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ABSTRAK 

 

Mustafidin, Imam,  „‟ Nilai-nilai Pendidikan Tauhid pada Kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad  saw dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka”. Skripsi, 

Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2017. 
 

Kata Kunci: Pendidikan Tauhid, Isra‟ Mi‟raj , Tafsir  a l-Azhar . 

Dalam upaya meningkatkan tauhid kepada Allah dapat diwujudkan dengan 

berbagai cara termasuk meneladani kisah-kisah nyata serta kisah-kisah yang terdapat 

di dalam al-Qur‟an. Kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw merupakan salah satu 
kisah teladan dalam al-Qur‟an dan banyak dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir 

termasuk dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Oleh karena itu, peneliti mengangkat 

judul Nilai-nilai Pendidikan Tauhid pada Kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw 

dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka. 

Untuk mendeskripsikan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut (1) Bagaimana penjelasan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai peristiwa 

Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw? (2) Bagaimana perwujudan nilai-nilai pendidikan 

tauhid dalam kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw?, dengan tujuan penelitian (1) 

Untuk meneliti nilai-nilai pendidikan tauhid yang terkandung dalam al-Quran Tafsir 

Al-Azhar (2). Untuk menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai pendidikan tauhid 

dalam kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw. Dalam pemecahan permasalah 

tersebut, penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi). Sedangkan 

jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 

Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut (1) Isra‟ Mi‟raj adalah 
peristiwa diperjalankannya Nabi Muhammad saw dari Masjid al-Haram ke Masjid 

al-Aqsa kemudian diangkatnya beliau ke langit hingga Sidratul Muntaha  pada malam 

27 Rajab tahun ke-11 kenabian untuk mendapat wahyu perintah shalat 5 waktu (2) 

Nilai-nilai pendidikan tauhid yang terdapat dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi 
Muhammad saw diantaranya tauhid rububiyah, yakni meyakini bahwa Allah sebagai 

pencipta, tauhid uluhiyah yakni meyakini bahwa Allah tuhan satu-satunya yang wajib 

disembah dan tauhid asma‟ wa sifat yakni mengimani dan meyakini sifat-sifat dan 

nama-nama Allah di antaranya Allah Maha Suci, Allah Maha Melihat dan 
Mendengar, Allah Maha Melindungi, Allah Maha Menjaga, Allah Maha Agung.Allah 

Maha Mengabulkan, Allah Maha Penyelamat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam mengatakan bahwa al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw  melalui Malaikat Jibril, al-Qur‟an juga 

dipandang sebagai keagungan dan penjelasan. Kemudian sering kali disebut 

pula petunjuk dan buku. Namun nama yang banyak digunakan untuk 

menyebut al-Qur‟an adalah buku (kitab). Al-Qur‟an berisi segala hal 

menegenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia dan di 

akhirat kelak.
1
 

Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai doktrin ketuhanan 

Yang Maha Esa yang murni yang belum pernah ternodai.
2
 Menyekutukan 

Allah dan menolak penyekutuan terhadap-Nya merupakan doktrin terpenting 

yang mendominasi pemahaman-pemahaman dan ajaran samawi. Hal itu juga 

merupakan asas segala macam ilmu dan ajaran ilahiyah yang dibawa oleh para 

nabi dan rasul, selain itu kaum Muslimin mengesakan (mentauhidkan) Allah 

dari segi zat-Nya, perbuatan-Nya, serta ibadah kepada-Nya. Manusia sebagai 

hamba Allah harus mempunyai keyakinan  bahwa tuhan satu-satunya yang 

                                                           
1 Abdurraham Shaleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Quran, terj. M.Arifin 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 17.  
2  Mujamil, Kontribusi Islam terhadap Peradaban Manusia   (Solo: Ramadhani, 1993), 20. 
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patut disembah tidak lain hanyalah Allah dan meyakini tidak ada sekutu bagi-

Nya.
3
 

Tauhid merupakan bentuk keyakinan dan kesaksian atas eksistensi 

keesaan Allah yang tercermin dalam kalimat tauhid „La>ila>ha illa> al-Alla>h‟‟. 

Tauhid sangat penting untuk menghindarkan dan membebaskan manusia dari 

berbagai tuhan-tuhan palsu, kemudian  terbimbing ke arah pendekatan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Semua nabi yang diutus oleh Allah umumnya 

membawa misi utama menyampaikan ajaran tauhid, yaitu konsep ketuhanan 

yang menegaskan tiada tuhan selain Allah dan hanya menganggap dia yang 

yang Esa, dalam ajaran tauhid Allah erupakan pusat segala bentuk amaliyah 

manusia yang berstatus sebagai „abd (hamba). 
4
 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
5
 Pentingnya manusia mencari ilmu pengetahuan 

bukan hanya untuk membantu manusia memperoleh penghidupan yang layak, 

melainkan lebih dari itu, dengan ilmu manusia akan mampu mengenal 

tuhannya, memperhalus akhlaknya, dan senantiasa mencari keridhaan Allah. 

                                                           
3
 Muhammad Zaini, Membumikan Tauhid konsep dan Implementasi Pendidikan Multikultural 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 36.  
4
  Ibid., 50. 

5
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

1994), 24.  
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Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya disebut 

tauhid.
6
 

Di dalam al-Qur‟an surat ke-17 adalah surat al-Isra‟ yang artinya berjalan 

malam diambil yang demikian itu adalah karena ayatnya yang pertama 

menerangkan Maha Sucinya Allah Tuhan semesta alam yang telah yang telah 

memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad saw dari Masji al-Haram 

di Makkah menuju Masjidil al-Aqsha. Sedangkan jarak diantara keduanya 

atau jarak antara Hijaz dengan tanah Palestina adalah jauh. Al-Aqsha dapat 

diartikan pula jauh.  

Surat ini pun dinamai juga surat Bani Israil dibangsakan ke ayat yang 

kedua yang menyebut bahwa Musa diutus kepada Bani Israil dan dibayangkan 

selanjutnya kerusakan-kerusakan yang akan diperbuat oleh Bani Israil dan 

kecelakaan yang akan menimpa mereka karena memungkiri janji yang telah 

diikat dengan Allah. Kemudian banyaklah bertemu di dalam surat ini betapa 

perjuangan Nabi Muhammad saw dalam memperkuat rohnya menghadapi 

tugas yang berat bagaimana ia mendisiplinkan diri sendiri agar apa yang 

dicitakannya berhasil.
7
 

Peristiwa Isra‟ Mi‟raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang 

telah dialami oleh Nabi Muhammad saw. Isra‟ Mi‟raj merupakan suatu 

peristiwa yang banyak mengandung misteri dan pelajaran yang bermanfaat 

                                                           
6
 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 

199.  
7
  Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 1 ,(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) 3 
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bagi manusia. Periatiwa Isra‟ Mi‟raj merupakan suatu peristiwa yang sulit 

dinalar dengan akal manusia terutama bagi mereka yang tidak beriman kepada 

Allah, akan tetapi sebagi umat Islam kita wajib meyakini bahwa apa yang 

dijelaskan di dalam al-Qur‟an merupakan suatu hal yang tidak ada keraguan 

dan kebohongan didalamnya. 

Sebagaimana di dalam al-Qur‟an surat al-Isra‟ menjelaskan tentang 

bagaimana peristiwa Isra‟ Mi‟raj yang telah terjadi. Dari peristiwa tersebut 

dapat diambil manfaat dan pelajarannya bagi umat manusia terutama bagi 

umat Islam baik nilai pendidikan maupun nilai keimanan yang bisa diambil 

oleh setiap manusia. Sebagaimana al-Qur‟an merupakan suatu kitab dan 

pedoman bagi semua manusia pastilah mempunyai nilai-nilai pendidikan 

Islam yang luar biasa banyaknya bagi kehidupan baik di dunia maupun di 

akhirat. Begitu pula Pendidikan Islam yang merupakan segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia 

yang ada padanya menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya sesuai 

dengan norma Islam.
8
 

Dalam memahami al-Qur‟an tidak cukup jika hanya memahami arti kata 

saja akan tetapi juga perlu akan adanya suatu penafsiran  dari seorang yang 

ahli dalam bidang tafsir, diantaranya adalah Hamka, adapun yang memotivasi 

Hamka dalam menulis Tafsir Al-Azhar adalah ia melihat bahwa mufasir-

                                                           
8
 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam Paradima Humanisme Teosentris (Yogyakarta; 

Pustaka Pelajar, 2005), 25. 
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mufasir klasik sangat gigih atau ta'as}ub (fanatik) terhadap mazhab yang 

mereka anut, bahkan ada di antara mereka yang sekali pun redaksi suatu ayat 

nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap 

menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang di anut, adanya 

suasana baru di negara (Indonesia) yang penduduknya mayoritas Muslim, dan 

mereka haus akan bimbingan agama serta haus untuk mengetahui rahasia al-

Qur‟an, ingin meninggalkan sebuah pusaka yang semoga mempunyai harga 

untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia 

Mengamati penafsiran-penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ditinjau 

dari segi corak penafsiran, di mana ia senantiasa merespon kondisi sosial 

masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka jelas ia 

memakai corak adab ijtima>'i (sosial kemasyarakatan). Sebab corak adab 

ijtima>'i sendiri sebagaimana dikemukakan Shihab adalah corak tafsir yang 

menerangkan petunjuk-petunjuk ayat al-Qur‟an yang berhubungan langsung 

dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menanggulangi masalah-

masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuknya.
9
  

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang maha dahsyat yang senantiasa 

eksis dalam ruang dan waktu. Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad 

dengan berbahasa Arab, dan wahyu tersebut direalisasikan sesuai dengan 

keadaan masyarakat Arab pada masa itu. Adanya teks al-Qur‟an yang 

                                                           
9
  Malkan, “Tafsir al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodelogis,” Jurnal Hunafa, 6 

(Desember, 2009), 371. 
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berbahasa Arab menuntut umat Muslim untuk menafsirkan isinya agar dapat 

dipahami semua khalayak, hal ini karena tidak semua orang memahami 

bahasa Arab. Dalam usaha untuk memahamkan dan melestarikan kandungan 

isi al-Qur‟an, para ahli tafsir (mufassir) menelurkan keilmuannya untuk 

mengkaji keseluruhan kitab suci umat Islam ini dengan berbagai macam corak 

dan metode yang berbeda-beda antara penafsir satu dengan lainnya. Hal ini 

lantaran perbedaan kecenderungan dan latar belakang keilmuwan yang 

menyelimutinya. Seiring berkembangnya zaman, banyak bermunculan 

mufassir-mufassir yang tersohor pada masanya, baik dari kalangan orang 

Arab maupun non Arab. Kelompok non Arab yang menjadi sorotan dalam 

baktinya menafsirkan al-Qur‟an salah satunya adalah Indonesia.  

Di Indonesia (Nusantara), penafsiran al-Qur‟an sendiri sudah ada sebelum 

Indonesia merdeka. Golongan yang berkecimpung dalam dunia ini tersebar ke 

berbagai kawasan di Nusantara, terlebih di kawasan jalur sutra (Sumatra dan 

sekitarnya). Salah satu tokoh mufassir yang terlahir dari Sumatra adalah Haji 

Abdul Malik Karim Amrullah, yang terkenal dengan Hamka. Hamka sampai 

saat ini masih pantas dikatakan sebagai intelektual terbesar dan tersohor yang 

dimiliki oleh Muhammadiyah. Hal ini tidaklah berlebihan, karena ada banyak 

jasa yang telah ditorehkan oleh Hamka dalam pengembangan umat Islam di 

Indonesia. Diantara jasa yang paling berharga dan fenomenal yaitu lahirnya 
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sebuah karya yang tak mati ditelan zaman adalah Tafsir Al-Azhar yang 

berjumlah 30 Jilid.  10
 

Berkaitan dengan peristiwa Isra‟ Mi‟raj yang terjadi serta pentingnya bagi 

setiap Muslim untuk mengimani dan mempercayai serta mengambil hikmah 

dan nilai dari setiap peristiwa maka penulis memiliki inisiatif untuk 

melaksanakan suatu penelitian dengan judul ‘’Nilai-nilai Pendidikan Tauhid 

pada Kisah Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw dalam Tafsir Al-Azhar 

karya Hamka’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas terdapat pokok-pokok masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini di antaranya adalah sebgai berikut:  

1. Bagaimana penjelasan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai peristiwa 

Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw?  

2. Bagaimana perwujudan nilai-nilai pendidikan tauhid dalam kisah Isra‟ 

Mi‟raj Nabi Muhammad saw? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan  peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad sesuai dengan 

al-Qur‟an Tafsir Al-Azhar. 

2. Untuk menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai pendidikan tauhid 

dalam kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw. 

 

                                                           
10

 Ibid., 371.   
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat hasil kajian ini adalah ditinjau secara teoriris dan 

praktis, dengan demikian kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagi berikut:  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberi kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya pendidikan Islam tentang nilai-nilai pendidikan 

tauhid yang terkandung dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj. 

2. Secara Praktis 

Diharapan selanjutnya bahwa penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi kepada:  

a. Pihak yang sesuai dengan kebutuhan tentang pembahasan ini sehingga 

dapat dijadikan referensi, refleksi serta perbandingan kajian yang 

dapat digunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam.  

b. Objek pendidikan, bagi guru, orang tua, maupun siswa dalam 

menambah pengetahuan tentang tafsir ayat-ayat al-Qur‟an dan dapat 

mengambil hikmah dari kisah teladan yang terdapat dalam al-Qur‟an 

khususnya kisah Isra‟ Mi‟raj.  

c. Lembaga pendidikan sebagai salah satu pedoman dalam 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 
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E. Kajian Teori 

1. Nilai-nilai Pendidikan Tauhid  

Nilai adalah harga, ukuran atau angka yang mewakili prestasi sifat-

sifat yang berguna bagi Manusia dalam menjalani hidupnya.
11

 Sedangkan 

pendidikan adalah suatu proses dan sistim yang bermuara pada pencapaian 

suatu kualitas tertentu yang dianggap dan diyakini paling ideal. 

Pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan Islam tujuannya 

tidaklah sekedar alih budaya atau ilmu pengetahuan tetapi juga proses alih 

nilai-nilai ajaran Islam.
12

 Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang 

membahas berbagai teori, konsep, dan design tentang berbagai aspek atau 

komponen pendidikan, visi, misi, kurikulum, proses belajar mengajar dan 

sabagainya yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana 

terdaoat dalam al-Qur‟an dan al-Sunah.
13

 

Secara etimologi kata tauhid berasal dari kata wah{h{ada-yuwah{h{i>du-

tauh{i>d  yang artinya satu atau Esa.Arti tauhid secara derivatif berarti 

mempersatukan (unity) atau mengesakan. Sedangkan pengertian tauhid 

secara terminologi menurut Syekh Muhammad Abduh adalah suatu ilmu 

yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib ada 

pada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang jaiz pada-Nya, juga membahas 

                                                           
11

  Dany Hariyanto , Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Solo: Delima, 2004), 274. 
12

  Rodiah, Studi al-Quran Metode dan Konsep (Sleman: Elsaq Press, 2010), 281. 
13

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner  (Jakarta: 

Rajagrafindo  Persada, 2009), 20.  
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tentang rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa 

yang wajib pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada diri 

mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. 

Selain itu, tauhid menurut Ibn „Arabi adalah upaya diri manusia atau 

pencari Tuhan untuk mengetahui bahwa Allah yang menciptakannya 

adalah Tunggal/Satu/Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal ketuhanan-

Nya. Hakikat tauhid adalah mengakui hanya Allah semata yang berhak 

untuk disembah dan mengikrarkan diri untuk beribadah hanya kepada-Nya 

semata.
14

 

Secara etimologi tauhid menurut Hamka adalah mengesakan Allah, 

sedangkan secara terminologi adalah mempercayai bahwasannnya hanya  

Dia Yang Maha Kuasa di atas segalanya.
15

 Sedangkan tauhid menurut 

ulama-ulama Ahli Sunnah adalah bahwa Allah Swt. itu Esa dalam Dzat-

Nya, tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifat-Nya yang azali, tiada tara 

bandingan bagi-Nya dan Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya tidak ada 

sekutu bagi-Nya.
16

 Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam 

rububiyah, ikhlas beribadah kepada-Nya, serta menetapkan bagiNya 

nama-nama dan sifat-sifat-Nya, Jadi nilai pendidikan tauhid adalah hal-hal 

berguna bagi manusia yang berhubungan dengan mengesakan Allah, 

                                                           
14

 Muhammad  Zaini, Membumikan Tauhid Konsep dan Implementasi Pendidikan Multikultural 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 35-38. 
15

 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan islam 

(Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013),  231. 
16

   Rochimah, Ilmu Kalam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 5. 
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pendidikan tauhid di sini adalah pemberian bimbingan agar memiliki jiwa 

tauhid yang mantab dan kuat dan memiliki tauhid yang baik dan benar, 

dengan demikian tauhid ada tiga macam, yaitu: 

a. Tauhid Rububiyah 

Tauhid Rububiyah adalah mengesakan Allah dalam segala perbuatan-

Nya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap 

makhluk 

b. Tauhid Uluhiyah 

Tauhid Uluhiyah adalah tauhid ibadah, karena ila>h maknanya adalah 

ma’bu>d  (yang disembah). Maka tidak ada yang diseru dalam do‟a kecuali 

Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak ada yang 

boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tidak boleh menyembelih 

kurban atau bernadzar kecuali untuk-Nya, dan tidak boleh mengarahkan 

seluruh ibadah kecuali untuk-Nya dan karena-Nya semata. 

c. Tauhid Asma’ Wa Sifat 

Tauhid Asma’ Wa Sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan 

sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur‟an dan 

Sunah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan 
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ta‟thil (menafikan), tanpa takyif (menanyakan bagaimana), dan tamtsil 

(menyerupakan).
17

 

Asma>’ atau nama Allah biasa disebut juga dengan Asma>’ al-Husna, 

(nama-nama yang baik), nama itu bukan sekedar nama namun dapat 

dijadikan jalan untuk berma’rifat kepada Allah dengan cara memahami 

baik-baik nama itu. Nama-nama Allah tersebut terdiri dari 99 nama: 

1) Ar-Rahmah, Maha Pengasih, memberi kenikmatan yang agung, Maha 

Pengasih di dunia. 

2) Ar-Rahim, Maha Penyayang, pemberi kenikmatan yang pelik-pelik, 

penyayang di akhirat.  

3) Al-Malik, Maha Merajai, mengatur kerajaan-Nya sesuai dengan 

kehendak-Nya sendiri.  

4) Al-Qudus, Maha Suci, tersuci dari segala cela dan kekurangan. 

5) As-Salam, Maha Menyelamatkan, pemberi keamanan dan 

kesentiasaan pada seluruh makhluk-Nya. 

6) Al-Mumin, Maha Pemelihara keamanan, yakni siapa yang bersalah 

dari makhluknya itu benar-benar akan diberi siksa, sedang siapa yang 

taat benar-benar dipenuhi janji-Nya dengan pahala yang baik.  

                                                           
17

  Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Kitab Tauhid, terj. Agus Hasan Bashori (Jakarta: 

Darul Haq, 1998) 19  
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7) Al-Muhaimin, Maha Penjaga memerintah dan melindungi segala 

sesuatu.  

8) Al-„Aziz, Maha Mulia, kuasa dan mampu untuk berbuat sekehendak-

Nya. 

9) Al-Jabbar: Maha Perkasa, mencukupi segala kebutuhan, 

melangsungkan segala perintah-Nya, serta memperbaiki keadaan 

seluruh hamba-Nya.  

10)   Al-Mutakabbir: Maha Megah, menyendiri dengan sifat keagungan 

dan kemegahan-Nya.  

11)  Al-Khaliq, Maha Pencipta, mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, 

juga yang menakdirkan adanya semua itu.  

12)  Al-Bari‟, Maha Pembuat, mengadakan sesuatu yang bernyawa yang 

ada asal-mulanya.  

13)  Al-Mushawwir, Maha  Pembentuk, memberikan gambaran atau 

bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya.  

14)   Al-Ghaffar, Maha Pengampun, banyak pemberian maaf-Nya dan 

menutupi dosa-dosa dan kesalahan.  

15)  Al-Qahhar, Maha Pemaksa, menggenggam segala sesuatu dalam 

kekuasaan-Nya serta memaksa segala makhluk menurut kehendak-

Nya.  

16)   Al-Wahhab,  Maha Pemberi, banyak kenikmatan dan selalu 

memberi karunia.  
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17)  Al-Razzak: Maha Pemberi rezeki, membuat berbagai rezeki serta 

membuat pula sebab-sebab diperolehnya.  

18)  Al-Fattah, Maha Membukakan, yakni membukakan gedung 

penyimpanan rahmat-Nya untuk seluruh hamba-Nya.  

19)  Al-„Alim,  Maha Mengetahui, yakni mengetahui segala yang 

mawujud ini dan tidak ada satu bendapun yang tertutup oleh 

penglihatan-Nya. 

20)  Al-Qabidh, Maha Mencabut, Maha mengambil nyawa atau 

mepersempit rezeki bagi siapa yang dikeehndaki-Nya.  

21) Al-Basith, Maha Meluaskan, memudahkan terkumpunya rezeki bagi 

siapa yang diinginkan oleh-Nya. 

22) Al-Khafidh: Maha Menjatuhkan, yakni terhadap orang yang 

selayaknya dijatuhkan akibat kelakuan-Nya sendiri dengan 

memberinya kehinaan, kerendahan, dan siksaan. 

23)  Ar-Rafi‟, Maha Mengangkat, yakni terhadap orang yang selayaknya 

diangkat kedudukannya karena usahanya yang giat, yaitu yang 

termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. 

24)  Al-Mu‟izz, Maha Pemberi kemuliaan yakni kepada orang yang 

berpegang tegung pada agama-Nya dengan memberinya pertolongan 

dan kemenangan. 

25)  Al-Mudzill, Maha Pemberi kehinaan, yakni kepada musuh-musuh-

Nya dan musuh Islam seluruhnya. 
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26)  As-Samii‟, Maha Mendengar. 

27) Al-Bashar, Maha Melihat. 

28) Al-Hakam, Maha Menetapkan hukum, sebagai Hakim yang 

memutuskan yang tidak seorang pun dapat menolak keputusan-Nya 

juga tidak seorangpun yang kuasa merintangi kelangsungan hukum-

Nya.  

29) Al-A‟dl, Maha Adil, serta sangat sempurna dalam keadilan-Nya itu. 

30) Al-Lathif, Maha Luas, yakni mengetahui segala sesuatu yang samar-

samar, pelik-pelik dan kecil-kecil. 

31)  Al-Khabir, Maha Waspada.  

32)  Al-Halim, Maha Penyantun. Penyantun yang tidak tergesa-gesa 

melakukan kemarahan dan tidak pula gegabah memberikan siksaan.  

33) Al-„Azhim, Maha Agung, yakni mencapai puncak tertinggi dari 

mercusuar keagungan kaena bersifat dengan segala macam sifat 

kebesaran dan kesempurnaan.  

34)  Al-Ghafur, Maha Pengampun, banyak pengampunan-Nya kepada 

hamba-hamba-Nya.  

35)  As-Syakur, Maha Menghargai, yakni memberikan balasan yang 

banyak, sekali atas amalan yang kecil dan tidak berarti. 

36)  Al-Aliyy, Maha Tinggi, yakni mencapai tingkat yang setinggi-

tingginya yang tidak mungkin digambarkan oleh akal pikiran 
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siapapun yang tidak mungkin dapat dipahami oleh otak bagaimana 

pun pandainya. 

37)  Al-Kabir, Maha Besar, yang kebesaran-Nya tidak dapat di ikuti oleh 

panca indra atau pun akal manusia.  

38)  Al-Hafizh, Maha Memelihara, yakni menjaga segala sesuatu agar 

tidak sampai rusak dan goncang. Juga menjaga segala amal perbuatan 

hamba-hamba-Nya, sehingga tidak akan disia-siakan sedikitpun 

untuk memberikan balasan-Nya. 

39)  Al-Muqit, Maha Memberi kecukupan, baik berupa makanan tubuh 

maupun makanan rohani. 

40)  Al-Hasib, Maha Menghitung dan Penjamin, yakni pemberian 

jaminan kecukupan kepada seluruh hamba-Nya, juga dapat diartikan 

maha menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat.  

41)  Al-Jalil Maha Luhur, yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerena 

kesempurnaan sifat-sifat-Nya. 

42)  Al-Karim, Maha Pemurah, murah hati dan memberi siapapun tanpa 

diminta atau sebagai penggantian dari suatu pemberian.  

43)  Ar-Raqib, Maha Peneliti, yang mengamat-amati gerak-gerik sagala 

sesuatu yang mengawasinya. 

44)  Al-Mujib, Maha Mengabulkan, yang memenuhi permohonan siapa 

saja yan berdo‟a kepada-Nya.  
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45)  Al-Wasi‟, Maha Luas, yakni bahwa kerahmatan-Nya itu merata 

kepada segala yang maujud dan luas ilmu-Nya terhadap segala 

sesuatu. 

46) Al-Hakim, Maha Bijaksana, yakni memiliki kebijaksanaan yang 

tertinggi kesempurnaan ilmu-Nya serta kerapiannya dalam membuat 

segala sesuatu. 

47)  Al-Wadud, Maha Pencipta yang menginginkan segala kebaikan 

untuk seluruh hamba-Nya dan pula berbuat baik pada mereka itu 

dalam segala hak ikhwal dan keadaan. 

48)  Al-Majid, Maha Mulia, yakni mencapai tingkat teratas dalam hal 

kemulian dan keutaman. 

49)  Al-Baits, Maha Membangkitkan, yakni maha membangkitkan 

semangat dan kemauan juga membangkitkan orang-orang yang telah 

mati dari masing-masing kuburannya setelah tiba hari kiamat. 

50)  Asy-Shahid, Maha Menyaksikan atau maha mengetahui keadaan 

semua makhluk. 

51)  Al-Haqq, Maha Benar yang kekal dan tidak berubah sedikit pun. 

52)  Al-Wakil, Maha Memelihara Penyerahan, yakni memelihara semua 

urusan hamba-hamba-Nya dan apa-apa yang menjadi kebutuhan 

mereka. 

53)  Al-Qawiyy, Maha Kuat yaitu yang memiliki kekuatan yang 

sesempurna sempurnanya. 
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54)  Al-Matin, Maha Kokoh atau Maha Perkasa yakni memiliki 

keperkasaan yang sudah sampai di puncaknya. 

55)  Al-Waliyy, Maha Melindungi, yakni melindungi serta menertibkan 

semua kepentingan makhluk-Nya karena kecintaan-Nya yang sangat 

pada mereka dan pemberian pertolongan-Nya yang tidak terbatas 

pada keperluan mereka. 

56)  Al-Hamid, Maha Terpuji yang memang sudah selayaknya untuk 

memperoleh pujian dan sanjungan. 

57)  Al-Muhshi, Maha Penghitung yang tidak satu pun tertutup dengan 

pandangan-Nya. Dan semua amalan itu pun diperhitungkan 

sebagaimana wajar-Nya. 

58)  Al-Mubdi‟, Maha Memulai, yang melahirkan sesuatu yang asalnya 

tidak ada dan belum maujud. 

59)  Al-Mu‟id, Maha Mengulangi yakni yang menumbuhkan kembali 

setelah lenyap atau setelah rusak. 

60)  Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, yakni yang memberi daya 

kehidupan kepada setiap sesuatu yang berhak hidup. 

61)  Al-Mumit, Maha Mematikan, yakni yang mengambil kehidupan dari 

apa-apa yang hidup lalu disebut mati. 

62)  Al-Hayy, Maha Hidup, yang kekal hidupnya. 



 

 

54 

 

63)  Al-Qayyum, Maha Berdiri sendiri, baik Dzat-Nya, Sifat-Nya, Af‟al-

Nya. Juga membuat berdirinya apa-apa yang selain dia, dengan-Nya 

pula berdirinya langit dan bumi. 

64)  Al-Wajid, Maha Menemukan, yang menemukan apa saja yang 

diinginkan oleh-Nya maka tidak membutuhkan suatu apapun karena 

sifat kaya-Nya yang secara mutlak. 

65)  Al-Majid, Maha Mulia. 

66)  Al-Wahid, Maha Esa. 

67)  Al-Ahad, Maha Tunggal. 

68)  Ash-Shamad, Maha Dibutuhkan, yakni yang selalu menjadi tujuan 

dan harapan orang pada waktu dan hajat atau keperluan-Nya.  

