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ABSTRAK 

 

Savitri, Febriyani Nur. 2019. Kajian surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111 tentang Nilai-

nilai Pendidikan Akhak. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Kadi, M.Pd.I 

 

Kata kunci: Surah al-S{a>ffa>t, Pendidikan akhlak. 

 

Penelitian ini berlatar belakang tentang pentingnya pendidikan akhlak yang 

terdapat dalam  surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111 tentang kisah Nabi Ibrahim yang 

diutus oleh Allah Swt. untuk menyembelih puteranya yang bernama Ismail. Dari 

kisah tersebut, terdapat kegelisahan yang peneliti temukan yaitu mengenai 

penyembelihan yang dilakukan Ibrahim yang bertentangan dengan hukum Islam 

tentang larangan membunuh. Akan tetapi Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut 

sebagai bentuk wujud ketaatannya sebagai hamba kepada Allah Swt., selain itu 

dalam kisah tersebut juga mengajarkan tentang pendidikan orang tua kepada sang 

anak yang telah Nabi Ibrahim ajarkan kepada puteranya sejak kecil. Dari masalah 

tersebut peneliti ingin meneliti nilai pendidikan akhlak apa yang terdapat dalam 

kisah tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber keteladanan untuk orang 

tua, guru, dan masyarakat dalam mendidik anak atau peserta didik. 

Masalah dari penelitian ini ialah nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surah  

al-S{a>ffa>t ayat 102-111. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111.  

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka, (library research). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti dan menyelidiki dokumen-

dokumen atau literatur-literatur. Analisis data yang digunakan ialah analisis data 

metode tahlili. Langkah-langkah metode tahlili ialah menguraikan makna yang 

dikandung oleh al-Quran. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang 

dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, latar belakang 

turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun 

sesudahnya (munasabah), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah 

dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan 

oleh Nabi, sahabat, maupun para tabi’in dan tokoh tafsir lainnya 

Surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111 menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang 

menyembelih Nabi Ismail. Hasil yang didapat oleh peneliti tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111 ialah nilai-nilai pendidikan 

akhlak taqwa, sabar, tawakal, dan menghormati orang tua.  

 



 

3 

 

 
 



 

4 

 

 
 



 

5 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan akhlak merupakan hal yang penting dalam kehidupan. 

Akhlak merupakan asas pokok bagi umat Islam, sebagaimana diangkatnya Nabi 

Muhammad saw. sebagai Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak 

manusia.1 

َُ ِبَا ََنَ عَ  )رواهََقَِل َخَ ل َا ََحَ الَِصَ َمَ ت ََِِلَ َتَ ث َعَِب ََاَ ّنَ ِاََمَ لَ سَ وَ َهَِي َلَ عَ َللاَ َلىَ صَ َللاََِولَ سَ رَ َالَ قَ َالَ ةَقَ رَ ي  َرَ َ

 امحد(

Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya saya diutus tidak lain hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak.” (H.R. Ahmad) 

 

Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa al-Quran. Al-Quran menjadi 

pedoman hidup bagi umat Islam. Turunnya al-Quran atas manusia merupakan 

nikmat yang paling agung, karena ia menjadi jalan untuk mendapat hidayah, dan 

sebab keselamatan dari kesesatan dan kegelinciran. Mengambil manfaat yang 

sebenarnya dengan kitab al-Quran ini dapat dilakukan dengan terus melakukan 

interaksi, baik dengan membaca, mentadaburi, memahami konsep-konsepnya, 

atau mencoba untuk mempraktekkan kandungannya.2 

                                                 
1 Amin Zamroni, “Strategi Pendidikan Akhlak Anak”, Sawwa, Vol. 12 no. 2 (April 2017). 
2 Sahirman, “Penerapan Strategi Nabi Ibrahim dalam Mendidik Anak dalam Tafsir Surah 

ash-Shaffat Ayat 99-113”, Profetika, Vol. 15 no. 2 (Desember, 2014), 122. 
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Al-Quran memuat berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya cerita 

para Nabi dan utusan-utusan Allah, apa yang menjadi tugas mereka, dan apa 

yang terjadi antara mereka dan kaumnya. Pada semua itu terdapat berbagai 

faedah yang dapat diambil kemudian diimplementasikan dalam kehidupan, 

antara lain3: 

1. Bahwa termasuk dari kesempurnaan iman seseorang terhadap para Nabi dan 

Rasul dengan mengenal sifat-sifat mereka, perjalanan hidup mereka, 

keadaan-keadaan mereka. Semakin banyak seorang mukmin mengenal 

mereka, maka akan semakin besar pula nilai keimanan, kecintaan, 

pengagungan, sikap memuliakan, dan penghormatan. 

2. Mengenal para Nabi dan utusan Allah menjadikan seorang mukmin semakin 

banyak bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan-Nya atas 

hambanya yang beriman, karena Allah telah mengutus utusan dari mereka 

untuk melakukan tazkiyah dan pembelajaran kitab al-Quran yang sebelumnya 

mereka berada pada kesesatan yang sangat jelas. 

3. Para Rasul merupakan para pendidik bagi orang-orang yang beriman, yang 

dimana seorang mukmin tidak mendapatkan kebaikan sebesar biji sawi dan 

juga tidak terhindar dari kejelekan sebesar biji sawi, kecuali dengan sebab 

pengajaran mereka, maka sungguh sangat jelek sikap seorang mukmin jika ia 

jahil tentang keadaan pendidiknya, pensuci, dan gurunya. Maka kalaulah 

dianggap suatu yang sangat mengejutkan, jika seorang jahil dengan keadaan 

kedua orang tuanya dan jauh dari keduanya, maka begitu pula dengan 

                                                 
3 Ibid., 122. 
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keadaan para Rasul yang mereka itu lebih utama dari orang-orang mukmin 

dan dari diri mereka sendiri, karena mereka para Nabi dan Rasul merupakan 

bapak-bapak mereka yang sebenarnya, hak-hak mereka harus didahulukan 

atas semua hak setelah hak Allah.4 

Berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul, banyak ayat-ayat al-Quran yang 

membahas tentang kisah-kisah Nabi. Seperti surah al-S{a>ffa>t. Surah al-S{a>ffa<t 

artinya bersaf-saf, surah ke-37 berdasarkan susunan mushaf dan surah ke-56 

sesuai dengan urutan pewahyuan al-Quran. Surah ini disebut sebagai Shaffat 

karena dimulai dengan kalimat Wa al-S{a>ffa>t S{a>ffa>t. Dari sisi isi surah al-S{a>ffa>t 

adalah salah satu dari 11 surah Mi'un (berjumlah seratus atau lebih) dan surah 

terakhir di antara surah-surah al-Matsani.5  

Tema-tema yang diangkat dalam surah ini antara lain tentang 

pembahasan para malaikat, masalah hari kiamat, kondisi-kondisi kiamat, 

kehidupan para hamba mukhlis Tuhan dan hasil perbuatan baik mereka, 

perhitungan amalan-amalan, penyebutan kesudahan bagi orang-orang kafir dan 

pada akhirnya penyesalan dan sikap mengkambing hitamkan satu sama lain 

karena telah menjadi biang penyimpangan dan kesesatan mereka. Demikian juga 

penggalan kisah-kisah nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan mimpi benarnya 

terkait dengan penyembelihan putranya, kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi 

