: yaitu ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah sebagai 

khaliq(pencipta) pengetahuan tersebut. 2

Dalam islam yang Maha tahu adalah Allah,sebagaimana firman-nya: 

“sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha mengetahui”. Manusia hanya 

                                                          
1 Ramayulis,Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta:Kalam Mulia,2015) h, 103
2 Ibid.h.103.
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mencari dan menemukan pengetahuan. Allah  Maha Mengetahui, melalui ayat-

ayat Qur’aniyah dan ayat kauniah,manusia memberikan interpretasi terhadap ayat 

Qur’aniyah dan melakukan penelitian terhadap ayat kauniyah maka lahirlah 

pengetahuan keislaman.

   Hewan juga “Belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instingnya, sedangkan 

manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna 

menuju kehidupan yang lebih berarti.

Selain itu kita juga melihat ada dua kegiatan (operasi) utama dalam 

pendidikan:

1. Mewujudkan suasana belajar

Berbicara tentang mewujudkan suasana pembelajaran,tidak dapat 

dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan belajar.

2. Mewujudkan proses pembelajaran

Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk 

menciptakan kondisi dan pro kondisi agar siswa belajar,sedangkan proses 

pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa.3

Menurut Undang-Undang sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab 1, Pendidikan  

dapat dipahami sebagai usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

                                                          
3 Chairul Anwar,Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis

(Yogyakarta:Suka press,2014)h,67
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potensi dirinya  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian 

diri,keribadian, kecerdasan,akhlak mulia,serta keterampilan yag diperlukan 

dirinya,masyarakat,bagsa dan Negara. Dalam definisi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, dapat dipahami bahwa pendidikan itu tidak  

hanya ditunjukkan pada pengembangan kemampuan intelektual manusia. 

Pendidikan pula ditunjukkan untuk pengembangan manusia agar menjadi 

insan yang seutuhnya atau well rounded person.4

B. Manusia Sebagai Makhluk Pembelajar

Manusia merupakan makhluk yang misterius dan sangat menarik. Oleh

Karenanya, manusia dan berbagai hal dalam dirinya sering menjadi perbincangan 

diberbagai kalangan. Selama ini pengetahuan umum maupun pengetahuan agama 

memandang bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang 

paling tinggi di antara ciptaan tuhan lainnya. Manusia diberi otak dan akal untuk 

berfikir,sementara makhluk lainnya hanya dberi otak saja tanpa dibekali akal.

      Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar,yang mana belajar-mengaajar dan pembelajaran secara bersama-

sama.akan tetapi proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun 

tanpa terikat formalitas pendidikan.

Possisi manusia sebagai manusia yang mampu berbicara dengan 

bahasanya mampu menjadi media berfikir dan berhubungan. Sehingga ia 
                                                          

4  Ibid, 1
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menjadikan alam dan seisinya sebagai objek renungannya, pengamatan dan arena 

tempat menimbulkan perubahan yang diingini. insan   bisa mempelajarai ilmu 

pengetahuan, kemahiran dan kecendrungan baru. Ia punya kudrat mencari cara 

untuk mencapai cita-cita ideal.

Tentang hakikat insan para ahli falsafah dan cendikiawan telah 

memberikan defenisi dengan berbagai ungkapan. Antara  definisi tersebut ialah :

1. Definisi ahli falsafah sebagai berikut : insan adalah binatang yang berkata-

kata,atau berbahasa atau insan adalah binatang yang berfikir.

2. Definisi para ahli bahasa ; insan ialah : binatang yang mampu 

menggunakan kode atau lambang. khasnya lambang atau petunjuk bahasa. 

Dengan ini perkataan insan ialah binatang (makhluk) yang bisa 

menggunakan bahasa dan mencipta istilah terhadap benda-benda 

sekitarnya, memberi nama sesuatu untuk dikenali dan dapat 

mempergunakannya 5

3. Ahli agama menta’rifkan insan sebagai binatang (makhluk yang 

beragama). atau makhluk yang punya kecenderungan untuk beriman 

dengan yang ghaib. atau makhluk yang mampu membedakan antara yang 

halal dan yang haram 

                                                          
5 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany :Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang) h.116
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Tugas utama insan adalah belajar, menuntut ilmu dan memperaktikan 

ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, apabila dapat menerima ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan belajar seseorang ditentukan tiga hal yang mendasar,yaitu:

1. Sikap anak didik yang mencintai ilmu dan para pendidiknya.

2. Sikap anak didik yang selalu konsentrasi dalam belajar;

3. Tumbuhnya sikap mental yang dewasa dan mampu menerapkan ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan.

Menurut aliran kognitivisme,6 keberhasilan pendidikan atau keberhasilan belajar 

adalah terjadinya perubahan mentalitas anak didik menjadi lebih baik,lebih 

dewasa,lebih cerdas dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu anak didik 

yang berhasil adalah anak didik yang sikap mentalnya berubah menjadi dewasa 

atau menjadi suri teladan bagi umat manusia.

Anak yang baru dilahirkan pun memerlukan pendidikan, bahkan sejak ia 

dalam kandungan ibunya. Pada umumnya,sikap dan kepribadian anak didik 

ditentukan oleh pendidikan ,pengalaman, dan latihan-latihan yang dilalui sejak 

masa kcil.

Firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 30-33:

                                                          
6 Hasan Basri,Filsafat Pendidikan Islam (Bandung:Pustaka Setia,2009) h.89
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Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan 
dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha 
Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah 
Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman: "Hai Adam, 
beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah 
diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah 
berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa 
Sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 
sembunyikan?"

Ayat ini menegaskan bahwa Allah maha mengetahui,maha bijaksana. Ia 

mengajar (Adam); lambang jenis manusia. Allah memberikan kepada adam 
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sehingga habis daya mengaturkan benda-benda sekitarnya. Daya itu diturunkan 

kepada generasi berikutnya.siapa yang mengerti nama sesuatu maka tahulah ia 

hakikat suatu meskipun mungkin berbagai istilah yang dipakai karena berbeda 

bahasa dan tingkat peradaban.

Dengan ungkapan nama,sudah memberikan arti wujudnya hakikat,benda 

yang punya nama itu tidak dapat disangkal bahwa tidak semua nama-nama itu 

wujud sekaligus pada tahap manusia pertama. Nama-nama itu bertambah dan 

berkembang secara berangsur dari satu keturunan kepada keturunan berkitnya. 

Ini memberi pengertian bahwa apabila diajarkan kepada Adam nama-nama 

keseluruhannya maka sebenarnya ialah sebagai penegasan tentang daya anak-

anaknya mewarisi ilmu yaitu (persediaann untuk mengetahui segala hakikat 

dengan pengetahuan yang menyeluruh daya yang mutlak unutuk mengambil 

manfaat dalam segala bidang dan kemampuan yang tidak terbatas untuk 

mencipta istilah mengenai setiap yang baharu, hasil ciptaan atau penemuan 

mereka.

C. Sumber dan Fungsi Pengetahuan 

Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah al-Qur'an. Al-

Qur'an adalah kebenaran yang langsung disampaikan Tuhan kepada salah 

seorang hamba-Nya, yang dipilih-Nya, yang disebut Rasul atau Nabi. 7

Al-Qur'an disamping mengandung petunjuk-petunjuk dan tuntunan-

tuntunan yang bersifat ubudiyah dan akhlaqiyah (moral), juga mengandung 
                                                          

7  Ibid,107
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petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani manusia utnuk mengolah dan 

menyelidiki alam semesta, atau untuk mengerti gejala-gejala dan hakekat hidup 

yang dihadapinya dari masa ke masa. Sebagaimana firman Allah SWT; 

                                     

            

Artinya: "Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah 

mereka dihimpunkan". (QS. Al-An'am: 38)

Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum adalah: 

1. Untuk Berubudiyah Kepada Allah 

2. Untuk Dapat Membedakan Yang Hak Dan Yang Bathil, Yang Salah 

Dan Yang Benar 

3. Sebagai Modal Untuk Mencapai Kebenaran Dan Kebahagiaan Hidup 

Di Dunia Dan Di Akhirat.

D. Tujuan Belajar 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan 



23

tidak hanya berlangsung dalam kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja 

tetapi mencakup pula yang non formal.8

Tujuan belajar adalah untuk memperoleh pengetauan dengan suatu cara 

yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang 

keingntahuan dan terdapat rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus 

dicapai dan dimiliki siswa atau peserta didik setelah menyelesaikan kegiatan 

belajar dalam proses pengajaran.

Pentingnya menjaga tujuan belajar dan menolongnya mengembangkan 

tujuan tersebut. Sebab pelajar kalau mempunyai tujuan yang jelas dalam proses 

belajarnya akan meyukainya dan mengusahakan sungguh-sungguh untuk 

mencapai tujuan tersebut. Adalah tugas guru untuk menolong muridnya untuk 

memproses pengajaran,dan membimbing murid supaya ia lebih suka kepada 

pelajaran.menjaga dan menolong murid ini tidaklah bertentangan dengan islam 

atau falsafah pendidikan islam. 9

Malah sebaliknya, keduanya sesuai dengan semangat Islam yang 

menyetujui segala tujuan yang halal dan dengan falsafah pendidikan islam yang 

menjaga kemaslahatan dan tujuan-tujuan pelajar yang halal. Menurut pendapat 

kami orang-orang islam dahulu tidak akan mencapai apa yang telah mereka capai 

pada kedalaman, luas, dan tepatnya ilmu pengetahuan,kalau mereka tidak 

                                                          
8  Zuhairini,dkk,Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara,2004)h,149
9  Op cit,596
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memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan kaaau tujuan proses belajar 

mereka tidak jelas.