69)  Al-Qadir, Maha Kuasa.  

70)  Al-Muqtadir, Maha Menentukan. 

71)  Al-Muqaddim, Maha Mendahulukan, yakni yang mendahulukan 

benda sebagian benda dari yang lainnya dalam perwujudannya atau 

dalam kemuliaan selisih waktu atau tempatnya. 

72)  Al-Muakhir, Maha Mengakhirkan dan Membelakangkan.  

73)  Al-Awwal, Maha Awal atau yang pertama, dahulu sekali dari semua 

yang ada. 

74)  Al-Akhir, Maha Akhir, atau penghabisan, yang kekal terus setelah 

habisnya segala sesuatu yang ada. 
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75)  Azh-Zhahir, Maha Nyata, yakni yang menyatakan dan 

menampakkan kewujudan-Nya itu dengan bukti, bukti dan tanda 

ciptaan-Nya.  

76)  Al-Bathin, Maha Tersembunyi, tidak dapat dimaklumi Dzat-Nya 

sehingga tidak seorang pun dapat mengenal-Nya.  

77)  Al-Wali, Maha Menguasai, yang menggenggam segala sesuatu 

dalam kekuasaan-Nya dan menjadi milik-Nya.  

78)  Al-Muta‟ali, Maha Agung yang terpelihara dari segala kekurangan 

dan kerendahan.  

79)  Al-Barr, Maha Dermawan, yang banyak kebaikan-Nya dan besar 

kenikmatan yang dilimpahkan-Nya. 

80)  Al-Tawwab. Maha Menerima Tobat, memberikan pertolongan 

kepada orang-orang yang bermaksiat untuk melakukan tobat, lalu 

Allah akan menerimanya.  

81)  Al-Muntaqim, Maha Penyiksa, kepada orang yang berhak untuk 

memperoleh siksa-Nya. 

82)  Al-Afuww, Maha Pemaaf, pelebur kesalahan orang yang kembali 

untuk meminta maaf pada-Nya. 

83)  Ar-Ra‟uf, Maha Pengasih, banyak kerahmatan dan kasih sayang-

Nya. 

84)  Malikul Mulk, Maha Menguasai Kerajaan maka segala perkara yang 

berlaku dialam semesta, langit, bumi, dan sekitarnya serta yang 
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dibaliknya alam semesta itu semuanya sesuai dengan kehendak dan 

iradatnya. 

85)  Dzul Jalali wa Ikram, Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan. 

Juga dzat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan, pemberi 

karunia dan kenikmatan yang amat banyak dan melimpah ruah. 

86)  Al-Muqsith, Maha Mengadili, yakni yang memberikan kemenangan 

kepada orang-orang yang teraniaya dari tindakan orang-orang yang 

menganiayanya. 

87)  Al-Jami‟, Maha Mengumpulkan, yakni mengumpulkan berbagai 

hakikat yang telah tercerai berai dan juga mengumpulkan seluruh 

umat manusia pada hari pembalasan.  

88)  Al-Ghaniyy, Maha Kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari yang  

selain Dzat-Nya sendiri, namun selain-Nya sangat membutuhkan. 

Kepada-Nya. 

89)  Al-Mughniy, Maha Pemeberi Kekayaan, yakni yang memberi 

kelebihan berupa kekayaan yang berlimpah-limpah kepada siapa saja 

yang dikehendaki dari golongan hamba-hamba-Nya. 

90)  Al-Mani‟, Maha Menolak atau Maha Membela, yaitu membela 

hamba-hambanya yang shalih dan menolak sebab-sebab yang 

menyebabkan kerusakan.  

91)  Adh-Dharr, Maha Pemberi Bahaya, yakni dengan menurunkan 

siksa-siksa-Nya. Kepada musuh-musuh-Nya. 
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92)  An-Nafi‟ Maha Pemberi Manfaat, yakni meratalah kebaikan yang 

dikaruniakan-Nya itu kepada semua hamba dan negeri. 

93)  An-Nur, Maha Bercahaya, yakni yang menonjolkan Dzat-Nya 

sendiri dan menampakkan untuk yang selain-Nya dengan 

menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya. 

94)  Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, yaitu memberikan jalan yang 

benar dari segala sesuatu agar langsung adanya dan terjaga 

kehidupannya. 

95)  Al-Badri‟, Maha Pencipta yang Baru, sehingga tidak ada contoh 

yang menyamai sebelum keluarnya ciptaan-Nya itu. 

96)  Al-Baqlii, Maha Kekal, yakni kekal hidup-Nya untuk selama-

lamanya.  

97)  Al-Warits, Maha Mewarisi, yakni kekal setelah musnahnya seluruh 

Makhluk. 

98)  Ar-Rasyid, Maha Cendikiawan, yaitu memberi penerangan dan 

tuntutan kepada seluruh hamba-Nya.  

99)  Ash-Shabur, Maha Penyabar yang tidak tergesa-gesa memberikan 

kesaksian dan tidak pula cepat-cepat melaksanakan sesuatu sebelum 

waktunya. 
18
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  Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 111-121.  
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Sedangkan sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3 yaitu sifat wajib, sifat 

mustahil dan sifat jaiz. Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada 

Dzat Allah sebagai kesempurnaan bagi-Nya. Sifat-sifat  wajib Allah 

tidak dapat diserupakan dengan sifat wajib makhluk-Nya. Sifat-sifat 

wajib Allah diantaranya: 

1) Wujud, artinya ada. Maksudnya adanya Allah itu buksn karena ada 

yang menciptakan melainkan ada dengan sendirinya. 

2) Qidam, artinya dahulu, maksudnya Allah terdahulu tanpa didahului 

oleh sesuatu. 

3) Baqa‟ artinya kekal, maksudnya Allah tidak berubah-ubah 

sebagaimana MakhlukNya. 

4) Mukhalafatu lil hawaditsi, artinya berbeda dengan semua makhluk-

Nya.  

5) Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri tanpa memerlukan orang 

lain.  

6) Wahdaniyah, artinya Maha Esa (tunggal) 

7) Qudrat, artinya Maha Kuasa 

8) Iradat, artinya Allah Maha Berkehendak. 

9) Ilmu, artinya mengetahui, maksudnya Allah Maha Mengetahui atas 

segalanya. 

10)  Hayat, artinya hidup, maksudnya, Allah Maha Hidup 
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11)  Sama‟ artinya mendengar, maksudnya Allah Maha Mendengar baik 

yang di dengar maupun tidak didengar oleh makhluk-Nya. 

12)  Bashar, artinya melihat, maksudnya Allah Maha Melihat segala 

sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh makhluk-Nya. 

13)  Kalam, artinya berkata-kata atau berfirman. 

14)  Qadiran artinya Maha Kuasa 

15)  Muridan artinya Maha Berkehendak. 

16)  Aliman, artinya Maha Mengetahui. 

17)  Hayyan, artinya Maha Hidup. 

18)  Sami‟an, artinya Maha Mendengar. 

19)  Bashiran, artinya Maha Melihat. 

20)  Mutakaliamn, artinya Maha berkata-kata. 
19

 

Begitu pula Aspek pokok dalam ilmu tauhid adalah keyakinan akan 

eksistensi Allah yang Maha Sempurna, Maha Kuasa dan memiliki sifat-

sifat kesempurnaan lainnya. Keyakinan yang demikian akan membawa 

seseorang kepada keyakinan akan adanya malaikat, kitab-kitab yang 

diturunkan Allah, nabi dan rasul, takdir, kehidupan sesudah mati, 

melahirkan kesadaran akan kewajibannya kepada pencipta.
20
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  M Yusran Asmuni, Ilmu Tauhid (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), 71. 



 

 

60 

 

Sebagaimana dikemukakan terdahulu tauhid berarti keyakinan dan 

kepercayaan bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada 

Tuhan selain dia yang tidak sejalan dan bertolak belakang, dengan 

demikian segala sesuatu yang bertolak belakang dan tidak sejalan dengan 

hal tersebut berarti bertentangan dengan tauhid. Misalnya tidak percaya 

dengan keberadaan Allah atau mempercayai adanya tuhan selain Allah.  

 Secara garis besar, masalah-masalah yang berurusan dengan tauhid 

adalah kakafiran, kemusyrikan, kemurtadan dan kemunafikan. 

a. Kafir 

Pengertian kafir memang memiliki banyak arti, yang dimaksud 

kafir dalam pembahasan ini adalah orang yang tidak percaya atau tidak 

beriman kepada Allah, baik yang bertuhan selain Allah maupun yang 

tidak bertuhan sama sekali . kekafiran jelas sekali bertentangan dengan 

tauhid karena tauhid adalah kepercayaan dan keimanan akan adanya 

Allah.  

b. Musyrik  

Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Pada dasarnya 

orang musyrik  memiliki kepercayaan akan adanya Allah, tetapi 

dicampurbaurkan dengan kepercayaan kepada yang lain sehingga ia 

tidak sepenuhnya mempercayai dan kemahakuasaan Allah.  
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Kemusyrikan bertentangan dengan tauhid kerena tauhid adalah 

keyakinan akan kemahaesaan Allah, sedangkan kemusyrikan tidak 

demikian. Orang musyrik mempercayai ada kekuatan lain selain Allah, 

ada zat lain selain zat Allah yang juga dapat menentukan sesuatu.  

Hal-hal yang dapat dikategorikan kemusyrikan bisa berbentuk 

khurafat, takhayul, bahkan mengagungkan seseorang atau suatu benda 

secara berlebihan dapat pula dianggap musyrik.  

c. Murtad  

Murtad  adalah sebutan bagi seseorang yang keluar dari Islam, 

pada mulanya orang seperti ini beriman kepada Allah dan ia seorang 

muslim kemudia ia meninggalkan keimanannya untuk selanjutnya 

beriman kepada selain Allah atau tidak beriman sama sekali. 

Perbedaan denga kafir adalah kafir tidak beriman sejak lahir 

sedangkan murtad adalah sebelumnya beriman namun kemudian 

keluar dari iman itu. Apabila seorang muslim berbuat murtad segala 

amal baik yang dilakukannya didunia tidak diperhitungkan lagi di hari 

akhirat karena semua gugur akibat kemurtadan itu.  

d. Munafik  

Munafik adalah sebutan bagi seseorang yang secara lahiriyah 

beragama islam tetapi secara batiniah tidak beriman, secara lahir ia 
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mengaku beriman kepada Allah, mengakui beragama islam bahkan 

dalam hal tertentu berbuat dan bertindak untuk kepentingan tetaapi 

hatinya tidak beriman.   

Munafik tidak sama dengan murtad, karena murtad sebelunya 

beriman kemudian keluar dari iman itu secara jelas sedangkan munafik 

tidak. Mengaku beriman, sebenarnya tidak beriman. Namun ketidak 

berimannya sulit diketahui sebab tersimpan di dalam hati. Untuk 

mengetahui seseorang munfik atau tidak dapat dilihat dari sikap atau 

perbuatan yang merugikan atau bertentangan dengan Islam.  

2. Kisah-kisah dalam al-Qur‟an  

Kisah atau Qashash adalah masdhar dari qashsha yang berarti mencari 

bekasan atau menikuti bekasan, qashash bermakna urusan, berita, khabar 

dan keadaan, qashash juga berarti berita-berita yang berurutan.sedangkan 

qashashil qur‟an adalah khabar-khabar al-Qur‟an tentang keadan-keadaan 

umat  yang  telah  lalu dan kenabian masa dahulu, peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi.
21

 

Kisah-kisah di dalam al-Qur‟an terbagi menjadi 3 macam yaitu: 

a. Kisah Nabi-nabi, al-Qur‟an mengandung cerita tentang dakwah 

para Nabi dan mukjizat-mukjizat para Rasul dan sikap umat-umat 
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  Teunku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu al-Qur‟an (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2002), 191.  



 

 

63 

 

yang menentang, serta markhalah-markhalah dakwah dan 

perkembangan-perkembangannya, di samping menerangkan 

akibat-akibat yang dihadapi para Mukmin dan golongan golongan 

yang mendustakan, seperti kisah Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Harun, 

Isa, Muhammad saw dan lain-lain. 

b. Kisah yang berpautan dengan peristiw-peristiwa yang telah terjadi 

dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, seperti 

kisah Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan lain-lain. 

c. Kisah yang berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

masa Rasulullah saw, seperti peperangan badar dan uhud yang 

diterangkan dalam surat ali Imran, perang hunain dan tabuk yang 

diterangkan dalam surat at-Taubah, Isra‟ Mi‟raj, dan lain-lain. 

Selain itu kisah-kisah dalam al-Qur‟an memiliki faedah-faedah di 

antaranya ialah:  

a. Menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan 

pokok-pokok syariat yang disampaikan oleh para Nabi. 

b. Mengokohkan hati Rasul dan hati umat Muhammad dalam 

beragama dengan agama Allah dan menguatkan kepercayaan 

kepada Mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan 

hancurnya kebathilan. 
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c. Mengabdikan usaha-usaha para Nabi-nabi dan pernyatan bahwa 

Nabi-nabi adalah benar.  

d. Memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya 

dengan dengan dapat menerangkan keadan-keadaan umat yang 

telah lalu. 

e. Menyingkap kebohongan ahli kitab yang telah menyembunyikan 

isi kitab mereka yang masih murni. 

f. Menarik perhatian mereka yang diberikan pelajaran. 
22

 

Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah suatu proses untuk 

memberdayakan diri umat manusia, dengan menanamkan sikap hidup 

dengan aqidah tauhid yang benar sehingga dengan aqidah yang benar ini 

akan memunculkan perilaku yang benar dan kegairahan untuk hidup maju 

karena agama Islam mengajarkan agar umat Islam dapat hidup maju, tidak 

hidup dalam keterbelakangan.
23

 

Di satu sisi al-Qur‟an mengandung nilai-nilai transhistoris, artinya al-

Qur‟an diturunkan dalam realitas sejarah. Sebab al-Qur‟an turun sebagai 

respon konkrit terhadap sejarah, kurun waktu, peristiwa tertentu dan 

tempat tertentu. Di sisi lain al-Qur‟an pun memiliki nilai transendental, 

yang karenanya ia bersifat abadi, nilai-nilainya tidak terikat ruang dan 
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waktu ia melampaui peristiwa-peristiwa yang dengannya pula ia diyakini 

bersifat abadi. Kajian al-Qur‟an merupakan manifestasi kedua nilai 

tersebut yang karenanya ia menjadi wacana yang menarik. Salah satu daya 

tariknya adalah dari 6342 ayat al-Qur‟an, 1600 diantaranya merupakan 

ayat-ayat kisah. 
24

 

Sebagaaimana yang terdapat alam surat al-Isra‟ ayat: 1  

                        

Maha Suci Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu 

malam dari al Masjidil Haram ke al Masjidil Aqsha yang Telah kami 

berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari 

tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah Maha 

mendengar lagi Maha Mengetahui” 

 

 

Isra‟ adalah perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjid al-Haram 

di Makkah  menuju  Masjid al-Aqsa di Palestina, sedangkan Mi‟raj adalah 

                                                           
24
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perjalanan beliau dari Masjid al-Aqsa ke Sidratil Muntaha  , suatu wilayah 

yang tidak terjangkau hakikatnya oleh nalar manusia. 
25

  

F. Penelitian terdahulu  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Nufus skripsi tahun 

2013 STAIN Ponorogo dengan judul penelitian “Pendidikan  Tauhid  dalam 

al-Quran (Meneladani Kisah Nabi Ibrahim pada QS. al-Baqorah ayat 258-

260)”. Dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pendidikan tauhid 

merupakan pendidikan dasar dari materi pendidikan islam adapun bahasan 

tauhid merupakan bagian dari pembahasan aqidah, yakni bahasan aqidah 

khusus yang berkenaan dengan rukun iman kepada Allah.  