Ilyas, Nabi Luth, Nabi Yunus.6 

                                                 
4 Ibid., 123. 
5 Surah al-S{a>ffa><t, dalam http://id.wikishia.net/view/Surah_Ash-Shaffat (diakses tanggal 06 

Februari 2019 pukul 12.58 WIB) 
6 Ibid. 

http://id.wikishia.net/view/Malaikat
http://id.wikishia.net/view/Tuhan
http://id.wikishia.net/view/Nabi_Yunus_as
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Dalam penelitian ini lebih fokus pada kisah Nabi Ibrahim yang diutus 

oleh Allah Swt. untuk menyembelih puteranya yang bernama Ismail. Dari kisah 

tersebut, terdapat kegelisahan yang peneliti temukan yaitu mengenai 

penyembelihan yang dilakukan Ibrahim yang bertentangan dengan hukum Islam 

tentang larangan membunuh. Akan tetapi Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut 

sebagai bentuk wujud ketaatannya sebagai hamba kepada Allah Swt., selain itu 

dalam kisah tersebut juga mengajarkan tentang pendidikan orang tua kepada 

sang anak yang telah Nabi Ibrahim ajarkan kepada puteranya sejak kecil. Allah 

sendiri telah memberikan gelar pada Nabi Ismail  yaitu sifat h{ali>m, sifat yang 

sangat penyabar. Sehingga ketika Ismail diberi tahu oleh sang ayah mengenai 

mimpinya, Ismail menerima dengan mengatakan, “wahai ayahku kerjakanlah 

apa yang diperintahkan kepadamu”. Dari masalah tersebut peneliti ingin meneliti 

nilai pendidikan akhlak apa yang terdapat dalam kisah tersebut, sehingga dapat 

dijadikan sebagai sumber keteladanan untuk orang tua, guru, dan masyarakat 

dalam mendidik anak atau peserta didik. 

Berangkat dari pemaparan masalah diatas, maka peneliti membatasi 

masalah pada pendidikan akhlak dari surah al-S{a>ffa>t  ayat 102-111 sehingga 

judul penelitian ini adalah “Nilai Pendidikan Karakter yang terdapat dalam 

Surah al-S{a>ffa>t  ayat 102-111. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka pokok-

pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Apa saja nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111?”  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surah al-S{affa<t ayat 102-

111. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian atau kajian apapun diharapkan dapat 

memberikan manfaat, baik manfaat teoritis ataupun praktis. Sebagaimana yang 

akan dihasilkan penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Dapat menambah wawasan tentang pendidikan akhlak, lebih memahami 

tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim a.s. ditengah kemajuan zaman dan 

teknologi.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai 

keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan kaitannya dengan materi akidah akhlak 

b. Bagi pendidik 

Dapat dijadikan rujukan ketika pembelajaran akidah akhlak dengan 

mengaitkan kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam mendidik akhlak siswa-siswinya. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti. Berikut beberapa judul 

yang berhasil ditemukan serta hasil penelitiannya. 
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Dalam skripsi Nurussholihah7, NIM 210312121 tahun 2016 dengan judul 

“Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam buku Tuhanpun berpuasa karya Emha 

Ainun Nadjib dan Relevansinya dengan materi Akidah Akhlak kelas X MA”. 

Adapun hasil penelitiannya yaitu nilai-ni lai pendidikan Akhlak dalam buku 

tersebut meliputi Akhlak kepada Allah (berdzikir, berdo’a, raja’, rida, dan 

tauhid), Akhlak terhadap diri sendiri (menahan diri, qana>’ah, tawad}u’, sabar, dan 

syukur), dan akhlak terhadap sesama manusia yang terdiri dari toleransi 

(tasa>muh), saling memaafkan, tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. 

Relevansinya dengan materi akidah akhlak kelas X  MA yaitu materi iffah, raja’, 

rida, syukur, qana>’ah, dan sabar. Persamaannya dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang materi akidah akhlak, 

perbedaannya yaitu terletak pada karya yang digunakan oleh peneliti, dalam 

penelitian Nurussholihah menggunakan karya Emha Ainun Nadjib dan peneliti 

menggunakan Al-Quran surah al-S{{{a>ffa>t ayat 83-111, sehingga substansi dari 

sumber data berbeda. 

Dalam penelitian Didin Dwi Anitasari8, NIM 210309036, tahun 2013 

dengan judul “Meneladani Kisah Keluarga Nabi Ibrahim melalui Praktik 

Manasik Haji pada Mata Pelajaran Fikih”. Adapun hasil penelitiannya ialah 

pembelajaran praktik manasik haji yang dilakukan di SMPN 3 Sambit Ponorogo 

dilaksanakan oleh siswa kelas IX dengan menggunakan media peraga serta 

                                                 
7 Nurussholihah, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam buku Tuhanpun berpuasa karya 

Emha Ainun Nadjib dan Relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak kelas X MA,” (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, Ponorogo, 2016). 
8 Didin Dwi Anitasari, “Meneladani Kisah Keluarga Nabi Ibrahim melalui Praktik Manasik 

