
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

1. Kata qalb dalam Al-Qur’an diulang 19 kali dalam 14 surat, dan 19 ayat. 

Pengulangan tersebut dalam bentuk isim, yakni isim nakirah 5 kali, isim 

ma’rifat 1 kali, mudhâf kepada isim dhâmir 13 kali. Khusus untuk  kata 

qalb yang berbentuk isim nakirah dan isim ma’rifat, penulis perinci lagi ke 

dalam 3 kategori, yakni  mansub, majrur, dan marfu’.  

2. Kontekstualisaai ayat-ayat qalb dalam al-Qur’an. 

a. Kata qalb dalam al-Qur’an mempunyai 3 makna pokok, yakni 

pertama; potensi qalb, qalb dapat dikunci mati dalam QS. Ghâfir 

(40): 35, qalb dapat lalai dalam QS. al-Kahfi (18): 28, qalb dapat 

menentang dalam QS. al-Baqarah (2): 204, qalb dapat terdindingi 

dalam QS. al-Anfâl (8): 24, qalb dapat melapang dalam QS. at-

Taghâbun (64): 11, dan qalb dapat diperingatkan dalam QS. Qâff 

(50): 37. Kedua; kandungan qalb, qalb yang beriman dalam QS. al-

Baqarah [2]: 260  dan qalb yang berpenyakit dalam QS. al-Ahzâb 

[33]: 32. Ketiga; sifat-sifat qalb, qalb yang bersih dalam QS. asy-

Syu’arâ’ [26]:89, qalb yang bertaubat dalam QS. Qâff [50]: 33, qalb 

yang keras dalam QS. al-‘Imrân [3]: 159, qalb yang berdosa dalam 

QS. al-Baqarah [2]: 283, qalb yang tenang dalam QS. an-Nahl [16]: 

106, dan qalb yang teguh dalam QS. al-Qashash [28]: 10. 



b. Berdasarkan telaah terhadap ayat-ayat yang menggunakan istilah 

qalb, dapat dijelaskan beberapa karakteristik qalb. Dalam hal ini 

dapat dilihat dari dua sudut pandang fungsi dan sudut pandang 

kondisi. Pertama, dari sudut fungsi qalb memiliki sedikitnya tiga 

fungsi sebagai berikut: fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta, 

fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa, fungsi konasi yang 

menimbulkan daya karsa. Kedua, dari sudut kondisinya dapat dilihat 

dari dua bagian yaitu: qalb yang baik dan qalb yang buruk, bahkan 

qalb yang berada diantara qalb baik dan qalb buruk. 

c. Secara luas al-Quran menyebut hati sebagai alat yang membuat 

manusia menjadi manusiawi, pusat kepribadian manusia. Karena 

manusia terikat dengan Tuhan, maka pusat ini merupakan tempat 

manusia bertemu dengan Tuhan. Karena merupakan pusat sejati 

manusia maka Tuhan menaruh perhatian khusus pada apa yang 

dilakukan hati itu dan kurang memperhatikan perbuatan manusia 

lainnya. 

d. Ada yang mengatakan hati adalah sebuah organ tubuh yang 

mengatur perjalan darah ke seluruh tubuh yang disebut jantung. Ada 

juga yang mengatakan tempat munculnya segala macam rasa seperti 

senang, sedih, takut, khawatir dan sebagainya yang disebut perasaan. 

Ada juga yang mengatakan sebuah wadah segala pengetahuan yang 

disebut akal. Ada pula yang berpendapat bahwa qalb, nafs, dan ruh 

merupakan istilah-istilah yang merujuk pada satu substansi yang 



sama, yakni pada dimensi jiwa atau ruhani. Ada juga yang 

memaknai jiwa karena hatilah yang kelak akan dinilai dan dimintai 

pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. 

 

B. Saran. 

1. Silahkan gali lebih dalam lagi untuk mengetahui lebih banyak deskripsi 

qalb dalam al-Qur’an, dengan banyak membaca kitab-kitab tafsir dan 

buku-buku yang mengulas hal tersebut. 

2. Gunakan penelitian ini sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

 