Pendidikan-pendidikan islam terdahulu menaruh perhatian dalam 

menentukan  tujuan-tujuan yang harus dipelihara oleh pelajar dalam proses 

belajar dan dalam menuntut ilmu. Mereka memastikan bahwa tujuan-tujuan  itu 

mulia dan halal sesuai dengan semangat, ajaran, dan bimbngan agama. \

Di antara tujuan-tujuan yang paling utama yang mereka sebutkan dalam 

menuntut ilmu adalah: mendekatkan diri kepada Allah,menuntut keridhoannya 

dan taat sebaik-baiknya kepadanya. Menuntut ilmu untuk ilmu dan 

mendalaminya dengan sadar dalam fakta-faktanya terlepas dari maksud-maksud 

untuk  menjadi pemimpin, menonjol-nonjolkan diri dan persaingan untuk 

mencapai ilmu yang berguna untuk akhirat dan dunia dan memberi manfaat dan 

petunjuk kepada manusia.

Pendidikan-pendikan tersebut mendasarkan tujuan-tujuan yang halal 

dalam menuntut ilmu itu pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi yang mulia. 

Kita   sebutkan di antanya Firman Allah: (At-taubah: 122):

Sabda Rasulullah SAW :

َمْن َخَرَج ِفى َطَلُب اْلِعْلِم َفُھَو ِفى َسِبْیِل اِهللا َحتَّى َیْرِجَع

Artinya:  ”Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan 
Allah hingga ia pulang”. (HR. Turmudzi)
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E. Cara Memperoleh Pengetahuan

Dalam filsafat ilmu cara memperoleh ilmu dinamakan epistimologi dalam 

epistimologi islam, pengetahuan di peroleh melalui dua cara: pertama : melalui 

usaha manusia,kedua: yang diberikan oleh Allah AWT.

Pengetauan yang diperoleh melalui usaha manusia ada 4 jenisnya:yaitu 

1. Pengetauan empiris yang diperoleh dari indera

2. Pengetahuan sains yang di peroleh dari indera dan akal

3. Pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal 

4. Pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui qalb(hati)

Sedangkan pengetahuan yag diberikan oleh allah SWT berupa :

1. Wahyu yang disampaikan kepada para rasul

2. Ilham yand diterima oleh akal manusia

3. Hidayah yang diterima oleh qalb manusia 10

Melalui dua cara tersebut di atas, berkembanglah ilmu keislaman dari 

masa ke masa. Al-qur’an sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan sumber 

pengetahuan islam yang dapat digali sepanjang masa,ditambah lagi dengan 

hadits-hadits Rasulullah SWT, didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar 

berbagai cabang ilmu pengetahuan allah berfirman (Qs.An-Nahl :38 )

                                                          
10  Ramayulis,Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta:Kalam Mulia,2015) h, 107
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Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang 
sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang 
mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), 
sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan 
manusia tiada mengetahui,

Dan ayat di atas dapat dipahami  cara memperoleh pengetahuan dapat 

dilakukan melalui penengaran,penglihatan dan melalui akal. Dengan 

mempergunakan potensi yang diberikan Allah tersebut manusia apat 

menemukan,mendapatkan dan memahami berbagai ilmu pengetahuan.

Di samping pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan 

penglihatan,pendengaran dan akal,ada pula pengetahuan juga dapat diintuisi dan 

semacamnya dapat diraih dengan penyucian hati(tazkiyatun nafs )karena hidayah 

Allah tidak akan sampai kepada manuisia,jika kesucian hati belum tercapai.

F. Sumber Belajar

Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah al-Qur'an. Al-

Qur'an adalah kebenaran yang langsung disampaikan Tuhan kepada salah 

seorang hamba-Nya, yang dipilih-Nya, yang disebut Rasul atau Nabi.

Al-Qur'an disamping mengandung petunjuk-petunjuk dan tuntunan-

tuntunan yang bersifat ubudiyah dan akhlaqiyah (moral), juga mengandung 

petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani manusia utnuk mengolah dan 

menyelidiki alam semesta, atau untuk mengerti gejala-gejala dan hakekat hidup 

yang dihadapinya dari masa ke masa. Sebagaimana firman Allah SWT; 
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Artinya: "Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian 
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan". (QS. Al-An'am: 38)

Ayat di atas, memberikan informasi kepada kita bahwa di dalam al-qur’an 

itu terdapat prinsip-prinsip dasar tentang berbagai aspek kehidupan  keduniawian 

maupun kehidupan keakhiratan. Oleh karena itu,manusia berkewajiban untuk 

mencari dan menggali dari prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur’an dengan 

menggunakan kemampuan-kemampuan ijtihad dan daya analisa yang terdapat 

dalam diri manusia. 

Dengan demikian Al-Qur’an sebagai wahyu Allah yang terakhir di dunia 

ini merupakan sumber yang tidak kering-keringnya untuk pengembangan 

berbagai bidang kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain Al-Qur’an 

merupakan ayat Allah beriringan dan berdampingan dengan sunnatullah yang 

menjadi dasar pergerakan dan perjalanan alam ini. Sehingga antara alam engan 

Al-Qur’an tidak dapat dipisahkan satu sama lain,karena keduanya saling 

menafsirkan dan saling member petunjuk kepada manusia mengenai jalan yang 

harus ditempuh untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan kesejahteraan 

ukhrawi.
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G. Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar

Dalam belajar tidaklah selalu berhasil, tetapi sering kali hal-hal yang 

mengakibatkan kegagalan atau setidak-tidaknya menjadi gangguan yang menghambat 

kemajuan belajar. Kegagalan atau kesulitan belajar biasanya ada hal atau faktor yang 

menyebabkannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar adalah (a). Faktor internal 

yaitu faktor yang datang dari dalam diri sendiri, (b). Faktor eksternal yaitu faktor 

yang datang dari luar diri seorang11.

1. Faktor Internal

Faktor internal faktor internal adalah faktor yang bersumber dari 

dalam diri individu itu sendiri, yang dapat dibedakan atas beberapa faktor 

yaitu intelegensi, minat, bakat, dan kepribadian.

a. Faktor Intelegensi

Intlegensi ini dapat mempengaruhi kesulitan belajar seorang anak. 

Keberhasilan belajar serang anak ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat 

kecerdasan yang dimilikinya, dimana seorang anak yang memiliki tingkat 

kecerdasan yang tinggi cendrung akan lebih berhasil dalam belajarnya 

dibandingkan dengan anak yang intelegensinya rendah.

b. Faktor Minat 

Faktor minat dalam belajar sangat penting. Hasil belajar akan 

lebih optimal bila disertai dengan minat. Dengan adanya minat 
                                                          

11 Koestoer PartoWisastro, Pengajaran Remedial (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11
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mendorong kearah keberhasialan, anak yang berminat terhadap suatu 

pelajaran akan lebih mudah untuk mempelajarinya dan sebaliknya anak 

yang kurang berminat akan mengalami kesulitan dalam belajarnya.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

sangat diperlukan dalam belajar, karena minat itu sendiri sebagai 

pendorong dalam belajar dan sebaliknya anak yang kurang bermitat 

terhadap belajarnya akan cenderung mengalami kesulitan dalam 

belajarnya.

c. Faktor Bakat

Bakat ini dapat menyebabkan kesulitan belajar, jika bakat ini 

kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

menjelaskan bahwa: bakat setiap orang berbeda-beda, orang tua kadang-

kadang tidak memperhatikan faktor bakat ini12. Anak sering diarahkan 

sesuai dengan kemauan orang tuanya, akibatnya bagi anak merupakan 

sesuatu beban, tekanan dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh anak buruk 

serta tidak ada kemauan lagi untuk belajar.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa adanya pemaksaan 

dari orang tua didalam mengarahkan anak yang tidak sesuai dengan 

bakatnya dapat membebani anak, memunculkan nilai-nilai yang kurang 

baik, bahkan dirasakan menjadi tekanan bagi anak yang akhirnya akan 

berakibat kurang baik terhadap belajar anak di sekolah.
                                                          

12 Singgih Gunarsa, Psikologi Keluarga (Jakarta : PT. Bina Rena Pertama, 1992), 13.
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d. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian dapat menyebabkan kesulitan belajar, jika 

tidak memperhatikan fase-fase perkembangan (kepribadian) seseorang. 

Hal ini sebagaimana pendapatmenjelaskan bahwa: fase perkembangan 

kepribadian seseorang tidak selalu sama.13 Fase pembentuk kepribadian 

ada beberapa fase yang harus dilalui. Seorang anak yang belum mencapai 

suatu fase tertentu akan mengalami kesulitan dalam berbagai hal termasuk 

dalam hal belajar.

Dari pendapat tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua fase-fase 

perkembangan (keperibadian) ini akan berjalan dengan begitu saja tanpa 

menimbulkan masalah, malah ada fase tertentu yang menimbulkan 

berbagai persoalan termasuk dalam hal kesulitan dalam belajar. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah merupakan faktor yang datang dari luar diri 

individu. Faktor eksternal ini dapat di bedakan menjadi tiga faktor yaitu 1). 

Faktor keluarga 2). Faktor sekolah 3). Faktor masyarakat. 

a. Faktor Keluarga 

Peranan orang tua (kelurga) sebagai tempat yang utama dan 

pertama didalam pembinaan dan pengembangan potensi anak-anaknya. 

