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ABSTRAK 

Luluul Wardah: Konsep Waktu  dalam al-Qura>n (Studi Tematik Terhadap Ayat-

ayat Waktu. Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr.Ahmad Munir, M.Ag. 

 

Kata kunci: Waktu, Pemanfaatan 

 Dalam ajaran Islam, Allah memerintahkan hamba-Nya untu memanfaatkan 

waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu merupakan hal yang sangat urgen 

sehingga memanfaatkan waktu merupakan amanat Allah kepada makhluk-Nya. 

Karena demikian urgenya peranan waktu, maka Allah berkali-kali bersumpah dengan 

menggunakan kata yang menunjukkan waktu-waktu tertentu. Al-Qur‟an juga 

menggunakan term yang menunjukkan waktu yang berbeda-beda seperti ghada>h, 
‘ashr, bukrah, ashi>la, ‘asyiyya’, ‘isya’, layl, naha>r, yawm, syahr, ‘am, sanah, waqt, 
dahr, ajal, ‘ashr, sa’ah, hi>n. 

Dengan term yang berbeda-berbeda tersebut, maka tujuan dari penulisan 

skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk pengungkapan waktu dalam al-

Qur‟an, menjelaskan pandangan al-Qur‟an tentang waktu dan cara memanfaatkan 

waktu sesui dengan al-Qur‟an. 

Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode Mawdu‟i yaitu metode 

yang memfokuskan pada pengambilan tema tertentu yang ada dalam al-Qur‟an. 

Kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, lalu 

dijelaskan satu persatu dari sisi semantisnya dan, penafsirannya, dihubungkan satu 

dengan yang lain, sehingga membentuk gagasan yang utuh dan komperhensif  

mengenai pandangan al-Qur‟an terhadap tema yang dikaji. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa didalam al-Qur‟an pengungkapan waktu 

terdapat dua bentuk, yaitu term yang menunjukkan durasi yang jelas batasanya seperti 

ghada>h, ‘ashr, bukrah, ashi>la, ‘asyiyya’, ‘isya’, layl, naha>r, yawm, syahr, ‘am, 
sanah.sedangkan term yang menunjukkan durasi yang tidak jelas batasanya seperti 

waqt, dahr, ajal, hin dan  sa‟ah. Term yang menunjukkan durasi yang jelas batasanya 

berisi tentang waktu-waktu tertentu atau momentum kebajikan, waktu untuk 

beribadah dan juga menunjukkan perjalanan waktu atau perputaran matahari dan 

bulan dimana semua kejadian tersebut dapat dikatahui oleh manusia. Sedangkan term 

yang menunjukkan durasi yang tidak jelas batasanya berisi tentang keniscayaan, 

kebangkitan, penguasaan ruh dan maut, penentuan kematian, dan kebangkitan dan 

hari kiamat dimana hal tersebut tidak dapat diketahui oleh siapapun, seperti dahr 

digunakan untuk saat berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan dunia 

ini yaitu sejak diciptakan-Nya sampai punahnya alam, ajal menunjukkan waktu 

berakhirnya sesuatu seperti berakhirnya usia manusia, sa‟ah menunjukkan akhir masa 

kehidupan duniawi serta kepunahan alam dan lain-lain. 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Mereka 

mengenal masa lalu, kini dan masa depan. Kesadaran manusia tentang waktu 

berhubungan dengan bulan dan matahari dari segi perjalananya (malam saat terbenam 

dan siang saat terbit).
1
 

Waktu, pada hakekatnya dia sedang mengurangi makna hidupnya. Bahkan, 

kesengsaraan manusia bukan karena berkurangnya harta, tetapi karena membiarkan 

waktu berlalu tanpa makna.
2
 Waktu adalah usia kehidupan, sebagai medan eksistensi 

manusia, dan merupakan tempat ia berlindung dan menetap, tempat ia dapat memberi 

manfaat kepada orang lain dan tempat ia diambil manfaatnya oleh orang lain. 

Memanfaatkan waktu merupakan amanat Allah kepada makhluknya. Bahkan, 

manusia dituntut untuk mengisi waktu dengan berbagai amal dan mempergunakan 

potensinya, karena manusia diturunkan ke dunia ini adalah untuk beramal. Agama 

melarang mempergunakan waktu dengan main-main atau mengabaikan yang lebih 

                                                           
1
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟ān, Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat  

(Bandung: Mizan, 2000), 548. 
2
Toto Tasmaran, Kecerdasan Ruhaniah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 154. 



 

 

penting. Nampaknya waktu dan amal tidak dapat dipisahkan. Waktu adalah untuk 

beramal dan beramal adalah untuk mengisi waktu. Amal akan berguna bila 

dilaksanakan sesuai dengan waktunya, sebaliknya waktu akan bermakna bila diisi 

dengan amal.
3
 

Sekarang ini, banyak ditemui orang yang suka menyalahkan waktu atau 

setidaknya mengkambing hitamkan waktu ketika mengalami kegagalan. Islam 

sebenarnya tidak pernah mengenal waktu sial atau waktu untung. Sial dan untung 

sangat ditentukan oleh baik dan tidaknya usaha seseorang, karena waktu bersifat 

netral dan waktu tidak pernah berpihak pada siapapun.
4
 

 Demikian besar peranan waktu sehingga Allah Swt berkali-kali bersumpah 

dengan menggunakan kata yang menunjukkan waktu-waktu tertentu seperti wa al-

layl (demi malam), wa al-nahār (demi waktu siang), wa al-subẖ (demi waktu subuh), 

wa al-fajr (demi waktu fajar), wa al-dhuha (demi waktu dhuha), wa al- ‘ashr (demi 

waktu ashar).
5
 Untuk menegaskan pentingnya waktu dan keagungan nilainya, seperti 

yang terdapat dalam al-Qur’an Surah Al-Lail [92]: 1-2, Al-Fajr [89]: 1-2, Adh-Dhuha 

[93]:1-2, Al-‘Ashr [103]: 1-3, dan lain-lain. 

Kata Waqt berasal dari akar kata وقت yang terdiri dari tiga huruf, yaitu: wau, 

qaf, dan ta, yang artinya menentukan atau menetapkan waktu. Kata waktu adalah 

                                                           
3
Fahmi Idris, Nilai dan Makna Kerja dalam Islam  (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 153. 

4
Ibid., 154.  

5
Yusuf Al-Qardhawi, “al-Waqtu fi Hayati al-Muslim”, ter. Ali Imron, Waktu Adalah 

Kehidupan  (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2005), hlm. 1 



 

 

mufrad, bentuk jama‟nya adalah auqa>tun yang mempunyai arti waktu.
6
 Dalam 

Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz} al-Qur’an kata waqt disebut 13 kali. Derivasinya 

dalam  berbagai bentuk, isim (kata benda) dibagi menjadi 12 bentuk, seperti dalam 

surat Al-Hijr [15]: 38, Sa>d [38]: 81, Al-A’ra>f [7]: 187, Al-A’ra>f [7]: 142, Asy-

Syu’ara>’ [26]: 38, Al-Wa>qi’ah [56]: 50, Annabā’ [78]: 17, Al-A’ra>f [7]: 143, Al-A’ra>f  

[7]: 155, Al-Baqarah [2]: 189, An-Nisa>’ [4]: 103, Ad-Dukhān [44]: 40. Dan fi’il 

Mādi (kata kerja yang munjukkan waktu lampau) terdapat 1 bentuk, seperti dalam 

surat Al-Mursalat [77]: 11.
7
 

Al-Qur’an menggunakan beberapa term yang menunjukkan waktu, seperti 

ghada>h, ‘ashr, bukrah, ashi>la, ‘asyiyya’, ‘isya’, layl, naha>r, yawm, syahr, ‘am, sanah, 

waqt, dahr, ajal, ‘ashr, sa’ah, hi>n 

Kata waqt dalam al-Qur’an diulang 13 kali, 
8
 waqt digunakan dalam batas 

akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa, misalnya: 

ُتْم فََأِقيُموا ُتُم الصَََّلَة فَاذُْكُروا اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ن ْ  فَِإَذا َقَضي ْ
 اَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًًب َمْوُقوتً الصَََّلَة ِإنَّ الصَََّلَة كَ 

“Maka apabila kamu telah menyelesaaikan shalat (Mu), ingatlah Allah 

diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu 

telah merasa aman, Maka dirikanlah  shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 

shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 

(Q.S. Al-Nisa’ [4]: 103) 

                                                           
6
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997),  1573. 
7
M. Fuad Abdul Ba>qi, Muʹjam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-Kari>m (Beirut: Da >r al-Fikr, 

1981),757. 
8
Ibid.,  



 

 

Allah memberikan pesan di atas bahwa dzikir setelah shalat dapat dilakukan 

dengan cara apapun dan bagaimanapun keadaanya. Dalam keadaan normal dilakukan 

dengan duduk, dalam keadaan gawat dilakukan dengan keadaan yang 

memungkinkan, bahwa setiap saat diwaktu berdiri, waktu duduk, dan waktu 

berbaring. Kemudian, shalat apabila dalam keadaaan normal harus dilakukan dengan 

khusyu‟ memenuhi syarat rukunya serta memenuhi sunnah dan waktu-waktunya yang 

telah ditentukan. Kata waqt  memberikan kesan tentang keharusan adanya pembagian 

teknis mengenai masa yang dialami (seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, 

tahun dan seterusnya), dan sekaligus keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dalam waktu-waktu tersebut, dan bukanya membiarkanya berlalu hampa.
9
 

Kata atau istilah al-dahr,  dalam al-Qura>n diulang sebanyak 2 kali. Al-dahr 

digunakan untuk saat berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan dunia 

ini, yaitu sejak diciptakan-Nya sampai punahnya alam semesta ini.
10

 Misalnya: Q.S. 

Al-Jatsiyah [45]: 2. 

ْىُر َوَما ََلُْم  نْ َيا ََنُوُت َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإَّلَّ الدَّ ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّلَّ َحَياتُ َنا الدُّ
 ِإْن ُىْم ِإَّلَّ َيظُنُّونَ 

Dan mereka berkata: “kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia 

saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain 

masa”, dan mereka sekali–kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka 

tidak lain hanyalah menduga-duga saja.’’ (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 24). 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan, diantara kedurhakaan orang kafir adalah 

mereka menganggap kehidupan ini adalah kehidupan di dunia saja, tidak kehidupan 

                                                           
9
Shihab, Wawasan, 545-548. 

10
Ibid., 



 

 

akhirat. Mereka menganggap hidup dan mati hanyalah perjalanan waktu. Kematian 

adalah akhir perjalanan wujud manusia dan tidak ada kebangkitan sesudahnya.
11

 Kata 

dahr memberi kesan bahwa segala sesuatu pernah tiada, dan bahwa keberadaanya 

menjadikan ia terikat oleh waktu (dahr).12
  

Kata atau istilah al-ajal  dalam al-Qurr‟an diulang sebanyak 56 kali. Ajal 

menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, berakhirnya usia seseorang, masyarakat 

atau negara.
13

 Misalnya: (Q.S. Yunus [10]: 49) 

نَ ْفًعا ِإَّلَّ َما َشاَء اَّللَُّ ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفََل  ُقْل ََّل َأْمِلُك لِنَ ْفِسي َضرِّا َوََّل 
 َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوََّل َيْستَ ْقِدُمونَ 

Katakanlah: “aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak 

(pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah”. Tiap-

tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah dating ajal mereka, maka mereka tidak 

dapat mengundurkanya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya). (Q.S. 

Yunus [10]: 49). 

Pada ayat diatas Allah Swt. menjelaskan ancaman-Nya pada masyarakat 

Makkah tentang kehancuran mereka, yakni disebabkan oleh syirik dan penyembahan 

berhala yang menjadi sendi kehidupan bermasyarakat ketika itu. Dan ketentuan itu 

berlaku untuk semua masyarakat manusia sejak dahulu hingga kini dan masa 

datang.
14

  Kata ajal memberi kesan bahwa segala sesuatu ada batas waktu 

berakhirnya, sehingga tidak ada yang abadi kecuali Allah Swt, sendiri.
15

 

                                                           
11

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 13 (Jakarta: lentera hati, 2000), 56-57.  
12

 Shihab, Wawasan, 547. 
13

Fahmi Idris, Nilai dan Makna Kerja dalam Islam  (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 149. 
14

Shihab, Al-Misbah, vol. 6,  91-94. 
15

Shihab, Wawasan, 547. 



 

 

Kata atau istilah al-‘ashr dalam al-Qur‟an diulang sebanyak 5 kali. Kata ‘ashr 

biasanya diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari tetapi juga dapat diartikan 

sebagai masa secara mutlak.
16

 Misalnya: (Q.S. Al-‘Ashr [103]: 1). 

َِواْلَعْصرِ 
“Demi masa.” (Q.S. Al-‘Ashr [103]: 1) 

Allah Swt. memulai surat al-‘ashr dengan bersumpah wa al-‘ashr (Demi 

masa), untuk membantah anggapan sebagai orang yang mempersalahkan waktu 

dalam kegagalan mereka.  Tidak ada sesuatu yang dinamai masa sial atau masa 

mujur, karena yang berpengaruh adalah kebaikan dan keburukan usaha seseorang. 

Dan inilah yang berperan di dalam baik atau buruknya  akhir suatu pekerjaan, karena 

masa selalu bersifat netral. Kata „ashr  memberi kesan bahwa saat-saat yang dialami 

oleh manusia harus diisi dengan kerja memeras keringat dan pikiran.
17

 

Kata atau istilah H{i>n  dalam al-Qur’an diulang sebanyak 35 kali. dipahami 

dalam arti waktu secara mutlak, pendek atau panjang
18

 terkait dengan waktu dan 

tempatnya. Missal: (Q.S. Al-A’ra>f [7]: 24).  

 بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ِف اْْلَْرِض ُمْستَ َقرّّ َوَمَتاٌع ِإََل ِحنيٍ قَاَل اْىِبطُوا 
Allah berfirman: “turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh 

bagi sebahagian yang lain dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan 

(tempat mencari kehidupan) di  muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan‛. 
(Q.S. Al-A’ra>f [7]: 24). 
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Ibid., 546-547. 
17

Ibid., 548. 
18

Shihab, Al-Misbah, vol. 14, 652. 



 

 

Ayat ini berisi tentang perintah Allah kepada Adam dan Hawa untuk turun ke 

bumi bertempat tinggal di sana sebagai tempat kediaman sementara dan mencari 

kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan yakni kematian atau hari kiamat 

nanti.
19

 Kata hi>n  memberi kesan bahwa waktu itu hanya saat-saat yang terkait pada 

pelaksanaan suatu pekerjaan atau peristiwa tertentu saja.  

Kata atau istilah sa>’ah dalam al-Qur’an diulang sebanyak 49 kali.
20

 Sa>’ah 

adalah akhir masa kehidupan duniawi serta kepunahan alam. Misalnya: Q.S. Al-Nahl 

[16]: 61. 

ُرُىْم ِإََل َأَجٍل ُمَسمِّ  َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يُ َؤخِّ ى َوَلْو يُ َؤاِخُذ اَّللَُّ النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَ َرَك َعَلي ْ
 فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ََّل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوََّل َيْستَ ْقِدُمونَ 

Jikalau Allah menghukum manusia karena kedzalimanya, niscaya tidak akan 

ditinggalkan–Nya dimuka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi All ah 

menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah 

tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat 

mengundurkanya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukanya “ (Q.S. Al-

Nahl [16]: 61). 

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa salah satu bukti hikmah kebijaksanaan 

Allah adalah Dia menangguhkan hukuman atas kaum musyrikin yang dengan 

kemusyrikannya telah mencapai puncak kedlalimanya. Yaitu mereka akan 

ditangguhkan sampai waktu yang tela h ditentukan oleh Allah Swt. (Hari kiamat) 

kemudian Allah menjelaskan bahwa apabila telah datang ajal kematian manusia maka 

                                                           
19

Ibid., 651. 
20

Al-Baqi‟, Al-Mu‟jam, 370-371. 



 

 

ajal itu tidak bisa diundur atau diajukan.
21

  Kata sa’ah  memberi kesan bahwa waktu 

atau saat terjadinya suatu peristiwa tertentu itu sangat terbatas.  

Yawm berbagai bentuknya dalam al- qur’an muncul sebanyak 474 kali,
22

 

diantaranya menyinggung beberapa topik tentang: ketegasan bahwa yang 

mengampuni dosa seseorang di hari kiamat hanya Allah saja. Misalnya: (Q.S. 

Syu’ara’ [26] :82);  

 ينِ َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يَ ْغِفَر ِل َخِطيَئِِت يَ ْوَم الدِّ 
Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari 

Kiamat.” 