Kedua, penelitain yang dilakuakan oleh Luthfi Irawan mahasiswa 

STAIN Ponorogo tahun 2013 dengan judul penelitian „‟Konsep Pendidikan 

Tauhid Menurut al-Imam Muhammad Ibnu Yusuf al-Sanusi dalam Kitab 

Umm al-Barahin”. Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut konsep 

pendidikan tauhid menurut Muhammad Ibnu Yusuf al-Sanusi adalah 

pendidikan tauhid yang melalui pengenalan sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz 

untuk Allah swt dan dijelaskan dengan dalil Naqli dan Aqli sebagai argument 

untuk menunjukkan bahwa Allah swt yang maha Esa dalam Zat, Sifat, serta 

Af‟al.  
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G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah pendekatan 

analisis deskriptif yaitu berusaha menggali sajauh mungkin produk tafsir 

yang dilakukan oleh ulama‟- ulama‟ tafsir terdahulu berdasarkan berbagai 

literatur tafsir baik yang bersifat primer ataupun skunder. 
26

 

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau Library 

Research yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan 

dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan. Dalam analisis data penelitian kajian pustaka adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari pustaka, 

baik sumber primer maupun sekunder sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
27

 Serta 

menggunakan analisis dokumen atau analisis isi yaitu penelitian yang 

dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai 

sumber data.
28

 

Merujuk pada judul yang telah dikemukakan diatas, maka karya ilmiah 

ini termasuk dalam katagori kajian kepustakaan (library research) yaitu 

                                                           
26

  Nur Hakim, Metodologi Studi Islam ( Malang : UUM Press, 2005 ), 84. 
27

  Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 60-61. 
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bentuk tampilan argumentasi penalaran keilmuan yang menjelaskan hasil 

studi kepustakawan dan alam fikiran peneliti tentang suatu persoalan. 

2. Sumber data  

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-banhan pustaka yang 

dikatagorikan sebagi berikut : 

a. Sumber data primer 

Merupakan sumber data pokok yang dijadikan objek kajian, yaitu 

data-data yang menyangkut tentang penelitian objek kajian, yaitu data-

data yang menyangkut penelitian ini. Adapun sumber data primer 

adalah Tafsir Al-Azhar karya Hamka. 

b. Sumber data skunder 

Merupakan sumber data kedua yang digunakan penulis untuk 

membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai 

pembanding daripada data primer atau disebut dengan data yang 

berkaitan dengan analisis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research). 

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data literer yaitu penggalian bahan-

bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.
29
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Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan 

atau diolah dengan cara sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutma dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun skunder sebagaimana telah disebutkan diatas.  

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-

data yang diperoleh dalam rangka pemaparan yang sudah ada yaitu 

tentang nilai-nilai pendidikan tauhid dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad saw. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjut terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil yaitu dengan analisa isi 

untuk melaksanakan kajian terhadap  nilai-nilai pendidikan tauhid 

dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad.
30

 

4. Teknik Analisis Data  

Dalam hal ini metode dan pembahasan yang dipakai oleh peneliti 

adalah menggunakan kajian analisis (Content analisis) atau analisa isi 

yaitu tentang isi pesan atau komunikasi terhadap literatut-literatur yang 

relevan dengan pokok-pokok pembahasan. Artinya dalam penulisan ini 

kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan 
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menelaah literatur yang berstandar akademik, kemudian mencari makna, 

baik yang tersurat maupun yang tersirat. Mengumpukan dan menyusun 

kemudian menganalisanya dengan menggunkan metode sebagai berikut: 
31

 

a. Metode Induktif yaitu suatu proses berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari 

fakta atau peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat 

umum. 

b. Metode deduktif yaitu suatu pemikiran yang bersifat umum kepada 

yang khusus dari dalil realitas al-Qur‟an yang bersifat kulli yang 

bersifat dicari yang ada kaitannya dengan pendidikan termasuk 

diantaranya adalah surat al-Isra, kemudian dikaji, dipahami, dianalisis 

dan dilihat kembali dalam kenyataan sebagai penguji realitas 

penelitian.
32

 

c. Metode Content Analisis  

Metode Content Analisis adalah teknik sistem untuk menganalisis isi 

pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari pada itu terkait dengan 

konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik 

dalam dunia komunikasi.
33
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H. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini dalam sistematika yang terdiri dari 4 bab dan masing-

masing bab saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu : 

Bab I  pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar 

dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang masalah, 

Definisi istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, 

Metode penilitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : berisi tentang kajian mendalam mengenai biografi tokoh 

Hamka, Tafsir Al-Azhar dan kisah Isra‟ Mi‟raj.. 

Bab III : berisi tentang perwujudan nilai-nilai pendidikan tauhid 

dalam Tafsir Al-Azhar meliputi perwujudan nilai-nilai pendidikan tauhid 

dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj. 

Bab IV  berisi tentang kesimpulan dan hasil analisis dan saran 
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BAB II 

BIOGRAFI HAMKA, TAFSIR AL-AZHAR  

DAN PERISTIWA ISRA’ MI’RAJ DALAM TAFSIR AL-AZHAR 

A. Biografi Hamka 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan 

HAMKA yaitu singkatan namanya, lahir di desa kampung Molek, Maninjau, 

Sumatra Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus 

ulama dan aktivis politik. Belakangan ini ia diberikan sebutan buya yaitu 

panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata a>bi, a>buya dalam 

bahasa arab yang berarti ayah atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah 

Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang 

merupakan pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau, sesampainya dari 

Makkah 1906.
34

 

Hamka merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, ia sejak kecil 

hidup dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Apabila 

ditelusuri dari silsilah nenek moyangnya, maka Hamka termasuk keturunan 

orang-orang yang terpandang dan tokoh agama Islam pada  zamannya. Dari 

pihak kakeknya tercatat nama Syekh Guguk Kuntur atau
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Abdullah Saleh, beliau adalah putra menantu dari Syekh Abdul Arif yang 

terkenal sebagai ulama penyebar agama Islam di Padang Panjang pada 

permulaan abad ke XIX Masehi dan juga terkenal sebagai salah seorang dari 

pahlawan perang Paderi. Syekh Abdul Arif yang bergelar Tuanku Pauh 

Pariaman atau Tuanku Nan Tua.  

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau hingga 

kelas dua, ketika usia Hamka 10 tahun, ayahnya telah mendirikan sumatra 

thawalib di padang panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan 

mendalami bahsa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di 

surau dan masjid yang diberikan ulama‟ terkenal seperti Syeikh ibrahim 

Musa, Syeikh Ahmad Rosyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki 

Bagus Hadikusuma.  

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di 

Perkebinan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang Pada 

tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam 

Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 

hingga tahun 1958. Setelah itu beliau diangkat menjadi rektor Perguruan 

Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo Jakarta.  Dari tahun 

1951 hingga tahun 1960,beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh 

Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Soekarno 
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menyuruhnya untuk memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat 

dalam politik Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). 
35

 

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah 

mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidah, tarekat dan kebatinan sesat 

di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang 

Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan 

pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau 

menjadi konsul Muhammadiyah di Makasar. Kemudian beliau terpilih 

menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatra Barat oleh 

Konferesi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 

1946. Ia menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah 

ke-31 Yogyakarta pada tahun 1950. 

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan pusat 

Muhammadiyah. Pada tahun 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti 

Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama indonesia, tetapi 

beliau meletakkan jabatannya pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak 

dipedulikan oleh Pemerintah Indonesia. Kegiatan politik Hamka bermula pada 

tahun 1925 ketika beliau mejadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada 

tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda 
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ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di 

Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi Barisan Pertahanan 

Nasional Indonesia. Ia menjadi anggota konstituante Masyumi dan menjadi 

pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudian 

diharamkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun1964 

hingga tahun 1966, hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena 

dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjara beliau mulai menulis Tafsir Al-Azhar 

yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka 

diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebijakan Nasional Indonesia, 

anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia, dan anggota Lembaga Kebudayaan 

Nasional Indonesia.
36

  

Selain aktif dalam bidang keagamaan dan politik, Hamka merupakan 

seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an. Hamka 

menjadi wartawan beberapa buah surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan 

Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau 

menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932 beliau 

menjadi editor majalah al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi 

editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. 

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah islam dan karya kreatif seperti novel 

dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir Al-Azhar dan di antara 
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novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra 

di Malaysia dan Singapura termasuk di antaranya: 

1. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk 

2. DI Bawah Lindungan Ka‟bah  

3.  Merantau ke Deli 

4. Khatibul Ummah (3 jilid) ditulis dalam bahasa Arab. 

5. Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929) 

6. Hikmah Isra‟ dan Mikraj 

7. Arkanul Islam (1932) 

8. Tasawuf Modern (1939) 

9. 1001 Soal-Soal Hidup (1950) 

10. Keadilan Sosial dalam Islam (1950) 

Hamka pernah menerima anugerah pada peringkat nasional dan antar 

bangsa seperti anugrah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-

Azhar 1958, dan Doctor Honoris Causa Universitas Kebangsaan Malaysia 

1974. Sebagai tanda jasa atas kontribusinya yang begitu besar dalam 

penyiaran agama Islam di Indonesia.
37

 

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan 

pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Ia 
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bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara 

kelahirannya bahkan Malaysia dan Singapura turut menghargai jasanya.  

B. Tafsir Al-Azhar  

Latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, pertama, kondisi pemuda Indonesia dan di daerah-daerah yang 

berbahasa melayu pada saat itu, dalam keadaan semangat yang tinggi untuk 

mempelajari dan mengetahui isi al-Qur‟an, akan tetapi mereka tidak 

mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab.  Kedua, 

Kecenderungan Hamka terhadap penulisan tafsirnya, juga bertujuan untuk 

memudahkan pemahaman para mubaligh dan para pendakwah serta 

meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang 

diambil dari sumber-sumber bahasa Arab.  38  

Penamaan Tafsir Al-Azhar tidak terlepas dari penamaan "Masjid Agung 

Kebayoran Baru" dengan "Masjid Agung Al-Azhar" oleh Rektor Universitas 

al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Kuliah Subuh yang 

disampaikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar, mulai tahun 1959. Pada 

saat itu mesjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang 
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bersamaan, Hamka bersama dengan K.H. Fakih Usman dan H.M. Yusuf 

Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat. 
39 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan 

karya tersebut. Hal ini dirasakan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab 

tafsirnya. Diantaranya ialah keinginan Hamka untuk menanam semangat dan 

kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat 

untuk memahami al-Qur‟an tetapi terhalang akibat ketidak mampuan 

menguasai ilmu bahasa arab. Kecendrungan beliau terhadap penulisan tafsir 

ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para mubaligh dan para 

pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-

khutbah yang bersumber dari bahasa arab.  

Kemunculan Tafsir Al-Azhar karya Hamka telah menjadi tolak ukur 

bahwa umat Islam Indonesia ternyata tidak bisa dilihat sebelah mata. Kualitas 

tafsir ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang pernah 

muncul dalam dunia Islam. Jika dilihat dari isinya, tafsir setebal 30 jilid ini 

mempunyai keistimewaan yang luar biasa, baik dari sisi sajian redaksi 

kalimatnya yang kental nuansa sastra, pola penafsirannya, dan 

kontekstualisasi penafsirannya dengan kondisi keindonesiaan. Hamka 

memulai menulis kitab Tafsir Al-Azhar dari surah al-Mukminun karena 
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beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan 

lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya. 
40

 

Jika diperhatikan penafsiran Hamka dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-

Azhar, ditinjau dari segi sumber atau bentuk/manhaj tafsir, maka ia 

merupakan perpaduan antara tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi. Tafsir bi al-

Ma‟tsur adalah penafsiran al-Qur‟an yang berdasarkan pada penjelasan al-

Qur‟an sendiri, penjelasan Nabi, Penjelasan Sahabat melalui ijtihadnya dan 

pendapat tabi‟in.41
 Tafsir bi ar-Ra‟yi disebut juga tafsir ad-Dirayah, 

sebagaimana yang didefinisikan oleh ad-Dzahabi adalah tafsir yang 

penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah 

mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil huku yang ditunjukkan serta 

problema penafsiran seperti asba>b al-Nuzu>l, dan Nasi>kh-Mansu>kh.42  Untuk 

menafsirkan al-Qur’an dengan ijtihad, mufassirpun dibantu dengan Syair 

Jahiliyah, asbab an-nuzul, naskh-mansukh dan lain-lain  

Tafsir bi al-Ra’yi  muncul sebagai sebuah corak penafsiran setelah 

munculnya tafsir bi al-Ma‟tsur walaupun sebelumnya Ra‟yi dalam pengertian 

akal sudah digunakan para sahabat ketika menafsirkan al-Qur‟an. Apalagi jika 

kita tilik bahwa salah satu sumber penafsiran pada masa sahabat adalah 

ijtihad.  
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Tafsir bi al-Ma’tsu>r Menurut Ibnu Khaldun sumber Tafsir bi al-Ma’tsu>r  

ialah tafsir yang berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw yang diterima 

dari ulama‟ Salāf sehubungan dengan pengertian tentang ayat yang na ṣ̄ḥ dan 

mans̄kh, azbabun nuzūl dan maksud dari ayat al-Quran itu sendiri.  