Namun tidak semua orang tua mampu melaksanakanya dengan penuh 

tanggung jawab.
                                                          

13 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 13
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Beberapa hal yang dapat menimbulkan persoalan yang bersumber 

dari keluarga adalah seperti: a). sikap orang tua yag mengucilkan 

anaknya, tidak mepercayai, tidak adil dan tidak mau menerime anaknya 

secara wajar, b). broken home, perceraian, percekcokan, c). Didikan yang 

otoriter, terlalu lemah dan memanjakannya, d). Orang tua tidak 

mengetahui kemampuan anaknya, sifat kepribadian, minat, bakat, dan 

sebagainya.14

Ada beberapa aspek yang dapat menimbulkan masalah kesulitan 

belajar seorang anak yaitu: a). Didikan orang tua yang keliru, b). Suasana 

rumah yang kurang aman dan kurang harmonis, c). Keadaan ekonomi 

orang tua yang lemah.15

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 

dapat menimbulkan persoalan atau sumber permasalahan adalah sikap 

orang tua yang mengucilkan anaknya, tidak mempercayai, tidak adil dan 

tidak mau menerima anaknya secara wajar, broken home, perceraian, 

percekcokan dan orang tua yang tidak tau kemampuan anaknya. 

b. Faktor Lingkungan Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga 

dapat menjadi masalah pada umumnya, dan khususnya masalah kesulitan 

belajar pada siswa.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa:
                                                          

14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta : Rineka Cipta, 
1990), 4-5

15  Ibid, 32
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Lingkungan sekolah dapat menjadikan faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar seperti: 

1). Cara penyajian pelajaran kurang baik.

2). Hubungan guru dan murid kurang harmonis.

3). Hubungan antara burid dengan murid itu sendiri tidak baik

4). Bahan pelajaran yang disajikan tidak dimengerti siswa, dan

5). Alat-alat pelajaran yang tersedia kurang memadai.16

c. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat sangat berperan di dalam 

pembentukan kepribadian anak, termasuk pula kemampuan/ 

pengetahuannya. Dimana lingkungan masyrakat yang memiliki 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, seperti: suka minum-minum 

minuman keras, penjudi dan sebagainya, dapat menghambat 

pembentukam kepribadiaan dan kemampuan, termasuk pula dalam proses 

belajar mengajar seorang anak.

Lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi kesulitan 

belajar adalah:

1). Mass Media, seperti bioskop, televisi, radio, surat kabar, majalah, 

komik

2). Corak Kehidupan tetangga, seperti orang terpelajar dan cendekiawan, 

tetangga yang suka berjudi, pencuri, peminum, dan sebagainya.17

                                                          
16 Ibid, 31.

17 Ibid, 43



BAB III

KAJIAN SURAT AL-ALAQ AYAT 1-5

A. Asbanun Nuzul Surat Al-Alaq

Setelah menginjak usia empat puluh tahun, Muhammad SAW, lebih 

banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan 

Ramadhan dibanyanya perbekalan lebih banyak dari biasanya, karena akan 

bertahannuts lebih lama dari pada waktu-waktu sebelumnya. Dalam melakukan 

tahannuts kadang-kadang beliau bermimpi, mimpi yang benar (arru’ yaa 

ashshaadiqah)1.

Pada malam 17 Ramadhan, bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 

Massehi, diwaktu Nabi Muhammad SAW. sedang bertahannuts di Gua Hira, 

datanglah malaikat Jibril a.s. membawa tulisan dan menyuruh Muhammad SAW. 

untuk membaca katanya : “Bacalah”. Dengan terperanjat Muhammad SAW. 

menjawab : “Aku tidak dapat membaca”. Beliau lalu direngkuh beberapa kali 

oleh malaikat Jibril a.s. hingga nafasnya sesak, lalu dilepaskannya seraya 

disuruhnya membaca sekali lagi : “bacalah”. Tetapi Muhammad SAW. masih 

tetap menjawab : “Aku tidak dapat membaca”. Begitulah keadaan berulang 

sampai tiga kali, dan akhirnya Muhammad SAW. berkata : “apa yang kubaca”, 

kata jibril : Inilah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah SWT. kepada 

                                                
1 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Depag RI, 2006), 65
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Muhammad SAW. dan inilah pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah, atau 

utusan Allah kepada seluruh umat manusia, untuk menyampaikan risalah-Nya2.

Pada saat menerima pengangkatan menjadi rasul ini, umur beliau 

mencapai 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun bulan (Qamariyah) atau 39 

tahun 3 bulan 8 hari menurut tahun matahari (Syamsiah)3.

Setelah menerima wahyu itu beliau terus pulang kerumah dalam keadaan 

gemetar, sehingga minta diselimuti oleh istrinya, Siti Khadijah. Istri yang patuh 

dan setia itu segera menyelimutinya. Setelah agak cemas redanya, maka 

diceritakannya kepada istrinya segala yang terjadi atas dirinya dengan perasaan 

cemas dan khawatir. Tetapi istri yang bijaksana itu sekalipun tidak 

memperhatikan kekhawatiran dan kecemasan hatinya bahkan dengan khidmad ia 

menatap mata suaminya, seraya berkata : “berbahagialah hai anak pamanku, 

tatapkanlah hatimu, demi tuhan yang jiwa Khadijah di dalam tangannya, saya 

harap engkaulah yang akan menjadi Nabi bagi umat kita ini. Allah tidak akan 

mengecewakan engkau; bukankah engkau yang senantiasa berkata benar selalu 

menumbuhkan tali silaturrahim, bukankah engkau yang senantiasa menolong 

anak yatim, memuliakan tetamu dan menolong setiap orang yang ditimpa 

kemalangan dan kesengsaraan?” demikianlah Siti Khadijah menentramkan hati 

suaminya4.

                                                
2 Ibid, 65.
3 Ibid, 65.
4 Ibid, 66.
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Karena terlampau lelah setelah mengalami peristiwa besar yang baru saja 

terjadi itu, maka beliaupun tertidur. Sementara itu Siti Khadijah pergi kerumah 

anak pamannya waraqah bin naufal, seorang yang tidak menyembah berhala, 

telah lama memeluk agama nasrani dan dapat menulis dengan bahasa ibrani, telah 

mempelajari dan menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat, usianya 

sudah lanjut dan matanya sudah buta, lalu diceritakannya oleh Siti Khadijah, apa 

yang terjadi atas diri suaminya. Setelah didengarkannya cerita Khadijah itu lalu ia 

berkata : “Quddus, Quddus, demi tuhan yang jiwa waraqah di dalam tangannya, 

jika engkau membenarkan aku, ya Khadijah, sesungguhnya telah datang 

kepadanya (Muhammad) namus akrab (petunjuk Yang Maha Benar), sebagai 

pernah datang kepada Nabi Musa a.s. ; ia sesungguhnya akan menjadi Nabi bagi 

umat kita ini. Dan katakanlah kepadanya hendaklah ia tetap tenang”. Siti 

Khadijah kembali ke rumahnya, lalu diceritakannya apa yang dikatakan oleh 

Waraqah Bin Nauf, kepada Rasulullah dengan kata-kata yang lemah lembut yang 

dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran Rasulullah.

Di dalam kitab-kitab tarikh diriwayatkan, bahwa setelah badan Nabi 

Muhammad SAW. kelihatan telah segar kembali dan telah seperti sedia kala, 

suaranya sidah berangsur tenang, maka Khadijah mengajak Nabi segera pergi 

menemui waraqah bin Nauf di rumahnya, dengan maksud hendak bertanya lebih 

lanjut secara langsung kepadanya tentang peristiwa yang telah menimpa diri Nabi 

yang terjadi di gua hira itu.
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Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Nauf, lalu 

Nabi menceritakan apa-apa yang baru dialaminya. Kemudian waraqah berkata: 

“quddus, quddus! Hai (Muhammad) anak saudaraku, itu adalah rahasia yang 

paling besar yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa A.S. wahai kiranya aku 

dapat menjadi muda dan kuat, semoga aku masih hidup, dapat melihat, ketika 

engkau dikeluarkan (diusir) kaummu”.

Nabi setelah mendengarkan perkataan Waraqah yang sedemikian itu, lalu

beliau bertanya : “Apakah mereka (kaumku) akan mengusir aku?” waraqah 

menjawab : “Ya, semua orang yang datang membawa seperti apa yang engkau 

bawa ini, aku akan menolong engkau dengan sekuat-kuat tenagaku”.

Dengan keteragan waraqah itu, Nabipun merasa mendapat keterangan dan 

penjelasan yang jelas tentang peristiwa yang baru dialaminya itu. Juga Khadijah 

memang teguh akan keterangan-keterangan warakah itu, dan memang itulah yang 

dinanti-nantikan selama ini, berita gembira tentang keangkatan suaminya menjadi

Rasul5.

B. Kajian Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Menurut Tafsir Ibnu Katsir

                            

               

                                                
5 Ibis, 66-67.
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Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya6.

Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam; turun pada awal-awal kenabian ketika Beliau tidak 

mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, lalu Jibril ‘alaihis salam datang kepada 

Beliau membawa wahyu dan menyuruh Beliau membaca, ia berkata, “Bacalah”. 