Kata at}ma’u pada ayat di atas bermakna ungkapan harapan tentang 

penghapusan dosa yang dilakukan seorang hamba. Penghapusan dosa adalah hak 

prerogative Allah Swt. Tidak ada yang dapat mengetahui apalagi menjaminya kecuali 

Allah Swt. sendiri. 
23

 

Dari perbedaan term-term di atas, Allah memberikan berbagai macam warna 

tentang waktu yang penjelasanya secara rinci belum dapat diketahui sebelum 

menelitinya lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah 

tema “KONSEP WAKTU DALAM PERSPEKTIF AL-QURA<N (STUDI TAFSIR 

TEMATIK)”. 

B. Rumusan Masalah 
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Shihab, Al-Misbah, Vol. 7, 267-268. 
22

Al-Baqi‟, Al-Mu‟jam, 775-782. 
23

Shihab, Al-Misbah, vol. 10, 71. 



 

 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengungkapan waktu dalam al-Qur’an? 

2. Bagaimana pandangan al- Qur’an tentang waktu? 

3. Bagaimana cara memanfaatkan waktu menurut al- Qur’an? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menjelaskan bentuk-bentuk pengungkapan waktu dalam al- Qur’an. 

2. Menjelaskan pandangan al- Qur’an tentang waktu. 

3. Menjelaskan manfaat waktu menurut al- Qur’an 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis   

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan referensi 

tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan menjaganya dengan baik agar tidak 

terlena dengan kesenangan dunia yang sementara. 

2. Secara praktis  

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah dapat memberi pencerahan 

sekaligus pemahaman baru yang lebih baik serta sebagai wawasan ilmu 

pengetahuan yang berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat. 



 

 

Sehingga bisa mempergunakan waktu  yang sesuai dengan ajaran Islam 

berdasarkan al- Qur’an dan Hadis. 

E. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian terhadap ayat-ayat waktu dalam Alquran, 

penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian 

sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini. 

Terdapat beberapa kajian terhadap waktu yang ditemukan, antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Rina Sari dari UIN Alauddin Makassar tahun 2015. 

“Manajemen Waktu Menurut al-Qur‟an (Kajian Tafsir Tahlili  Qs. al-Hasyr/59: 

18‛. Skripsi ini membahas tentang hakekat pentingnya memanfaatkan waktu dan 

mengisinya dengan aktifitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
24

 

2. Skripsi yang di tulis oleh Moch Saifullah dari UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 

tahun 2005. “Relativitas Waktu dalam al-Qur’an (Studi Penafiran Harun Yahya 

Terhadap ayat-ayat tentang Waktu)” Skripsi ini membahas tentang penafsiran 

Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas tentang waktu yang 

diselaraskan dengan teori relativitas Albert Ainsten.
25

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Anita Maslahah dari IAIN Ponorogo. “Waktu Dalam 

Perspektif al- Qur’an (Telaah Surah al-„Ashr 1-3” skripsi ini menjelaskan 
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pandangan al- Qur’an tentang waktu dan cara memanfaatkan waktu sesuai dengan 

surah al’Ashr 1-3.
26

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sabri dari IAIN Imam Bonjol Padang. 

“Pengelolaan Waktu Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam” jurnal tersebut 

menjelaskan tentang cara mengalokasikan waktu sebagai pengokoh keimanan 

seseorang yang bisa melahirkan amal yang benar dan menjadi mata air kebaikan 

dalam kehidupan.
27

 

Dari beberapa karya tulis yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa sejauh 

pengamatan  penulis kajian dalam penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya. 

Yakni dalam hal spesifikasi objek kajian dan pendekatan yang digunakan untuk 

membahas tema tersebut.Penelitian ini mengkaji secara spesifik tentang ungkapan al-

Qur‟an terkait dengan waktu dan penafsiran ayat-ayat waktu yang disertai dengan 

pendekatan kepustakaan dan tematik. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni menggambarkan 

semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian kemudian dianalisis dengan 

cara memaparkan segala aspek yang terkandung pada ayat-ayat yang ditafsirkan dan 

menerangkan makna yang tercakup di dalamnya.
28

 

                                                           
26

Anita Maslahah, “Waktu Dalam Perspektif al-Qura>n (Telaah Surah Al-„Ashr 1-3)” (Skripsi, 

IAIN Ponorogo,  ponorogo 2005). 
27

 Ahmad Sabri, “Pengelolaan Waktu Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam” (jurnal, IAIN 

Imam Bonjol Padang). 
28

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian: (Yogyakarta: Graha  Ilmu, 2010), 84. 



 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan jenis penelitian (library 

research), yang erat kaitanya dengan studi pustaka dan memerlukan banyak 

informasi dari penelitian terdahulu.
29

 

2. Data 

Adapun data yang dibutuhkan antara lain: 

a. Ayat-ayat al- Qur’an tentang waktu. 

b. Penafsiran ayat-ayat waktu menurut para mufassir.  

3. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Primer: berupa al- Qur’an dan kitab tafsir, antara lain: Tafsir Al-Misbah, tafsir 

Ibnu Kathir dan lain-lain. 

b. Sekunder: buku-buku penunjang maupun karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis, 

maupun artikel) terdahulu yang membahas tentang waktu dan buku yang 

membahas metode penelitian khususnya penelitian tafsir tematik. 

 

4. Teknik Pengolahan Data 

Untuk menemukan pengertian yang diinginkan penulis mengolah data yang 

ada sebagai berikut: 
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a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan lainnya 

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang sudah dikumpulkan dan 

mengorganisasikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

5. Analisis Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan frame work metode tafsir tematik Al-

Farmawi. Langkah yang harus ditempuh, antara lain:  

a. Menetapkan masalah yang dibahas. 

b. Menghimppun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turun yang disertai dengan asbab 

al-Nuzul (jika ada). 

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing dengan 

cara mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan, menghimpun ayat yang 

mempunyai pengertian sama atau mengkompromikan antara „am dan khash, 

mutlaq dan muqayyad.  

e. Mengkaji pemahaman ayat-ayat tersebut dari pemahaman berbagai aliran dari 

pendapat para mufassir baik yang klasik maupun kontemporer. 



 

 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dan fakta-fakta 

sejarah yang ditemukan. 
30

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami dan membahas skripsi ini, maka 

penelitian ini terbagi dalam beberapa bab dan sub-sub bab dengan urutan sebagai 

berikut:  

BAB I: Pembahasan tentang kerangka dasar dalam penelitian antara lain: latar    

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metodologi yang mencakup data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Pembagian waktu dan kategorinya serta relatifitas waktu, baik waktu didunia 

maupun waktu di akhirat. 

BAB III:  Pembahasan tentang bentuk pengungkapan waktu yang sepadan dengan al- 

Qur’an serta manfaat menghargai waktu. 

BAB IV :  Analisis waktu dalam al- Qur’an 

BAB V: Penutup berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

serta berisi saran-saran. 
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BAB II 

KONSEP WAKTU 

A. Pengertian Waktu 

Kata Waqt berasal dari akar kata وقت yang terdiri dari tiga huruf, yaitu: wau, 

qaf, dan ta, yang artinya menentukan atau menetapkan waktu. Kata waktu adalah 

mufrad, bentuk jama‟nya adalah auqa>tun yang mempunyai arti waktu.
31

 Menurut 

bahasa, kata waktu diartikan dengan empat makna: (1)  seluruh  rangkaian saat, yang 

telah berlalu, sekarang, dan yang akan  datang;  (2) saat  tertentu 

untuk  menyelesaikan  sesuatu; (3)  kesempatan,  tempo,  atau peluang; (4) ketika, 

atau saat terjadinya sesuatu.
32

  Sedangkan  dalam Mu’jam al-Wasit kata waqt 

diartikan waktu tertentu sebagai kadar bagi sebuah perkara.
33

 Menurut al-Manāwiy, 

waktu adalah kadar tertentu dari sebuah waktu atau batasan yang pasti antara dua 

perkara yang salah satunya telah diketahui dan satunya akan diketahui.
34

 Sedangkan 

al-waqt dalam al-Qur’an digunakan dalam waktu batas akhir kesempatan atau 

peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu, seringkali al-Qur’an 

menggunakanya dalam konteks kadar tertentu dari satu masa.  

Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau 

kejadian, atau  bisa merupakan lamanya suatu kejadian. Skala waktu diukur dengan 
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satuan detik, menit, jam, hari, (senin, selasa, rabu, kamis, jum‟at, sabtu, minggu), 

bulan (januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober, 

november, desember), tahun, windu, decade (dasawarsa), abad, millennium (alf) dan 

seterusnya.  

Dalam kamus filsafat, waktu dari bahasa inggris: time, dari Latin tempus 

(waktu). Waktu mempunyai beberapa pengertian, antara lain:  

1. Sesuatu yang di dalamnya kejadian-kejadian dapat dibedakan dalam hal hubungan 

sebelum dan sesudah, awal dan akhir. Kadang-kadang waktu dipikirkan sebagai 

suatu mediaum  non special (tidak menyangkut ruang)  di dalamnya hal-hal 

berubah dan berbagai peristiwa terjadi. 

2. Apa yang dibedakan oleh hubungan sebelum dan sesudah, awal dan akhir dan 

yang tak dapat dipisahkan dari perubahan. 

3. Aspek yang dapat diukur dari durasi (saat, jarak waktu) suatu titik, momen, kurun, 

porsi atau bagian tertentu dari durasi atau dari apa yang berlangsung. 

4. Suksesi (urutan) saat-saat (kejadian-kejadian), segmen-segmen, titik-titik, jarak 

waktu (durasi) yang tidak dapat dibalik, dianggap mempunyai suatu gerak maju 

linier atau hanya sebagai suatu garis direksional (mempunyai arah). 

5. Suatu ukuran perubahan, atau perubahan itu sendiri yang diamati, sebagaimana 

dalam perubahan posisi matahari, atau jarum jam, atau perubahan sifat warna suatu 

objek atau ketajaman bunyi atau pandangan. Perubahan-perubahan semacam ini 

sering digunakan suatu referensi bagi perbandingan dengan perubahan-perubahan 



 

 

lain, misalnya siklus bulan, dan digunakan sebagai suatu ukuran waktu untuk 

membandingkan siklus gelap dan siklus terang yang biasa disebut hari.
35

  

B. Pembagian Waktu dan Kategorinya 

Waktu dibagi menjadi dua yaitu waktu primer dan waktu sekunder. 

Pembagian waktu primer meliputi detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, 

dasawarsa, abad dan millennium. 

1. Detik adalah sebuah stauan waktu. Satu menit adalah 1/60 dari satu menit, dan 

1/3600 dari satu jam. 

2. Menit adalah sebuah satuan waktu. Satu menit adalah 1/60 (seper enampuluh) jam. 

Satu menit terdiri dari 60 detik. 

3. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 (satu perduapiluh 

empat) hari, satu jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil  lagi. Satu 

jam terdiri dari: 60 menit atau 3600 detik. 

4. Hari adalah sebuah unit waktu yang diperlukan bumi untuk berrotasi pada 

porosnya sendiri. Satu hari terdiri dari siang dan malam. Satu hari bisa dibagi 

menjadi unit yang lebih kecil  lagi yaitu  24 jam, 1440 menit, 86400 detik. 

5. Pekan atau minggu adalah sebuah satuan waktu yang terdiri dari tujuh hari yaitu  

Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum‟at, Sabtu atau 7 x 24 jam = 168 jam. 

6. Tahun adalah sebuah unit waktu untuk menghitung tarikh. Di  dunia ada dua 

satuan tahun yaitu Tahun Syamsiah atau Tahun Matahari dan Tahun Qamariah 

atau Tahun Bulan. 
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7. Dasawarsa atau dekade adalah unit waktu yang terdiri dari 10 tahun. Umumnya, 

satu dasawarsa dimulai pada tahun yang berakhir dengan angka 0, dan berakhir 

pada tahun yang berakhir dengan anagka 9. Contoh: dasawarsa  80-an, dimulai dari 

tahun 1980-1989. 

8. Abad adalah sebutan untuk jangka waktu seratus tahun. Satu abad bersamaan 

dengan sepuluh dekade. Abad ini, abad ke-21, bermula pada tahun 2001 hingga 

tahun 2100. 

9. Millennium adalah bilangan untuk tiap jangka waktu seribu tahun dalam kalender. 

Istilah alf  yang berasal dalam bahasa arab banyak dipakai di Malaysia. Tahun 

2000 disebut sebagai awal dari alf  baru dalam memasuki alf  ketiga (tahun 2000 

sampai tahun 2999).    

Waktu sekunder atau pembagian waktu dalam sehari semalam, meliputi  pagi, 

siang, sore dan malam. 

1. Pagi adalah masa awal sebuah hari. Dalam kebudayaan Indonesia, pagi adalah 

masa mulai dari tengah malam hingga sekitar pukul 10.00. waktu pagi adalah 

istilah yang mengawali seluruh waktu dalam satu hari, mendahului siang, dan 

malam hari. Di kebudayaan Eropa dan Amerika Serikat, makna pagi dapat 

dimulai dari subuh hingga tengah hari. Namun demikian, bisa juga mulai dari 

tengah malam hingga tengah hari. Dalam kebudayaan yang mempergunakan 

siklus waktu 12 jam, periode tengah malam hingga tengah hari ini disebut 

sebagai ante meridiem, A.M., a.m., atau am. 



 

 

2. Siang adalah waktu ketika jam berada pada posisi 12:00. Siang dalam 

penggunaan aktivitas sehari-hari adalah waktu yang begitu di antara pukul 11.00 

sampai pukul 15.00. 

3. Sore atau petang adalah suatu masa dalam hari antara jam 12:00 (siang) sampai 

18:00 (malam). 

4. Malam adalah suatu masa (waktu) di mana sebuah tempat sedang pada posisi 

yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap. Pada 

saat belahan planet bumi sedang mengalami waktu siang hari. Malam hari 

kadang-kadang didefinisikan sebagai waktu antara tenggelamnya matahari di 

ufuk (horizon) sebelah barat sampai munculnya  matahari di ufuk  sebelah timur 

pada keesokan harinya. Karena rotasi bumi yang berputar dari arah barat ke 

timur, maka siang dan malam hari akan saling berselang-seling, dan membentuk 

satu hari yang terdiri dari 24 jam.  

C. Tabi’at Waktu Dalam Al-Qur’an 

Penting untuk diketahui bahwa waktu terus berputar dan berlalu tanpa pernah 

kembali. Dengan demikian, waktu mempunyai tabi‟at sebagai berikut:
36

 

1. Waktu Cepat Berlalu 

Sekilas ungkapan di atas sangat sederhana akan tetapi faktanya banyak orang 

mengetahui akan tetapi tidak mewaspadainya. Jika seseorang mencoba merenungi 

tentang waktu yang sudah terlewati, maka waktu sangat cepat berlalu, terkadang 
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tidak disadari bahwa usia  seseorang terus bertambah dua puluh tahun, tiga puluh 

tahun, empat puluh tahun dan seterusnya. Dengan demikian, al-Qur>an menegaskan 

hal tersebut ketika ia menggambarkan diantara fenomena hari kebangkitan nanti. 

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nāzi’āt [79] ayat 46. 

 ََلْ يَ ْلبَ ُثوا ِإَّلَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىا َكأَن َُّهْم يَ ْوَم يَ َرْونَ َها
Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu (karena suasananya hebat), 

mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada waktu 

sore atau pagi hari.( Q.S. An-Nāzi’āt [79]: 46). 

 

Al-Samarqandiy ketika menafsi rkan ayat tersebut mengatakan bahwa orang-

orang yang kufur kepada Allah swt. merasa bahwa hidup di dunia hanya setengah 

hari, baik di sore hari atau pagi hari.
37

  Beda halnya dengan Abu H{ayya>n yang 

mengatakan bahwa „asyiyyah adalah satu hari sedangkan d{uh{a> adalah setengah 

hari. Menurutnya orang-orang kafir merasa hidup di dunia paling lama adalah 

sehari bahkan terasa cuma setengah hari.
38

 Senada dengan Abu> H{ayya>n, Ibn kathir 

berpendapat bahwa ungkapan tersebut akan keluar jika mereka dibangkitkan dari 

alam kubur dan digiring ke padang mahsyar, mereka kemudian menganggap masa 

kehidupan dunia sangat singkat, seakan-akan masanya hanya sehari atau setengah 

hari.
39

 

Ayat di atas kemudian diperkuat oleh ayat lain terkait dengan waktu yang 

sangat singkat dalam kehidupan dunia ini sebagaimana dalam QS. Yu>nus [10]: 45.  
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نَ ُهْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن   َهاِر يَ تَ َعارَُفوَن بَ ي ْ َويَ ْوَم ََيُْشُرُىْم َكَأْن َلَْ يَ ْلبَ ثُوا ِإَّلَّ َساَعًة ِمَن الن َّ
بُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ َوَما    َكانُوا ُمْهَتِدينَ َكذَّ

 “Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan 

mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam 

(di dunia) hanya sesaat di siang hari, (di waktu itu) mereka saling berkenalan. 