Haji pada Mata Pelajaran Fikih,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013). 
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melakukan simulasi. Upaya yang dilakukan pendidik dalam meneladani kisah 

keluarga Nabi Ibrahim melalui praktik manasik haji ialah arahan untuk 

melaksanakan manasik haji dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan haji, 

yang terlihat dari nilai-nilai yang didapat oleh siswa yaitu nilai ketaatan dan 

kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, nilai kebersamaan saat melaksanakan 

praktik, keihklasan serta kesabaran dalam setiap ujian dan cobaan, serta 

keteguhan hati, sehingga para siswa bisa menerapkan nilai-nilai Islam tersebut 

dalam kehidupan mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Didin Dwi 

Anitasari ialah subjek yang diteliti, yaitu Nabi Ibrahim dan juga nilai-nilai 

keteladanannya. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah jenis penelitian, 

dan nilai-nilai keteladanan yang diambil, peneliti akan meneliti tentang nilai-

nilai pendidikan akhlaknya.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah historis 

dengan jenis penelitian library research.9 Metode penelitian historis adalah 

prosedur pemecahan  masalah dengan menggunakan data masa lalu atau 

peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan 

yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang 

maupun untuk memahami kejadian masa sekarang dalam hubungannya 

dengan kejadian masa lalu.10  Menurut Abudin Nata, sejarah atau historis 

                                                 
9 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Ponorogo, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi FATIK (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 58. 
10 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2012), 84. 
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adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari 

peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan 

melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat 

dalam peristiwa tersebut.11 

Kajian pustaka adalah telaah yang di laksanakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan 

relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang 

kemudian di sajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Sumber 

pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, 

skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi 

ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah, atau lembaga-lembaga lain.12 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data ialah sekumpulan fakta tentang sesuatu fenomena, baik 

berupa angka-angka ataupun berupa kategori yang dapat diolah menjadi 

informasi.13 Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

                                                 
11 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 46-47. 
12 IAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi FATIK , 53-54. 
13 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 191. 
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Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci  

terhadap apa yang diteliti.14 

b. Sumber Data 

Dalam bagian ini, peneliti menuliskan sumber data yang digunakan 

terdiri dari sumber data primer dan sekunder.  

1. Sumber data primer 

Data primer merupakan seumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli.15 

a. Al-Quran dan Tafsirnya. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1990. 

b. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan 

Keserasian al-Quran . Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

c. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar 

Juz 23. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1989. 

d. Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi diterj. Bahrun Abu 

Bakar et.al.. Semarang: Toha Putra. 1993. 

e. Imam Jalaluddin al-Mahalli, Terjemah Tafsir Jalalain berikut 

Asbabun Nuzul Jilid I diterj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar 

Baru Algesindo. 2004. 

2. Sumber data sekunder 

Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah: 

                                                 
14 Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 

28. 
15 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 44. 



 

16 

 

a. Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan 

Tafsir Ibnu Katsir diterj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press. 

2000. 

b. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: 

Rajawali Press. 2013. 

c. Murdodiningrat, Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul dalam Al-

Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. 

d. Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian 

dan Pengamalan Islam. 2006. 

e. Nasrul HS, Akhlak Tasawuf . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015. 

f. Zainol Hasan. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kisah Nabi 

Ibrahim,” Nuansa, Vol. 14, 2 .Juli-Desember. 2017. 

g. Ibn Ismael. Sang Penyeru Sejarah Periode para Rasul dan Bani 

Israel. Kediri: Tetes. 2012. 

h. Abudin Nata. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 

2003. 

i. Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 2012. 

j. Sahirman, “Penerapan Strategi Nabi Ibrahim dalam Mendidik Anak 

dalam Tafsir Surat ash-Shaffat Ayat 99-113”, Profetika, Vol. 15 no. 

2. Desember. 2014. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono ada empat macam, yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.16 Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen. Dokumen 

ialah setiap bahan ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen bisa 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal. Dokumen 

biasanya dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.17 Dalam hal 

dokumen, penulis menggunakan al-Qur’an sebagai dasar utama dan tafsir-

tafsir sebagai sumber utama dalam membaca surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111, 

kemudian menggunakan buku-buku pendukung untuk menggali kisah-kisah 

Nabi Ibrahim. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kajian pustaka (library research) 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.18  

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

                                                 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Komprehensif (Bandung: Alfabeta, 2015), 256. 
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 216-217. 
18 IAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi FATIK, 58. 
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan.19  

Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah metode tahlili. 

Metode tahlili/ analitis ialah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan 

memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang 

ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya 

sesuai dengan keahlian dan kecenderungan dari mufasir yang menafsirkan 

ayat-ayat tersebut.  

Dalam menerapkan metode ini, biasanya mufasir menguraikan makna 

yang dikandung oleh al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan 

urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang 

dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, latar belakang 

turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun 

sesudahnya (munasabah), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah 

dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang 

disampaikan oleh Nabi, sahabat, maupun para tabi’in dan tokoh tafsir 

lainnya.20 

Tafsir-tafsir yang digunakan oleh peneliti ada 4, yaitu tafsir al-

Mishbah, tafsir Jalalain, tafsir al-Maragi, dan tafsir al-Azhar. Tafsir-tafsir 

tersebut dalam mengkaji ayat-ayat al-Quran juga menggunakan metode 

tahlili. Para mufasir tersebut berusaha menjelaskan makna yang terkandung 

                                                 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 334. 
20 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Quran Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang 

Beredaksi Mirip (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 68-69. 
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di dalam ayat-ayat al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam 

penafsiran tersebut, al-Quran ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat 

secara berurutan, serta tak ketinggalan menerangkan asba>b al-nuzu>l dari ayat-

ayat yang ditafsirkan. Setelah itu, dijelaskan munasabah (korelasi) antara ayat 

satu dengan ayat yang lain. Setelah melewati langkah-langkah di atas, peneliti 

juga menambahkan refleksi perbandingan pendapat antara satu tafsir dengan 

tafsir yang lainnya agar pembaca dan peneliti sendiri mengetahui perbedaan 

yang terdapat dalam tafsir-tafsir tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya: 

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang uraian secara umum mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang kajian teori tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Bab III memaparkan data mengenai isi kandungan surah al-S{a>ffa>t ayat 

102-111, meliputi pokok-pokok isi kandungan surah al-S{a>ffa>t, sekilas tentang 

Nabi Ibrahim, kosa-kata surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111, munasabah surah al-

S{a>ffa>t ayat 102-111, dan juga kajian surah al-S{a>ffa>t  ayat 102-111 perspektif 

para mufasir. 

Bab IV analisis tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surah al-

S{a>ffa>t ayat 102-111. 
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Bab V Penutup berisi kesimpulan peneliti dari rumusan masalah dan 

saran terkait hasil penelitian. 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK  

 

A. Pengertian Nilai Pendidikan Akhlak 

Nilai pendidikan akhlak terdiri dari tiga kata, yaitu nilai, pendidikan dan 

akhlak. Berikut adalah pengertian dari nilai dan pendidikan akhlak: 

1. Pengertian nilai 

Berdasarkan KBBI, nilai adalah harga (dalam taksiran harga),  harga, 

uang, angka kepandaian, biji, ponten, banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, 

sifat-sifat (hal-hal) yang penting yang berguna bagi kemanusiaan.21 Nilai 

adalah prinsip atau hakikat yang menentukan harga dan makna bagi sesuatu. 