Dengan terperanjat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Saya 

tidak dapat membaca.” Beliau lalu direngkuh oleh Malaikat Jibril hingga 

merasakan kepayahan, lalu dilepaskan sambil disuruh membacanya sekali lagi, 

“Bacalah.” Tetapi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam masih tetap 

menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” Begitulah keadaan berulang sampai tiga 

kali, dan pada ketiga kalinya Jibril berkata kepadanya, “Bacalah dengan 

(menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan–Dia telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah–Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah–Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam–Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya. (Terj. Al ‘Alaq: 1-5). 7

Yakni yang menciptakan semua makhluk. Pada ayat selanjutnya 

disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya.  Oleh karena itu, 

yang telah menciptakan manusia dan memperhatikannya dengan mengurusnya, 

                                                
6 “Al-alaq 1-5”
7Muhammad Nasib ar-Rifa’i”Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jild 4” (Jakarta,Gema Insan,2012) 

,771.
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tentu akan mengaturnya dengan perintah dan larangan, yaitu dengan diutus-Nya 

rasul dan diturunkan-Nya kitab. Yakni banyak dan luas sifat-Nya, banyak 

kemuliaan dan ihsan-Nya, luas kepemurahan-Nya, dimana di antara kemurahan-

Nya adalah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia.Maksudnya, Allah 

mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. Hal itu, karena manusia 

dikeluarkan-Nya dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu Dia 

menjadikan untuknya pendengaran, penglihatan dan hati serta memudahkan 

sebab-sebab ilmu kepadanya. Dia mengajarkan kepadanya Al Qur’an, 

mengajarkan kepadanya hikmah dan mengajarkan kepadanya dengan perantaraan 

pena, dimana dengannya terjaga ilmu-ilmu. 

Maka segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan nikmat-nikmat itu 

yang tidak dapat mereka balas karena banyaknya. Selanjutnya Allah Subhaanahu 

wa Ta’aala mengaruniakan kepada mereka kekayaan dan kelapangan rezeki, akan 

tetapi manusia karena kebodohan dan kezalimannya ketika merasa dirinya telah 

cukup, ia malah bertindak melampaui batas dan berbuat zalim serta bersikap

sombong terhadap kebenaran seperti yang diterangkan dalam ayat selanjutnya. Ia 

lupa, bahwa tempat kembalinya adalah kepada Tuhannya, dan tidak takut kepada 

pembalasan yang akan diberikan kepadanya, bahkan keadaannya sampai 

meninggalkan petunjuk dengan keinginan sendiri dan mengajak manusia untuk 

meninggalkannya, dan sampai melarang orang lain menjalankan shalat yang 

merupakan amal yang paling utama.  
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Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu 

Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Abu Jahal berkata, “Apakah (kalian 

biarkan) Muhammad menaruh wajahnya (bersujud) di tengah-tengah kalian?” 

Lalu dikatakan, “Ya.” Maka Abu Jahal berkata, “Demi Lata dan ‘Uzza, jika aku 

melihatnya sedang melakukan hal itu, maka aku akan injak lehernya atau aku

lumuri mukanya dengan debu.” Abu Hurairah berkata, “Maka Abu Jahal 

mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika Beliau sedang shalat 

karena menyangka akan dapat menginjak leher Beliau. Lalu ia (Abu Jahal) 

membuat mereka (kawan-kawannya) kaget karena ternyata mundur ke belakang 

dan menjaga dirinya dengan kedua tangannya. Ia pun ditanya, “Ada apa 

denganmu?” Abu Jahal berkata, “Sesungguhnya antara aku dengan dia (Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) ada parit dari api, hal yang 

menakutkan, dan sayap-sayap.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, “Kalau sekiranya ia mendekat kepadaku, tentu malaikat-malaikat akan 

merenggut anggota badannya sepotong demi sepotong.” Maka Allah ‘Azza wa 

Jalla menurunkan ayat – kami tidak mengetahui apakah dalam hadits Abu 

Hurairah atau sesuatu yang sampai kepadanya. 

C. Kajian Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Menurut Tafsir Al-Misbah

a. Ayat ke-1 (اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق)

Kata Iqra’ Qara’a (قرأ) terambil dari kata kerja (اقرأ) yang pada mulanya 

berarti menghimpun apabila anda merangkai huruf atau kata kemudian anda 
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mengucapkan rangkaian tersebut maka anda telah menghimpunnya yakni 

membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan 

adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan 

sehingga terdengar oleh orang lain karenanya, dalam kamus-kamus ditemukan 

aneka ragam arti dari kaa tersebut. antara lain : Menyampaikan, menelaah, 

membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu dan sebagainya, 

yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun8.

Ayat di atas tidak menyebutkan objek bacaan – dan Jibril As. Ketika itu 

tidak juga membaca satu teks tertulis dan karena itu dalam satu riwayat 

dinyatakan bahwa Nabi SAW. bertanya : ( رأماأق ) Ma Aqra’ / apakah yang saya 

harus baca?9.

Beraneka ragam pendapat ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. 

Ada yang berpendapat wahyu-wahyu Al-Qur’an, sehingga perintah itu dalam arti 

bacalah wahyu-wahyu Al-Qur’an ketika dia turun nanti ada pula yang 

berpendapat objeknya adalah Ismi Rabbika sambil menilai huruf Ba’ yang 

menyeritai kata ismi adalah sisipan sehingga ia berarti bacalah nama Tuhanmu 

atau berzikirlah. Tapi jika demikian mengapa Nabi SAW. menjawab : “Saya tidak 

dapat  membaca.” Seadainya yang dimaksud adalah perintah berdzikir tentu 

beliau tidak menjawab demikian sehingga jauh sebelum datang wahyu beliau 

telah senantiasa melakukannya.

                                                
8 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15 (Jakarta ; 

Lentera Hati, 2005), 392-393.
9Ibid, 393.
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Muhammad ‘Abduh memahami perintah membaca disini bukan sebagai 

beban tugas yang harus dilaksanakan (Amar Taklifi) sehingga membutuhkan 

objek, tetapi ia dalah Amar Takwini yang mewujudkan kemampuan membaca 

secara aktual pada diri pribadi Nabi Muhammad SAW. pendapat ini dihadang 

oleh kenyataan bahwa setelah turunnya perintah inipun Nabi SAW.. masih tetap 

dinamai sebagai seorang ummi (tidak pandai membaca dan menulis), disisi lain 

jawaban Nabi kepada Jibril ketika itu tudak mendukung untuk pemahaman 

tersebut10.

Kaidah menyatakan, “Apabila suatu kata kerja yang membuthkan objek 

tetapi tidak disebutkan objeknya maka objek yang dimaksud bersifat umum, 

mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut.” dari sini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa karena kata Iqra’ digunakan dalam arti membaca, 

menelaah, mennyampaikan dan sebagaianya dan karena objeknya bersifat umum 

maka objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau, baik ia 

merupakan perkataan suci yang bersumber dari tuhan maupun bukan, baik ia 

menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Alhasil perintah 

Iqra’ telah mencakup terhadap alam raya, masyarakat dan diri sendiri, serta 

bacaan tertulis, baik suci maupun tidak. 

                                                
10Ibid, 393.
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Huruf ba’  ada juga yang memahaminya sebagai (ِباْسم) pada kata bismi (ب)

berfungsi menyertaan atau mulabasah sehingga dengan demikian ayat tersebut 

berarti “Bacalah disertai dengan nama Tuhanmu.”11

Sementara ulama memahami kalimat bismi rabbika bukan dalam masa 

Jahiliyah, mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka 

agungkan. Itu memberi kesan yang baik atau katakanlah “berkata” terhadap 

pekerjaan tersebut juga untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tadi dilakukan 

semata-mata karena “Dia” yang namanya disebutkan itu. Misalnya sebelum 

turunnya Al-Qur’an kaum musyrikun sering berkatan “Bismi Allata” dengan 

maksud bahwa apa yang mereka lakukan tidak lain kecuali demi karena tuhan 

berhala “Allata” itu, dan bahwa mereka mengharapkan “Anugerah Dan Berkata 

“dari berhala tersebut.” 

Di sisi lain, penamaan dengan nama sesuatu yang dimuliakan seringkali 

bertujuan agar yang dinamai itu mendapat “bekas” dari sifat tau keadaan si 

pemilik nama yang diambil itu. Suatu lembaga, atau seorang anak diberi nama 

tokoh-tokoh tertentu dengan maksud di samping mengabadikan nama tokoh itu 

juga mengundang Si Anak untuk mencontoh sifat-sifat terpuji tokoh-tokoh 

tersebut.

Mengaitkan pekerjaan membaca dengan nama Allah mengantarkan 

pelakunya untuk tidak melakukannya kecuali karena Allah hal ini akan 

menghasilkan keabadian karena hanya Allah yang kekal abadi dan hanya aktivitas 
                                                

11 Ibid, 393.



43

yang dilakukan secara ikhlas yang akan diterima-Nya tanpa keiklasan, semua 

aktifitas akan berakhir dengan kegagalan dan kepunahan. Sebagaimana dalam 

surat Al-Furqan ayat 23.

                  

Artinya : Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan 

amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan12

Syekh’ Abdul Halim Mahmud (Mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar 

Mesir) yang menulis dalam bukunya, Al-Qur’an fisyabr Al-Qur’an bahwa : 

“Dengan kalimat Iqra’bismi rabbik, Al-Qur’an tidak sekedar memerintahkan 

untuk membaca, tapi ‘membaca’ adalah lambang dari segala apa yang dilakukan 

oleh manusia, baik yang sifatny aktif maupun fasif. 

Kalimat tersebut dalam pengertian dan semangatnya ingin mengatakan 

‘bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu.’ 