(Q.S. Yu>nus [10]: 45).  

2. Waktu Tidak Akan Kembali 

Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Setiap tahun yang 

telah berlalu bulan yang lalu, pekan yang lalu, bahkan menit yang lalu, tidak 

mungkin bisa dikembalikan , sekarang. Inilah yang pernah disampaikan olah al-

H{asan al-Basriy: “Tidak ada satu haripun yang menampakkan fajarnya kecuali ia 

akan menyeru “Wahai anak Adam, aku adalah harimu yang baru, yang akan 

menjadi saksi atas amalmu, maka carilah bekal dariku, karena jika aku telah 

berlalu aku tidak akan kembali lagi hingga Hari Kiamat”. 

3. Aset Yang Berharga 

Tabiat waktu di antaranya adalah waktu merupakan aset paling berharga. 

Ketika waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali dan tidak bisa tergantikan, 

maka waktu adalah aset yang paling mahal bagi manusia. Dan mahalnya nilai 

sebuah waktu lantaran ia adalah wadah bagi setiap amal dan produktivitas. Waktu 

adalah modal utama bagi individu maupun masyarakat . Al-Hasan al-

Basriy pernah berkata: “Saya melihat ada segolongan manusia yang memberikan 

perhatian kepada waktu lebih dari pada perhatian kalian terhadap dirham dan 

dinar”.  



 

 

Waktu tidak bisa dihargai dengan uang, seperti kata pepatah. Karena waktu 

lebih berharga dari uang, lebih berharga dari  emas, harta dan kekayaan. Waktu 

adalah kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan bagi seseorang adalah waktu dan 

detik-detik yang dijalaninya mulai ia lahir hingga wafat kemudian. 

 

 

D. Relativitas Waktu 

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Mereka 

mengenal masa lalu, sekarang, dan akan datang. Pengenalan manusia dan kesadaran 

tentang waktu berkaitan dengan pengalaman empiris dan lingkungan. Kesadaran kita 

tentang waktu berhubungan dengan bulan dan matahari, baik dari segi perjalananya 

(malam saat terbenam dan siang saat terbit) maupun kenyataanya bahwa sehari sama 

dengan sekali terbit sampai terbenamnya matahari, atau sejak tengah malam hingga 

tengah malam berikutnya. 

Bagi umat beragama dikenal ada dua waktu, yakni waktu didunia dan waktu 

diakhirat. Keduanya tidak sama. Waktu didunia ada ukuranya, sedangkan waktu 

diakhirat  tidak ada ukuranya. Misalnya firman Allah bahwa setahun sama dengan 

dua belas bulan (Q.S. At-Taubah [9]: 36). 

َماَواِت َواْْلَْرَض  ُهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ ِإنَّ ِعدَّ
هَ  يُن اْلَقيُِّم َفََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة  ِمن ْ ا َأْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ

 َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 



 

 

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam 

ketetapan Allah diwaktu Dia menciptakan langit dan bumi.  Diantaranya empat 

bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu 

menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin 

itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah 

bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”  (Q.S. At-Taubah [9]: 36). 

 

Tetapi, setahun di akhirat tidak sama dengn setahun di dunia. Semua ini 

terjadi karena perbedaan dimensi kehidupanya.
40

 Quraish Shihab menjelaskan, Al-

Qura>n memperkenalkan adanya relativitas waktu, baik yang berkaitan  denga dimensi 

ruang, keadaaan, maupun pelaku. Waktu yang dialami manusia  di dunia berbeda 

dengan waktu yang dialaminya kelak di hari kemudian. Ini disebabkan dimensi 

kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan duniawi. 

Ketika al-Qur‟an berbicara tentang waktuyang ditempuh oleh malaikat 

menuju hadirat-Nya, salah satu ayat al- Qur‟an menyatakan perbandingan waktu 

dalam sehari kadarnya  sama dengan lima puluh ribu tahun bagi makhluk lain 

(manusia) seperti dalam (Q.S. Al-Ma‟a>rij [70]: 4).   

 تَ ْعُرُج اْلَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِو ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسنَي أَْلَف َسَنةٍ 
“Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada tuhan dalam sehari 

yang kadarnya limapuluh tahun (Q.S. Al-Ma‟a>rij [70]: 4).  

 

Sedangkan dalam ayat lain disebutkan bahwa masa yang ditempuh oleh para 

malaikat tertentu untuk naik ke sisi-Nya adalah seribu tahun menurut perhitungan 

manusia, seperti dalam surah As-Sajdah [32]: 5.  

َماِء ِإََل اْْلَْرِض ُثَّ يَ ْعُرُج ِإلَْيِو ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِمَّا ت َ يُ  ونَ َدبُِّر اْْلَْمَر ِمَن السَّ  ُعدُّ
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  “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu.” (Q.S. As-Sajdah [32]: 5). 

 

Menurut Quraish Shihab ini berarti bahwa perbedaan system gerak yang 

dilakukan oleh satu pelaku mengakibatkan perbedaan system gerak yang dilakukan  

oleh satu pelaku mengakibatkan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

suatu sasaran. Batu, suara dan cahaya masing-masing membutuhkan waktu yang 

berbeda untuk mencapai sasaran yang sama. Kenyataan ini pada akhirnya 

mengantarkan kita pada keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak membutuhkan 

waktu demi mencapai hal yang dikehendakinya. Sesuatu itu adalah Allah Swt. 
41

 

Jadi, kalau Tuhan menciptakan alam ini selama enam hari, maka tidak mesti 

dipahami enam kali  dari dua puluh empat jam, atau juga tidak harus dipahami satu 

tahun dipahami ada 365 hari karena umat manusia berbeda-berbeda dalam 

menetapkan jumlah hari dalam setahun. Perbedaan ini bukan saja karena 

penggunaan perhitungan perjalanan bulan atau matahari, tetapi  karena umat 

manusia mengenal perhitungan yang lain. Sebagian ulama‟ menyatakan  bahwa  

firman Allah yang menerangkan bahwa Nabi Nuh as. Hidup di tengah-tengah 

kaumnya  selama 950 tahun tidak harus dipahami dalam kontteks perhitungan 

Syamsyiah atau Qamariah. Karena umat  manusia juga pernah mengenal perhitungan 

tahun berdasarkan musim (panas, dingin, gugur dan semi) sehuingga setahun 
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perhitungan manusia yang menggunakan ukuran perjalanan matahari, sama dengan 

empat tahun dalam perhitungan musim. 
42

 

Al- Qur‟an mengisyaratkan perbedaan perhitungan Syamsyiah dan Qamariah 

melalui ayat yang membicarakan lamanya penghuni gua (Ashhāb al Kahfi) tertidur. 

 َولَِبُثوا ِف َكْهِفِهْم َثََلَث ِمَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسًعا
Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah  

Sembilan tahun (lagi). (Q.S. Al-Kahfi [18]: 25). 

 

Tiga ratus tahun ditempat itu menurut perhitungan Syamsiah, sedangkan 

penambahan Sembilan tahun adalah berdasarkan Qamariah. Seperti diketahui 

terdapat selisih sekitar sebelas hari setiap tahun antara perhitungan Qamariah dan  

Syamsyiah. Jadi selisih Sembilan tahun itu adalah sekitar 300x11 hari, atau sama 

dengan Sembilan tahun. Allah berada diluar dimensi waktu. Sehingga bagi-Nya, 

masa lalu, kini dan masa yang akan datang sama  saja. Dari sini, dan dari sekian ayat 

yang lain, sebagian pakar tafsir menetapkan adanya relativitas waktu.
43

  

Ketika beberapa orang sahabat Nabi Saw. Mengamati keadaan bulan yang 

sedikit demi sedikit berubah dari sabit ke purnama, kemudian kembali menjadi sabit 

dan kemudian menghilang dan bertanya kepada nabi mengapa terjadi demikian, 

maka al-Qur‟an menjawab seperti yang tersirat dalam surah Al-Baqarah [2]: 189. 

َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِىلَِّة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْْلَجِّ َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِْن ََتُْتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن 
َ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ظُُهورَِىا َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن ات َّ   َقى َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِِبَا َوات َُّقوا اَّللَّ
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 Shihab, Wawasan, 548-551. 



 

 

“yang demikian itu adalah terdapat waktu-waktu untuk manusia dan untuk 

menetapkan waktu ibadah haji” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 189). 

 

Ayat tersebut antara lain mengisyaratkan bahwa peredaran matahari dan 

bulan yang menghasilkan pembagian rinci (seperti perjalanan dari sabit ke purnama), 

harus dimanfaatkan oleh manusia untuk menyelesaikan suatu tugas dan salah satu 

tugas yang harus diselesaikan itu adalah  ibadah, yang dalam hal ini dicontohkan  

dengan ibadah haji, karena ibadah haji tersebut mencerminkan seluruh rukun 

islam.
44

 

Dalam surat Al-Furqan ayat 62 dijelaskan bahwa  Allah menjadiikan malam 

dan siang  silih berganti untuk memberi waktu (kesempatan) kepada orang yang 

ingin bersyukur. Mengingat berkaitan dengan masa lampau dan ini menuntut 

intropeksi dan kesadaran menyangkut semua hal yang telah  terjadi, sehingga 

mengantarkan manusia untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Sedangkan 

bersyukur, dalam dalam definisi agama adalah menggunakan segala potensi yang 

dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya dan ini menuntut 

upaya dan kerja keras. Banyak ayat al-Qur‟an yang berbicara tentang peristiwa-

peristiwa masa lampau, lalu diakhiri dengan pernyataan “maka ambillah pelajaran 

dari peristiwa itu.“ Demikian pula ayat-ayat yang menyuruh manusia bekerja untuk 

menghadapi masa depan.
45

 

Sekarang ini, banyak ditemukan orang yang menyalahkan waktu atau 

setidaknya mengkambing hitamkan waktu ketika mengalami kegagalan. Islam 
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sebenarnya tidak pernah mengenal waktu sial atau waktu untung. Sial dan untuk 

sangat ditentukan oleh baik tidaknya usaha seseorang karena waktu bersifat netral 

dan tidak berpihak kepada siapapun. Allah telah bersumpah dengan waktu dan hal 

ini mengisyaratkan agar manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menemui 

sesuatu yang tersembunyi atau rahasia dibalik pekerjaan itu. Suatu saat akan 

dijumpai orang yang selalu dalam kerugian, yaitu orang yang menggunakan waktu 

dengan sebaik-baiknya. Semua itu baru akan disadari kelak setelah merasakan 

pedihnya penderitaan, karena penyesalan tidak datang diawal tapi datang diakhir.  

Untuk menghindarinya, agama memberikan petunjuk seperti yang disebutkan dalam 

surat al-‘Ashr agar manusia beriman, beramal soleh, saling wasiat dalam kebenaran 

dan berwasiat dengan kesabaran.
46

  

 

  

                                                           
46

Idris, Nilai, 154-155. 



 

 

BAB III 

WAKTU DALAM AL-QUR’AN 

Bab III akan membahas term-term yang sepadan dengan waktu. Bab III juga 

membahas derivasi kata waktu serta konteks ayat yang berkaitan dengan waktu 

berdasarkan pendapat para mufassir al-Qura>n. 

A. Term-term yang sepadan dengan waktu 

Kata waktu adalah istilah yang majemuk baik dalam bahasa  Indonesia 

maupun dalam bahasa Arab yang mempunyai keragaman makna ketika dikontekskan 

dengan kata yang lainya. Dalam pembahasan ini ada beberapa istilah yang penulis 

pandang sebagai suatu kata yang memiliki kesepadanan makna yang dekat dengan 

waktu. 

1. Term Ghoda>h  

Lafadz ghoda>h dalam berbagai bentuknys muncul 8 kali dalam al-Qur‟an.
47

 

Salah satu ayat yang memuat term tersebut adalah Q.S. al-An’a>m [6]: 52. 

َوََّل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهم ًِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِبِم 
ن َشْيٍء  ن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِّ   فَ َتْطُرَدُىْم فَ َتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنيَ مِّ

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan-nya di pagi 

dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul 

tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak 

memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan 

engkau (berhak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang 

zalim. 
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Ayat sebelumnya berbicara mengenai penjelasan rukun  al-Din dan pokok-

pokok aqidah, yaitu mentaukhidkan Allah Swt, tugas para rasul dan pembalasan 

atas amal-amal pada hari penghisaban. Dalam ayat ini Allah menerangkan tugas 

para rasul secara umum dengan penerapanya oleh penutup para Rasul, 

menghilangkan sangkaan-sangkaan manusia terhadap tugas itu dan menunjuk 

pada perkara pembalasan di akhirat dan bahwa segala urusan pada hari itu adalah 

kepunyaan Allah semata.
48

  

Orang-orang mentaukhidkan Allah, yang berdo‟a kepada Rabbnya waktu pagi 

dan petang hari yaitu keseluruhan waktu, karena menginginkan keridhaan-Nya. 

Yakni mereka menghadapkan diri mereka kepada Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya semata.
49

 Al-Ghada>h sama seperti al-Bukrah yaitu masa 

antara terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 

2. Term ‘Ashr 

Dalam Muʹjam Lisa>n al-ʹArab kata‘ashr diartikan waktu yang singkat.
50

 

Lafazh‘ashr adalah mashdar dari‘ashara alma’shur yang artinya“sesuatu yang 

diringkas‟.Kata‘ashr biasanya diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari 

tetapi juga dapat diartikan sebagai masa secara mutlak.
51

 Dalam Muʹjam al-
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Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-Kari>m, lafadz ‘ashr dalam bentuk isim muncul 5 

kali.
52

 Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya: Pada lafad   أَْعِصر (aku 

memeras),
53

ونَ   ,(mereka memeras anggur) يَْعِصر 
54
,(masa) اْلعَْصرِ 

55
 angin) إِْعَصار   

keras),
56

ْعِصَراتِ   .(awan) اْلم 
57

 

Salah satu Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:  

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر  (١)َواْلَعْصِر  ِإَّلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َوتَ َواَصْوا  (٢)ِإنَّ اْْلِ
(٣) ًِبْْلَقِّ َوتَ َواَصْوا ًِبلصَِّْبِ     

“Demi masa. ‚(Q.S. Al-‘Ashr [103]: 1-3) 
 

Dalam surah sebelumnya yaitu surah Al-Takatsur, Allah memperingatkan 

manusia yang menjadikan seluruh aktivitasnya hanya berupa perlombaan 

menumpuk harta dan menghabiskan waktu mereka hanya untuk maksud tersebut 

sehuingga mereka lalai akan tujuan utama  dari kehidupan ini, maka surah Al-

„Ashr ini memperingtakan tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya 

ia diisi.  

Menurut pendapat Quraish Shihab, para ulama sepakat mengartikan kata ‘ashr 

pada ayat pertama surah ini dengan waktu, hanya saja mereka berbeda pendapat 

tentang waktu yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa Ia adalah waktu atau 

masa di mana langkah dan gerak tertampung di dalamnya. Ada lagi yang 
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menentukan waktu tertentu yakni waktu dimana shalat asar dapat dilaksanakan. 

Pendapat ketiga adalah waktu atau masa  kehadiran nabi  Muhammad dalam 

pentas kehidupan ini. Pendapat yang paling tepat menurut Quraish Shihab adalah 

waktu secara umum. Dapat juga dikatakan pada surah ini Allah bersumpah demi 

waktu dan dengan menggunakan kata ‘ashr, bukan selainya, untuk mencapai hasil 

setelah manusia memeras tenaganya, sesungguhnya manusia merugi apapun hasil 

yang dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal saleh. Kerugian tersebut 

mungkin tidak akan dirasakan pada waktu disini, tetapi pasti akan disadarinya 

pada waktu „ashar menjelang matahari terbenam. Itulah agaknya rahasia  

mengapa Tuhan memilih kata ‘ashr untuk menunjuk waktu secara umum.
58

 

Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa yang terjadi di dalamnya 

bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan 

Allah yang mutlak, hikmah-Nya yang tinggi dan ilmu-Nya yang sangat 

luas.Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri seperti 

pergantian siang dengan malam yang terus-menerus, habisnya umur manusia dan 

sebagainya merupakan tanda ke-Agungan Allah Swt. 

3. Term Bukrah dan Ashi>la> 

Lafadz bukrah dengan berbagai macam bentuknya dalam al-Qur‟an muncul 8 

kali,
59

 sementara ashi>la muncul 7 kali 
60

 misalnya dalam Q.S. al-Ahza>b [33]: 41.  
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 ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ِذْكراً َكِثرياً 
Wahai orang-orang yang beriman! Ingat-lah kepada Allah, dengan 

mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya. 