Dalam definisi lain, Noor Syam menjelaskan bahwa nilai adalah suatu 

penetapan atau suatu  kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi 

atau minat.22 

Abdul Aziz mengutip pendapat Yinger, bahwa Yinger memandang 

bentuk nilai dalam tiga kategori:  

a. Nilai sebagai fakta watak, dalam arti sebagai indikasi seberapa jauh 

seseorang bersedia menjadikannya sebagai pegangan dalam 

pembimbingan dan pengambilan keputusan. 

                                                 
21 Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Nasional, 2008), 1005. 
22 Abdul Aziz, Filsafat Pendidikan Islam sebuah Gagasan Membangun Islam (Yogyakarta: 

Teras, 2009), 124. 
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b. Nilai sebagai fakta kultural, dalam arti sebagai indikasi diterimanya nilai 

tersebut adalah dijadikannya kriteria normative dalam pengambilan 

keputusan oleh anggota masyarakat. 

c. Nilai sebagai konteks struktural. Nilai yang ada, baik fakta, watak, maupun 

sebagai fakta struktural, mampu memberikan dampaknya pada struktur 

sosial yang bersangkutan.23 

2. Pengertian pendidikan akhlak 

Pendidikan akhlak berasal dari pendidikan dan akhlak. Berikut akan 

dijelaskan mengenai pengertian pendidikan akhlak. 

a. Pengertian pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata didik yang artinya bina, mendapat 

awalan pe- dan akhiran –an, yang maknanya sifat dari perbuatan membina 

atau melatih, mengajar dan mendidik itu sendiri. Oleh karena itu, 

pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran dan semua hal 

yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilannya. Pendidikan secara terminologis dapat 

diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, 

pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik yang cerdas, 

berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai 

bekal dalam kehidupannya di masyarakat.24 

                                                 
23 Ibid., 125. 
24 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 53. 
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Sedangkan menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.25 

Jadi, pada hakikatnya, pendidikan itu adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh peserta didik melalui pelatihan, pembinaan, pengajaran, 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensinya dan agar siap terjun di 

masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar 

siap terjun di masyarakat.  

b. Pengertian akhlak 

Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.26 Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak berarti budi pekerti, tabiat, kelakuan, 

watak.27 Baik kata akhla>q atau khuluq kedua-duanya dijumpai 

pemakaiannya baik dalam al-Quran, maupun al-Hadits, sebagai berikut: 

َل ع لىَخ ل ٍقَع ِظيمٍَ  و ِإن ك 

                                                 
25 Pengertian Pendidikan menurut para Ahli dan secara Umum, dalam: 

http://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/ (diakses 11 Februari 2019, pukul 09.05 

WIB) 
26 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 

2006), 1. 
27 Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 28. 
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Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.” (Q.S. al-Qalam: 4)28 

اَِإلَخ ل ق َالو ِليَ  ُ ذ  َ  ِإن 

Artinya: “(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 

dahulu,” (Q.S. al-Syu’ara’: 137)29 

 

Ayat yang pertama disebut di atas menggunakan kata khuluq untuk 

arti budi pekerti, sedangkan ayat yang kedua menggunakan kata akhlak 

untuk arti adat kebiasaan. Dengan demikian, kata akhla<q atau khuluq 

secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat istiadat, perangai, atau segala 

sesuatu yang telah menjadi tabiat.30 

Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak.  

1) Ibnu Maskawaih sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.31 

2) Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

3) Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 

                                                 
28 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Karya 

Insan Indonesia, 2004),  1071. 
29 Ibid., 673.  
30 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf  dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 2. 
31 Ibid., 3. 



 

25 

 

4) Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan 

sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan 

timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, 

untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya.32  

Jadi, berdasarkan pengertian pendidikan dan akhlak yang 

dikemukakan oleh tokoh-tokoh diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan akhlak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membentuk 

keadaan jiwa yang yang terarah pada keadaan yang baik, yang berdasarkan 

al-Quran dan hadits. 

B. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Ibn Miskawaih, tujuan dari pendidikan akhlak itu ada tiga, 

yaitu: 

1. Mencetak tingkah laku manusia yang baik, sehingga manusia itu dapat 

berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. 

2. Mengangkat manusia dari derajat yang paling tercela, derajat yang dikutuk 

Allah swt. 

3. Mengarahkan manusia menjadi manusia yang sempurna (al-insa>n al-ka>mil) 

Ibn Miskawaih juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah 

terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk 

melakukan tingkah laku yang baik, sehingga ia berperilaku terpuji, mencapai 

                                                 
32 Ilyas, Kuliah Akhlak, 1-2. 
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kesempurnaan sesuai dengan substansinya sebagai manusia, dan memperoleh 

kebahagiaan (al-sa>’adah) yang sejati dan sempurna.33 

C. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

Secara garis besar nilai-nilai pendidikan akhlak bisa dibagi dalam tiga 

ruang lingkup, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak kepada sesama manusia, 

akhlak kepada lingkungan. 

1. Akhlak terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan 

akhlaqi.34 

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu 

berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah lah yang telah menciptakan 

manusia Dia menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari 

antara tulang punggung dan tulang rusuk. Kedua, karena Allah lah yang telah 

memberikan perlengkapan panca indra, berupa pendengaran, penglihatan, 

akal pikiran dan hati sanubari, disamping anggota badan yang kokoh dan 

sempurna kepada manusia. Ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan 

berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 

manusia. Keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan.35 

                                                 
33 Nurul Azizah, dalam “Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih: Konsep dan Urgensinya 

dalam Pengembangan Karakter di Indonesia”, Progress, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2017), 187-189. 
34 Nata, Akhlak Tasawuf, 127. 
35 Ibid. 
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Akhlak terhadap Allah meliputi taqwa, cinta dan rida, ikhlas, khawf, 

raja’, tawakal, syukur, dan sabar. 

a. Taqwa 

Definisi dari taqwa adalah memelihara diri sendiri dari siksaan 

Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya atau yang lebih ringkas lagi adalah mengikuti segala 

perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.36 

b. Cinta  

Cinta atau mah}abbah adalah melihat dengan kedua matanya 

terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepadanya dan dengan hati 

nuraninya. Ia melihat kedekatan Allah dengannya, segala 

perlindungannya, penjagaan, dan perhatian yang dilimpahkan 

kepadanya.37 Cinta kepada Allah ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu: 

memiliki kepatuhan kepada Allah, selaku sang Kekasih, disertai 

membenci segala bentuk sikap melawan kepada-Nya; menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada Allah sebagai Dzat yang dicintai; dan mengosongkan 

hati dari segala hal selain Dia yang dicintai.38 

c. Ridha> (kerelaan) 

Rida artinya rela, suka, senang. Harun Nasution mengatakan rida 

berarti tidak berusaha, tidak menentang qadha’ dan qadar Tuhan. 