Demikian juga apabila anda berhenti bergerak atau berhenti melakukan aktifitas 

maka hendaklah tersebut didasarkan pada bismi rabbik sehingga pada akhirnya

ayat tersebut berarti ‘jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, dalam cara dan 

tujuannya, kesemuannya demi karena Allah.13

Kata Rabb  tarbiyah atau pendidikan. Kata (تربیة) seakar dengan kata (َربِّ)

ini memiliki arti yang berbeda-beda namun pada akhirnya arti-arti itu mengacu 

kepada pengembangan, peningkatan ketinggian, kelebihan, serta perbaikan. Kata 

                                                
12 “Al-Furqan 23”
13 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15, 394
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Rabb maupun tarbiyah berasal dari kata Rabba – Yarbu ( یربو -ربا ) yang dari segi 

pengertian kebahasaan adalah kelebihan. Dataran tinggi dinamai (ربوة) rabuah, 

sejenis roti yang dicampur dengan air sehingga membesar dan membengkak 

disebut (الربو)Arrab.14

Kata Rab apabila berdiri sendiri maka yang dimaksud adalah “Tuhan” yang 

tentunya antara lain karena dialah yang melakukan tarbiyah (pendidikan)yang 

pada hakikatnya adalah pengembangan, peningkatan serta perbaikan mahluk 

ciptaan-Nya Agaknya penggunaan kata Rabb dalam ayat ini dan ayat-ayat 

semacamnya dimaksudkan untuk menjadi besar perintah mengikhlaskan diri 

kepada-Nya, sambil menunjuk kewajaran-Nya untuk disembah dan ditaati.

Dalam wahyu-wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. 

Tidak ditemukan kata Allah atau tetapi kata yang digunakan untuk menunjuk 

tuhan adalah Rabbuka/Tuhanmu wahai Nabi Muhammad yakni bukan tuhan yang 

dipercaya kaum musyrikin. Perhatikan lima ayat surah ini, demikian juga wahyu 

berikutnya, surah Almuddats-Tsir, Al-Qalam, awal surah Al-Muzzamil dan surah 

tabbat. Surah-surah sesudahnya sampai dengan surah Sabbihisma kesemuannya 

menggunakan kata Allah, kecuali bila ayat surah itu turun terpisah dengan ayat-

ayat surah lainnya. Rujuklah ke buku penulis, tafsir atas surah-surah wahyu surah 

sabbihisma. Tidak digunakannya kata Allah karena kaum musyrikin percaya juga 

kepada Allah, tetapi keyakinan mereka tentang Allah jauh berbeda dengan 

keyakinan yang dihayati dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. 
                                                

14 Ibid, 395
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Mereka misalnya bahwa ada hubungan tertentu antara Allah dan jin15. (qs. 

Ash-sahaffat 37 : 158) 

                              

Artinya : Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan 
sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret 
(ke neraka)16

Dan bahwa Allah memiliki anak-anak wanita (QS. Al-Isra’ 17 : 40) 

                                

Artinya : Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki 
sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para 
malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata 
yang besar (dosanya)17.

Dan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsug kepada-Nya 

sehingga para Malaikat dan berhala-berhala perlu disembah sebagai perantara 

antara manusia dengan Allah.

ْلَخاِلُص َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ َأْوِلَیاَء َما َنْعُبُدُھْم ِإلَّا ِلُیَقرُِّبوَنا َأَلا ِللَِّھ الدِّیُن ا
ِإَلى اللَِّھ ُزْلَفى ِإنَّ اللََّھ َیْحُكُم َبْیَنُھْم ِفي َما ُھْم ِفیِھ َیْخَتِلُفوَن ِإنَّ اللََّھ َلا َیْھِدي 

َمْن ُھَو َكاِذٌب َكفَّاٌر
Artinya : Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). 

Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): 
"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan 
kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan 
memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih 
padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 
pendusta dan sangat ingkar18.

                                                
15 Ibid, 395.
16 ”Ash-sahaffat 37”
17 “.Al-Isra’ ayat 17”

18 Ibid, 39: 3
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Kepercayaan seperti yang dikemukakan ini jelas berbeda dengan ajaran Al-

Qur’an atau yanga diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. hingga jika seandainya 

dinyatakan Iqra’ bismillah atau “percayalah kepada Allah,” maka kaum musyrikin 

akan berkata “kami telah melakukannya.” 

Kata Khalaqah (َخَلَق) dari segi pengertian kebahasaan memiliki sekian 

banyak arti, antara lain ; menciptakan (dari tiada), membuat dan sebagainya. Kata 

ini biasanya memberikan tekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam 

ciptaan-Nya. Berbeda dengan kata ja’ala (جعل) yang mengandung penekanan 

terhadap manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikan itu19.

Objek khalaqah pada ayat ini tidak disebutkan sehingga objeknya pun 

sebagaiana Iqra’ bersiifat umum, dan dengan demkian Allah adalah pencipta 

semua mahluk.

b. Ayat ke-2 (َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق)

Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya memperkenalkan Tuhan yang 

disembah oleh Nabi Muhammad SAW. dan yang diperintahkan oleh ayat 

yang lalu untuk membaca dengan nama-Nya serta demi untukin-Nya. Dia 

adalah tuhan yang telah menciptakan manusia yakni semua manusia- kecuali 

Adam dan Hawwa’ – dari ‘Alaq segumpal darah atau sesuatu yang bergantung 

didinding rahim.

Dalam memperkenalkan perbuata-perbuatan-Nya, penciptaan 

merupakan hal pertama yang dipertegas, karena ia merupakan persyaratan 
                                                

19Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15, 395
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bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan lain. Rincian mengenai pengenalan 

tersebut ditemukan dalam ayat-ayat yang turun kemudian, khususnya pada 

periode Mekah. Perlu digaris bawahi bahwa pengenalan tersebut tidak hanya 

tertuju kepada akal manusia tetapi juga kepada kesadaran batin dan intuisinya 

bahkan seluruh totalitas manusia, karena pengenalan akal semata-mata tidak 

berarti anyak. Sementara pengenalan hati diharapkan dapat membimbing akan 

dan pikiran sehingga anggota tubuh dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan 

baik serta memelihara sifat-sifat terpuji.

Kata (اْلِإْنَساَن) Al-Insan/manusia terambil dari kata (انس) uns/senang, 

jinak, dan harmonis, atau dari kata (نسي) nis-y yang berarti lupa. Ada juga 

yang perpendapat berasal dari (نوس) naus yakni gerak ata dinamika20.

Makna-makna di atas paling tidak memberikan gambaran sepintas 

tentang potensi atau sifat mahluk tersebut yakni bahwa ia memiliki sifat lupa, 

dan kemampuan bergerak yang memelihara dinamika. Ia juga adalah mahluk 

yang selalu atau sewajarnya memelihara rasa senang, harmonisme dan 

kebahagiaan kepada pihak-pihak lain. 

Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman 

sifatnya. Kata ini berbeda dengan kata (بشر) basyar yang juga diterjemahkan 

dengan “manusia’ tetapi naknanya lebih banyak mengacu kepada manusia 

                                                
20 Ibid, 396.
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dari segi fisik serta nilainya yang tidak berbeda antara seseorang manusia 

dengan manusia lain21.

Manusia adalah mahluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Qur’an 

melalui wahyu pertama. Bukan saja karena ia diciptakan dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya, atau karena segala sesuatu dalam alam raya ini diciptakan dan 

ditundukkan Allah demi kepentingannya, tetapi juga karena kitap suci Al-

Qur’an ditunjukkan kepada manusia guna menjadi pelita kehidupannya. Salah 

satu cara yang ditempuh oleh Al-Qur’an untuk mengantar menusia 

menghayati petunjuk-petunjuk Allah adalah memperkenalkan jati dirinya 

antara lain dengan menguraikan proses kejadiannya. Ayat kedua surat Iqra’

menguraikan secara singkat hal tersebut. 

Kata alaq’ (َعَلٍق) dalam kamus-kamus bahasa Arab digunakan dalam 

arti segumpal darah, dalam arti cacing yang terdapat di dalam air. Bila 

diminum oleh binatang maka ia tersangkut di kerongkongnya. Banyak ulama 

masa lampau memahami ayat di atas dalam pengertian pertama. Tetapi ada 

juga yang memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. 

Ia karena para pakar arkeologi menyatakan bahwa setelah terjadinya 

pertemuan antara sperma dan indung telur ia berperoses dan membelah 

menjadi dua, kemudian empat, kemudian delapan demikian seterusnya sambil 

bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat berdempet serta masuk 

ke dinding rahim. 
                                                

21Ibid, 397.
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Bisa juga kata ‘alaq dipahami sebagai berbicara tentang sifat manusia 

sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergantung 

kepada selainnya. Ia serupa dengan firman Allah khauliqa al-insanu min ‘ajal

manusia dicitakan (bersifat tergesa-gesa).

َفَلا َتْسَتْعِجُلوِن ُخِلَق اْلِإْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأِریُكْم َءاَیاِتي
Artinya : Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku 

perlihatkan kepadamu tanda-tanda (azab) -Ku. Maka janganlah 
kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera22.

c. Ayat ke-3 (اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم)

Setelah  memerintahkan membaca dengan meningkatkan motivasinya 

yakni dengan nama Allah, kini ayat di atas memerintahkan membaca dengan 

menyampkan janji Allah manfaatmembaca itu. Allah berfirman : “Bacalah 

berulang-ulang dan tuhan pemeliharaan dan pendidikan-mu maha pemurah 

sehingga akan melimpahkan aneka karunia. 

Ayat tiga di atas mengulangi perintah membaca. Ulama berbeda 

pendapat tentang tujuan pengulangan itu. Ada yang menetapkan bahwa 

perintah pertama ditujukan kepadapribadi Nabi Muhammad SAW., sedang 

yang kedua kepada umatnya, atau yang pertama untukmembaca dalam sholat, 

sedang yang kedua di luar solat. Pendapat ketiga menyatakan yang pertama 

perintah belajar, sedang yang kedua adalah perintah mengajar orang lain. 