Makna tafsir bi al-Ma’tsu>r adalah sesuatu yang di nukil atau dipindah dari 

makna ayat atau nash sehingga bisa juga disebut dengan tafsir bil manqu>l atau 

diambil dari sesuatu yang tidak mengandung ijtihad dan pemahaman akal 

seorang mufassir. tafsir bi al-Ma’tsu>r  sendiri ialah menafsirkan al -Qur‟an 

dengan al -Qur‟an, al-Qur‟an dengan as -Sunah Nabi saw , dan al -Qur‟an 

dengan pendapat atau penafsiran para sahabat Nabi saw dan tābi‟īn . Dinamai 

bi al-Ma’tsu>r  (dari kata a>sa>r yang berarti sunnah, hadits, jejak, peninggalan) 

karena dalam menafsirkan al-Quran, seorang mufassir menelusuri jejak atau 

peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi 

Muhammad saw. Karena banyak menggunakan riwayat, maka tafsir dengan 

metode ini dinamai juga dengan tafsir bi al-Riwa>ya>h.  

Selain itu, perlu diketahui bersama, bahwa dalam penggunaan sumber 

Tafsir, Hamka tidak fanatik dalam mengambil sebuah rujukan untuk tafsir al-

Azhar, baik dalam memilih karya tafsir, maupun terhadap pemikiran madhzab 

tertentu. Lebih lanjut, Hamka juga tidak mengambil kutipan dari kitab tafsir 

saja, melainkan juga kitab hadist dan kitab-kitab lain yang menurutnya perlu 

untuk dikutip.  
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Mencermati penafsiran Hamka dalam tafsirnya itu, yang mengikuti urutan 

ayat-ayat dalam al-Qur‟an dan menjelaskannya secara analitis, maka jelas ia 

menggunakan metode tahlîlî karena metode tahlîlî yang dalam istilah Baqir 

al-Shadr, metode tajzi'i adalah metode yang mufasirnya berupaya untuk 

menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dari berbagai sisi dengan 

memperhatikan urutan ayat-ayat al-Qur‟an sebagaimana yang termaktub 

dalam mushaf. 

Metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur‟an dengan meneliti 

aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosa 

kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah 

(munasabat), hingga sisi antar pemisah itudengan bantuan asba>b an-Nuzul  

riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw, Sahabat dan tabi‟in. Prosedur ini 

dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat perayat, dan surat persurat. 

Terkadang metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan 

kebudayaan generasi nabi sampai tabi‟in, terkadang diisi dengan uraian-uraian 

kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditunjukkan 

untuk memahami al-Qur‟an yang mulia ini.43
   

Dalam metode tafsirnya, Hamka memaparkan bahwa dirinya tertarik pada 

Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha, tafsir al-Qasimiy dan al-Maraghi. Selain 

itu beliau juga sangat tertarik dengan Tafsir Fizilalil Qur‟an karya Sayyid 
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Qutb, diakuinya bahwa karya Sayyid Qutb telah banyak mempengaruhinya 

dalam Tafsir Al-Azhar. Dari ketertarikannya terhadap beberapa tafsir tersebut, 

telah memberikan warna-wana dalam Tafsir Al-Azhar, sehingga dari 

keterpengaruhan tersebut dapat kita temui dengan mudah bahwa Tafsir Al-

Azhar ini bercorak adabi ijtima‟i dengan setting sosial kemasyarakatan 

keindonesiaan sebagai objek sasarannya. Namun, dari keseluruhan isi yang 

dibahas dalam tafsir ini, corak yang digunakan cenderung tasawuf. 

Mengamati penafsiran-penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ditinjau 

dari segi corak penafsiran, di mana ia senantiasa merespon kondisi sosial 

masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka jelas ia 

memakai corak Adab ijtima'i (sosial kemasyarakatan). Tafsir Adab ijtima'i 

berupaya menyingkap keindahaan bahasa al-Qur‟an dan mukjizat-

mukjizatnya, menjelaskan makna dan maksudnya, memperlihatkan aturan-

aturan al-Qur‟an tentang kemasyarakatan dan mengatasi persoalan-persoalan 

yang dihadapi umat Islam secara khusus dan permasalahan umat lainnya 

secara umum. Semua itu diuraikan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk 

al-Qur‟an yang menuntun jalan bagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Corak tafsir ini pun berupaya mengompromikan antara al-Qur‟an dengan 

teori-teori pengetahuan yang valid. Corak ini mengingatkan manusia bahwa 

al-Qur‟an merupakan kitab Allah abadi yang sanggup menyetir perkembangan 

zaman dan kemanusiaan. Corak tafsir ini berupaya menjawab keraguan-
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keraguan yang dilemparkan musuh menyangkut al-Qur‟an corak tafsir inipun 

berupaya menghilangkan keraguan mengenai al-Qur‟an dengan 

mengemukakan berbagai argumentasi yang kuat.  

Jenis tafsir ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan mufassir yang 

memandang, bahwa selama ini penafsiran al-Quran didominasi oleh tafsir 

yang beriorentasi pada kaidah nahwu, bahasa serta perbedaan madhzab , baik 

dalam bidang ilmu kalām, fiqh, us̄l fiqih, suf̄ dan lain sebagainya, dan jarang 

sekali di jumpai tafsir al-Quran yang secara khusus menyentuh inti al-Qurani 

yang sesuai dengan sasaran dan tujuan akhirnya. Secara operasional, seorang 

mufassir jenis ini dalam pembahasanya tidak mau terjebak pada kajian 

pengertian bahasa yang rumit, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana 

dapat menyajikan misi al-Quran terhadap pembacanya. Dalam tafsirnya 

mereka berusaha mengaitkan nash-nash al-Quran dengan relaitas kehidupan 

masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, yang secara fungsional dapat 

memecahkan persoalan umat.
44

 

C. Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw dalam Tafsir al-Azhar 

Peristiwa Isra‟  Nabi Muhammad saw dijelaskan dalam surat al-Isra‟ ayat: 1 
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Artinya: Maha suci Dia yang telah memperjalankan hemba-Nya  dimalam 

hari dari masjidil haram ke Masjid al-Aqsa. Yang kami berkati sekelilingnya. 

Karena hendak Kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda Kami, 

Sesungguhnya Dia adalah Mendengar lagi Maha Melihat.  

 

Ayat ini menegaskan bahwa tuhan Allah memang telah mengisra‟kan, 

memperjalankan diwaktu malam akan hamba-Nya Muhammad saw dari 

Masjid al-Haram yakni Makkah al-Mukarromah ke Masjid al-Aqsha di 

Palestina, al-Aqsha berarti yang jauh, perjalanan biasa dengan kaki atau 

dengan unta dari Makkah ke Palestina adalah 40 hari . didalam ayat ini 

menunjukkan kesungguhan hal ini terjadi. Pertama dimulai dengan 

mengemukakan kemahasucian Allah bahwasannya apa yang diperbuatnya 

Maha tinggi dari kekuatan alam, Maha Suci dia yang telah membelah laut 

untuk Musa, menghamilkan Maryam dan melahirkan Isa tidak karena 

persetubuhan dengan laki-laki, dan Maha Suci dia yang telah memperjalankan 

Muhammad ke masjid yang jauh pada malam hari. Kata penegas yang ketiga 

di awal ayat ini ialah menyebut Muhammad saw hamba-Nya, hamba yang 

boleh diperbuat-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya. 

Maka jika dibaca ayat ini dengan renungan mendalam, memang jarang 

biasa terjadi. Tetapi tidak mustahil bagi Allah swt yang Maha Suci dan Maha 
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Agung terhadap hamba-Nya yang telah dipilih-Nya. Didalam ayat pun disebut 

bahwa Masjid al-Aqsha itu adalah tempat yang telah diberkati sekelilingnya. 

Karena disitulah nabi-nabi dan rasul-rasul berpuluh banyaknya, sejak Musa, 

Daud, dan Sulaiman telah menyampaikan wahyu Tuhan, ke tempay itulah 

Nabi Muhammad saw terlebih dahulu dibawa lalu dipertemukan dengan 

arwah mereka sebelum beliau di Mi‟rajkan, diangkat ke langit.  

Beliau diisra‟kan karena Tuhan akan memperlihatkan ayat-ayat-Nya 

kepadanya ayat maha penting sekali diantara ayat itu ialah Mi‟rajnya kelangit 

itu. Dan dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat akan seluruh alam 

yang telah dijadikan-Nya pendengaran dan penglihatan meliputi bagian 

semuanya.
45

 

Apabila direnungkan bunyi ayat ini lebih dalam, dengan penuh iman akan 

kekuasaan Tuhan, tidak akan ragu lagi bahwa yang dimaksud dengan 

hambanya itu adalah Nabi Muhammad saw, Muhammad yang hidup, yang 

terdiri dari tubuh dan nyawa. Sebab itu di Isra‟ Mi‟raj pastikah dengan tubuh 

dan nyawa. Bukan mimpi dan bukan khayal. Apalagi kemudian beliau sendiri 

menjelaskan pula dengan buah tuturnya (hadis) yang beliau alami itu.
46

 

Hadis-hadis yang shahih dari kitab-kitab sunnah menerangkan bahwa 

kejadian itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 dari pada kerasulan 
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beliau. Beliau sedang tidur di arumah Umi Hani‟ Binti Abu Thalib. Salah 

seorang Mu‟minat dari keluarga beliau sembahyang terlebih dahulu diwaktu 

isya‟ setelah itu beliau tidur. Setelah hari subuh beliau ceritakan kepada 

Ummi Hani‟ bahwa tadi malam beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke 

Baitul Maqdis maka berkatalah Ummi Hani‟: wahai Nabi Allah janganlah 

engkau ceritakan hal ini kepada orang nanti engkau didustakannya dan 

disakitinya. Beliau menjawab, Demi Allah mesti aku ceritakan, maka pergilah 

beliau menceritakannya. 

Di tengah riwayat bahwa di pagi itu beliau termenung kemudian terlebih 

dahulu menceritakan tentang Isra‟ dan belum diceritakannya tentang Mi‟raj, 

yang dialaminya di malam itu, dia pergi ke masjid  di sana beliau bertemu 

dengan Abu Jahal lalu Abu Jahal bertanya sambil berolok: ada berita baru? 

Lalu beliau menjawab Ada, saya diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis. 

Abu Jahal bermaksud mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk 

mendengarkan cerita Muhammad yang dia tidak percayai itu. Dan Nabi pun 

ingin orang-orang berkumpul supaya diceritakannya apa yang telah 

dialaminya itu dan disampaikannya setelah orang berkumpul. Berkatalah Abu 

Jahal: mulailah. Orang-orang Quraisy telah berkumpul ceritakanlah kepada 

mereka apa yang kau ceritakan kepadaku tadi  
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Lalu Rasullullah menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa tadi dia di 

Baitul Maqdis, sembahyang di sana, mendengar itu orang-orang Quraisy 

bertepuk tangan, ada yang bersiul sebagian mencemooh dan mendustakan 

berita yang tidak masuk akal mereka itu, dan pecahlah berita itu di seluruh 

Makkah, maka datanglah seseorang kepada Abu Bakar dan menceritakan apa 

yang dikabarkan Nabi itu maka kata Abu Bakar: kamu didustakankah itu? 

Kalau memang benar yang dia katakan itu, kemudian Abu bakar menemui 

Rasullullah ditanyanya beliau sekali lagi dan dijawab di depan mereka, ketika 

ditanyakan bagaiman rupa Baitul Maqdis Beliau Menjawab dengan sangat 

tepat.
47

 

Sedangkan kisah Mi‟raj Nabi Muhammad saw dijelaskan pula dalam al-

Qur‟an surat an-Najm ayat 11-17:  

                                     

 

Artinya: Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya, maka apakah kamu 

hendak membantahnya tentang apa yang dia lihat itu. Padahal sesungguhnya 
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dia telah melihatnya sekali lagi. Di sidratul muntaha yang disisinya ada 

surga tempat kembali. Tatkala sidratul muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang 

meliputi. Tidak berpaling penglihatan matanya dan tidak pula dia melampaui 

batas. (an-Najm: 11-17) 

Ayat ini menjelaskan bahwa benar beliau sampai ke sidratul muntaha  

yang lebih tinggi dari langit. Bertemu dengan Malaikat Jibril dengan keadaan 

yang asli. Penglihatan yang pertama adalah di gua hiro. Adapun di waktu-

waktu yang lain beliau tidak melihat Jibril menurut bentuk aslinya, walaupun 

dia datang membawa wahyu. Maka kedua peristiwa itu terjadi sekali jalan. 

Demikian yang diterangkan oleh Bukhari dan Muslim dalam shahihnya 

masing-masing dan Imam Ahmad dalam musnadnya. 