 

Surah al-Ahzab di turunkan di Madinah. Nabi Muhammad Saw. di cerca dan 

di hina oleh kaum munafikin karena perkawinan beliau dengan Zainab yang 

merupakan janda bekasa anak angkat beliau. Di sisi lain cercaaan yang 

dilontarkan kepada Nabi Saw. itu, pada hakikatnya merupakan pelecehan 

terhadap ketetapan Allah. Karena itu maka kaum beriman diperintahkan oleh 

ayat di atas untuk berdzikir dan menyucikan Allah dari segala kekurangan setiap 

pagi dan petang. 

Kata bukratan yang biasa diterjemahkan pagi dan ashilan yang berarti petang 

tidak harus dipahami hanya dalam kedua waktu itu saja, tetapi di pahami 

sepanjang hari dan malam yakni setiap waktu dan saat.  

Yang di maksud bukrah adalah waktu pagi yakni waktu shalat Shubuh,
61

 

sedangkan ashi>la> adalah waktu sore (waktu sholat „Ashar)
62

. Bukrah (pagi) dari 

segi bahasa berarti awal siang, dan ashi>la> (petang) adalah masa  sesudah Ashar 

menjelang Maghrib. Dalam surah al-Ahza>b ayat 42 kedua kata tersebut 

menggambarkan pangkal dan ujung siang. Ini berarti waktu terttentu dan juga 

dapat di pahami dalam arti sepanjang siang hari. Bisa jadi penekanan siang di 

sini kkarena siang adalah waktu bekerja dan melakukan aneka aktifitas. Jika 
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demikian, setiap aktifitas yang dilakukan harus dibarengi oleh dzikir kepada 

Allah yang tentunya tidak harus dalam bentuk shalat atau bacaan tertentu. 

Sementara ulama yang memahami kata dzikr dalam arti shalat, memahami kata 

bukrah dan ashi>l dalam arti shalat Shubuh dan Ashar. Menurut mereka, ini 

dikukuhkan oleh kata yushalli> yang digunakan oleh ayat berikutnya yaitu ayat 

43. 

 

 

4. Term Isya‟  

Lafadz „isya‟ dalam al-Qur‟an muncul 2 kali
63

 misalnya dalam al-Qur‟an 

surah Yu>suf [12]: 16. 

 َوَجاُؤوْا َأًَبُىْم ِعَشاء يَ ْبُكوَن 
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil 

menangis. 
 
Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kakak-kakak Yusuf yang sepakat akan 

memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah cukup lama mereka menunggu, 

mereka enggan kembali di siang atau sore hari, karena khawatir ayah mereka 

melihat jelas dengan kebohongan pada air mata mereka. Maka  pada ayat ini 

Allah menjelaskan bahwa mereka datang kepada ayah mereka di malam hari saat 

gelap mulai tiba, sesaat setelah hilangnggnya mega merah, sisa-sisa cahaya 
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matahri setelah tenggelamnya sambil berpura-pura menangis untuk menutupi 

kebohongan mereka.
64

 Surah Yu>suf di turukan di Makkah.  

„Isya‟ adalah malam hari saat gelap mulai tiba, sesaat setelah hilangnya mega 

merah, sisa-sisa cahaya matahari setelah tenggelamnya. 

5. Term „Asyiyya‟ 

Lafadz asyiyya‟ dengan berbagai macam bentuknya dalam al-Qur‟an muncul 

11 kali,
65

 ayat-ayat yang memuat term tersebut menyinggung beberapa topic 

tentang: peringatan Allah terhadap Rosulullah agar jangan sekali-kali 

mengabaikan orang-orang yang menyembah dan menyeru Allah pagi dan petang 

semata-mata untuk mmencari ridha Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

Nya, walaupun mereka itu orang-orang miskin,
66

 perintah Allah terhadap Rasul-

Nya agar bersabar dan dapat menahan dirinya untuk duduk bersama dengan 

bebrapa orang sahabatnya yang tekun ibadah di pagi dan petang (sepanjang hari) 

karena mencari ridha Allah,
67

 penjelasan tentang Allah telah menundukan 

gunung-gunung untuk bertashbih memahasucikan Allah di waktu pagi dan 

petang.
68

 Salah satu firman Allah yang termuat dalam term ini adalah surah al-

Maryam [19]: 11. 

 اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً  َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِو ِمنَ 
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Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat 

kepada mereka; bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. 

 

Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Nabi Zakaria berdo‟a 

meminta supaya Allah memberikan putra, sedangkan istrinya mandul dan sudah 

sangat tua. Kemudian pada ayat ini Allah memberi kabar gembira dikabulkannya 

permintaannya oleh Allah, karena itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah.
69

 

6. Term Layl dan Naha>r 

Al-Lyl pada mulanya dari segi bahasa berarti hitam karena itu mala, rambut 

yang hitam dinamai layl. Malam adalah waktu terbenamnya matahari sampai 

terbitnya fajar.
70

 Layl dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur‟an muncul 92 kali, 

71
 sementara an-Naha>r muncul 57 kali,

72
 diantaranya menyinggung beberapa topic 

tentang: pernyataan Allah bahwa alam dengan segala isinya miliknya dan juga 

segala yang terjadi diwaktu malam  dan siang,
73

 keuntungan yang didapat orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah baik siang hari maupun waktu 

malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan bahwa mereka pasti 

akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka baik di dunia maupun di akhirat 

kelak,
74

 kekuasaan terhadap makhluk-Nya bahwa Dialah yang menidurkan 

manusia di malam hari untuk beristirahat menghilangkan kepayahanya karena 

berusaha di siang hari untuk mencari nafkah dan berjuang menegakkan 
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agamanya.
75

 Salah satu firman Allah yang memuat term layl dan nahar adalah 

Q.S. AL-layl [92]: 1-2. 

َهاِر ِإَذا ََتَلَّى  )١( َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى ِإنَّ َسْعَيُكْم  )٣(َوَما َخَلَق الذََّكَر َواْْلُنَثى  )٢(َوالن َّ
 )٤(َلَشَّتَّ 

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),dan siang apabila terang 

benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan,sesungguhnya usaha kamu 

memang berbeda-beda. 

  

  Al-Biqa>i menghubungkan suarh ini dengan surah sebelumnya, pada surah al-

Syams di jelaskan keadaan siapa yang menyucikan dan mengembangkan jiwanya 

serta memendam potensi positifnya dengan melakukan kedurhakaan. Dari sini di 

pahami bahwa manusia berbeda-beda dalam usahanya menelusuri jalan kebaikan 

atau keburukan. Sebagian mereka dikuasai oleh siang (terangnya) petunjuk dan 

sebagian lainya oleh malam (gelapnya) kesesatan. Dengan demikian, mereka 

dalam tujuan dan sumber mereka setelah dalam surah sebelumnya Allah 

bersumpah tentang kuasa-Nya mengarahkan dan mengendalikan jiwa menuju 

kedurhakaan dan ketakwaan, maka di sini Allah bersumpah tentang keajaiban 

perbuatan-Nya dalam kebaikan dan keburukan. Hal ini untuk membuktikan 

kesempurnaan kuasa-Nya dan bahwa Dia sendirilah yang Maha berbuat sesuai 

kehendak-Nya. Dia yang memahami antara seseorang dengan hatinya, sehingga 

Dia mengarahkannya untuk mencapai maksud-Nya.
76
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 Surah al-Layl diturunkan Allah di Makkah. Allah melalui ayat ini menggugah 

hati dan pikiran manusia untuk mempertahankan alam raya serta dirinya sendiri, 

mengapa terjadi perbedaan malam dan siang, laki-laki dan perempuan serta 

perbedaan perbuatan-perbuatan manusia. Tentu ada yang mengaturnya sehingga 

malam dan siang silih bergantu dalam bentuk yang sanagt teratur, lagi tepat dan 

serasi.
77

 

 Layl adalah waktu gelap.
78

 Ada juga yang memahami malam di mulai setelah 

terbenamnya matahari yang ditandai dengan hilangnya ufuk timur, hingga 

terbitnya fajar. Malam yang begitu panjang, kepekatan hitamnyayang bertingkat-

tingkat, begitu juga siang dengan kejelasanya. Ini mengisyaratkan juga tingkat-

tingkat amalan manusia yang baik dan yang buruk. Ada yang mencapai puncak 

kebaikan dan keburukan dan ada juga yang belum atau tidak mencapainya. 

Dengan demikian, pada malam dan siang pun terjadi perbedaan-perbedaan 

sebagaimana yang ditekankan dengan bersumpah menyebut perbuatan-perbuatan 

Allah. Al-Razi menjelaskan, al-Nahar (siang) adalah ungkapan dari adanya cahay 

matahari
79

 atau dalam keterangan al-Razi yang lain, zaman siang adalah ibarat 

dari masa adanya matahri di atas bumi dan zaman malam adalah ungkapan dari 

adanya matahari di atas bumi dan zaman malam adalah ungkapan dari adanya 

matahari di bawah bumi. Dan di dalam syari‟at Islam, mereka memulai siang dari 
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permulaan waktu keluarnya fajar pada wajibnya shalat dan puasa dan lainya dari 

berbagai hukum. Dan menurut ahli astronomi, masa puasa di dalam syara‟adalah 

zaman siang seluruhnya dengan ditambah zaman malam yang diketahui kadarnya 

serta di batasi permulaanya.
80

 

 Allah bersumpah dalam al-Qur‟an dengan malam seperti surah al-Layl 

(malam), sebagai penghargaan bagi waktu malam. Dalam surah ini terdapat 

isyarat bahwa dikala malam itu datang, tertutuplah cahaya siang, dan terjadilah 

keheningan yang merata. Waktu semacam itu sangat sesuai untuk tidur dan 

beristirahatnya tubuh dan jiwa. Apabila siang datang, maka terang benderanglah 

alam ini dan waktu semacam ini amat tepat untuk bekerja, berusaha dan 

berjuang.
81

 

7. Term Yawm  

Dalam Muʹjam Lisa>n al-ʹArab kata yawm diartikan terbitnya matahari hingga 

terbenamnya.
82

 Kata yawm berasal dari kata aywa>mun bentuk jama‟ dari kata 

ayya>mun, akan tetapi karna kata tersebut sulit untuk di ucapkan maka idghomnya 

dibuang sehingga kata ayya>mun menjadi kata al-yawm.
83

 Kata yawm digunakan 

dalam al-Qura>n untuk menunjukkan arti perjalanan satu hari satu malam,
84

 dan 
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juga menunjukkan saat atau waktu secara umum, panjang atau pendek, yang 

biasanya dihubungkan dengan suatu kejadian tertentu.
85

 

Dalam Muʹjam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-Kari>m, lafadz  yawm dalam 

bentuk isim ada 474 kali.
86

 Diantaranya menyinggung beberapa topic tentang: 

ketegasan bahwa yang mengampuni dosa seseorang di hari kiamat hanya Allah 

saja,
87

 pada hari Kiamat Allah mengumpulkan tiap-tiap umat segolongan orang-

orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian dibagi beberapa kelompok,
88

 

siksaan yang berlipat ganda kepada Fir‟aun dan kaumnya maka tidak aka nada 

penolong bagi mereka di akhirat dari siksa Allah,
89

 pada hari orang kafir melihat 

malaikat, maka pada hari itu tidaka ada kabar genbira (ampunan dan masuk surga) 

bagi mereka karena itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman kepada 

Allah dan membenarkan Rasul-Nya.
90

  

 

 

 

Salah satu firman Allah yang memuat term yawm adalah: 

ََّل ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اَّللَِّ َوَأْْيَاِِنِْم ََثًَنا َقِليًَل ُأولَِئَك ََّل َخََلَق ََلُْم ِف اْْلَِخَرِة وَ 
ُ َوََّل    يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََّل يُ زَكِّيِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ
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Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan 

sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat 

bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka 

dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan 

mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.(Q.S. ‘Ali ‘Imran [3]: 77). 

 

Pada ayat sebelumnya membecirakan perihal amanat yang di khianati.Khianat 

mengundang lahirnya pengingkaran janji dan kebohongan, bahkan kebohongan 

tidak jarang dikukuhkan dengan sumpah.Karena itu, ayat ini berbicara tentang 

orang-orang yang berkhianat dan berbohong, menggunakan sumpah untuk meraih 

keuntungan material di dunia. 

Allah menjelaskan bahwa orang yang menukar perkara akhirat yaitu janji 

yang disepakatinya dengan Allah baik di dalam bidang kepercayaan dan 

pengalaman agama dengan kenikmatan dunia, maka ia akan mmendapatkan siksa 

di akhirat.
91

 

Dikemukakan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari „Abd Allāh Ibn Abi>Afwā, 

bahwa ada seorang laki-laki berdagang di pasar menjual barang dagangannya, lalu 

ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia telah memberikan barangnya, padahal 

ia belum memberikan. Perbuatan itu, dilakukan kepada laki-laki muslim. Maka 

turunlah ayat di atas.
92

 Surah „Ali Imrān diturunkan Allah di Madinah. 

Al-Razi menjelaskan hari dengan malamnya adalah ungkapan dari perpisahan 

titik dari daerah pertengahan siang yaitu titik dari daerah ufuk atau titik dari 

daerah setengah siang dan kembalinya daerah setengah siang dan kembaliya titik 
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tersebut kepadanya.Maka zaman yang dikira-kirakan adakah ungkapan dari hari 

dan malamnya.Kemudian sesugguhnya ahli astronomi mengistilahkan atas 

penentuan daerah separuh siang menjadi permulaan bagi hari dengan 

malamnya.Adapun sebagian umat, mereka menjadikan permulaan hari dengan 

malamnya dari terpisahnya matahari dari ufuk timur dan kembalinya matahari 

padanya, dan orang yang mendukung mereka beralasan bahwasannya matahari 

ketika terbitnya itu seperti perkara yang wujud setelah tidak ada.Lalu 

menjadikannya permulaan yang pertama.
93

 

8. Term Syahr 

Lafadz syahr dengan berbagai macam bentuknya dalam al-Qur‟an muncul 21 

kali,
94

 seperti dalam surah al-Baqarah [2]: 234.  

يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنُفِسِهنَّ َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا َوالَِّذيَن 
بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن ِف أَنُفِسِهنَّ ًِبْلَمْعُروِف َواَّلّلُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن 

  َخِبريٌ 

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri 

hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian 

apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu 

mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka ** menurut cara 

yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

 

Ibrahim Al-Biqa‟i menjelaskan bahwa ayat sebelumnya membicarakan 

tentang penyusuan anak yang sebelumnya ditempatkan uraian penceraian akibat 

talaq yang terjadi di masyarakat. Ini untuk memberikan perhatian lebih besar 
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kepada anak dan memberikan kasih sayang terhadapnya. Kemudian ayat di atas 

juga berbicara tentang perceraian akibat kematian, yaitu masa tunggu istri yang di 

tinggal mati suaminya (perceraian akibat kematian). 

Pada ayat di atas Allah menjelaskan tentang lamanya masa tunggu yang 

ditinggal mati suaminya (perceraian akibat kematian). Yaitu empat bulan sepuluh 

hari. Setelah masa itu, wanita tersebut boleh dinikahi.
95

 Surah al-Baqarah turun di 

Madinah. 

9. Term „A<m 

Lafadz ‘a>m yang terdapat pada surah al-Baqarah [2]: 259. 

 َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِىَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأَّنََّ َُيْيِ ي َى َِذِه اَّلّلُ بَ ْعَد َمْوِِتَا
يَ ْومًا َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبل لَِّبْثَت  فََأَماَتُو اَّلّلُ ِمَئَة َعاٍم ُثَّ بَ َعَثُو قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثتُ 

 ِمَئَة َعاٍم فَانظُْر ِإََل طََعاِمَك َوَشَراِبَك ََلْ يَ َتَسنَّْو 

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-

bangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia 

berkata, “Bagaimana Allah Menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur?” 

Lalu Allah Mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian 

Membangkitkannya (Menghidupkannya) kembali. Dan (Allah) Bertanya, “Berapa 

lama engkau tinggal (di sini)?” Dia (orang itu) menjawab, “Aku tinggal (di sini) 

sehari atau setengah hari.” Allah Berfirman, ”Tidak! Engkau telah tinggal 

seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi 

lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar Kami Jadikan 

engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia.  

Pada ayat sebelumnya terjadi perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrut yang 

mengaku tuhan karena tidak di beri petunjuk oleh Allah mengenai keesaan dan 

kekuasaan Tuhan yang harus di sembah. Kemudian pada ayat ini Allah 

menjelaskan contoh yang lain mengenai keesaan dan kekuasaaan Allah yaitu 
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adanya seseorang yang melewati negeri yang berfikir mengenai keesaan dan 

kekuasaan Allah yaitu adanya seseorang yang melewati negeri yang berfikir 

mengenai kekuasaan Allah untuk menghidupkan negeri yang hancur yang 

dilewatinya tersebut. 