Adalagi yang menyatakan bahwa perintah kedua berfungsi mengukuhkan 

                                                
22 Al-Qur’an, 21: 37.
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guna menanamkan rasa percaya diri kepada Nabi Muhammad SAW., tentang 

kemampuan beliau membaca karena tadinya beliau tidak pernah membaca. 

Syekh muhammad abduh mengemukakan sebab lain, menurutnya 

kemampuan membaca dengan lancar dan baik tidak dapat diperoleh tanpa 

mengulang-ngulangi atau melatih diri secara teratur, hanya saja keharusan 

latihan demikian itu tidak berlaku atas dir Nabi Muhammad SAW. dengan 

adanya pengulangan perintah membaca itu. Abduh sebagaimana yang telah 

dikemukakan sebelum ini berpendapat bahwa perintah Iqra’ adalah perintah 

taqwini, yaitu titah penciptaan kemampuan membaca atau menghimpun 

secaraaktual bagi diri Nabi Muhammad SAW. tetapi pendapat itu 

mengandung kelemahan, karena kalaulah kata Iqra’ yangpertama dipahami 

sebagaiamr taqwini maka apakah setelah terwujudnya kemampuan membaca 

kepada diri Nabi menyusul adanya perintah Iqra’ yang pertama itu masih 

dibutuhkan lagi perintah Iqra’ kedua guna memperlancar kemampuan beliau? 

Tidakkkah Iqra’ pertama telah mencakupnya?23.

Hemat penulis perintah membaca yang kedua ini dimaksudkan agar 

beliau lebih banyak membaca, menelaah, memperhatikan alam raya, serta 

membaca kitap yang tertulis dan tidak tertulis dalam rangka mempersiapkan 

diri terjeun ke masyarakat.

Kata (اْلَأْكَرم) al-akram biasa diterjemahkan dengan yang maha atau

paling pemurah atau semualia-mulia. Kata ini terambil dari kata qaroma yang 
                                                

23 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15, 398
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antara lain berarti memberikan dengan mudan dan tanpa pamrih, bernilai 

tinggi, terhormat, setia dan sifat kebangsawanan24. 

Dalam Al-Qur’an ditemukan kata karim terulang sebanyak 27 kali 

tidak kurang dari 13 subyek yang disifati dengan katatersebut, yang tentu saja 

berbeda-beda maknanya dan karena itu pada akhirnya dapat disimpulkan 

bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan sifat terpuji yang sesuai 

denga objek yang disifatinya. Ucapan yang karim adalah ucapan yang baik, 

indah terdengar, benar susunan dan kandungannya, mudah dipahami serta 

menggambarkan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh pembicara. 

Sedang rezeki yang karim adalah yang memuaskan, bermanfaat serta halal25. 

Allah menyandang sifat karim menurut Imam Ghazali sifat ini 

menunjuk kepada-Nya yang mengandung makna antara lain bahwa : “Dia 

yang bila berjanji, menepati janji-Nya bila memberi, melampaui batas  

harapan pengharap-Nya. Tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. 

Dia yang tidak tidak rela apabila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada 

selain-Nya. Dia yang bila (kecil hati), menegur tanpa berlebih. Tidak 

mengabaikan siapa pun yang menuju dan berlindung kepada-Nya, dan tidak 

membutuhkan sarana atau prantara.

Ibn al-‘Arabi menyebut enambelas makna dari sifat Allah ini, antara 

lain yang disebut oleh Al-Ghazali di atas, dan juga “dia yang bergembira 

                                                
24Ibid, 398.
25 Ibid, 399.
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dengan diterimanya anugrah-Nya, serta yang memberi sambil memuji yang 

diberi-Nya, dia yang memberi siapa yang menghendaki-Nya, bahkan memberi 

sebelum diminta dan lain-lain”26.

Kata al-karim yang menyifati Allah dalam Al-Qur’an, semuanya 

menunjukkan kepada-Nya dengan kata rabb, bahkan demikian juga kata 

akram sebagaimana terbaca di atas.

Penyipatan rabb dengan al-karim yang menyifati Allah dalam Al-

Qur’an, kesemuanya menunjukkan kepada-Nya dalam berbagai aspek), 

dikaitkan dengan rububiyyah-Nya yakni pendidikan, pemeliharaa dan 

perbaikan mahluk-Nya, sehingga anugrah tersebut dalam kadar dan waktu 

selalu berbarengan serta bertujuan perbaikan dan pemeliharaan. 

Kata (اْلَأْكَرم) Al-akram yang berbentuk superlatif adalah satu-satunya 

ayat di dalam Al-Qur’an yang menyifati tuhan dalam bentuk tersebut. Ia 

mengandung pengertian bahwa. Dia dapat menganugrahkan puncak dari 

segala yang terpuji bagi setiap hamba-Nya, terutama dalam kaitannya degan 

perintah membaca. Dari sini kita tidak wajar memahami perintah membaca 

yang kedua ini hanya terbatas tujuannyauntuk menolak alasan Nabi “saya 

tidak dapat membaca,”  tidak pula untuk sekedar menanamkan rasa percaya 

diri, atau berfungsi penganti “mengulang-ulangi bacaan,” tetapi jauh lebih 

dalam dan lebih las, seluas pengertian kata akram yang berbentuk superlatif 

dan seluas kata karam yang menyifati Allah SWT. 
                                                

26 Ibid, 399



53

Sebagai mahluk kita tidak dapat menjangkau betapa besar karam Allah 

SWT. Karena keterbatasan kita di hadapan-Nya. Namun demikian sebagian 

darinya dapat diungkapkan sebagai berikut : 

“Bacalah wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu akan menganugrahkan 

dengan sifat kemurahan-Nya pengetahuan tentang apa yang tidak engkau 

ketahui. Bacalah dan ulangi bacaan tersebut walaupun objek bacaannya sama, 

niscaya tuhanmu akan memberikan pandangan serta pengertian baru yang 

tadinya engkau belum peroleh pada bacaan pertama dalam objek tersebut.” 

“bacalah dan ulangi bacaan, tuhanmu akan memberikan manfaat kepadamu, 

manfaat yang banyak tidak terhingga karena dia akram memiliki segala 

macam kesempurnaan.”

Di sini kita dapat melihat perbedaan antara perintah membaca pada 

ayat pertaa dan perintah membaca pada ayat ketiga, yakni yang pertama 

menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca (dalam 

segala pengertian) yaitu membaca demi karena Allah, sedang perintah yang 

kedua menggambarkan manfaat yang diperoleh dari bacaan bahkan 

pengulangan bacaan tersbeut. 

Dalam ayat ketiga ini Allah menjanjikan bahwa pada saat seseorang 

membaca dengan ikhlas karena Allah akan menganugrahkan kepadanya ilmu 

pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru walaupun 

yang dibacanya itu-itu juga. Apa yang dijanjikan ini terbukti secara sangat 

jelas. Kegiatan ‘membaca” alam raya ini telah menimbulkan fenomena-
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fenomena baru yang membuka rahasia-rahasia alam, walaupun objek 

bacaannya itu-itu juga. Ayat Al-Qur’an yang dibaca oleh generasi terdahulu 

dan alam raya yang mereka huni, adalah sama tidak berbeda, namun 

pemahaman mereka serta penemuan rahasianya terus berkembang27.

d. Ayat ke-4 (الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم) dan Ayat ke-5 (َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َیْعَلم)

Ayat-ayat yang lalu menegaskan kemurahan Allah SWT. Ayat di atas 

melanjutkan dengan memberi contoh sebagaian dari kemurahan-Nya iu 

dengan menyatakan bahwa : dia yang maha pemurah itu yang mengajar 

manusia dengan pena yakni dengan sarana dan usaha mereka, dan dia juga 

yang mengajar manusia tanpa alat da usaha mereka apa yang belum 

diketahuinya.

Kata (القلم) Al-Qalam terambil dari kata kerja (قلم) qalama yang berarti 

memotong ujung sesuatu. Memotong ujung kuku disebut (تقلیم) taqlim. 

Tombak yang dipotong ujungnya sehingga meruncing dinamai (مقالم) 

maqalim. Anak panah yang runcing ujungnya dan yang bisa digunakan untuk 

mengundi dinamai pula qalam sebagaimana firman Allah: 

َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْیِب ُنوِحیِھ ِإَلْیَك َوَما ُكْنَت َلَدْیِھْم ِإْذ ُیْلُقوَن َأْقَلاَمُھْم 
)44ُل َمْرَیَم َوَما ُكْنَت َلَدْیِھْم ِإْذ َیْخَتِصُموَن(َأیُُّھْم َیْكُف

Artinya : Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang 
Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak 
hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah
mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan 

                                                
27 Ibid, 400.
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memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika 
mereka bersengketa28.

Alat yang digunakan untuk menulis dinamai pula qalam karena pada 

mulanya alat tersebut dibuat dari suatu bahan yang dipotong dan diruncingkan 

ujungnya.

Kata qalam di sini dapat berarti hasil dari penggunaan alat ersebut, 

yakni tertulis. Ini karena bahasa, sering kali menggunakan kaya yang berarti 

“alat” atau “penyebab” untuk menunjuk ‘akibat” ayau “hasil” dari penyebab 

atau penggunaan alat tersebut. misalnya, jika seseorang berkata, “saya 

khawatie hujan”, maka yang dimaksud dengan kata “hujan” adalah basah atau 

sakit, hujan adalah penyebab semata.

Makna di atas dikuatkan oleh firman Allah dalam QS Al-Qalam ayat 1 

yakni firman-Nya nun demi qalam dan apa yang mereka tulis. 