Menerimanya dengan senang hati, mengeluarkan perasaan benci dari hati 

                                                 
36 Ilyas, Kuliah Akhlaq, 17. 
37 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 196. 
38 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati (Yogyakarta: 

Kaukaba, 2013), 13. 
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sehingga yang ditinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan 

gembira.39 

d. Ikhlas 

Secara etimologi, ikhlas artinya bersih, jernih, murni, tidak 

bercampur. Secara terminologi, ikhlas adalah beramal semata-mata 

mengharapkan rida Allah swt. Ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya 

semata-mata mengharapkan rida Allah.40 

e. Khawf 

Khawf adalah kesakitan hati karena membayangkan sesuatu yang 

ditakuti yang akan menimpa diri dimasa yang akan datang. Khawf menurut 

ahli sufi berarti suatu sikap mental merasa takut pada Allah karena 

khawatir kurang sempurna pengabdian. Sikap mental khawf merangsang 

seseorang untuk melakukan hal-hal baik dan mendorong untuk menjauhi 

perbuatan jahat dan maksiat.41 

f. Raja’ 

Raja’ berarti suatu sikap mental yang optimis dalam memperoleh 

karunia dan nikmat Ilahi yang disediakan bagi hamba-hamba-Nya yang 

saleh, karena ia yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, dan 

Maha Pengampun. Raja’ dapat berarti berharap atau optimism. Raja’ atau 

optimis adalah perasaan senang karena menanti sesuatu yang diinginkan 

atau disenangi.42 

                                                 
39 Ibid., 190. 
40 Ilyas, Kuliah Akhlaq, 29. 
41 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf, 197. 
42 Ibid. 
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g. Tawakal  

Tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan. Menurut istilah, 

tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi 

atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu 

keadaan. Tawakal menurut Harun Nasution adalah menyerahkan diri 

kepada qad}a>’ dan keputusan Allah.43 

h. Syukur  

Syukur ialah memuji pemberi nikmat atas kebaikan yang telah 

dilakukannya. Syukurnya seorang hamba berkisar atas tiga hal, yaitu 

mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan 

menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah.44  

Menurut Abdul Mustaqim menguti Imam Ibnu Qayyim, syukur 

adalah kecondongan hati untuk mencintai kepada Dzat yang memberi 

kenikmatan. Anggota tubuhnya condong tergerak untuk taat kepada-Nya. 

Sementara itu, Ibnu ‘Ajibah berpendapat bahwa syukur adalah senangnya 

hati seseorang atas kenikmatan yang ia peroleh, lantas anggota tubuhnya 

tergerak untuk taat kepada yang memberi nikmat, disertai setiap 

pengakuan kepada Dzat yang memberi nikmat dengan tunduk kepada-

Nya.45 Dengan kata lain, syukur adalah berterima kasih kepada Allah 

sebagai Dzat yang memberi nikmat, yang dibuktikan dengan hati, ucapan 

dan juga tindakan.46 

                                                 
43 Ibid., 189. 
44 Ilyas, Kuliah Akhlaq, 50. 
45 Mustaqim, Akhlak Tasawuf, 69. 
46 Ibid. 
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i. Sabar 

Sabar menurut Abu Zakaria al-Anshari, merupakan kemampuan 

seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang 

disenangi atau yang dibenci. Menurut Qasim Junaidi, sabar adalah 

mengalihkan perhatian dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Al-

Ghazali menyebutkan sabar sebagai kondisi jiwa dalam mengendalikan 

nafsu yang terjadi karena dorongan agama. Ia membagi sabar kepada tiga 

tingkatan, yaitu sebagai berikut: 

1) Sabar tertinggi, yaitu sifat yang mampu menghadapi semua dorongan 

nafsu, sehingga nafsu benar-benar dapat ditundukkan. Untuk mencapai 

sabar, diperlukan perjuangan yang terus-menerus. 

2) Sabar orang-orang yang sedang dalam perjuangan. Pada tahap ini 

terkadang mereka menguasai oleh hawa nafsu, tetapi terkadang mereka 

dikuasai  hawa nafsu, sehingga bercampur antara yang baik dan yang 

buruk.  

3) Tingkatan terendah yaitu sabar karena kuatnya hawa nafsu dan 

kalahnya dorongan agama.47 

2. Akhlak terhadap sesama manusia 

Banyak sekali rincian yang dikemukakan al-Quran berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu bukan hanya 

dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, 

                                                 
47 Supiana, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 228-

229. 
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menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan 

juga sampai menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di 

belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil 

memberikan materi kepada yang disakiti hatinya itu.48 

Al-Quran menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukkan 

secara wajar. Tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin, jika bertemu saling 

mengucapkan salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik. 

Setiap ucapan adalah ucapan yang benar, jangan mengucilkan seseorang atau 

kelompok lain, tidak wajar pula berprasangka buruk tanpa alasan, atau 

menceritakan keburukan seseorang, dan menyapa atau memanggilnya dengan 

sebutan buruk. Saling memaafkan apabila orang lain melakukan kesalahan. 

Pemaafan ini hendaknya disertai dengan kesadaran bahwa yang memaafkan 

berpotensi pula melakukan kesalahan. Selain itu, dianjurkan agar menjadi 

orang yang pandai mengendalikan nafsu amarah, mendahulukan kepentingan 

orang lain daripada kepentingan diri sendiri.49 

3. Akhlak terhadap lingkungan 

Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan al-Quran terhadap lingkungan 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut 

adanya interaksi antara manusia sebagai khalifah dengan sesamanya dan 

manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, 

pemeliharan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

                                                 
48 Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 128. 
49 Ibid., 129. 
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penciptaannya. Hal ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati 

proses-proses yang sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang 

terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga 

ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan 

terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia 

sendiri.50 

Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa 

semuanya diciptakan oleh Allah swt., dan menjadi milik-Nya, serta semuanya 

memiliki ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang 

muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus 

diperlakukan secara wajar dan baik. 