Allah dalam ayat ini menjelaskan supaya manusia melihat segala sesuatu yang 

ada dan terjadi di sekitarnya dan berfikir tentangnya yang semuanya itu 

menunjukkan tanda-tanda atau bukti adanya yang Maha Kuasa yaitu Allah  yang 

menciptakannya.
96

 

Dalam menafsiri surah al-Baqarah ayat 258 Qa>la Bal Labitsta Mi’ata ‘Am, 

al-‘Am asalnya adalah dari lafadz al-„Awm yang maknanya adalah al-Siba>hah 

(berenang), karena di dalamnya shalat yang panjang atau lama yang tidak 

mungkin untuk mentasharufkannya (menggunakanya untuk pekerjaan yang 

lain).
97

 Dalam al-Qur‟an kata „am digunakan untuk menunjukkan perjalanan 

waktu selama dua belas bulan.  

10. Term Sanah 

Asal kata sanah adalah sanawatun karena adanya ucapan al-Nuhah (ahli 

nahwu) sanawa>tun. Dan menurut pendapat yang lain berasal dari kata sanhatun 

seperti lafadz jabhatun karena adanya ucapan orang Arab Sa>nihatuhu dan wa 
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tasahamat al-nahlah idza> atat ‘alayha> al-simu>n, dan terdengar juga dalam jama‟ 

lafadz samaha>tun.98
 

Lafadz Sanah dengan berbagai macam bentuknya dalam al- Qur‟an muncul 19 

kali,
99

 misalnya: dalam Qur‟an surah al-Baqarah [2]:  96.  

ُر أَْلَف  َولََتِجَدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوْا يَ َودُّ َأَحُدُىْم َلْو يُ َعمَّ
َر َواَّلّلُ َبِصرٌي ِبَا يَ ْعَمُلونَ    َسَنٍة َوَما ُىَو ِبَُزْحزِِحِو ِمَن اْلَعَذاِب َأن يُ َعمَّ

Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka (orang-orang 

Yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih 

tamak) dari orang-orang musyrik.Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur 

seribu tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari 

azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.  

 

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa mereka (orang-orang musyrik) tidak 

akan menginginkan kematian, maka ayat ini menguraikan mereka yang mengaku 

kekasih Allah itu adalah manusia yakni anak cucu adam semuanya yang paling 

rakus atas kehidupan duniawi bahkan lebih rakus dari orang musyrik, karena 

sejak semula orang musyrik tidak percaya pada Allah dan Hari Kemudian 

sehingga hidup mereka hanya dihabiskan untuk meraih kenikmatan akhirat.  

Ayat di atas melukiskan isi hati dan pikiran orang-orang yahudi, bahwa 

masing-masing mereka menginginkan sesuatu yang mustahil. Masing-masing 

ingin seandainya diberi umur seribu tahun yaitu ingin hidup sepanjang mungkin 

di dunia, karena mereka tau bahwa amal-amal mereka tidak akan membantu 

mereka di hari kemudian. Padahal seandainya dari mereka di beri usia panjang, 
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sepanjang apapun ia yakni umur panjang itu sekali-kali tidak akan menggesernya 

sedikitpun dari siksa. Masing-masing akan mendapat sanksi sesuai dengan dosa-

dosanya, karena Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
100

 

Lafadz sanah adalah ungkapan dari perputaran matahari pada tempat 

rotasinya, maka dengan sebab perputaran tersebut muncullah empat musim,
101

 

dan seterusnya. Kemudian dalam keterangan yang lain, sanah adalah ungkapan 

dari zaman yang dihasilkan dari pergerakan matahari dari titik tertentu dari falak 

dengan gerakanya yang dihasilkan dari perbedaan pergerakan falak kembali 

padatitik itu dengan sendirinya. Hanya saja sesungguhnya kaum itu memberi 

istilah pada titik tersebut dengan titik tengah masa musim penghujan.
102

 Kata 

sanah digunakan untuk menunjukkan perjalan waktu selama dua belas bulan.
103

 

11. Term Dahr 

Dalam bahasa Arab, waktu disebut dengan dahr, merujuk kepada etimologi 

yang berasal dari huruf dal, ha, dan ra, yang memiliki arti menimpa. Kata dahr 

bentuk jama‟ nya adalah adhurun, duhu>run yang memiliki arti masa, zaman.
104

 

Dalam Muʹjam Lisa>n al-ʹArab kata dahr diartikan lamanya durasi waktu 
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kehidupan dunia.105 Lafaz} dahr dalam Muʹjam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-

Kari>m terdapat dalam 2 surat yang kedua nya disebutkan dalam bentuk tunggal.
106

 

Di antaranya menjelaskan tentang keingkaran orang-orang mushrik terhadap 

hari kebangkitan,
107

 mengingatkan manusia tentang awal kehadiranya di pentas 

bumi ini agar ia mengetahui bahwa tidaklah wajar baginya angkuh dan berpaling 

dari Penciptanya.
108

 

Kata dahr digunakan untuk menunjukkan arti waktu berkepanjangan yang 

dilalui alam raya dalam kehidupan ini. Yaitu sejak diciptakan-Nya sampai 

punahnya alam semesta ini.
109

  

a. Q.S. Al-Ja>tsiyah [45] ayat 24 

ْىُر َوَما ََلُم ِبَذِلَك  نْ َيا ََنُوُت َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإَّلَّ الدَّ َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّلَّ َحَياتُ َنا الدُّ
 ِإْن ُىْم ِإَّلَّ َيظُنُّوَن ِمْن ِعْلٍم 

Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di 

dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita 

selain masa.” Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka 

hanyalah menduga-duga saja. (Q.S. Al-Ja>tsiyah [45]: 24). 

 

Menurut Quraish Shihab ayat ini mengemukakan kedurhakaan kaum 

musyrikin yang mengatakan bahwa kehidupan ini, tidak lain kecuali dengan 

kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan di akhirat. Menurut kaum 

musyrikin, kematian  bukanlah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang 
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lain. Padahal perkataan dan kepercayaan kaum musyrikin  yang seperti itu 

tidak didasari dengan pengetahuan sedikitpun apalagi banyak. Kaum 

musyrikin hanyalah menduga-duga dan mengira-ngira saja karena melihat 

manusia dari saat ke saat melemah lalu meninggalkan pentas bumi ini tanpa 

kembali. Kata ْهر  digunakan dalam arti waktu yang dilalui oleh masa sejak الدَّ

terciptanya alam hingga punahnya. Manusia pernah suatu ketika dalam 

krtiadaan, tetapi ketika itu dahr  telah wujud. Dan ketika sekian banyak 

manusia telah tiada, dahr masih tetap ada.
110

 

b. Q.S. Al-Insa>n [76] ayat1 

ًئا َمْذُكورًا ْىِر ََلْ َيُكْن َشي ْ ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ  َىْل أََتى َعَلى اْْلِ
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, yang ketika 

itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? (Q.S. Al-Insa>n [76]: 1) 

 

Pada akhir surat al-Qiyāmah Allah memperingatkan semua pendurhaka 

bahwa Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia sambil mengecam mereka 

bahwa ia tercipta tanpa tujuan dan bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa 

beban tugas dan tanggung jawab. Pada awal surat ini Allah mengingatkan 

manusia tentang kehadirannya dipentas bumi ini sekaligus menjelaskan tujuan 

penciptaannya. Surah ini diturunkan di Madinah. 

 memiliki arti waktu secara mutlak, baik waktu jangka pendek (hi>n) ِحيه  

atau jangka panjang. Sedang kata الدَّْهر (dahr) berarti waktu berkepanjangan 
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yang telah dilalui dan akan dilalui oleh alam dunia ini. Dahr adalah masa 

wujudnya alam raya. Alam raya ini telah wujud jauh sebelum wujudnya 

manusia.  

Ayat di atas mengingatkan manusia tentang awal kehadiranya di pentas 

bumi ini agar ia mengetahui bahwa tidaklah wajar baginya angkuh dan 

berpaling dari Penciptanya. Allah menjelaskan bahwa manusia pernah tidak 

wujud sama sekali sebelumnya, ia tidak memiliki wujud mandiri, ia 

memerlukan Tuhan demi wujud dan kesinambungan wujudnya. Dengan 

demikian tidak ada satu nikmat pun yang menyentuh manusia kecuali 

bersumber dari Allah swt.
111

 

12. Term Ajal 

Kata ini berasal dari akar kata اجل (ajila) yang terdiri dari tiga huruf yaitu alif, 

ji>m dan lam, yang memiliki arti terlambat atau tertunda. Kata ajal adalah bentuk 

mufrad jamaknya a>ja>lun artinya batas waktu.
112

 

Dalam Muʹjam Lisa>n al-ʹArab kata ajal diartikan waktu yang sangat dekat 

dengan kematian.
113 Dalam Muʹjam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-Kari>m, 

lafadz ajal terdapat 56 kali.
114

 Diantaranya berkisar tentang: anjuran atau 

kewajiban menulis hutang piutang sampai waktu yang telah ditentukan,
115

 

penangguhan hukuman atas kaum musyrikin yang telah mencapai puncak 
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kedlaliman sampai hari kiamat,
116

 ancaman kepada manusia yang durhaka kepada 

Allah Swt akan adzab dan kehancuran mereka pada batas waktu yang 

ditentukan,
117

 penetapan ketentuan Allah yaitu memberi balasan kepada manusia 

setimpal dengan perbuatannya karena Allah menciptakan langit dan bumi untuk 

waktu yang ditentukan-Nya agar dalam masa itu ada kesempatan bagi manusia 

melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan ketentuan Allah,
118

 Penentuan ajal 

bagi setiap umat.
119

 

Kata ajal digunakan untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, seperti 

berakhirnya usia manusia atau usia masyarakat.
120

 

Salah satu firman Allah yang memuat term tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Q.S. Yunus (10) ayat 49. 

ُقل َّلَّ َأْمِلُك لِنَ ْفِسي َضّرًا َوََّل نَ ْفعًا ِإَّلَّ َما َشاء اَّلّلُ ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاء 
 َأَجُلُهْم َفَلَ َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَّلَ َيْستَ ْقِدُمونَ 

Katakanlah (Muhammad),”Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun 

mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah Kehendaki.” 

Bagi setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka 

tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. (Q.S. Yunus (10): 

49). 

 

Kata ajal berarti batas akhir ari sesuatu, baik usia, kegiatan, dan peristiwa 

apapun. Ajal akan datang kepada siapa saja. Semuanya akan memenuhi waktu 

(ajal) Nya. Di samping ajal yang akan datang pada setiap orang, yang tidak 
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dapat didahulukan dan juga tidak dapat di tunda, ada juga ajal bagi 

masyarakat. Ketika masyarakat telah sampai pada satu tingkat yang amat 

menggelisahkan, ketika itulah suatu masyarakat akan runtuh. Penyebab 

runtuhnya suatu system masyarakat adalah karena mereka membangkang 

dengan ketentuan Allah, yakni sunnatullah, seperti berbuat syirik.
121

 

b. Q.S. Al-An‟ām [6] ayat 2. 

ى ِعْنَدُه ُثَّ أَنْ ُتْم ََتْتَ ُرونَ    ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي ُثَّ َقَضى َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسمِّ
“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 

ditentukannya ajal (kematian), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-

Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu 

(tentang berbangkit itu). “ (Q.S. Al-An‟a>m [6]: 2). 

 

Surah al-An‟ām diturunkan di Makkah. Pada ayat 1 Allah swt. 

menjelaskan kekuasaanya tentang penciptaan langit dan bumi, gelap dan 

terang, kemudian pada ayat ini Allah menegaskan penciptaan manusia dari 

tanah yang bercampur air. Atau dengan kata lain Allah menyebutkan 

penciptaan alam raya yang besar, kemudian pada ayat ini Allah menyebutkan 

penciptaan alam kecil yakni manusia. Ayat di atas menyatakan bahwa 

manusia itu diciptakan dari tanah. Ini dalam arti bahwa makanan yang 

dimakannya terdiri dari banyak hal yang bersumber dari tanah, atau 

penciptaan dari tanah itu dalam arti penciptaan asal-usulnya yakni Adam 

as.Kemudian Allah menentukan ajalnya.
122
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Penggunaan bentuk nakirah atau infinitife untuk kata ajal 

menunjukkan bahwa ajal manusia tidak dapat diketahui manusia kapan 

tibanya secara pasti. Ayat di atas mengisyaratkan dua macam ajal. Ini juga 

dapat dipahami dari penggunaan bentuk nakirah atau infinitife kata ajal. 

Dalam kaidah dinyatakan, apabila kata yang sama berulang dalam bentuk 

nakirah, maka kata pertama berbeda maknanya dengan yang kedua. Di atas 

telah dikemukakan, bahwa ajal pertama adalah kematian setiap pribadi dan 

ajal kedua adalah masa kebangkitan, atau antara kematian dan masa 

kebangkitan. Ada juga yang memahamiajal pertama dalam arti tidur dan ajal 

kedua adalah mati, atau ajal pertama adalah ajal generasi terdahulu dan ajal 

kedua adalah belum dilalui.Pendapat terkuat tentang arti ajal adalah ajal 

kematian dan ajal kebangkitan, karena biasanya al-Qura>n menggunaka 

kataajal  bagi manusia dalam arti kematian, di sisi lain, ayat ini dikemukakan 

dalam kontek pembuktian tentang keesaan Allah dan keniscayaan hari 

kebangkitan, sehingga sangat wajar kata ajal menunjuk kepada kematian dan 

hari kebangkitan itu.
123

 

13. Term Sa>’ah 

Kata sa>’ah terambil dari kata sa>’a yaitu bagian dari waktu. Jam disebut 

dengan sa>’ah karena berkaitan dengan waktu.
124

 Kemudian makna  ini menjadi 
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meluas dengan arti hari kiamat.
125

 Sa>’ah   telah menjadi istilah al-Qur‟an yang 

bermakna akhir masa kehidupan duniawi serta kepunahan alam.
126

 Hari tersebut 

dinamai demikian karena singkatnya waktu itu ditinjau dari sisi kuasa Allah Swt. 

serta begitu mendadaknya, sehingga manusia tidak mempunyai waktu sesaat pun 

untuk menghadapinya.
127

 Setelah itu, sa>’ah  juga digunakan untuk menunjukkan 

waktu yang sangat sedikit.
128

 Dalam al-Qur‟an, penggunaan kata sa>’ah  memiliki 

tiga arti yaitu waktu yang sebentar, teramat cepat, dan hari kiamat. Kata yang 

terakhir ini lebih banyak digunakan. Ada tiga makna dari kata sa>’ah  : Pertama, 

al-sa>’ah   al-kubrā  yaitu (kiamat besar) hari dibangkitkan semua manusia dari 

kuburnya untuk dilakukan perhitungan (hisab) amal. Kedua, sa>’ah  al-wustha> 

(kiamat pertengahan), ditandai dengan kematian seorang tokoh ulama. Ketiga, al- 

sa>’ah al-sughra> (kiamat kecil) yang ditandai kematian seseorang, karena kematian 

baginya adalah sebuah kiamat.
129

 Hari tersebut dinamai demikian karena 

singkatnya waktu itu ditinjau dari sisi kuasa Allah swt.serta begitu mendadaknya, 

sehingga manusia tidak mempunyai waktu sesaat pun untuk menghadapinya.
130

 

Dalam Muʹjam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-Kari>m, Lafadz al- sa>ah 

dalam bentuk isim ada 49 kali. Diantaranya berkisar tentang: Akhir masa 
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kehidupan duniawi serta kepunahan alam,
131

 batas usia yang telah ditentukan bagi 

seseorang, dan apabila batas usia itu telah habis maka tidak dapat mengundurkanya 

barang sesaatpun dan tidak pula mendahulukanya,
132

 takut akan tibanya hari 

kiamat yakni kengerian-kengerianya dan merasa khawatir,
133

 pada hari terjadinya 

kiamat, orang-orang yang dzalim terdiam berputus asa, sedangkan orang-orang 

musyrik diam karena sudah tidak mempunyai alasan lagi.
134

  

 

 

 

Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut:  

a. Q.S. Al-A’ra>f [7] ayat187 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ ََّل ُُيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإَّلَّ ُىَو َيْسأَُلوَنَك َعِن  َن ُمْرَساَىا ُقْل ِإَنَّ اَعِة َأَيَّ السَّ
َها ُقْل  َماَواِت َواْْلَْرِض ََّل ََتْتِيُكْم ِإَّلَّ بَ ْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيّّ َعن ْ ثَ ُقَلْت ِف السَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اَّللَِّ    َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََّل يَ ْعَلُمونَ ِإَنَّ
“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “bilakah terjadinya 

?” katakanlah: “sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada 

sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatanganya 

selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang dilangit 

dan dibumi. Kiamat itu tidak akan datang kapadamu melainkan dengan tiba-

tiba”.Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar 

mengetahuinya. Katakanlah: “sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu 

adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Al-

A’ra>f [7]: 187) 
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Ayat ini menguraikan tentang hari kiamat dalam rangka menyebutkan 

kesesatan kaum musyrik serta upaya mereka menempatkan Nabi pada  posisi 

sulit. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang waktu kedatangan hari kiamat, 

dimana tidak ada satu makhlukpun yang dapat  menjelaskan waktu 

kedatangan hari kiamat kecuali Allah swt. Surat Al-A’ra>f turun di Makkah.
135

 

Yang dimaksud hari kiamat di atas adalah tentang hancurnya bumi, 

langit akan digulung, bintang-bintang akan terpecah belah dari susunanya, 

gunung-gunung akan hancur jadi abu. Masa yang pendek di dunia ini akan 

hancur-lebur dan manusia yang masih hidup diwaktu itu akan habis mati 

karena bumi tidak bisa ditempati kembali. Setelah mengalami kematian, 

manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya untuk 

memperhitungkan dosa dan pahala selama di dunia.
136

 

Menurut Sayyid Qut}b, ayat di atas menggambarkan bahwa Rasulullah 

Saw. selalu menjadi sasaran atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrik 

mengenai hari kiamat seakan-akan beliau mengetahui kapan waktu terjadinya. 