          

Artinya : Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis29

Apalagi disebutkan dalam sekian banyak riwayat bahwa awal surah al-

qalam turun setelah akhir ayat kelima surat Al-Alaq. Ini berarti dari segi masa 

turunnya kedua kata qalam tersebut berkaitan erat, bahkan bersambung 

walaupun urutan penulisnnya dalam mushaf tidak demikian.

                                                
28 Al-Qur’an, 3: 44.
29 Ibid, 68:1
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Pada kedua ayat di atas terdapat apa yang dinamai ihtibak yang 

maksudnya adalah tidak disebutkan sesuatu keterangan, yang sewajarnya ada 

pada dua susunan kalimat yang bergandengan, karena keterangan yang 

dimaksud telah disebut pada kalimat lain. Pada ayat 4 kata manusia tidak 

disebut karena telah disebut pada ayat 5, dan pada ayat 5 kalimat tanpa pena 

tidak disebut karen apada ayat 4 telah diisyaratkan makna itu dengan 

disebutnya pena. Dengan demikian kedua ayat di ayas dapat berarti “Dia 

(Allah) mengajarkan denga pena (tulisan) (hal-hal yang telah diketahui 

manusia sebelumnya.” Sedang kalimat “tanpa pena” ditambahkan karena 

ungkapan ‘telah diketahui sebelumnya” adalah khazanah pengetahuan dalam 

bentuk tulisan30. 

Dari uraian di atas kita dapat menyatakan  bahwa kedua ayat di atas 

menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah SWT. Dalam mengajar manusia. 

Pertama melalui pena (tulisan) yang harus dibaca manusia, dan yang kedua 

mealui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal 

dengan istilah (علم لدني) ilm ladunniy.

Pada awal surah ini, Allah telah memperkenalkan diri sebagai yang 

maha kuasa, maha mengetahui dan maha pemurah. Pengteahuan-Nya meliputi 

segala sesuatu. Sedangkan karan (kemurahan)-Nya tidak terbatas, sehingga 

dia kuasa dan berkenaan untuk mengajarkan manusia dengan atau tanpa pena.

                                                
30 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15, 402
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Wayu-wahyu ilahi yang diterima oleh manusia-manusia agung yang 

siap dan suci jwanya adalah tingkat tertinggi dari bentuk pengajarann-Nya 

tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Nabi Muhammad SAW. Dijanjikan oleh 

Allah SWT dalam wahyu yang pertama untuk termasuk dalam kelompok 

tersebut.
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BAB IV

URGENSI BELAJAR MENURUT AL-QUR’AN KAJIAN 

SURAT AL-ALAQ AYAT 1-5

Surat Al-Alaq (Iqra’) termasuk pertama ayat Al-Qur’an yang diturunkan 

dari Al-Qur’an, di Makkah 19 ayat, 93 kalimat dan 280 huruf. Dalam surat Al-

Alaq yang kita padang sebagai surat pertama Al-Qur’an yang diturunkan, dapatlah 

kita lihat suatu gambaran yang hidup mengenai suatu pristiwa terbesar yang 

pernah terjadi pada sejarah manusia, yaitu pertemuan nabi Muhammad dengan 

Jibril untuk pertama kali di Gua Hiro’ dan penerimaan wahyu yang pertama 

setelah nabi berusia 40 tahun.

Bagian pertama surat Al-Alaq ini mengarahkan Muhammad SAW kepada 

Allah agar ia berkomunikasi dengan Allah dan ia dengan nama Allah membaca 

ayat-ayat Al-Qur’an yang diterima melalui wahyu/Jibril (bukan membaca tulisan 

di atas kertas, sebab ia adalah ummi/tidak pandai baca tulis). Sebab dari Allah lah 

asal mula segala makhluk dan kepadanya pulalah kembali kepadanya itu.

Wahyu pertama itu juga mengingatkan, bahwa Allah telah memuliakan/ 

menjunjung martabat manusia dengan melalui pena (tulis baca). Artinya dengan 

proses belajar mengajar itu manusia dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dan 

dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini manusia dapat mengetahui rahasia alam 

semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Padahal manusia 

itu dijadikan oleh Allah dari segumpal darah yang melekat dirahim ibu.
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Surat Al-Alaq 1-5 diturunkan sewaktu Rasulullah SAW. berkhalwat di 

Gua Hiro, ketika itu beliau berusia 40 tahun. Ayat ini merupakan ayat-ayat 

pertama kali diturunkan, yang sekaligus merupakan tanda pengangkatan 

Muhammad sebagai Rasul Allah.

Surat Al-Alaq 1-5 mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala 

macam ilmu pengetahuan, seseorang harus pandai dalam membaca. Dalam 

membaca itu harus didahului dengan menyebut nama Tuhan ; yakni dengan 

membaca “Basmallah” terlebih dulu dan ingat akan kekuasaan yang dimiliki-Nya, 

sehingga ilmu yang diperoleh dari membaca itu, akan menambah dekatnya 

hubungan manusia dengan khaliknya.

Allah SWT menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan manusia dari 

segumpal darah dan kemudian menjadikan makhluk yang paling mulia. Ini 

menunjukkan betapa maha kuasanya Allah SWT. 

Pada ayat berikutnya Allah SWT. Mengulang memerintahkan membaca 

itu mengetahui kemuliaan Allah Yang Maha Pemurah.

Dengan limpahan karunia-Nya, dia mengajarkan kepada manusia 

kemampuan membaca dan kemampuan menggunakan pena (kemampuan baca 

tulis), yang menyebabkan manusia dapat mempelajari berbagai persoalan, 

sehingga manusia dapat menguasai berbagai ilmu yang diperlukan dalam 

hidupnya.
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Adapun Firman Allh SWT. Tentang keutamaan menuntut ilmu dan 

mengamalkannya adalah:

َواْلِحْكَمَة َوُیَعلُِّمُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم َیْتُلو َعَلْیُكْم َءاَیاِتَنا َوُیَزكِّیُكْم َوُیَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب 
)151َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَن(

Artinya : Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan ni`mat Kami kepadamu) 
Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang 
membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan 
mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunnah), serta 
mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui (QS. Al-
Baqarah, 151).

)137َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسیُروا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبیَن(
Artinya : Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; 

karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah 
bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul) (QS. 
Al-Imran, 137).

اُر َعْن َقْوِلِھُم اْلِإْثَم َوَأْكِلِھُم السُّْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا َلْوَلا َیْنَھاُھُم الرَّبَّاِنیُّوَن َواْلَأْحَب
)63َیْصَنُعوَن(

Artinya : Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak 
melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang 
haram?. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu
(Al-Maidah, 63).

)175یَن(َواْتُل َعَلْیِھْم َنَبَأ الَِّذي َءاَتْیَناُه َءاَیاِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَھا َفَأْتَبَعُھ الشَّْیَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِو
Artinya : Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan 

kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), 
kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu dia diikuti 
oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-
orang yang sesat (QS. Al-A’raf, 175).

َتْحِمْل َعَلْیِھ  َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَھا َوَلِكنَُّھ َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض َواتََّبَع َھَواُه َفَمَثُلُھ َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن
اْلَقَصَص َلَعلَُّھْم  َیْلَھْث َأْو َتْتُرْكُھ َیْلَھْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َفاْقُصِص

)176َیَتَفكَُّروَن(
Artinya : Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan 

(derajat) nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia 
dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya 
seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika 
kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian 
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itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. 
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka 
berfikir (QS. Al-A’raf, 176).

الدِّیِن َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َكافًَّة َفَلْوَلا َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّھوا ِفي 
)122َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِھْم َلَعلَُّھْم َیْحَذُروَن(

Artinya : Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya 
(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 
antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 
dapat menjaga dirinya (QS. Attaubah, 122).

َتُغوا َفْضًلا ِمْن َوَجَعْلَنا اللَّْیَل َوالنََّھاَر َءاَیَتْیِن َفَمَحْوَنا َءاَیَة اللَّْیِل َوَجَعْلَنا َءاَیَة النََّھاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْب
)12َعَدَد السِِّنیَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه َتْفِصیًلا(َربُِّكْم َوِلَتْعَلُموا 

Artinya : Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 
hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar 
kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan jelas (QS. Al-Isra’, 12).

)66َقاَل َلُھ ُموَسى َھْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا(
Artinya : Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu 
yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. Al-Kahfi, 66).)

ُھ َوُقْل َربِّ ِزْدِني َفَتَعاَلى اللَُّھ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوَلا َتْعَجْل ِباْلُقْرَءاِن ِمْن َقْبِل َأْن ُیْقَضى ِإَلْیَك َوْحُی
)114ِعْلًما(

Artinya : Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah 
kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, 
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (QS. Thaahaa, 114).