Berkenaan dengan ini, dalam al-Qur’an surah al-An’am: 38 

ditegaskan bahwa binatang melata dan burung-burungpun adalah umat seperti 

manusia juga, sehingga tidak boleh diperlakukan secara aniaya. Jangankan 

dalam masa damai, dalam saat peperanganpun terdapat petunjuk al-Quran 

yang melarang penganiayaan. Jangankan terhadap manusia dan binatang, 

bahkan mencabut atau menebang pepohonan pun terlarang, kecuali kalau 

terpaksa, tetapi itupun harus seizin Allah, dalam arti harus sejalan dengan 

tujuan-tujuan penciptaan dan demi kemaslahatan terbesar.51 

 

 

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid., 130. 
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BAB III 

KAJIAN SURAH AL-S{A<FFA<T AYAT 102-111  

 

A. Sekilas tentang Surah al-S{a>ffa>t Ayat 102-111 

1. Pokok-pokok isi kandungan  

a. Ayat 102 

َم اذ اَت  ر ىَق الَ  َف ان ظ ر  َأ ذ َب  ك  ن اِمَأ ِنَ َأ ر ىَِفَال م  َب  َن  َِإِنَ ََي  َق ال  َأ ب ِتََيَ َف  ل م اَب  ل غ َم ع ه َالس ع ي 

ِمن َالص اِبرِينَ  َش اء َاَّلل َ  ﴾٢۰١﴿َاف  ع ل َم اَت  ؤ م ر َس ت ِجد ِنَِإن   

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 

bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku 

sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia 

menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 

kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-

orang yang sabar”. (102)52 

 

Ayat 102 berbicara mengenai mimpi Nabi Ibrahim yang 

diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail dan 

kesabaran Nabi Ismail yang akan disembelih.53 

b. Ayat 103-106 

اَو ت  ل ه َلِل ج ِبيَِ ل م  يمَ َ﴾٣۰١﴿َف  ل م اَأ س  ُِ َِإب  ر ا ََي  د ي  ن اه َأ ن  َِإَن َََ﴾٤۰١﴿َو َن  َالرُّؤ َي  ق ت  َص د  ق د 

ِسِنيَ  ََن  زِيَال م ح  ِلك  ال م ِبيَ َ﴾٥۰١﴿َك ذ  َال ب لءَ  اََل  و  ذ   ُ ﴾٦۰١﴿َِإن َ  

                                                 
52 Departemen Agama Republik Indonesia diterj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-

Quran, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 826. 
53 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz XXIII diterj. Bahrun Abubakar et.al. 

(Semarang: Toha Putra, 1993), 130-131. 
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Artinya: “Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim 

membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran 

keduanya). (103) Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, (104) 

sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu”, 

sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada 

orang-orang yang berbuat baik. (105) Sesungguhnya ini benar-

benar suatu ujian yang nyata (106).54  

 

Ayat 103-106 menceritakan tentang pembenaran Nabi Ibrahim dan 

keduanya telah berserah diri kepada Allah dengan melakukan 

penyembelihan. Terlihat disini banyak pendidikan akhlak yang dijadikan 

pelajaran.55 

c. Ayat 107-111 

ي  ن اه َِبِذب ٍحَع ِظيمٍَ ن اَع ل ي ِهَِفَاآلِخرِينَ َ﴾٧۰١﴿َو ف د  يمَ َ﴾٨۰١﴿َو ت  ر ك  ُِ َ﴾۰۰١﴿َس لٌمَع ل ىَِإب  ر ا

ِسِنيَ  ََن  زِيَال م ح  ِلك  َال م ؤ ِمِنيَ َ﴾۰١١﴿َك ذ  َِعب اِدَن  ﴾١١١﴿َِإن ه َِمن   

Artinya: “Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 

(107) Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di 

kalangan orang-orang yang datang kemudian, (108) (yaitu) 

“Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim”. (109) Demikianlah 

Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 

(110) Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang 

beriman (111)”.56 

 

Ayat 107-111 berisikan bahwa Allah menggantikan Nabi Ismail 

dengan seekor domba yang dari peristiwa itu kemudian dijadikan ibrah 

umat dulu sampai sekarang yaitu peristiwa berqurban.57 

                                                 
54 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 826-827. 
55 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 131-132. 
56 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 827. 
57 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 132-133. 
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2. Sekilas tentang surah al-S{a>ffa>t 

Surah al-S{a>ffa<t artinya bersaf-saf, surah ke-37 berdasarkan susunan 

mushaf dan surah ke-56 sesuai dengan urutan pewahyuan al-Quran. Surah ini 

disebut sebagai Shaffat karena dimulai dengan kalimat Wa al-S{a>ffa>t S{a>ffa>t. 

Dari sisi isi surah al-S{a>ffa>t adalah salah satu dari 11 surah Mi'un (berjumlah 

seratus atau lebih) dan surah terakhir di antara surah-surah al-Matsani.58  

Tema-tema yang diangkat dalam surah ini antara lain tentang 

pembahasan para malaikat, masalah hari kiamat, kondisi-kondisi kiamat, 

kehidupan para hamba mukhlis Tuhan dan hasil perbuatan baik mereka, 

perhitungan amalan-amalan, penyebutan kesudahan bagi orang-orang kafir 

dan pada akhirnya penyesalan dan sikap mengkambing hitamkan satu sama 

lain karena telah menjadi biang penyimpangan dan kesesatan mereka. 

Demikian juga penggalan kisah-kisah nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim 

dan mimpi benarnya terkait dengan penyembelihan putranya, kisah Nabi 

Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Luth, Nabi Yunus.59 

3. Sekilas tentang Nabi Ibrahim 

Dia adalah Nabi Ibrahim bin Azar dan dijuluki dengan Abu al-

Dhaifan. Ia dilahirkan di Babil.60 Nabi Ibrahim memiliki dua orang putra yang 

kemudian menjadi seorang Nabi juga, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi 

Ibrahim memiliki dua saudara bernama Nahur dan Haran, yang dari saudara 

                                                 
58Surah al-S{a>ffa><t, dalam http://id.wikishia.net/view/Surah_Ash-Shaffat (diakses tanggal 06 

Februari 2019 pukul 12.58 WIB) 
59 Ibid. 
60 Ibnu Katsir, Mukhtasar al-Bidayah wa al-Nihayah diterj. Asmuni (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2013), 61. 

http://id.wikishia.net/view/Malaikat
http://id.wikishia.net/view/Tuhan
http://id.wikishia.net/view/Nabi_Yunus_as
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Haran ini lah lahir Nabi Luth. Jadi Nabi Luth adalah keponakan Nabi 

Ibrahim.61 

Berkaitan dengan kelahiran Nabi Ibrahim, kisah tersebut ada 

kaitannya dengan raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud. Raja 

Namrud, bermimpi bahwa ia menyaksikan gugusan bintang nan gemilang. 