Padahal Rasulullah tidak pernah meminta kepada Tuhannya untuk mengetahui 

sesuatu yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Allah tidak pernah 

memberitahukannya kepada seorang pun dari makhluknya.
137

 

b. Q.S. An-Nahl [16] ayat 61. 
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ُرُىْم إََل َأَجٍل  َها ِمن َدآبٍَّة َوَلِكن يُ َؤخِّ َوَلْو يُ َؤاِخُذ اَّلّلُ النَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّا تَ َرَك َعَلي ْ
ى فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َّلَ َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَّلَ َيْستَ ْقِدُموَن   مَُّسمِّ

Dan kalau Allah Menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya 

tidak akan ada yang Ditinggalkan-Nya (di bumi) dari makhluk yang melata 

sekalipun, tetapi Allah Menangguhkan mereka sampai wak-tu yang sudah 

ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta 

penundaan atau percepatan sesaat pun.( Q.S. An-Nahl [16]: 61). 

 

Ayat ini menyatakan bahwa Allah akan membinasakan semua 

manusia, bahkan tidak akan membiarkan hidup walau hanya satu yang melata 

pun. Ini oleh banyak ulama dipahami bahwa yang akan dibinasakan-Nya 

bukan hanya manusia yang mempersekutukan Allah atau yang melakukan 

kedzaliman, tetapi semua yang ada di bumi. Hal tersebut untuk 

mengisyaratkan bahwa manusia semuanya terjerumus dalam kezaliman besar 

atau kecil. Karena tu, semua dibinasakan-Nya.
138

 

14. Term Hi>n  

Kata hi>n dalam bahasa Arab berasal dari tiga huruf yaitu ha, ya, dan nun yang 

berarti ketika suatu ketika, pada saat, waktu. Dalam Muʹjam Lisa>n al-ʹArab kata 

hi>n diartikanwaktu secara mutlak, pendek maupun panjang.
139

  

Dalam Muʹjam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qura>n al-Kari>m, Lafadz hi>n dengan 

bentuk isim ada 35 kali. Diantaranya berkisar tentang: turunya Nabi Adam dan 

Hawa ke dunia sampai waktu yang telah ditentukan yakni kematian atau hari 
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Kiamat nanti,
140

 peringatan bahwa kebenaran al-Qur’an pasti akan terbukti pada 

waktunya nanti entah ketika orang kafir masih hidup di  dunia atau saat kematian 

atau kebangkitan mereka di  akhirat nanti,
141

 nasehat Nabi Shaleh kepada kaum 

Tsamud yang sadar dan memikirkan tanda-tanda kenyataan adanya Tuhan supaya 

bersenang-senang di rumah mereka sampai datang adzab Tuhan,
142

 kesesatan 

yang dilakukan seseorang.
143

 

Salah satu ayat yang memuat term tersebut adalah: 

a. Q.S. Al-Mu‟Minu>n [23] ayat 54 

 َفَذْرُىْم ِف َغْمَرِِتِْم َحَّتَّ ِحنيٍ 

Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang 

ditentukan. (Q.S. Al-Mu‟Minu>n [23]: 54) 

 
Ayat ini berbicara mengenai perpecahan umat. Nabi Muhammad Saw. 

selaku Nabi dan Rasul terakhir diperintahkan untuk menyampaikan kepada 

kaum musyrikin Makkah dan siapapun bahwa karena mereka telah berpecah 

belah menjadi sekian golongan yang sesat, maka jika Nabi Muhammad Saw. 

telah berkali-kali menyampaikan ajakanmu, namun mereka tetap 

membangkang, maka biarkanlah mereka, yakni orang kafir Makkah dan selain 

mereka yang telah memebagkang, dalam kesesatan mereka sampai suatu 

waktu yang telah ditentukan Allah menyangkut mereka.  
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Ayat di atas menggambarkan keadaan seseorang yang tenggelam 

dalam kenikmatan duniawi dan berfoya-foya, kemudian lalai memikirkan 

akibat-akibatnya, seperti keadaan oang yang diliputi oleh air. Tanpa sadar 

bahwa sebentar lagi air akan menghanyutkan dan menenggelamkanya.
144

 

b. Q.S. Az-Zumar [39] ayat 42 

َها اَّللَُّ  يَ تَ َوَّفَّ اْْلَنْ ُفَس ِحنَي َمْوِِتَا َوالَِِّت َلَْ ََتُْت ِف َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َعَلي ْ
ُرونَ  ى ِإنَّ ِف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ  اْلَمْوَت َويُ ْرِسُل اْْلُْخَرى ِإََل َأَجٍل ُمَسمِّ

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa 

(orang) yang telah Dia tetapkan kematianya dan Dia melepaskan jiwa yang 

lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Az-

Zumar [39]: 42). 

 

Menurut al-Biqā‟ῑ dan Sayyid Quthb, ayat yang lalu menegaskan bahwa 

Rasul saw. Bukan pemelihara manusia, dan tidak juga bertugas mengurus 

kepentingan mereka. Yang dapat melakukan itu, hanyalah yang terus menerus 

awas dan jaga, yang tidak disentuh oleh kantuk apalagi tidur, sebab jika tidak 

demikian maka pemeliharaanya tidak akan sempurna. Karena itu Nabi 

Muhammad kendali  kedudukannya demikian tinggi disisi Allah tidak dapat 

menjadi pemelihara. Yang dapat melakukanya hanya Allah swt., karena Dia 

tidak disentuh kantuk atau tidur, tidak juga kematian, bahkan Allah 

mewafatkan manusia saat kematian dan tidurnya.Surah az-Zumar turun di 

Makkah. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah saja yang menggenggam secara 

sempurna nyawa makhluk ketika tiba masa kematianya, sehingga nyawa 

tersebut berpisah dengan badannya dan demikian juga hanya Dia yang 

menggenggam makhluk yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia 

menahan nyawa makhluk dalam genggaman tangan-Nya dan di bawah 

kekeuasaaan-Nya, yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan 

nyawa yang lain yakni yang tidur agar kembali kebadan yang bersangkutan 

sampai waktu yang ditentukan bagi kematiannya.
145

 

B. Konsep Waqt Dalam Al-Qura>n 

1. Derivasi Waqt dalam Al-Qura>n 

Kata Waqt berasal dari akar kata وقت yang terdiri dari tiga huruf, yaitu: wau, 

qaf, dan ta, yang artinya menentukan atau menetapkan waktu. Kata waktu adalah 

mufrad, bentuk jama‟nya adalah auqa>tun yang mempunyai arti waktu.
146

 Menurut 

bahasa, kata waktu diartikan dengan empat makna: (1)  seluruh  rangkaian saat, 

yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan  datang;  (2) saat  tertentu 

untuk  menyelesaikan  sesuatu; (3)  kesempatan,  tempo,  atau peluang; (4) ketika, 

atau saat terjadinya sesuatu.
147

 Sedangkan dalam Mu’jam al-Wasit kata waqt 

diartikan waktu tertentu sebagai kadar bagi sebuah perkara.
148

 Menurut al-

Manāwiy, waqt adalah kadar tertentu dari sebuah waktu atau batasan yang pasti 
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antara dua perkara yang salah satunya telah diketahui dan satunya akan 

diketahui.
149

 Sedangkan waqt dalam al-Qur>an digunakan dalam waktu batas akhir 

kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu, 

seringkali al-Qur‟an, menggunakanya dalam konteks kadar tertentu dari satu masa.  

Dalam al- Qur‟an,  sendiri ayat-ayat tentang waktu yang  tersebar dalam 

berbagai surat dan ayat dalam Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz} al-Qura>n disebut 13 

kali. Sebagian ayat tersebut turun di Makkah dan sebagian lainnya turun di 

Madinah. Kata waqt disebutkan dalam derivasi dan bentuk, yaitu dalam bentuk 

isim dibagi menjadi 6 bentuk yaitu isim masdar, jer majruir, isim zaman,isim  

jama‟ taksir, isim ma‟rifah dan isim domir. Dalam bentuk fi‟il terdapat satu 

bentuk yaitu dalam bentuk fi‟il madi. Rincianya adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Bentuk Isim 

Dalam bentuk isim terdapat 6 bentuk. Yaitu sebagai berikut: 

1) Isim Masdar 

Kata mi>qa>tan ditemukan sebanyak satu kali dalam surah An-Naba>’  

[78] ayat 17  

Kata mawqu>tan ditemukan sebanyak satu kali dalam surah  An-Nisa>’ [4] 

ayat 103. 
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2) Jer Majrur 

Kata liwaqtiha> ditemukan sebanyak satu kali dalam surah Al-A’ra>f 

[7]: 178.  

Kata limi>qa>tina ditemukan sebanyak satu kali dalam surah Al-A’raf 

[7] ayat 155 

3) Isim Zaman 

Kata alwaqti ditemukan sebanyak dua kali dalam surah. Sād [38]: 81 

dan Q.S. al-Hijr [15]: 38. 

4) Jama‟Taksir 

Kata mawa>qi>tu ditemukan sebanyak satu kali dalam surah al-Baqarah 

[2]: 189. 

5) Isim Ma‟rifat 

Kata mi>qa>tu ditemukan sebanyak satu kali dalam surah al-A‟raf [7]: 

142. 

Kata mi>qa>ti ditemukan sebanyak dua kali dalam surah as-Syu‟ara‟ 

[26]: 38 dan al-Waqi‟ah [56]: 50. 

6) Isim Domir  

Kata mi>qa>tuhum ditemukan sebanyak satu kali dalam surah ad-

Dukhan [44]: 40. 

b. Bentuk Fi’il ma>di 

Dalam bentuk fi’il ma>di terdapat satu bentuk, yaitu sebagai berikut: 



 

 

Kata uqqitat ditemukan sebanyak satu kali dalam surah al-Mursalat 

[77]: 11 

2. Kontekstualisasi Ayat TentangWaqt 

Setelah dipaparkan beberapa derivasi tentang waqt penulis akan 

menganalisa kata waqt berdasarkan bentuk-bentuknya serta konteks ayat yang 

berkaitan dengan kata waqt di dalam al-Qur>an. Berikut dijelaskan beberapa 

bentuk kata kerja yang diturunkan dari kata waqt.  

Dalam Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz} al-Qura>n kata waqt di sebut 13 

kali.
150

 yang memuat term tersebut berkisar tentang: dikumpulkanya manusia 

pada hari kiamat,
151

 keadaan zikir setelah shalat dalam keadaan gawat dapat 

dilakukan dengan cara apapun, dan shalat apabila dalam keadaan normal harus 

dilakukan dengan khusyu‟ memenuhi syarat rukunnya serta memenuhi sunnah 

dan waktu-waktunya yang telah ditentukan,
152

 waktu tiupan sangkakala yang 

pertama tanda permulaan  hari  kiamat,
153

 waktu terjadinya hari kiamat yang 

hanya dapat diketahui oleh Allah Swt,
154

 bulan sabit yang merupakan pertanda 

bagi manusia untuk menentukan waktu perkara-perkara dunia, dan sebagai 

pertanda untuk melaksanakan ibadah yang tertentu waktunya seperti puasa, 

berbuka puasa dan khususnya haji,
155

 ditetapkan waktunya, tidak dapat dimajukan 
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dan tidak dapat pula diundurkan, juga tidak dapat ditambahi serta tidak dapat 

dikurangi,
156

 hari pengadilan antara orang yang berbuat kebenaran dan orang yang 

berbuat kebatilan adalah waktu yang sudah dijanjikan untuk mereka semua.
157

 

Derivasi kata waqt tersebut adalah: 

a.  Isim masdar 

Kata waktu dalam bentuk isim masdar  disebutkan sebanyak 2 kali. 

Contohnya kata Mawqūtan.158 Dilihat dari konteksnya, kata Mawqūtan 

bermakna yang ditentukan waktunya. Hal tersebut dikaitkan dengan shalat 

apabila dalam keadaan normal harus dilakukan dengan khusyu‟ memenuhi 

syarat rukunnya serta memenuhi sunnah dan waktu-waktunya yang telah 

ditentukan. Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

ُتْم  ُتُم الصَََّلَة فَاذُْكُروا اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ن ْ فَِإَذا َقَضي ْ
 َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًًب َمْوُقوتً فََأِقيُموا الصَََّلَة ِإنَّ الصَََّلَة َكاَنْت 

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu) ingatlah Allah 

ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, 

apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu 

(sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman.(Q.S. An-Nisā’ [4]: 103). 

  

Allah memberikan pesan di atas bahwa dzikir setelah shalat dapat 

dilakukan dengan cara apapun dan bagaimanapun keadaanya. Dalam keadaan 

normal dilakukan dengan duduk, dalam keadaan gawat dilakukan dengan 

keadaan yang memungkinkan, bahwa setiap saat diwaktu berdiri, waktu 
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duduk, dan waktu berbaring. Kemudian, shalat apabila dalam keadaaan 

normal harus dilakukan dengan khusyu‟ memenuhi syarat rukunya serta 

memenuhi sunnah dan waktu-waktunya yang telah ditentukan.
159

 

Kata mawqūtan terambil dari kata waqt (waktu).Dari segi bahasa kata ini 

digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan.Setiap shalat mempunyai waktu dalam arti ada 

masa di mana seseorang harus menyelesaikannya.Apabila masa itu berlalu, 

maka pada dasarnya berlalu juga waktu shalat itu. Ada juga yang memahami 

kata ini dalam arti kewajiban yang bersinambung dan tidak berubah, sehingga 

shalat sebagai kitaban mauqutan berarti shalat adalah kewajiban yang tidak 

berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur apa pun sebabnya. 

Tidak ada alasan untuk menyebut bahwa shalat mempunyai waktu-waktu 

tertentu.Perintah shalat dan aneka ibadah yang ditetapkan setelah mengalami 

keadaan gawat perlu dilakukan.Islam mengharuskan adanya pembagian tehnis 

menyangkut masa (dari milenium sampai kedetik).Ini pada gilirannya 

mengajar umat agar memiliki rencana jangka pendek dan panjang, serta 

menyelesaikan setiap rencana itu pada waktunya.
160

 

Shalat adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan batas-batas waktu 

penunainya. Solat lah dengan lengkap dan sempurna tanpa di 

qashar.Golongan dhohiriyah berpendapat tentang tidak adanya qadha shalat 
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yang terluput, karena qadha ini tidak mencukupi dan tidak sah, sebab shalat 

itu tidak sah dilakukan kecuali pada waktunya yang telah ditentukan.Apabila 

waktunya telah habis, tidak ada jalan untuk menunaikan shalat 

tersebut.Adapun jumhur ulama‟ berpendapat sahnya mengqadha shalat yang 

terluput, mereka menganggap baik menyegerakan shalat pada awal waktu dan 

tidak suka mengakhirkanya.
161

 

b. Jer Majrur 

Kata waktu dalam bentuk jer majrur secara keseluruhan disebutkan 

sebanyak dua kali. Contohnya kata Limi>qa>tinā.162 Dilihat dari konteksnya, 

kata Limi>qa>tinā bermakna pada waktu yang kami tentukan. Makna tersebut 

dikaitkan dengan perkara yang di tampakkan oleh Allah melainkan hanya 

sebesar jari kelingking. 

Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

ا َجاَء مُ  وَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُُّو قَاَل َربِّ َأِرِن أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تَ َراِن َوَلِكِن َوَلمَّ
ا  ا ََتَلَّى رَبُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكِّ اْنظُْر ِإََل اْْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَف تَ َراِن فَ َلمَّ

ا َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوَأََن َأوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ لَ   مَّ
Dan ketika Musa datang untuk (munajat) pada waktu yang telah Kami 

Tentukan dan Tuhan telah Berfirman (langsung) kepadanya, (Musa) berkata, 

“Ya Tuhan-ku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat 

Engkau.” (Allah) Berfirman, “Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, 

namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) 

niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika Tuhan-nya Menampakkan 

(keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun 

jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, “Maha Suci Engkau, aku 
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bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. 