ِ َوَسلَم  ُ َعَلْي ُ َصلى الل ُهَما اَن نَِِ الل ُ َع ْ َعْن َماِلِك ْبِن َصْعُصَعَة َرِضَى الل
ِْْْحرُِمْضَطِجًعا َا قَاَل ِِ ا َِْْطْيِم َورَُ ْ ا ََمااَنَا ِِ َلَة اُْسرَِى ِب بَ ي ْ , حدثَ ُهْم َعْن لَي ْ

ِ  َ ُ لُت , ِاْ اَ َاِا اٍا  َ َ د  ِذ َ  ََ ِ ِا ِذ َ  َ ْْ ُ يَ ُ ْوُل َ َشق َمابَ  ْعُت ََِ قَاَل َو
ُ يَ ُ ْوُل لِْلَجاُرو ْعُت ََِ ِ َو ََ ِشْعَرِ  ََْرِِ ِا ِ؟ قَاَل ِمْن ثُ ْغَرٍة  ْ َمايَ ْغِِ ِب ََ َجٍِْ ِد َوَُوِا

ِ  َاْسَتْ رََ  قَ ْلِِ  ََ ِشْعَرِ  ُُ اُ ِْيُت ِبَدابٍة ُدْوَن اْلبَ ْغِل ,ُُ ُحشَى , ِمْن َقِصِ َا
َِْْمارِ  َُواْلبُ رَاُ  يَااَبَاَاَْ ةَ ,َو َ ْوَ  ا ُ اْاَاُرْوُد  قَاَل اََنٌس نَ َعْم َيَضُع َخْدَوُ ,  َ َ اَل َل

ِ  َاْنطََلَق ِ ْ ِجْ ِْيلُ  ِ َ َحِمْلُت َعَلْي َحَ ا ى السَماَء الدنَيا , ِعَْد اَْقَصى  َْرِ 
ََذا؟ قَاَل ااِْْ ِْيُل ِقْيَل َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل ُ َمدٌ ,  َاْستَ ْ َت َ  ِقْيَل َوَقْد , ِقْيَل َمْن 

ِ؟ قَاَل نَ َعمْ  ِ َ ِْعَم اْلَماِجْىُءَجاَء  َ َ َت َ , اُْرِسَل اِلَْي  َ َلما َخَلْسُت , ِقْيَل َمْرحباِب
َها اَد ُ  ُُ قَالَ ,  َِاَ ا ِ ي ْ ِ  َردالسَ َ   َذا اَبُ ْوَ  اََدُ  َ َسِلْمُت َعَلْي َ َمْرَحًبا :  َ َ اَل 
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ِِّ الصاِل ِ  , ُْ َصِعَدَحَ اََ ى السَماَء اللانِيَة  َاْسلَ ْ َت َ , باِاْبن الصاِلِ  َوال
ََذا؟ قَاَل ِجْ ِْيلُ  ِ؟ , ِقْيَل َمْن  ِقْيَل َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل ُ مٌدو ِقْيَل َوَقْد اُْرِسَل اِلَْي

ََ , قَاَل نَ َعمْ  ََ ِ َ ِْعَم اْلَمِجْىُء َجاَء  َ َ َتَ   َ َلما َخَلْصُت ِاَ ا  ِقْيَل َمْرَحًباِب
ََ َوِعْيَسى َ َسِلْم َعَلْيِهَما, َوِعْيَسى َوُ َاابْ َا ااَاَلةِ  ََْ َذا  َ , َ َسلْمُت  َ َرًدا, قَاَل 

ََ السَماِء اللالََلِة  َاْستَ ْ َتَ  ِقْيَل , ُُ قَاَاَمْرَحًبا بْاَاِ  الصاِل ِ  ُُ َصِعَد ِ  ِا
ََذا؟ قَاَل ِجْ ِْيلُ  ِ؟ قَاَل نَ َعمْ , َمْن  , ِقْيَل َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل ُ َمٌد َوَقْد اُْرَسَل اِلَْي

ِ  َِلْعَم اْلَمِجْىُء َجاَء  َ ُ ِت َ  َذا ,  َ َلما َخَلْصُت ِاَ ا يُ ْوُس َ , ِقْيَل َمْرَحًباِب ِ قَاَل 
ِ َ َسلْمُت َعَلْيِ  ُُ قَالَ , يُ ْوُسُ  َ َسِلُم َعَلْي ِ :  َ َرد  ِِ َمْرَحًبا بِاَاِ  الصاِلِ  َوال

َ َصِعَد ِ  َحَ السَماَء الراِبَعَة  َالْسلَ ْ َل َ , الصاِل ِ  ََذا؟ قَاَل , ُُ ِقْيَل َمْن 
ٍ؟ قَاَل نَ َعمْ , ِجْ ِْيلُ  ِقْيَل , ِقْيَل َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل ُ َمٌد ِقْيَل اََوَقْد اُْرِسَل اِلْي

ِ َ ِْعَم اْلَمِجْىُء َجاَء  َ ُ ُت َ  ََ ِاْدرِْيسَ ,َمْرَحًبا ِب َذا ,  َ َلما َخَلْصُت ِا َ قَاَل 
ُُ قَالَ , َ َسلّْمُت َعَلْيِ , ِاْدرِْيَس َ َسِلَم َعَلْيِ  ِِ :  َ َرد  َمرَحًبا بِاَاِ  الصأِلِ  َوال

َذا؟قَاَل ِجْ ْيلُ , ُُ َصِعَد ِ ْ َحَ ا ى السَماَء اْاَاِمَسةَ , الصاِل ِ  َ , ِقْيَل َمْن 
ِ َوَسلمَ  ُ َعَلْي ِ؟قَاَل , ِقْيَل َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل ُ ًمٌد َصلى الل ِقْيَل َوَقْداُْرِسَل اِلَْي

ِ َ ِْعَم اْلَماِجىُء َجاءُ  اُرْونُ , نَ َعْم ِقْيَل َمْرَحًباِب َ َذا , َ َلما َخَلْصُت  َِاَ ا  َ قَاَل 
اُرْونُ  َُرْونن َ َسِلُم َعَلْيِ , َ َذا  َ ُُ قَالَ , َ َسلْمُت َعَلْيِ , قَاَل  َمرحًبا :  َ َرد 

ِ الصاِل ِ  ِِ ُُ َصعَد ِ  َخَ اََ ى السَماَء الساِدَسَة , بِاْاَِ  الصاِلِ  َوال
ََذا؟ قَاَل ِجْ ِْيلُ ,  َاْسلَ ْ َل َ  ِقْيلض , ِقْيَل َمْن َمَعَك؟قَاَل ُ َمدٌ , ِقْيَل َمْن 

ِ؟ قَاَل نَ َعمْ  ِ َ ِْعَماْلَمِجْ َء َجاءَ , َوَقْداُْرِسَل الْي  َ َلما َخَلْسُت , قَاَل َمْرَحًبا ِب
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َذا ُمْوَسى َ َسِلْم َعَلْيِ ,  َِاَ ا ُمْوَسىْ  َ ُُ قَالَ , قَاَل  َمْرَحًبا بِاْاَِ  :  َ َرد 
ِبِىالصاِل , الصاِل ِ  َََاَوْزُا َبَكى, َوال ُ َمايُ ْبكْيَك؟ قَاَل اَْبِكْى ِاَ ,  َ َلما  ِقْيَل َل

ِ اَْ لَ ُر َمْن َيْدُخُلَها ِمْن اُمِ ْ  َة ِمْن اُمِت ُُ , ن ُ َ ًما بُِ َن بَ ْعِدْى َيْدُخُل ااَْ
َذا قَاَل ِجْ ْيلُ  َ ََ السَماِء الساِبَعِة  َاْستَ ْ َتَ  ِجْ ِْيُل ِقْيَل َمْن  ِقْيَل , َصِعَدِ  ِا

ِ؟ قَاَل نَ َعمْ  ْعَم , َمْن َمعَك؟ قَاَل ُ َمٌد ِقْيَل َوَقْدبُِعَن اِلَْي  ّ ِ قَاَل َمْرحًباِب
ْيمُ , اْلَمِجْ ُء َجاءَ  َذا اَبُ ْوَ  َ َسلْم َعَلْيِ ,  َ َلماَخَلْصُت  َِاَ ا اِبْ َرِ َ قَاَل , قَاَل 
ِِ الصاِل ِ ,  َ َرد السَ  ُ , َ َسلْمُت َعَلْيِ  ْبِن الصاِلِ  َوال ُُ , قَاَل َمْرحًبا بِاْاِ

َوِاا , رُِ َعْت َِ ِسْدرُة ااُْتَ َهى  َِاَ ا نَِبُ َها ِمْلُل ِقَ ٍل َ َْس َصَلَواٍا ُ ل يَ ْو ٍ 
 ِ َِذ ََجَ  َواَ ا َوَرقُ َها َمْلَل اَ اِن اْلِ يَ َلِة قَاَل  َلَك َوَعااَُْت  اَس قَ ب ْ َقْدَجَرْبُت ال

ِرَانِ   َ ُ ْلُت َما , ِسْدَرُة اْلُمْتَ َهى َوِاَ ا اْربَ َعَة اَنْ َهاٍر نَ ْهرَاِن بَاِ َاِن َونَ ْهرَاِن  َا
ةِ  َ َهرَاِن ِِ ااَْ َذاِن يَاِجْ ِْ ُل قَاَل اَمااْلَباِ َاِن  َ  َواَما الظِهراَِن  َالُِل , َ

ِ , ُُ رُِ َع ِ ْ البَ ْيُت اْلَمْعُمْورُ , َوالُ رَااُ  ََ ُُ اُ ِْيُت بِِانَاٍء ِمْن َ ٍر َواِنضاٍء ِمْن َل
ُُ , َونَاٍء ِمْن َعَسلٍ  َها َواُمُتَك  َِ  اْلِ ْطرَاُة اْنَت َعَلي ْ ِ  َ َ ال  ََ  ََاَخْذُا الل

َ َصَ ًة ُ ل يَ ْو ٍ   َ َ َجْعُت َ َمَرْرُا ُعَلى ,  ُِرَضْت َعَلى الّصضلَواُا َ ْسْْ
َ َصَ ًة ُ ل يَ ْوِ  قَاَل  َِان اُمَتَك , ُمْوَسى ْْ َمِس َا اُِمْرُا؟ قَاَل اُِمْرُا ِِ  َ َ اَل َِ

اَس قَ ب َْلكَ  ُ ّقْدَجَرْبُت ال َ َصَ ًة ُ ل يَ ْوٍ  َوِان َوالل ْْ َوَعااَُْت , اََ ْسَتِتْيُع َ ِْس
ُ التْ ِ ْيَ  ِاُمِتَك  َ َرَجْعُت  ََ َرِبَك  َاْسَعُل ِِ ِاْس َا ئِْيَل َاَشداْلُمَعااََِة  َاْرِجْع ِا َب

ِّ َعْشرًا ،  َ َرَجْعُت ِاَل ُمْوَسى  ُ ،  َ َرَجْعُت  َ َوَضَع َع ِاَل ُمْوَسى  َ َ اَل ِملْ َل
 ، ُ ِّ َعْشرًا ،  َ َرَجْعُت ِاَل ُمْوَسى  َ َ اَل ِملْ َل ُ ،  َ َرَجْعُت  َ َوَضَع َع  َ َ اَل ِملْ َل
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ُ ،  َ َرَجْعُت  ِّ َعْشرًا ،  َ َرَجْعُت ِاَل ُمْوَسى  َ َ اَل ِملْ َل  َ َرَجْعُت  َ َوَضَع َع
ُ ،  َ َرَجْعُت  َاُِمْرُا   َاِمْرُا ِبَعْشِر َصَلَواٍا ُ ل يَ ْوٍ  ،  َ َرَجْعُت  َ َ اَل ِملْ َل

َاأُِمْرُا؟ قُ ْلُت أُِمْرُا  َْمِس َصَلَواٍا ُ ل يَ ْوٍ  ،  َ َرَجْعُت ِاَل ُمْوَسى ،  َ َ اَل َِ ِِ

َْمِس َصَلَواٍا ُ ل يَ ْو ٍ  ْ ِاْسرَائِْيَل َاَشد اّلُمَعاَاِة , ِِ ِِ قَاَل ِان اُمَتَك اََ ْسَتِطْيُع َب
ََ َرِبكَ  ُ التْ ِ ْيَ  ِاُمِتكَ ,  َاْرِجِع ِا قَاَل َساَْلُت َرِ  َحَ ,  َاْسَعُل

قَاَل  َ َلّما َجاَوْزُا نَاَدى ُمَاٍد اَْمَضْيُت , َوَلِكن اَْرَضى َواَُسِلمُ , اْسَتْحيَ ْيتُ 
 . َ رْيَضَِ َوَخَ ْ ُت َعْن ِعَباِدىْ 

 

Dari Malik bin Sha‟sha‟ah ra, „ Sesungguhnya  Nabi Allah bercerita 
kepadanya tentang malam beliau diisra‟kan. Beliau bersabda: ketika aku 
berada di hathim terkadang beliau bersabda : di hijr sambil bebaring, tiba –
tiba datang lah seorang pendatang lalu ia mambelah apa yang ada diantara 

ini dan ini”. Saya bertanya kepada jarud, sedang ia berada di sampingku: 
apakah yang beliau kehendaki dengan kata-kata itu? Jarud menjawab: dari 

lekuk sembelihan sampai bulu ari-ari beliau”. Dan aku (rawi) mendengar ia 
menjawab: dari ujung dada sampai bulu ari-ari beliau. 

Ia mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan mangkuk dari emas yang 

penuh dengan keimanan. Lalu hatiku dicuci, diidi, kemudian dokembalikan. 

Kemudian didatangkan seekor binatang merangkak dibawah baghal dan 

diatas keledai, warnanya putih. Jarud berkata kepadanya (rawi): “ binatang 
itu ialah buraq, wahai abu hamzah. Anas berkata  : ya, yaitu yang meletakkan 

langkah kakiknya pada sejauh pandangan matanya. 

Aku dinaikkan diatasnya, lalu Jibril berangkat denganku sehngga sampai ke 

langit dunia, ia memohon dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia 

menjawab Jibril, ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab 

Muhammad, ditanyakan: apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab 

ya. Dikatakan selamat datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia 

membuka. Ketika aku telah sampai ternyata disana adaAdam. Jibril berkata: 

ini adalah ayahmu Adam, maka ucapkanlah salam kepadanya, lalu aku 
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mengucapkan salam kepadanya dan ia membatas ucapan salamku, kemudian 

ia berkata: selamat datang anak laki-laki yang shaleh dan Nabi yang shaleh. 

Kemudian Jibril naik denganku hingga samapai langit kedua, ia memohon 

dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia menjawab Jibril, 

ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab Muhammad, ditanyakan: 

apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab ya. Dikatakan selamat 

datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia membuka. Ketika aku telah 

sampai ternyata disana ada Yahya dan Isa. Keduanya adalah kedua anak 

laki-laki bibi, jibril berkata ini adalah Yahya dan Isa, maka ucapkanlah 

salam kepada keduanya, lalu aku mengucapkan salam kepada keduanya dan 

keduanya membalas kemudian keduanya berkata: selamat datang saudara 

yang shaleh dan Nabi yang shaleh. 

Kemudian Jibril naik denganku hingga samapai langit ketiga, kemudian ia 

memohon dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia menjawab Jibril, 

ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab Muhammad, ditanyakan: 

apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab ya. Dikatakan selamat 

datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia membuka. Ketika aku telah 

sampai ternyata disana ada Yusuf, lalu ia berkata: ini adalah Yusuf, maka 

ucapkanlah salam kepadanya, lalu aku menucapkan salam kepadanya dan ia 

membelas kemudian ia berkata: selamat datang saudara yang shaleh dan 

Nabi yang shaleh.  