Pancaran sinarnya, bahkan mengalahkan cahaya matahari. Para peramal, ahli 

nujum, ahli agama dan semua menteri segera ia kumpulkan. Untuk membahas 

isyarat mimpi Raja Namrud. Mereka berkesimpulan, sesuai yang mereka 

ketahui dari naskah kitab suci bahwa pada tahun itu akan lahir seorang bayi 

yang akan meruntuhkan kekuasaan Namrud.62 

Allah menceritakan adanya dialog dan perdebatan yang terjadi antara 

Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dan bagaimana Ibrahim menyeru ayahnya 

dengan cara dan kiat paling lembut. Nabi Ibrahim menjelaskan kesalahan 

kepada ayahnya dalam penyembahan kepada berhala yang sama sekali tidak 

mendengar permohonan penyembahannya dan sama sekali tidak melihat 

tempatnya, maka bagaimana mungkin akan memberikan manfaat atau 

melakukan suatu kebaikan bagi manusia. Tetapi ayahnya justru mengancam 

dan menyumpahinya.63 

Nabi Ibrahim juga memberikan nasihat kepada bangsa Harran yang 

menyembah planet-planet, bahwa benda-benda langit yang terlihat tersebut 

                                                 
61 Zainol Hasan, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kisah Nabi Ibrahim,” Nuansa, Vol. 

14, 2 (Juli-Desember, 2017), 429. 
62 Ibn Ismael, Sang Penyeru Sejarah Periode para Rasul dan Bani Israel, (Kediri: Tetes, 

2012), 36. 
63 Ibnu Katsir, Mukhtasar al-Bidayah wa al-Nihayah, 61-62. 
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hanyalah planet-planet yang bersinar terang, yang tidak layak untuk dijadikan 

sesembahan. Semua itu adalah makhluk, kadang-kadang muncul dan kadang-

kadang hilang dari alam raya ini. Sedangkan Allah swt. tidak pernah hilang 

dari alam. Bagi-Nya tidak ada yang tidak terlihat. Dia abadi, kekal, dan tidak 

pernah hilang.64 

Nabi Ibrahim mengingkari, menghina, dan mengecilkan kaumnya 

yang menyembah berhala. Alasan mereka tiada lain adalah melestarikan amal 

perbuatan nenek moyang. Ketika kaumnya pergi untuk menghadiri hari raya 

mereka, Nabi Ibrahim pergi diam-diam menuju berhala-berhala itu secara 

sembunyi-sembunyi. Ia menghancurkan berhala-berhala itu, lalu 

mengalungkan kampak yang ia pakai untuk menghancurkan ke leher patung 

yang terbesar, sebagai isyarat bahwa dia mengancam jika orang-orang 

menyembah patung-patung kecil yang bersamanya.65 

Ketika mereka pulang dari perayaan dengan menemukan kejadian 

yang ada pada sesembahan mereka, mereka bertanya siapa yang 

melakukannya. Mereka mendengar kabar tentang seorang pemuda yang 

bernama Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala itu. Kejadian tersebut 

sebenarnya memang harapan terbesar Nabi Ibrahim, agar ia dapat 

menegakkan alasan berkenaan dengan batalnya apa yang mereka lakukan. 

Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, “Apakah kamu yang melakukan 

perbuatan ini terhadap Tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?” Nabi Ibrahim 

                                                 
64 Ibid.,62. 
65 Ibid. 
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menjawab, “Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka 

tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara.”66 

Dengan ucapan itu, Nabi Ibrahim bertujuan menyadarkaan mereka 

bahwa berhala-berhala itu sama sekali tidak dapat berbicara dan hanya berupa 

benda padat pada umumnya, sehingga tidak pantas disembah. Kaumnya 

itupun bingung dan kehabisan alasan. Tidak ada lagi yang tinggal di benak 

mereka, selain penggunaan kekuatan dan kekerasan. Mereka lalu segera 

mendirikan bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim.67 

Mereka menyalakan kayu bakar itu hingga lidah api menjilat-jilat 

dengan ganasnya, yang belum pernah disaksikan oleh orang sama sekali 

adanya api sedahsyat itu sebelumnya. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim 

diatas bangunan itu. Nabi Ibrahim berucap, “Cukuplah Allah menjadi 

penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” Allah berfirman, 

“Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.” 

Dengan demikian tidak ada sedikitpun yang terbakar pada diri Nabi Ibrahim, 

kecuali tali-tali yang dipakai untuk mengikat tangannya.68 

Ketika Nabi Ibrahim mempunyai putra, yaitu Nabi Ismail, Nabi 

Ibrahim bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi 

Ismail. Nabi Ibrahim kemudian memperlihatkan perkara itu kepada anaknya 

dan berkata, “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa 

aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.” Nabi Ismail 

                                                 
66 Ibid.,62-63. 
67 Ibid.,63. 
68 Ibid.,64-65. 
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menjawab, “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, 

insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” 

Jawaban seperti itu adalah jawaban yang menunjukkan ketepatan, ketaatan, 

dan kemauan. Nabi Ibrahim pun menorehkan pedangnya di leher putranya, 

Ismail, tetapi ternyata tidak melukai apapun dan sedikitpun. Ketika itulah, 

Allah berfirman, “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan 

mimpi itu.” dan Allah berfirman lagi, “Dan Kami tebus anak itu dengan 

seekor sembelihan yang besar.”69  

B. Kosa-Kata Surah al-S{a>ffa>t Ayat 102-111 

1. Kosa-kata ayat 102 

َالس ع يَ  َم ع ه  َب  ل غ   maka tatkala ismail mencapai umur di mana ia dapat : ف  ل م ا

membantu ayahnya untuk berusaha bersama-sama dengan beliau dalam 

pekerjaan-pekerjaan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

2. Kosa kata ayat 103-106 

ا ل م   .kedua-duanya berserah diri dan tunduk pada perintah Allah : أ س 

 yakni الَتل terambil dari kata ت  ل هَ  dia menelungkupkan wajahnya.70 Kata : ت  ل هَ 

tempat tinggi. Ada juga yang memahaminya dalam arti tumpukan pasir/ tanah 

                                                 
69 Ibid., 65. 
70 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 127. 
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yang keras. Kata tallahu dari segi bahasa berarti melempar atau menjatuhkan 

seseorang ke atas tumpukan.71 

َالرُّؤ َيَ   Engkau menepati apa yang diperintahkan kepadamu.72 Menurut : ص د ق ت 

tafsir al-Mishbah artinya ialah telah membenarkan mimpi itu.73 

 ujian yang nyata, yang dapat dibedakan mana yang ikhlas dan : ال ب لء َال م ِبيَ 

mana yang tidak 

3. Kosa-kata ayat 107-111 

 dengan seekor binatang yang disembelih74 : ِبِذب حٍَ

C. Munasabah Surah al-S{a>ffa>t Ayat 102-111 

1. Munasabah ayat dengan ayat 

Munasabah ayat 102-111 saling terkait antara ayat satu dengan ayat 

yang lain. Ayat 102 berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu tentang 

menguraikan janji Allah tentang perolehan anak.75 Maka ayat 102 kini 

berbicara mengenai kesediaan sang anak untuk disembelih atas perintah 

Allah.76 Ayat selanjutnya yaitu ayat 103-106 menjelaskan sikap dan ketulusan 

Nabi Ibrahim bersama anaknya serta mengisyaratkan ganjaran yang Allah 

anugerahkan kepada beliau, ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat 107-111 