(Al-A‟raf  [7]: 143). 

 

 Ketika Nabi Musa as. mendapat anugerah “mendengar kalam Ilahi”, 

yakni kitab Taurat yang akan jadi  pimpinan bagi bangsanya, beliau timbul 

hasrat untuk memperoleh yang lebih dari itu, yakni berbicara dengan tuhan 

dan melihatnya sekaligus.
163

 Bahwa mereka tidak akan beriman sebelum  

melihat Allah dengan jelas, yakni dengan mata kepala.
164

 Tidaklah dapat 

melihat Al lah dengan mata kepala lagi terang-terangan sebagaimana 

permintaan sebagian umatnya.
165

  

Nabi Musa As. berharap bisa melihat-Nya dengan satu cara melalui 

potensi yang Allah anugerahkan kepadanya, sekaligus sesuai dengan 

keagungan serta kesuciaan Allah swt. walau bukan dengan terang-terangan, 

atau bukan langsung dengan pandangan mata.
166

  

Dia yaqin, dan  tidak ada keraguan sedikitpun, akan tetapi Dia masih 

meminta hendak melihat Allah. Keinginan  melakukan hal tersebut 

dikarenakan nabi Musa punya keyakinan yang lebih tinggi, yaitu cinta. Sebab 

cinta itulah maka Allah menunjukkan diri kepada gunung, sehingga gunung 

tersebut hancur.
167

 Ketika melihat kejadian tersebut beliau pingsan seperti 
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orang kena petir.
168

 Beliau merasa sangat puas, sebab Allah benar-benar telah 

menyatakan cinta kepadaNya.
169

  

Maksud Nabi Musa as. itu adalah melihat Allah dengan nalarnya. 

Betapapun dan penampakan apapun yang beliau maksudkan, namun yang 

jelas adalah permohonan tersebut tidak diperkenankan Allah swt. Tidak 

seorangpun di dunia ini  yang pernah melihat Allah swt. Bagi Siapa yang 

berkata bahwa Nabi Muhammad saw. melihat Tuhannya, maka dia telah 

berbohong.
170

 Adapun di dunia ini, cukuplah dengan ilmul yaqin dan haqqul 

yaqin. Adapun ainul yaqin biarlah di akhirat kelak.
171

  

M. Quraish Shihab dalam Tafsi>r Al-Mis }bah mengutip pendapat Al-

Ghazali dalam bukunya al-Maqshadul-Asna mengatakan bahwa manusia pun 

tidak dapat melihat dalam arti menjangkau hakikat Allah dengan nalarnya. 

Ketuhanan adalah sesuatu yang hanya dimiliki Allah, tidak dapat tergambar 

dalam benak sesuatu yang mengenalnya kecuali Allah atau yang sama 

dengan-Nya, dan karena tidak ada yang sama dengan-Nya, maka tidak ada 

yang mengenalnya kecuali Allah.
172

 

 

 

c. Isim Zaman 
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Kata waktu dalam bentuk isim zaman diulang sebanyak 2 kali. Contohnya 

adalah Al-waqti.173
 Dilihat dari konteksnya, kata Al-waqti bermakna waktu 

(hari kiamat). Hal ini dikaitkan dengan waktu tiupan sangkakala pertama 

adalah tanda permulaan  hari  kiamat.  

Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

 ِإََل يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ 
Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat). (Q.S. 

Al-Hijr [15]: 38). 

 

Ayat ini berbicara mengenai kutukan Allah yang diberikan kepada sang 

iblis dengan sebab keangkuhan dan kedurhakaan yang lahir dari 

kedengkiannya kepada Adam As.yang menganggap dirinya lebih terhormat 

dan mulia dari adam.
174

 Ia tidak memohon ampun, tidak juga meminta 

ditinggikan derajatnya, tetapi ia berkata dengan tujuan menjerumuskan 

manusia, serta meminta dipanjangkan usia sampai semua manusia 

dibangkitkan dari kubur, yaitu hari Kiamat. Akan tetapi setelah itu dia harus 

mati dan mempertanggung jawabkan atas apa yang ia perbuat.
175

  

Iblis berangan-angan bahwa dirinya akan mangajak anak cucu adam yang 

ada di bumi ini berbuat maksiat, yang mana dengan berbuat maksiat itu di 

anggap baik oleh mereka walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan 

sesuatu yang menyesatkan. Kecuali bagi orang-orang yang ikhlas dan taat 
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kepada Allah, setan tidak punya kekuasaan dan kekuatan untuk mengganggu 

manusia.
176

 Permohonan iblis untuk mengganggu manusia dalam perjalananya 

menuju Allah ini dikabulkan. Dia meminta berbuat demikian sampai dunia ini 

di tutup.
177

 

Iblis minta ditangguhkan usianya sampai hari berbangkit, bukan untuk 

menyesali perbuatanya dihadapan Allah, bukan untuk bertobat dan menutupi 

dosa-dosa besarnya. Tetapi, tujuanya untuk melampiaskan balas dendamnya 

kepada Adam dan anak cucunya yang telah menyebabkan dia terusir dan 

mendapat laknat. Dia menghubungkan laknat Allah itu kepada Adam dan 

bukan kepada kesalahannya yang telah menolak perintah Allah.
178

 

d. Isim jama‟ taksir 

Kata waktu dalam bentuk isim jama‟ taksir disebutkan 1 kali. Contohnya 

adalah kata Mawāqῑtu.
179

 Dilihat dari konteksnya, kata Mawāqῑtu bermakna 

tanda-tanda waktu tertentu. Hal ini dikaitkan dengan bulan sabit yang 

merupakan pertanda bagi manusia untuk menentukan waktu perkara-perkara 

dunia, dan sebagai pertanda untuk melaksanakan ibadah yang ditentukan 

waktunya seperti puasa, berbuka puasa dan khususnya haji.  
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Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِىلَِّة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْْلَجِّ َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِْن ََتُْتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن 
َ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ظُُهورَِىا َوَلِكنَّ   اْلِِبَّ َمِن ات ََّقى َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِِبَا َوات َُّقوا اَّللَّ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit.Katakanlah, 

“Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah 

suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah 

(kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, 

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 189). 

Ayat ini berbicara tentang persoalan yang sangat erat dengan pelaksanaan 

puasa dari segi penentuan waktu, awal dan akhirnya, yaitu soal bulan. Bulan 

adalah tanda-tanda bagi umat manusia di dalam menentukan urusan dunia 

mereka.
180

 Cukup banyak hukum-hukum agama yang dikaitkan dengan kehadiran  

dan kepergian bulan, seperti puasa, haji, zakat, masa hamil, masa tunggu dan 

menyusukan bagi wanita dan sebagainya.
181

   

Allah  menjelaskan tentang bulan sabit dimana terdapat sekian banyak hukum  

agama yang berkaitan dengannya, diantaranya adalah ibadah haji. Pada masa 

jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari  

belakang bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada 

Rasulullah SAW. maka diturunkanlah ayat ini.
182

 

Bagi mereka dalam hal memasuki rumah dari belakang di anggap termasuk 

amal kabaikan yang hakiki, padahal apa yang mereka lakukan itu merupakan 

suatu kesalahan. Kebaikan yang hakiki adalah takwa kepada Allah dengan 
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menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kotor, serta menghiasi diri 

dengan keutamaan-keutamaan, dan mengikuti kebenaran dan beramal kebaikan. 

Seperti halnya memasuki rumah dari depan, tidak dari belakang.
183

 

Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang bulan 

sabit itu, tentang penampakanya, perkembanganya, dan penyusutannya kembali, 

dan juga mengenai kegunaan diciptakannya bulan sabit. Yakni sebagai tanda-

tanda waktu bagi manusia untuk bertahallul dan berihram, untuk berpuasa dan 

tidak berpuasa; untuk nikah, talak dan iddah; untuk mengadakan taransaksi-

transaksi, perniagaan, utang-piutang; dan untuk urusan-urusan agama maupun 

urusan-urusan dunia.
184

 

e. Isim Ma‟rifat 

Kata waktu dalam bentuk isim makan disebutkan sebanyak 3 kali. Contohnya 

adalah kata Mῑqāti.185 Dilihat dari konteksnya, kata Mῑqāti bermakna waktu-

waktu tertentu yang dikaitkan dengan ditetapkanya waktu, yakni tidak dapat 

dimajukan dan tidak dapat pula diundurkan, juga tidak dapat ditambahi serta tidak 

dapat dikurangi.  

Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

 َمْعُلومٍ َلَمْجُموُعوَن ِإََل ِميَقاِت يَ ْوٍم 
Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah 

dimaklumi. (Q.S. Al-Wāqi’ah [56]: 50). 
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Kata miqat berarti alat untuk waktu, tetapi maknanya diperluas sehingga 

berarti waktu, atau tempat sesuatu.
186

 Sedangkan menurut al-Maragi kata miqat 

diartiakan saat yang ditentukan untuk sesuatu. Maksudnya adalah hari kiamat, 

karena hari itulah saat penentuan penghabisan dunia.
187

 Bahwa orang-orang 

terdahulu yang menganggap tidak mungkin orang yang sudah meninggal akan 

dibangkitkan kembali. Mereka benar-benar akan dibangkitkan disatu tanah lapang 

pada hari yang ditentukan itu, dan tidak diragukan bahwa dikumpulkannya 

bilangan manusia yang tiada terhingga banyaknya, dan lebih mengherankan lagi 

dari pada kebagkitan itu sendiri.
188

 Semua yang telah mati dibangkitkan kembali 

untuk memulai kehidupan yang kedua. Tubuh yang rusak menjadi tulang belulang 

akan dikembalikan-Nya seperti sedia kala. Mereka dikumpulkan pada satu padang 

terbuka yang lazimnya di sebut padang mahsyar. Pada saat itu akan ada kejadian-

kejadian yang sangat menakutkan yang dimaksudkan agar manusia bisa 

mengambil pelajaran dari hal tersebut.
189

 

f. Isim Domir (Domir Munfasil) 

Kata waktu dalam bentuk isim domir disebutkan 1 kali. Contohnya adalah 

kata Mῑqātuhum.190 Dilihat dari konteksnya, kata Mῑqātuhum bermakna waktu 

mereka yang dikaitkan dengan hari pengadilan antara orang yang berbuat 
                                                           

186
Shihab, Al-Mishbah, Vol. 13, 561. 

187
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi (semarang: Cv Toha Putra, 

1989), 245. 
188

Ibid, 249. 
189

Abdurrahman Habanakah, Pokok-pukok Aqidah Islam  (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1998), 543. 
190

Lihat al-Qur‟an, ad-Dukhān [44]: 40. 



 

 

kebenaran dan orang yang berbuat kebatilan adalah waktu yang sudah dijanjikan 

untuk mereka semua.  

Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

 ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل ِميَقاتُ ُهْم َأْْجَِعنيَ 
Sungguh, hari keputusan (hari kiamat) adalah waktu yang dijanjikan bagi 

mereka semuanya.(Q.S. Ad-Dukhān [44]: 40). 

Ayat ini menjelaskan adanya  hari pembalasan bagi siapa yang taat dan siapa 

yang membangkang.
191

 Maka siapa saja yang berlaku baik dengan beriman 

kepada Allah, menaatinya, serta berlaku istiqamah dalam menjalankan syariat-

Nya di dunia, pasti Allah menyediakan untuknya di alam akhirat kebahagiaan 

yang kekal dan kenikmatan yang tiada henti. Sebaliknya, siapa saja yang berlaku 

kafir dan maksiat kepada Allah, maka disediakan baginya diakhirat hukuman dan 

pembalasan yang setimpal dengan penuh keadilan.
192

 Atau bisa dinamakan hari 

keputusan, nasib bahagia masuk surga atau nasib celaka yang masuk neraka,
193

 

dan juga membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil.
194

 Mereka 

mendapat balasan atas apa yang telah mereka perbuat, tanpa dapat dibantu oleh 

seseorang, dan tidak dikasihi seseorang, kecuali orang yang mendapat rahmat 

Allah Rabb  yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yaitu, yang keluar dari 

tangan-Nya untuk bekerja, dan kembali ketangan-Nya untuk mendapatkan 
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balasan dari-Nya. Dan, diantara keluarnya mereka serta kembalinya mereka itu 

adalah waktu untuk bekerja dan mendapatkan cobaan.
195

 

g. Kata kerja waktu lampau (fi’il Mādi) 

Kata waktu dalam bentuk fi’il Mādi disebutkan sebanyak 1 kali. Contohnya 

adalah kata uqqitat.
196

 Dilihat dari konteksnya, kata uqqitat bermakna waktu 

mereka yang dikaitkan dengan dikumpulkanya manusia pada hari kiamat.   

Contoh konteks ayatnya adalah sebagai berikut: 

 َوِإَذا الرُُّسُل أُقَِّتتْ 
Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.(QS. Al-Mursalat; [77]: 

11). 

 
Ayat di atas menjelaskan apa yang akan terjadi sebelum jatuhnya siksa yang 

dijanjikan itu. Kata uqqitat terambil dari kata waqt yang bermakna masa yang 

berlangsung dan berakhirnya suatu pekerjaan. Jika berbicara waktu shalat Zhuhur, 

maka itu berarti pada masa yang  dimaksud shalat zhuhur telah dilakukan dan 

sudah harus selesai paling lambat dengan berakhirnya masa itu.  

Berbeda pendapat ulama tentang waktu  bagi rasul yang dimaksud. Di 

samping makna di atas, ada juga  yang memahaminya dalam arti waktu 

dikumpulkannya para rasul itu. Ada lagi yang memahami kata tersebut dalam arti 

“batas akhir”, yakni batas akhir yang diberikan kepada para rasul itu dan yang 
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mereka tunggu-tunggu guna terbuktinya apa yang mereka sampaikan, yakni hari 

Kiamat.
197

 

Surah ini juga memaparkan urusan besar lainya yang ditangguhkan waktunya 

hingga hari kiamat.Yaitu, dijanjikanya kepada para rasul untuk melihat hasil 

dakwah kepada agama Allah sewaktu di dunia sepanjang masa.Para rasul telah 

ditentukan waktunya pada hari itu.Disanalah janji tersebut direalisasikan untuk 

melakukan perhitungan terakhir tentang urusan besar yang mengalahkan langit, 

bumi, gunung. Juga untuk memutuskan semua persoalan yang berhubungan 

dengan kehidupan di bumi (dunia) dan keputusan Allah padanya untuk 

mengumumkan kalimat terakhir yang merupakan kesudahan semua generasi dan 

angkatan.
198

 

C. Manfaat Menghargai Waktu 

Al-Qur’an memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan waktu semaksimal 

mungkin, bahkan dituntutnya umat manusia untuk mengisi seluruh waktunya dengan 

berbagai amal dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya.
199

 

Memanfaatkan waktu dengan melakukan hal yang bernilai itu lebih baik dari pada 

terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Sedangkan membiarkan diri dalam 

kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri dan merusak tubuh dengan 

narkoba.
200
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Al-Qur’an juga mengecam secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya 

dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak. Atau melengahkan sesuatu 

yang lebih penting seperti sebagian remaja, sekadar mengisinya dengan bersolek 

seperti sementara wanita, atau menumpuk harta benda dan memperbanyak anak 

dengan tujuan berbangga-bangga seperti  halnya dilakukan banyak orangtua.
201

 

Dalam Islam,waktu bukan hanya sekedar lebih  berharga dari pada emas  atau 

seperti pepatah inggris mengatakan time is  money. Lebih dari itu, waktu dalamIslam 

adalah “kehidupan”al-waqtu huwa al-hayah.
202

 Oleh karena itu, Rasulullah Saw. 

memerintahkan umatnya agar mmemanfaatkan waktu yang tersisa dengan lima hal. 