Kemudian Jibril naik denganku hingga samapai langit keempat kemudian ia 

memohon dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia menjawab Jibril, 

ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab Muhammad, ditanyakan: 

apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab ya. Dikatakan selamat 

datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia membuka. Ketika aku telah 

sampai ternyata disana ada Idris. Ia berkata ini adalah Idris, maka 

ucapkanlah salam kepadanya lalu aku menucapkan salam kepadanya dan ia 

membelas kemudian ia berkata: selamat datang saudara yang shaleh dan 

Nabi yang shaleh.  

Kemudian Jibril naik denganku hingga samapai langit kelima kemudian ia 

memohon dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia menjawab Jibril, 

ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab Muhammad, ditanyakan: 

apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab ya. Dikatakan selamat 

datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia membuka. Ketika aku telah 

sampai ternyata disana ada Harun. Ia berkata ini adalah Harun, maka 

ucapkanlah salam kepadanya lalu aku menucapkan salam kepadanya dan ia 

membelas kemudian ia berkata: selamat datang saudara yang shaleh dan 

Nabi yang shaleh.  
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Kemudian Jibril naik denganku hingga samapai langit keenam kemudian ia 

memohon dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia menjawab Jibril, 

ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab Muhammad, ditanyakan: 

apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab ya. Dikatakan selamat 

datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia membuka. Ketika aku telah 

sampai ternyata disana ada Musa. Ia berkata ini adalah Musa, maka 

ucapkanlah salam kepadanya lalu aku menucapkan salam kepadanya dan ia 

membelas kemudian ia berkata: selamat datang saudara yang shaleh dan 

Nabi yang shaleh. Ketika aku melewatinya ia menangis, ditanyakan 

kepadanya, apakah yang menjadikanmu menangis? Musa menjawab: aku 

menangis karena seorang anak laki-laki yang diutus sesudahku umatnya yang 

masuk surga lebih banyak daripada umatku. 

Kemudian Jibril naik denganku hingga sampai langit kelima kemudian ia 

memohon dibukakan maka ditanyakan siapakah ini maka ia menjawab Jibril, 

ditanyakan siapa yang menyertaimu? Ia menjawab Muhammad, ditanyakan: 

apakah ia sungguh-sungguh diutus? Ia menjawab ya. Dikatakan selamat 

datang, sebaik-baiknya orang telah tiba. Lalu ia membuka. Ketika aku telah 

sampai ternyata disana ada Ibrahim. Ia berkata ini adalah Ayahmu, maka 

ucapkanlah salam kepadnya lalu aku menucapkan salam kepadanya dan ia 

membelas kemudian ia berkata: selamat datang anak laki-laki yang shaleh 

dan Nabi yang shaleh.  

Lalu ditampakkanlah Sidratil Muntaha kepadanya, ternyata buahnya seperti 

kendi negeri Hajar dang daunnya seperti telinga gakah, kemudian Jibril 

berkata: inilah Sidratul Muntaha, ternyata ada empat sungai yang nampak 

yaitu dua sungai yang tiada tampak dan sua sungai yang tampak maka aku 

bertanya: apakah keduanya ini? Adapun kedua sungai yang tiada tampak 

adalah kedua sungai berada disurga dan kedua sungai yang tampak ialah 

sungai Nil dan Efrat. 

Lalu ditampakkanlah baitul makmur kepadaku , seterusnya dihidangkan 

kepadaku bejana berisi arak,satu bejana berisi susu dan bejana berisi madu, 

lalu aku mengambil susu. Ia berkata itulah fitrah yang engkau beserta 

umatmu diatasnya. Kemudian diwajibkan atas diriku shalat lima puluh kalia 

setiap hari, aku kembali ,aku melewati Musa Musa bertanya dengan apakah 

engkau diperintahkan? Beliau menjawab: aku diperintahkan shalat lima 

puluh kali setiap hari. Sesungguhnya umatmu tidak mampu shalat lima puluh 

kali setiap hari. Demi Allah sesungguhnya aku telah menguji orang-orang 

sebelummu dan melatih Bani Israil dengan sungguh-sungguh. Maka 

kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu, lalu 

aku kembali dan tuhan membebaskan sepuluh kali dari padaku, aku kembali 

kepada Musa, dan ia berkata seperti itu. aku kembali dan tuhan 
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membebaskan sepuluh kali dari padaku, aku kembali kepada Musa, dan ia 

berkata seperti itu. aku kembali dan tuhan membebaskan sepuluh kali dari 

padaku, aku kembali kepada Musa, dan ia berkata seperti itu. Aku kembali 

kepada tuhan lalu ia diperintahkan shalat sepuluh kali setiap hari, aku 

kembali dan ia berkata seperti itu, aku kembali lalu aku diperintahkan shalat 

lima kali setiap hari kemudian aku kembali kepada Musa, ia bertanya: 

dengan apakah engkau diperintahkan? Aku diperintah shalat lima kali setiap 

hari, Sesungguhnya umatmu tidak mampu shalat lima puluh kali setiap hari. 

Demi Allah sesungguhnya aku telah menguji orang-orang sebelummu dan 

melatih Bani Israil dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada 

Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu, beliau menjawab: aku 

telah meminta kepada Tuhanku, sehingga aku merasa malu, tetapi aku ridha 

dan menyerah. Beliau bersabda; ketika aku melewati, seseorang berseru: aku 

telah menjalankan kewajibanku dan meringankan hamba-hambaku.
48

 

 Itulah hadis yang menerangkan tentang beliau dijemput dengan buraq 

kemudian menuju baitul maqdis dan naik ke langit di tiap langit beliau 

bertemu dengan Nabi-nabi.
49

 

Pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam beliau disambut 

dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit kedua beliau bertemu 

dengan dua Nabi bersaudara sepupu yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya, beliau 

disambut dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit ketiga beliau 

bertemu dengan Nabi Yusuf dengan rupanya yang cakap. beliau disambut 

dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit keempat beliau bertemu 

dengan Nabi Idris, beliau disambut dengan baik dan didoakan dengan baik. 

Pada langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, beliau disambut 

dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit keenam beliau bertemu 
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dengan Nabi Musa, beliau disambut dengan baik dan didoakan dengan baik. 

Pada langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim dan beliau dapati 

sedang bersandar kepada baitul ma‟mur, dan masuk ke dalamnya untuk 

sembahyang 70.000 malaikat setiap hari dan bila mereka telah keluar dari 

dalamnya. Mereka tidak kembali lagi.  

Kemudian diangkatlah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha yang daun-

daunnya laksana telinga gajah dan buahnya panjang-panjang laksana 

penggalah. Kalau dia disentuh oleh suatu perintah dari Allah berubahlah dia, 

maka tidak seorang pun hamba Allah yang sanggup menceritakan dari sangat 

indahnya.  

Dijelaskan pula bahwa perjalanan itu amat jauh dan banyak pengalaman 

dan penglihatan. Beliau telah melalui langit demi langit sampai tujuh langit 

dan di tiap langit beliau berjumpa dengan Nabi-nabi yang telah hidup di alam 

Barzakh sebab itu dapatlah dipastikan bahwasanya kondisi diri beliau sendiri 

pun telah dinaikkan dengan demikian tinggi, sehingga beliaupun dapat 

menemui Nabi-nabi terdahulu dari dia yang telah lama meninggal dunia. Dan 

ini bukanlah mimpi dan bukan khayal, melainkan derajat Maha Tinggi yang 

dicapai oleh Rasul Allah.  

Nama Sidratul Muntaha  telah dikenal oleh semua orang Islam yang selalu 

suka mendengarkan kisah Mi‟raj Mabi Muhammad saw meskipun ada 



 

 

89 

 

penafsir ke bahasa Indonesia yang mencoba memberi arti Sidratul Muntaha 

itu dengan pohon teratai yang tinggi. namun Sidratul Muntaha  dapat dipahami 

sebagai tempat yang paling tinggi yaitu yang di atasnya tidak ada sesuatu lagi. 

Sebab al-Muntaha berarti penghabisan tidak ada sesuatu lagi di atasnya. 

Kemudian tempat-tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat tentang Isra‟ 

Mi‟raj adalah arti bagi Jannatil Ma’wa , sedangkan janah dalam al-Qur‟an 

bisa diartikan surga. Yaitu tempat tinggal yang indah dalam ayat ini dijelaskan 

bahwa Sidratul Muntaha  itu tidak jauh letaknya dari Jannatil Ma‟waa  tapi 

niscaya tidaklah dapat kita mengukur jauh dekatnya jarak Sidratul Muntaha 

dengan Janatil Ma‟wa, maka dalam hal seperti inilah hati kita kita lapangkan 

untuk menerima Iman.  

Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa dalam perjalanan Mi‟raj ke 

Maqam yang amat tinggi itu. Sampailah beliau ke penghabisan sekali, yaitu 

ke Sidratul Muntaha . Dan akhirnya sampailah beliau ke Janatil Ma‟wa. Maka 

ketika beliau akan sampai ke dekat tempat yang amat indah yaitu Sidratul 

Muntaha  tidaklah langsung beliau dapat menikati keindahan tempat itu sebab 

pohon sidrah itu ditutupi atau dilindungi oleh berbagai macam yang 

melindungi. Maka timbullah pertanyaan apakah gerangan yang melindungi 

mata Rasulullah sehingga beliau tidak dapat langsung melihat sidratil 

muntaha, dalam hadis Mi‟raj disebutkan bahwa sidrah itu dilindungi oleh 

beribu malaikat dilindungi juga oleh Nur Ilahi, dan dilindungi juga oleh 
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berbagai warna yang sukar untuk diterangkan karena indahnya dan 

mengagumkannya.
50

 

Sesampainya di Sidratul Muntaha  itulah perjalanan Mi‟raj berhenti dan 

disanalah Rasulullah saw menunggu wahyu yang akan dikaruniakan Allah. 

Lalu turunlah wahyu mewajibkan shalat mulanya 50 waktu, kemudian atas 

usul belas kasihan dari Nabi Musa yang bersemayam di langit keenam 

dirubahlah oleh Allah perintah itu diturunkan dari 50 menjadi 5 waktu. 

Namun pahalanya sama juga dengan mengerjakan 50 waktu.
51

 

Dalam hal ini Rasulullah saw tidak pula mengambil kejadian Isra‟ dan 

Mi‟raj ini akan menjadi salah satu alasan baginya untuk membuktikan 

kebenarannya.beliau tidak terlalu menggembar gemborkan mukjizat meskipun 

kaum itu selalu mendesak meminta dia untuk membuat mukjizat, padahal 

Isra‟ Mi‟raj merupakan suatu mukjizat yang luar biasa, beliau tidak 

menegakkan dakwahnya dengan menonjolkan mukjizat, melainkan berpegang 

kepada tabiat dari pada dakwah itu sendiri yang berdasar pada akal murni dan 

fitrah inasani yang sesuai dengan fikiran cerdas dan dapat dibanding dan diuji. 

Maka jika Rasulullah setelah pulang dari Isra‟ Mi‟raj menerangkan 
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perjalanannya bukanlah karena perjalannya itu yang dijadikan dari dari 

dakwah melainkan semata-mata menjelaskan apa yang beliau alami.
52

 

Dalam hal mengenai mukjizat pada umumnya dan Isra‟ Mi‟raj pada 

khususnya, derajat martabat yang paling tinggi yang ingin kita capai ialah 

imannya Abu Bakar as-Shiddiq, yaitu ketika orang mengatakan kepadanya 

apakah ia percaya keterangan Nabi Muhammad saw bahwa beliau tadi malam 

bersembahyang di Masjid al-Aqsha, beliau menjawab dengan jawaban yang 

terkenal „‟ jangankan keterangan bahwa dia telah sembahyang di Masjid al-

Aqsha bahkan keterangan yang lebih dari pada itu bahwa dia baru saja 

kembali dari langit dan membawa berita dari langit sayapun percaya.  

Abu Bakar percaya seratus persen dan percaya walaupun lebih dari itu, 

sebabtidak termakan sedikitpun jua dalam akalnya bahwa Muhammad yang 

dikenalnya sejak muda sampai pada masa ia menyatakan diri sebagai Rasul 

Allah belum pernah Abu Bakar mendapati Muhammad berdusta, dari hal itu 

Abu Bakar percaya bahwa jiwa orang seperti ini. Roh seseorang yang dipilih 

tuhan sebagai Rasulnya bukanlah sembarang roh melainkan ia adalah 

Musthafa, artinya adalah orang yang dipilih dan disaring dari kalangan 

makhluknya.  
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Karena percayanya dan tidak dicampuri sedikitpun ragu-ragu tantang 

Isra‟ Mi‟raj itulah maka dia di beri gelar oleh Nabi Muhammad saw as-

Shiddiq, yang berarti orang yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad 

dengan hati yang setulus-tulusnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari sesudah 

itu sampai kepada wafatnya terbuktilah iman yang mendalam itu, sehingga 

Rasulullah saw Rasulullah pernah mengatakan jika ditimbanglah dan 

diletakkan pula iman seluruh umat ini maka iman Abu Bakarlah yang jauh 

lebih berat.
53

 

Maka kisah Isra‟ yaitu perjalanan Nabi saw. Malam hari dari Masjid al-

Haram ke Masjid al-Aqsha  di Baitul Maqdis dan kemudian diterbangkan ke 

langit yang dinamai Mi‟raj. Kedua peristiwa ini disebutkan pada awal surat al-

Isra‟ tentang perisriwa Isra‟ dan pertengahan pada surat an-Najm diterangkan 

peristiwa Mi‟raj. Dari semuanya itu kita ketahui sebagi mukjizat Nabi.  