ِم الَِّذیَن َمَثُل الَِّذیَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَھا َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْو
)5َكذَُّبوا ِبآَیاِت اللَِّھ َواللَُّھ َلا َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن(

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat 
kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang 
membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan 
kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi 
petunjuk kepada kaum yang zalim (QS. Al-Al-jumu’ah, 5).
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Adapun hadist Nabi yang berkaitan dengan keutamaan belajar adalah:

الجنةمن سلك طر یقا یطلن فیھ علما سلك اهللا نھ طر یقا الى 
Artinya : “Barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu maka 

Allah menempuhkannya jalan surga” 

ان المال ءكت لتضع اجنحتھا لطا لب العلم رظا نما یصنع
Artinya : “sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang 

yang menuntut ilmu karena ridha kepada apa yang ia lakukan”

ركعت  عةلى ماالن تغد وقتتعلم با با من العلم خیر من ان تص
Artinya : “sesungguhnya kamu pergi lalu kamu belajar satu babdari ilmu itu baik 

dari pada kamu sholat seratus raka’at”

با ب من العلم یتعلمھ الر جل جیر لھ من الد نیا وما قیھا 
Artinya : “Satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik 

baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya”

اطلبو االعام و لو نا لصین
Artinya : “Tuntutlah ilmu walau di cina”

على كل مسلم يضةطلبو االعام فر 
Artinya : “Menuntut ilmuitu fardhu atas setiap muslim”

: السا عل والعا لم   بعةالعلم خز اعن مفا تیحھا السؤ ال فا سعلو افا نھ یؤ جر فیھ ار 
والمستمع والمحب لھم 

Artinya : “Ilmu itu gudang, kuncinya adalah bertanya. Ketahuilah maka 
bertanyalah. Sesungguhnya padanya diberi pahala empat orang, yaitu : 
penanya, orang yang berilmu, pendengardan orang yang senangkeada 
mereka”

ال ینبغى للجا ھل ان یسكت على جھلھ وال للعا لم ان یسكت على علمھ 
Artinya : “tidak seyogyanya bagi orang bodoh dia, atas kebodohannya, dan tidak 

seyogya atas orang yang berilmu untuk diam atas ilmunya”
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حضور مجلس ھا لم الف ركعة وعیا دة الف مر یض وشھود الف جنا زةو فقیل یا رسول 
اهللا ومن قر اءة القران؟ فقا ل صلى اهللا علیھ وسلم وھل ینفع القر ان اال با لعلم

Artinya : menghadiri majelis orang ‘alim itu adalah lebih utama dari pada shalat 
seribu raka’at, menjenguk sribu orang sakit dan menghadiri seribu 
zanajah”. Lalu ditanyajan : “wahai rasulullah dan dari membaca al 
qur’an ?” lalu beliau saw bersabda: “apakah al-qur’an itu bermanfaat 
kecuali dengan ilmu?”

ینھ وبین اال نبیا ء فى الجنة درجة من جا ءه الموت وھو یطلب العلم لیحیى اال سالم فب
واحدة

Artinya : “Barang siapa didatangi kematian di mana ia sedang menuntut ilmu 
untuk menghidupkan Islam maka antara ia dan para nabi di syurga 
adalah satu derajat/tingkatan”

Adapun atsar (kata-kata shahabat) mengenai keutamaan belajar adalah :

1. Ibnu abbas ra berkata : “saya rendahkan penuntut (ilmu) dan saya muliakan 

sesuatu yang dituntutnya (ilmu)”.

2. Ibnu abi mulaikah rahimahullah berkata : “Saya tidak pernah melihat orang 

seperti ibnu abbas, apabila saya melihatnya maka saya melihat orang yang 

wajahnya paling tampan. Dan apabila ia berbicara maka ia orang yang 

paling banyak ilmunya”.

3. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata : “saya heran terhadap orang yang tidak 

menuntut ilmu, bagaimanakah ia mengajak dirinya kepada kemuliaan?”.

4. Sebagian hukama’ berkata : “sesunguhnya saya tidak sayang kepada orang-

orang seperti sayangku kepada salah satu dari orang, yaitu : seorang yang 

mempelajari ilmu namun ia tidak menuntutnya”.

5. Abud darda’ ra : “sesungguhnya sayabelajar satu masalah lebih saya sukai 

dari pada mendirikan mala (shalat sunat di malam hari)”. Dan ia berkata 

juga: “orang yangberilmu dan orang yang belajar ilmu itu adalah dua sekutu 

dalam kebaikan, sedangkan seluruh manusia (lainnya) adalah dungu, tidak 
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ada kebaikan padanya”. Dan ia berkata juga : “jadilah orang pandai atau 

orang belajar atau orang yang mendengarkan (ilmu) dan jangan kamu 

menjadi orang yang keempat maka kamu binasa”. 

6. Atha’ berkata : “majelis ilmu itu menghapus tujuh puluh majelis dari makelis 

yang lahan (sia-sia)”.

7. Umar ra berkata : “kematian seribu abid (ahli ibadah) yang mendirikan 

malam dan puasa di siang hari adalah lebih ringan dari pada kematian 

seorang “alim yang mengetahui apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh 

Allah”. 

8. Asy syafi’I berkata : “menuntut ilmu itu adalah lebih utama dari pada shalat 

sunnat”.

9. Abnu abdil hakam rahimahullah berkata : “saya di sisi malik belajar ilmu lalu 

masuk waktu zuhur lalu saya kumpulkan kitab-kitab untuk shalat”. Maka ia 

berkata : “hai ini, apa yang kamu bangkit kepadanya tidaklah lebih utama 

dari pada yang kamu ada padanya, apabila niat itu benar”.

10. Abud darda’ berkata ; “barang siapa memandang bahwa pergi 

mencari/menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad maka ia adalah orang yang 

telah berkurang pendapat dan akalnya”.

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa kemajuan dalam bidang 

pendidikan adalah salah satu syarat bagi sebuah negara untuk ikut sejajar dalam 

deretan negara-negara maju sekaligus disebut sebagai negara yang bermartabat. 

Apalagi sekarang kita sudah mengenal konsep tentang Sumber Daya Manusia 

(SDM), suatu konsep yang langsung terkait dengan peranan pendidikan. Sudah 
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merupakan dalil yang terbukti mantap, bahwa masyarakat dan bangsa dengan 

SDM yang berkualitas tinggi akan membawa kejayaan warganya., dan membuat 

negara menjadi maju, perkasa dan bermartabat. Kekayaan sumber daya manusia 

yang berkualitas, yang berarti kemampuan tinggi dalam berpikir dan bekerja 

sistematis.

Terciptanya masyarakat belajar dan individu-individu pembelajar di 

dalamnya merupakan keharusan di masa kini dan mendatang. Apabila tidak, maka 

kita akan tertinggal, dan tertinggal jauh dari masyarakat lain yang telah banyak 

belajar pembentukan masyarakat belajar, diawali oleh pembentukan individu-

individu yang menjadi warganya. Pengubahan individu yang santai menjadi 

individu yang gesit dan suka berkerja keras, individu konsumtif menjadi 

produktif, individu penerima menjadi individu pemberi, individu yang mudah 

menyerah pada keadaan menjadi individu yang gigih merubah keadaan, menuntut 

penambahan perubahan tersebut diawali pada perubahan presepsi dan sikap, baik 

terhadap dirinya, maupun terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) 

merupakan tugas besar dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, karena 

mengangkat pendidikan bangsa, dan masa depan suatu bangsa banyak ditentukan 

oleh kualitas pendidikannya.

Belajar dan motivasi selalu mendapat perhatian khusus bagi mereka yang 

belajar dan mengajar. Pernyataan yang lelalu dikemukakan ialah: bagaimanakan 

motivasi seseorang mempelajari apa yang harus dipelajarinya? Dalam kehidupan 

sehari-hari dijumpai orang dengan penuh anusias dan ketekunan melaksanakan 
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berbagai kegiatan belajar, sedang di pihak lain ada yang tidak bergairah dan 

bermalas-malas. Kenyatan tersebut tentu mempunyai sebab-sebab yang perlu 

diketahui lebih lanjut  untuk kepentingan motivasi belajar



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat 

Al-Alaq ayat 1-5 adalah ayat pertama Allah dari Al-Qur’an dan ia berupa Rahmat 

Allah yang terbesar untuk umat manusia dalam ayat-ayat permulaan ini Allah 

menyuruh Nabi SAW. Supaya suka membaca dan memperhatikan ayat bukti 

kebesaran Allah di dalam ini tetapi bacaan, perhatian itu harus dilandasi dengan 

Allah yang telah menciptakan manusia dari sekepal darah, juga untuk mengenal 

kemurahan Tuhan yang mengajarkan segala kepandaian ilmu yang dicapai oleh 

manusia dengan perantaraan kalam, mengajarkan kepada manusia segala apa yang 

tidak diketahuinya.

Adapun kandungan dari surat Al-Alq ayat 1-5 adalah :

1. Menurut Tafsir Ibnu Kastir adalah kita diperintahkan agar senantiasa 

mengadakan penyelidikan terhadap segala suatu yang belum kita ketahui, 

sehingga kita kuasai, bukti kemurahan Allah SWT. Ialah ia telah mengajari 

manusia dengan perantaraan Al-Qur’an

2. Menurut Tafsir Al-Misbah adalah Islam memerintahkan agar kita belajar 

membaca dan menulis serta mempelajari ilmu pengetahuan demi 

meningkatkan derajad kita sebagai makhluk Allah yang maha mulia, kita 
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dianjurkan untuk sanggup mengembangbiakkan ilmu pengetahuan yang telah 

Allah limpahkan kepada kita.

B. Saran

Karena pentingnya belajar, maka pada kesempatan ini penulis sarankan 

kepada:

1. Bagi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan, hendaknya dalam memberikan motivasi belajar kepada peserta 

didik menyertakan konsep kajian surat Al-alaq.

2. Bagi praktisi pendidikan hendaknya berpikiran dan berprilaku seperti 

kerangka konsep pendidikan Islamsejalan dengan perkembangan dunia 

pendidikan.

3. Bagi penulis berikutnya, supaya menyempurnakan kembali hasil penelitian 

yang penulis lakukan, karena masih banyak nilai-nilai pendidikan yang 

belum terungkap dalam tulisan ini, oleh karenanya, bagi penulis supaya 

melengkapi berikut aplikasinya dalam dunia pendidikan secara nyata.
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