Nabi Saw. bersabda:  

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليو و سلم لرجل و ىو 
َتَك قَ ْبَل َسَقِمَك َوِغَناَك قَ ْبَل ِاْغَتِنَم ََخًْسا قَ ْبَل ََخٍْس : يعظو : َشَباَبَك قَ ْبَل َىَرِمَك َوِصحَّ

 فَ ْقِرَك َوِفَراِغَك قَ ْبَل ُشغِلَك َوَحَياَتَك قَ ْبَل َمْوِتَك )رواه اْلاكم(
Dari ibnu „abbas ra. Rasulullah Saw. bersabda: Manfaatkanlah (oleh kalian) 

lima hal, sebelum  datang lima hal: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, 

masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu 

miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu 

sebelum datang ajalmu.” (HR. Hâkim, sanadnya shahih dari Ibnu Abbas).
203

 

Pertama, masa muda.Masa muda adalah masa keemasan seorang manusia. Ia 

merupakan masa ideal untuk melakukan apa saja mengukir prestasi dan menggapai 
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cita-cita. Masa muda adalah masa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan 

Allah. Hal ini dijelaskan olehNabi Muhammad Saw,“tidak akan tergelincir kaki  anak 

Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara tentang usianya 

untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, hartanya dari mana ia 

peroleh dan kemana ia belanjakan, dan apa yang diperbuat dengan ilmunya”. Oleh 

karena itu, islam memiliki perhatian khusus kepada pemuda.
204

 

Kedua, masa sehat. Pepatah arab menyatakan, “As-Shihhatu tajun ‘ala ru’us 

al-asiha’ lā yarāha illa al-mardha‛(kesehatan adalah mahkota diatas kepala orang 

yang sehat dan tidak ada yang dapat melihatnya kecuali orang yang sakit), itulah 

kesehatan. Akan tetapi kebanyakan orang lupa akan arti dan makna kesehatan, 

kecuali setelah kesehataan itu hilang dari mereka. Ketika sakit datang menggatikanya, 

barulah kita  sadar bahwa kesehatan itu mahal. Masa sehat sebaiknya kita gunakan 

untuk beramal shaleh, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Maka manfaatkanlah masa  

sehat ini dengan sebaik-baiknya.
205

 

Ketiga, masa kaya.Kekayaan adalah titiipan Allah. Maka, ia tidak  layak untuk 

disombongkan dan dibanggakan. Selagi masih ada waktu dankesempatan, 

pergunakanlah kekayaan itu untuk sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh 

Allah.
206

 

Keempat, waktu luang.Waktu luang adalah kesempatan emas untuk 

menginfestasi kebaikan. Waktu luang ini akan sia-sia jika tidak dikontrol. Waktu 

                                                           
204

Sutan Bahtiar, Manajemen Waktu Islami, 77. 
205

Ibid,  78. 
206

Ibid, 79. 



 

 

luang adalah kekosongan, kosong dari kegiatan yang positiif.Jangan biarkan waktu 

itu kosong dan berlalu tanpa makna.
207

 Al-Qur’an tidak memerintahkan asal bekerja 

saja, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati.Al-Qura>n tidak memberi 

peluang kepada sesorang untuk tidak melakukan suatu aktifitas kerja sepanjang saat 

yang dialaminya dalam kehidupan dunia ini.
208

 

Setelah berpesan demikian, kembali surat ini memberi petunjuk kepada umat 

manusia agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan walaupun 

baru saja menyelesaikan pekerjaan yang lain, dengan menjadikan harapan senantiasa 

hanya tertuju kepada Allah Swt. 

 فَِإَذا فَ َرْغَت فَانَصْب 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S. As-Sharh} [94]: 7). 

 

Kata faraghta terambil dari kata faragha yang ditemukan dalam Al-Qur’an 

sebanyak 6 kali
209

 dengan berbagai bentuk derivasinya. Dari segi bahasa, kata 

tersebut berarti  kosong setelah sebelumnya penuh, baik secara material maupun 

immaterial. Seperti gelas yang tadinya dipenuhi air, kemudian diminum atau tumpah 

sehingga gelas itu menjadi kosong. Atau hati yang tadinya gundah dipenuhi oleh 

ketakutan dan kesedihan, kemudian plong, semua digambarkan dengan akar kata 

ini.
210
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Kata faragh tidak digunakan selain pada kekosongan yang didahului oleh 

kepenuhan, maupun keluangan yang didahului oleh kesibukan. 

Dari sini jelas bahwa kekosongan yang dimaksud harus didahului oleh adanya 

sesuatu yang mengisi “wadah” kosong itu. Seseorang yang telah memenuhi waktunya 

dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu 

antara selesai pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai 

faragh. 

Jika berada dalam keluangan (faragh) sedangkan sebelumnya telah memenuhi 

waktu dengan kerja keras, itulah yang dimaksud denganfan-shab.Kata fan-shab 

yangberarti berat atau letih.
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Kelima, hidup. Kesempatan hidup  hanya sekali dan umur begitu singkat. Kita 

mengira umur begitu panjang, padahal ia hanya terdiri dari tiga helaan napas: napas 

yang lalu yang sudah kita hempaskan, napas yang sedang kita hirup dan akan kita 

embuskan, dan napas yang akan datang. Semua itu sangat merugi bila kita biarkan 

berhambur tanpa arti.
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Maka sebelum hal itu datang, kita berusaha untuk memanfaatkan hidup ini 

dengan saebaik-baiknya. Seorang muslim tidak dinilai dari panjang pendeknya umur 

yang diberikan oleh Allah, tapi dinilai dari apa yang diperbuatnya untuk Allah. Umur 

yang panjang bukan jaminan kebaikan, bisa jadi umur  yang  panjang malah semakin 
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membuka pintu-pintu maksiat dan umur yang singkat jika diatur dengan baik menjadi 

sangat bermanfaat. 

 

 

 

  



 

 

BAB IV 

ANALISIS AYAT WAKTU DALAM AL-QURAN 

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis analisa 

sebagaimana keterangan Quraish Shihab, bahwa al-Qura>n memperkenalkan tem-term 

waktu, tujuan kehadiran waktu, penggunaan waktu dan adanya relativitas waktu, baik 

yang berkaitan dengan dimensi ruang, keadaan, maupun pelaku yang menurut penulis 

merupakan kunci jawaban dari pada rahasia waktu. Al-Qura>n adalah wahyu yang 

menunjukkan secara keseluruhan mengenai waktu dan hikmah apa yang  terdapat 

adanya waktu tersebut.  

A. Bentuk-bentuk Pengungkapan Waktu Dalam al-Qur’an 

Dari uraian bab satu sampai dengan bab tiga, maka dapat dianalisis bahwa: 

Pembahasan tentang waktu setidaknya memiliki empat makna yang terkandung 

didalamnya: pertama, seluruh rangkaian saat yang telah lalu, sekarang dan yang 

akan datang. Kedua, saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Ketiga, 

kesempatan, tempo atau peluang. Keempat, ketika atau saat terjadinya sesuatu. 

Al-Qura>n menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna tersebut, 

seperti: (1).  Seluruh rangkaian saat yang telah lalu, sekarang dan yang akan 

datang, yang ditunjukkan dengan kata ghadah, „ashr, bukrah, ashi>la>, „asyiyya‟, 

isya‟, layl, nahar, yawm, syahr, „am, sanah. (2). Saat tertentu untuk 

menyelesaikan sesuatu dan (3). Kesempatan, tempo atau peluang yang 

ditunjukkan  dengan kata waqt. Karena waqt digunakan dalam arti batas 



 

 

kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu aktifitas. Arti ini tercermin 

dari waktu-waktu shalat yang memberi kesan tentang keharusan adanya 

pembagian teknis mengenai masa yang di alami seperti detik, menit, jam, hari, 

minggu, bulan, tahun dan seterusnya dan sekaligus keharusan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dalam waktu-waktu tersebut dan bukanya 

membiarkanya berlalu hampa. (4). Ketika atau saat terjadinya sesuatu yang 

ditunjukkan dengan kata dahr, ajal, hin dan sa‟ah. 

B. Pandangan Al-Qur’an Tentang Waktu 

 Dahr digunakan dalam arti waktu yang dilalui oleh masa sejak terciptanya alam 

hingga punahnya. Dahr yang terdapat dalam surat Al-Insa>n ayat 1, penulis 

memahami ayat tersebut sebagai isyarat bahwa zaman tidak diciptakan kecuali untuk 

manusia. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang termulia dan ini 

membuktikan keniscayaan kebangkitan agar manusia memperoleh balasan dan 

ganjaranya. Senada dengan tafsiran surat Al-Jatsiyah ayat 24, kata dahr, berarti waktu 

yang dilalui oleh masa sejak terciptanya alam hingga punahnya. Manusia pernah 

suatu ketika dalam ketiadaan, tetapi ketika itu dahr telah wujud. Dan ketika sekian 

banyak manusia telah tiada, dahr masih tetap ada.  

Kedua, kata ajal, yang terdapat dalam surat Al-An’a>m ayat 2. Menurut 

Thabatthaba‟i dengan mengutip pendapat al-Raghib al-Asfahani tentang arti ajal, 

yakni waktu tertentu atau berakhirnya masa sesuatu. Itu menunjukkan bahwa waktu 

tidak akan pernah kembali. Ulama‟ bermadzhab syi‟ah itu menjelaskan bahwa ajal 



 

 

ada dua macam. Pertama, ajal yang secara umum yag tidak diketahui kapan 

datangnya dan kedua ajal yang berada di sisi Allah. Hubungan antara ajal pertama 

dan ajal kedua serupa dengan hubungan antara sesuatu yang mutlak dan sesuatu yang 

bersyarat.Sesuatu yang bersayarat bisa saja tidak terjadi jika sayaratnya tidak 

dipenuhi, berbeda dengan sesuatu yang mutlak tanpa syarat. Menurut nawawi, ayat 

tersebut menjelaskan bahwa Allah menentukan kematian seseorang pada waktu 

tertentu. Ketentuan tersebut tergantung pada kehendak-Nya. Kemudian, dengan 

terjadinya kematian tersebut merupakan  batas waktu tertentu untuk membangkitkan 

seluruh manusia dari alam barzah.
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 Dari pendapat di atas dapat di analisa bahwa 

keadaan seluruh manusia sepenuhnya di kuasai oleh Allah Swt. karena Dia yang 

menciptakannya sejak semula. Kemudian ayat tersebut juga mengisyaratkan adanya 

dua macam ajal. Sedangkan yang dimaksud ajal tersebut adalah kematian dan 

kebangkitan. Sedangkan ajal dalam surah Yunus ayat 49 diartikan sebagai batas akhir 

dari sesuatu, baik itu usia atau kegiatan dan peristiwa apapun. Dalam hal ini Quraish 

Shihab menganggap bahwa tidak hanya kematian makhluk yang bisa disebut ajal. 

Akan tetapi segala sesuatu peristiwa, kegiatan dan usia mempunyai batas akhirnya 

masing-masing.  

Ketiga adalah hi>n, yang terdapat dalam surat Al-Mu‟minu>n ayat 54, dikatakan 

bahwa kata hi>n  menjelaskan untuk membiarkan kaum yang sesat sampai pada waktu 

yang ditentukan oleh Allah. Dalam surah Al-Zumar ayat 42. Menurut Imam an-
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Nawawi dalam tafsirnya, kalimat hi>n, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa 

sesungguhnya Allah-lah yang menguasai semua ruh dari semua badan ketika matinya 

jasad-jasad tersebut, dan Dia-lah juga yang menciptakan maut, menghilangkan indra 

perasa dan juga yang menguasai ruh orang-orang yang belum mati. Dari pendapat 

tersebut, penulis setuju bahwa hanya Allah yang bisa menguasai semua ruh dan juga 

hanya Allah yang menciptakan maut. Jadi dengan demikian, tidak ada satu 

manusiapun yang mengetahui akan kematian dirinya dan kematian orang lain.   

Keempat, kata sa>ah, yang terdapat dalam surat Al-A’ra>f ayat 187. Quraish Shihab 

mengartikan kata tersebut dengan akhir masa kehidupan duniawi serta kepunahan 

alam untuk memasuki tahap hidup baru di akhirat. Juga bisa disebut dengan hari 

kiamat. Lain hal nya dengan arti hari kiamat pada surah An-Nahl ayat 61 yang 

diartikan dengan sesaat. Dari kedua arti tersebut dalam mengartikan kata sa>ah, dapat 

dipahami bahwa kiamat pasti akan datang suatu hari nanti, dan kedatanganya hanya 

Allah yang mengetahui nya, ketika kiamat datang maka seluruh makhluk tidak akan 

dapat menyelamatkan diri mereka sesaatpun, dan mereka tidak akan dapat 

mengundurkan dan memajukan sesaat pun jika waktu yang ditentukan oleh Allah 

telah tiba. Selain itu, sa>ah juga dimaksudkan dengan nama-nama yang umum seperti 

bintang. Kemudian, dinamakan sa>ah karena terjadinya kiamat tersebut saat manusia 



 

 

lupa terhadap makhluk lainya atau karena sesungguhnya hisabnya makhluk itu 

dilaksanakan pada waktu itu.
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C. Manfaat Waktu Menurut Al-Qur’an 

Setiap Muslim harus memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan berbagai 

amal dengan mempergunakan semua daya yang di milikinya. Tidak boleh baginya 

untuk menyia-nyiakan waktunya hanya untuk bersenang-senang, bermain tanpa 

tujuan tertentu seperti kanak-kanak. Atau hanya sekedar mengisinya dengan bersolek 

seperti wanita dan juga menumpuk banyak harta serta berbangga-bangga 

memperbanyak anak. Setiap yang dilakukannya tidak akan ada yang luput dari 

pengawasanNya. Waktu harus diisi dengan kebaikan serta menjauh dari kedurhakaan. 

Oleh karena itu rasulullah Saw. memerintahkan umatnya agar memanfaatkan waktu 

yang tersisa dalam lima hal yaitu, masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat 

sebelum datang masa sakit, waktu kaya sebelum datang waktu miskin, waktu luang 

sebelum datang waktu sibuk , dan waktu hidup sebelum datang ajal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab satu sampai dengan bab empat, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Di dalam al-Qura>n pengungkapan waktu terdapat dua bentuk. Pertama, term yang 

menunjukkan durasi yang jelas batasanya seperti  ghada>h, ‘ashr, bukrah, ashi>la, 

‘asyiyya’, ‘isya’, layl, naha>r, yawm, syahr, ‘am, sanah.  Kedua, term yang 

menunjukkan durasi yang tidak jelas batasanya yaitu waqt, dahr, ajal, hi>n dan 

sa>‟ah. 

2. Pandangan al-Qur‟an tentang waktu. Waktu merupakan sesuatu yang sangat 

penting sehingga berulangkali Allah menyebutnya dalam al-Qura>n baik yang 

menunjukkan durasi yang jelas batasannya maupun yang tidak jelas batasanya. 

Pertama, term yang menunj ukkan durasi yang jelas batasnya berisi tentang 

waktu-waktu tertentu atau momentum kebajikan seperti kata „Ashr (QS. al-„Ashr 

[103]: 1-3), Layl (Q.S. al-Layl [92]: 1-4), waktu untuk beribadah seperti kata 

„asyiyya‟ (Q.S. Maryam [19]: 11) dan juga menunjukkan perjalanan waktu atau 

perputaran matahari dan bulan seperti kata syahr (Q.S. al-Baqarah [2]: 234), „am 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 234), sanah (Q.S. al-Baqarah [2]: 96) dimana semua 

kejadian tersebut dapat diketahui oleh manusia. Kedua term yang menunjukkan 

durasi yang tidak jelas batasanya berisi tentang keniscayaan kebangkitan seperti 

 



 

 

kata Dahr (QS. al-Insa>n [76]: 1), penguasaan ruh dan maut seperti kata Ajal (QS. 

al-an‟am [6]: 2), penentuan kematian dan kebangkitan seperti kata Hiin (QS. 

azzumar [36]: 42), dan hari kiamat seperti kata al-Sa‟ah (QS. al-A’ra>f [7]: 187) 

dan Waqt (QS. al-Mursalat [77]: 11). Dimana hal tersebut tidak dapat diketahui 

atau diungkap kecuali oleh Allah Swt. dan tidak diketahui oleh siapapun. 

3. Memanfaatkan waktu dalam kehidupan merupakan sesuatu yang penting untuk 

senantiasa kita perhatikan, di mana kehidupan seseorang hanya dalam sebuah 

lingkaran waktu. Jika kita pandai memenfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya 

maka keuntungan akan berpihak pada kita, sebaliknya jika kita melalaikan waktu, 

menyia-nyiakanya maka kita akan merugi, bukan hanya merugi di dunia tetapi di 

akhirat kelak. 

B. Saran-saran 

Semua manusia dapat dipastikan sangat menyadari tentang pentingnya waktu 

dalam kehidupan. Hanya saja, ada yang memperhatikan waktu tersebut dan ada yang 

mengabaikan waktu. Namun demikian, pada akhirnya kembali pada sesorang itu 

untuk mau menggunakan waktunya dengan baik, sehingga mendatangkan 

kebahagiaan kelak untuk dirinya maupun orang lain. 

Penelitian ini sangatlah banyak kekurangan, namun dapat diyakini akan dapat 

membimbing siapapun yang ingin memahami al-Qura>n, khususnya mengenai waktu. 

Tentu saja disarankan pula untuk membaca literatur lainya yang berkaitan dengan 



 

 

waktu, supaya pengetahuan tentang waktu bisa maksimal, sehingga dapat memahami 

waktu secara maksimal pula.  
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