Dari penafsiran tentang peristiwa Mi‟raj dapat disimpulkan segala yang 

beliau lihat dan beliau alami menunjukkan tidak lain ialah kebesaran dan 

keagunagan ilahi.
54

  

Dari sekian banyak Ulama‟ tidaklah ada pertentangan tentang terjadinya 

peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw namun yang menjadi 

pertentangan adalah cara Isra‟ dan Mi‟rajnya Nabi Muhammad saw dengan 
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tubuh dan nyawanya atau hanya dengan roh yang menyerupai pengalaman 

mimpi tetapi bukan mimpi biasa.
55

 

Yang jelas ialah bahwa dari sekian banyak riwayat mengenai Isra‟ Mi‟raj 

dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw meninggalkan pemberingannya 

Ummi Hani‟ binti Abdul Mutholib dan pergi ke masjid, tatkala ia sampai di 

sisi batu hitam di samping Baitullah itu di antara tidur dan bangun dia pun 

diisra‟ dan dimi‟rajkan. Kemudian ia pun kembali kepembaringan sebelum 

pembaringan itu dingin.
56
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BAB III 

PERWUJUDAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN TAUHID PADA KISAH  

ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW DALAM  

TAFSIR AL-AZHAR  KARYA HAMKA  

Dalam upaya meningkatkan tauhid kepada Allah dapat diwujudkan dengan 

mempelajari kisah-kisah teladan diantaranya adalah kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad saw, karena dari kisah Isra‟ Mi‟raj tersebut terbapat nilai-nilai 

pendidikan tauhid meliputi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid 

asma‟ wa sifat.  

A. Tauhid Rububiyah 

Tauhid Rububiyah sebagaimana yang dipahami adalah keyakinan seorang 

Muslim bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah dan selalu 

mendapat pengawasan dan pemeliharaan dari-Nya. Dalam peristiwa ini Allah 

menunjukkan ciptaan-Nya di antaranya malaikat, buraq dan langit yang 

berlapis-lapis hingga Sidratul Muntaha dan Jannatil Ma’wa. Telah dijelaskan 

bahwa benar beliau sampai ke Sidratul Muntaha  yang lebih tinggi dari langit. 

Bertemu dengan Malaikat Jibril dengan keadaan yang asli.
57

 Kemudian 

dijelaskan juga pula bahwa Allah menciptakan langit dengan berlapis-lapis 

terbukti dari peristiwa diangkatnya Rasullullah melalui langit yang bertahap-
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tahap sampai langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi-nabi terdahulu pada 

setiap langitnya.
58

 Pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam 

beliau disambut dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit kedua 

beliau bertemu dengan dua Nabi bersaudara sepupu yaitu Nabi Isa dan Nabi 

Yahya, beliau disambut dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit 

ketiga beliau bertemudengan Nabi Yusuf dengan rupanya yang cakap, beliau 

disambut dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit keempat beliau 

bertemu dengan Nabi Idris, beliau disambut dengan baik dan didoakan dengan 

baik. Pada langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, beliau disambut 

dengan baik dan didoakan dengan baik. Pada langit keenam beliau bertemu 

dengan Nabi Musa, beliau disambut dengan baik dan didoakan dengan 

baik.Pada langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim dan beliau 

dapati sedang bersandar kepada baitul ma‟mur, dan masuk ke dalamnya untuk 

sembahyang 70.000 Malaikat setiap hari dan bila mereka telah keluar dari 

dalamnya mereka tidak kembali lagi.  

 Diciptakannya surga yang dalam tafsir disebutkan Jannatil Ma’wa yaitu 

tempat yang indah.59 Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta, karena 

segala ciptaan Allah tidak dapat disamai oleh ciptaan makhluk-Nya, bahkan 

manusia pun sampai sekarang belum dapat mengetahui berapa tingginya 

langit dan belum dapat  menemukan kebenaran akan hal tersebut, akan tetapi 
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mengimani akan peristiwa dan ciptaan-ciptaan Allah tersebut hukumnya wajib 

bagi setiap muslim. Nilai pendidikan dalam hal ini adalah bahwa Allah telah 

mendidik kita dengan menunjukkan betapa besar dan Maha Pencipta Allah 

dengan segala apa yang ada di alam semesta ini sehingga dapat meningkatkan 

ketaqwaan kita kepada-Nya. 

B. Tauhid Uluhiyah  

Tauhid uluhiyah atau ubudiyah merupakan tekad yang bulat dari seorang 

muslim bahwa segala pujian, do‟a, harapan, amal dan perbuatan segalanya 

hanya untuk kebaktian dan pengabdian kepada Allah. Dalam peristiwa Isra‟  

Mi‟raj Nabi Muhammad saw diwujudkan bahwa Rasullullah dalam setiap 

berbuat dan bertindak semata-mata hanya karena Allah. Termasuk dalam 

peristiwa Isra‟ Mi‟raj turunnya wahyu untuk melaksanakan shalat lima waktu 

yang merupakan kewajiban bagi semua Manusia untuk melaksanakannya.
60

 

Di dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj ini Rasulullah tidaklah menggembar 

gemborkan dan membesar-besarkan akan peristiwa yang dialaminya 

melainkan hanya untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya kepada 

umat dengan sejujur-jujurnya, yang mana merupakan perwujudan dari segala 

apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk mengabdi 

kepada Allah yang merupakan perwujudan dari tauhid uluhiyah. Nilai 

pendidikan dalam tauhid uluhiyah yang terdapat dalam kisah ini adalah bahwa 
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Allah telah mendidik kita dengan menunjukkan contoh Hamba-Nya yang taat 

dan senantiasa patuh terhadap perintah Allah tanpa ada keraguan dalam 

menjalankannya. 

C. Tauhid Asma’ wa Sifat 

Tauhid Asma‟ wa Sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-

sifat-Nya, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur‟an dan Sunah 

RasulNya menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan ta‟thil 

(menafikan), tanpa takyif (menanyakan bagaimana), dan tamtsil 

(menyerupakan). Serta harus tertanam dalam jiwa, kepribadian dan hidup 

keseharian seorang muslim. 

Perwujudan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang 

dimaksud adalah dari 99 nama-nama Allah yang biasa disebut dengan Asma‟ 

ul Husna dan dari sifat-sifat wajib Allah yang 20. 

Dalam hal perwujudan tauhid terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah 

dapat kita temukan yang pertama adalah bahwa Allah Maha Suci (Al-Qudus) 

sebagaimana yang telah disebutkan pada awal ayat dan awal surat al-Isra‟. 

Yaitu pada kalimat “Maha Suci Dia yang telah memperjalankan hemba-Nya  

dimalam hari dari masjidil haram ke Masjid al-Aqsa”.61
 Maksud dari Maha 

Suci-Nya Allah adalah bahwa Allah Maha Suci dari segala celaan maupun 
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kekurangan dan tidak ada yang dapat menandingi kesucian Allah tersebut 

sehingga dalam kisah Isra‟ Mi‟raj ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya 

terutama bagi setiap Muslim karena hal ini merupakan perwujudan dari Maha 

Suci Allah yang tiada kekurangan maupun celaan bagi-Nya. 

Dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj terdapat sifat wajib Allah yaitu Qodrat dan 

Irodat, yang menunjukkan bahwa Allah Maha kuasa dan Maha berkehendak. 

Yakni atas kuasa dan kehendak-Nya Allah memperjalankan Nabi Muhammad 

saw.
62

 Tentu kita pahami bahwa tanpa ada kuasa dan kehendak Allah tidaklah 

akan ada kemampuan bagi makhluk-Nya untuk menjalankan peristiwa yang 

luar biasa ini dengan sendirinya, karena peristiwa tersebut adalah atas 

kehendak dan kuasa Allah. 

Dalam riwayat diatas tersebut juga telah terbukti bahwa Allah Maha 

Mendengar (Sama‟) dan Maha Melihat (Bashar). Maha Melihatnya Allah di 

antaranya Allah Maha Melihat semua yang telah diciptakan-Nya, yang mana 

tidak semua makhluk dapat melihatnya.
63

 Asma‟ Allah Maha Agung (al-

„Azhim) dalam Tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa Allah Maha Agung 

terhadap hamba-Nya yang telah dipilih-Nya.
64

 Asma‟ Allah Maha 
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Menentukan juga disebutkan yakni Allah telah menentukan bahwa Masjid al-

Aqsha dan sekelilingnya telah diberkati oleh Allah.
65

 

 Kemudian juga terdapatnya al-Waliyy Allah Maha Melindungi, dengan 

terlindunginya Nabi Muhammad  dari berbagai cemoohan orang Quraisy, 

dengan diberinya Nabi Muhammad ingatan yang kuat sehingga dapat 

menjawab semua pertanyaan orang Quraisy dengan benar.diantara pertanyaan 

tersebut adalah saat beliau ditanya tentang bagaimana bentuk Baitul Maqdis 

dan Nabi Muhammad saw menjawabnya dengan sangat tepat. 
66

 

Allah Maha Menjaga juga telah dimunculkan dalam Tafsir Al-Azhar 

tentang peristiwa Isra‟ Mi‟raj yaitu dengan dijaganya Sidrah oleh beribu-ribu 

Malaikat dan juga Nur Ilahi dan dilinduginya Sidrah dengan berbagai warna 

yang sukar untuk diterangkan karena indahnya dan mengagumkannya.
67

 

Betapa Maha Menjaganya Allah karena tidak ada satupun dari makhluk-Nya 

yang dapat menembus penjagaan Allah tanpa seizin-Nya. 

Allah Maha Mengabulkan (al-Mujib) dengan dikabulkannya permohonan 

Rasullullah tentang dikuranginya kewajiban shalat dari 50 waktu menjadi 5 

waktu. Turunlah wahyu mewajibkan shalat mulanya 50 waktu, kemudian atas 

usul belas kasihan dari Nabi Musa yang bersemayam dilanit keenam 

dirubahlah oleh Allah perintah itu diturunkan dari 50 menjadi 5 waktu. 
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Namun pahalanya sama juga dengan mengerjakan 50 waktu.
68

 Riwayat ini 

menunjukkan bahwa Allah telah Mengabulkan permohonan yang diajukan 

oleh Nabi Muhammad saw. 

 Dalam Tafsir Al-Azhar juga telah terbukti sebagaimana nama Allah 

bahwa Allah adalah Maha Penyelamat atau pemberi keselamatan (As-Salam), 

dibuktikannya dengan Allah memperjalankan Nabi Muhammad saw dalam 

Isra‟ Mi‟raj dan memulangkannnya dengan keadaan tanpa ada kekurangan 

sedikit pun. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa Rasulullah saw meninggalkan 

pemberingannya Ummi Hani‟ binti Abdul Mutholib dan pergi ke masjid, 

tatkala ia sampai disisi batu hitam disamping Baitullah itu di antara tidur dan 

bangun dia pun diisra‟ dan dimi‟rajkan. Kemudian ia pun kembali 

kepembaringan sebelum pembaringan itu dingin.
69

 Ini menunjukkan betapa 

cepat dan singkatnya perjalanan Isra‟ Mi‟raj dan menunjukkan bahwa Allah 

Maha Pemberi Keselamatan di dalam perjalanan tersebut. Nilai pendidikan 

yang dapat kita ambil dari tauhid asma‟ wa sifat ini adalah bahwa Allah telah 

mendidik kita dengan diwujudkannya sifat dan nama-nama Allah dalam 

berbagai hal yang terdapat dalam kisah Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw. 
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PERWUJUDAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN TAUHID  

DALAM PERISTIWA ISRA’ MI’RAJ TAFSIR AL-AZHAR  

KARYA HAMKA  

PERWUJUDAN TAUHID RUBUBIYAH, TAUHID ULUHIYAH DAN 

TAUHID ASMA’ WA SIFAT 

1. Tauhid Rububiyah 

Allah Maha Pencipta 

Menciptakan malaikat, buraq, langit yang berlapis-lapis, 

Sidratul Muntaha, dan surga.
70

 

2. Tauhid Uluhiyah 

Beribadah kepada 

Allah 

Mendapatkan wahyu perintah shalat 5 waktu. 
71

 

3. Tauhid Asma’ wa Sifat 

Allah Maha Suci Memperjalankan Nabi Muhammad saw.
72

 

Allah Maha Melihat 

Maha Mendengar 

Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar semua yang 

telah diciptakan-Nya.
73

 

Allah Maha Agung Allah Maha Agung terhadap hamba-Nya yang telah 

dipilih-Nya.
74
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Allah Maha 

Menentukan 

Allah telah menentukan bahwa Masjid al-Aqsha dan 

sekelilingnya telah diberkati oleh Allah.
75

 

Allah Maha 

Melindungi 

Melindungi Rasulullah saw dari cemoohan banyak 

orang.
76

 

Allah Maha Menjaga Menjaga Sidrah dengan beribu-ribu Malaikat dan Nur 

Ilahi. 
77

 

Allah Maha 

Mengabulkan 

Mengabulkan permohonan Nabi saw tentang 

pengurangan waktu shalat.
78

 

Allah Maha 

Penyelamat 

Memperjalankan Nabi saw dalam waktu ynng singkat 

dengan keadaan selamat.
79
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang ‟Nilai-nilai Pendidikan Tauhid pada Kisah 

Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka‟‟. maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Isra‟ Mi‟raj adalah peristiwa diperjalankannya Nabi Muhammad saw dari 

Masjid al-Haram di Makkah sampai ke Masjid al-Aqsa di Palestina 

kemudian diangkatnya beliau ke langit hingga Sidratul Muntaha   pada 

malam 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian kemudian didapatkan olehnya 

perintah shalat 5 waktu.  

2. Nilai-nilai pendidikan tauhid yang terdapat dalam peristiwa Isra’ Mi’raj 

Nabi Muhammad saw di  antaranya: Tauhid rububiyah,  yakni meyakini 

bahwa Allah sebagai pencipta, dengan diciptakannya malaikat, buraq, 

langit yang berlapis-lapis, Sidratul Muntaha , dan surga.  tauhid uluhiyah  

yakni meyakini bahwa Allah tuhan satu-satunya yang harus disembah, 

diwujudkan dengan turunnya perintah shalat 5 waktu. Tauhid asma’ wa 

sifat, yakni meyakini dan mengimani akan nama-nama dan sifat-sifat 
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Allah meliputi, Allah Maha Suci, Allah Maha Melihat Maha Mendengar, 

Allah Maha Agung, Allah Maha Menentukan, Allah Maha Melindungi, 
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Allah Maha Menjaga. Allah Maha Mengabulkan, dan Allah Maha 

Penyelamat.  

B. Saran  

Dari hasil analisis penelitian “Nilai-nilai Pendidikan Tauhid pada 

Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw dalam Tafsir Al-Azhar  Karya 

Hamka”, maka peneliti memberikan saran sebagi berikut:  

1. Diharapkan kepada pendidik, orang tua maupun peserta didik agar dapat 

mengambil hikmah dari peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw 

yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 

2. Diharapkan kepada peneliti lain agar dapat mengambil nilai-nilai 

pendidikan dari kisah-kisah dalam al-Qur’an, baik dari Tafsir Al-Azhar 

maupun dari sumber-sumber yang lain. 
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