                                                 
71 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 64. 
72 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 127. 
73 Shihab, Tafsir al-Mishbah, 64. 
74 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 127. 
75 Shihab, Tafsir al-Mishbah, 62. 
76 Ibid., 64. 
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menjelaskan bagaimana kesudahan perintah yang dikandung oleh mimpi 

Nabi Ibrahim sambil menekankan sekali lagi ganjaran bagi beliau.77 

2. Munasabah surah dengan surah 

Munasabah surah al-S{a>ffa>t dengan surah S{a>d diantaranya sebagai 

berikut. Secara tema, surah S{a>d ada pembahasan mengenai kisah nabi-nabi, 

seperti Nabi Daud, Nabi Ayyub, Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya’qub. Sedangkan 

surah al-S{a>ffa>t mengisahkan kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi 

Harun, Nabi Luth. 

al-S{a>ffa>t ayat 112:  

َن ِبيًّاَِمن َالص اِلِِيَ  ه َِبِِس ح اق   و ب ش ر َن 

Artinya: “Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang 

nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S. al-S{a>ffa>t: 
112)78 

 

S{a>d ayat 30: 

َنِع م َ او د َس ل ي م ان  ن اَِلد  ب    ُ ال ع ب د َِإن ه َأ و ابٌَو و   

Artinya: “Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-

baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).” 

(Q.S. S{a>d : 30)79 

 

َأ وِلَالي ِديَو البَ  َو ي  ع ق وب  يم َو ِإس ح اق  ُِ َإب  ر ا َِعب اد َن  ص ارَِو اذ ك ر   

                                                 
77 Ibid., 66. 
78 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 827.  
79 Ibid., 838. 
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Artinya: “Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Yakub yang 

mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang 

tinggi.” (Q.S. S{a>d : 45)80 

 

D. Tafsir Surah al-S{a>ffa>t Ayat 102-111 Perspektif Para Mufasir 

Dalam mengungkap kajian surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111, penulis 

menggunakan sistematika pengelompokan dan refleksi perbandingan pendapat 

antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Kemudian tafsir yang digunakan ialah 

tafsir al-Mishbah, tafsir al-Maragi, tafsir Jalalain, dan tafsir al-Azhar. Adapun 

penafsiran surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111 perspektif para mufasir sebagai berikut. 

1. Ayat 102 

َم اذ اَت  ر ىَق الَ  َف ان ظ ر  َأ ذ َب  ك  ن اِمَأ ِنَ َأ ر ىَِفَال م  َب  َن  َِإِنَ ََي  َق ال  َأ ب ِتَاف  ع ل ََيَ َف  ل م اَب  ل غ َم ع ه َالس ع ي 

ِمن َالص اِبرِينَ  َش اء َاَّلل َ  ﴾٢۰١﴿َم اَت  ؤ م ر َس ت ِجد ِنَِإن   

a. Tafsir al-Mishbah 

Ayat sebelum ini menguraikan janji Allah kepada Nabi Ibrahim 

tentang perolehan anak. Demikianlah hingga tiba saatnya anak tersebut 

lahir dan tumbuh berkembang, maka tatkala ia yakni sang anak itu telah 

mencapai usia yang menjadikan ia mampu berusaha bersamanya yakni 

bersama Nabi Ibrahim, ia yakni Nabi Ibrahim berkata sambil memanggil 

anaknya dengan panggilan mesra: “Hai anakku, sesungguhnya aku 

melihat kedalam mimpi bahwa aku menyembelihmu dan engkau tahu 

bahwa mimpi para nabi adalah wahyu Ilahi. Jika demikian itu halnya, 

                                                 
80 Ibid., 841. 
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maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang mimpi yang merupakan 

perintah Allah itu!” ia yakni sang anak menjawab dengan penuh hormat: 

“Hai bapakku, laksanakanlah apa saja yang sedang dan akan 

diperintahkan kepadamu termasuk perintah menyembelihku; engkau akan 

mendapatiku insya Allah termasuk kelompok para penyabar.”81 

Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada anaknya. Ini 

agaknya karena beliau memahami bahwa perintah tersebut tidak 

dinyatakan sebagai harus memaksakannya kepada sang anak. Yang perlu 

adalah bahwa ia berkehendak melakukannya. Bila ternyata sang anak 

membangkang, maka itu adalah urusan ia dengan Allah. Ia ketika itu akan 

dinilai durhaka, tidak ubahnya dengan anak Nabi Nuh yang membangkang 

nasihat orang tuanya.82 

Ayat diatas menggunakan bentuk kata kerja mud }ari’ (masa kini dan 

datang) pada kata-kata ara>/ saya melihat dan adzbahuka/ saya 

menyembelihmu. Demikian juga kata tu’mar/ diperintahkan. Ini untuk 

mengisyaratkan bahwa apa yang beliau lihat itu seakan-akan masih terlihat 

hingga saat penyampaiannya itu. Sedang penggunaan bentuk tersebut 

untuk kata menyembelihmu untuk mengisyaratkan bahwa perintah Allah 

yang dikandung mimpi itu selesai dilaksanakan, tetapi hendaknya segera 

dilaksanakan. Karena itu pula jawaban sang anak menggunakan kata kerja 

masa kini juga mengisyaratkan bahwa ia siap, dan bahwa hendaknya sang 

                                                 
81 Shihab, Tafsir al-Mishbah, 62-63. 
82 Ibid. 
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ayah melaksanakan perintah Allah yang sedang maupun yang akan 

diterimanya.83 

Ucapan sang anak: if’al ma> tu’mar/ laksanakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu, bukan berkata: “Sembelihlah aku”, 

mengisyaratkan sebab kepatuhannya, yakni karena hal tersebut adalah 

perintah Allah swt. bagaimanapun bentuk, cara dan kandungan apa yang 

diperintahkan-Nya, maka ia sepenuhnya pasrah. Kalimat ini juga dapat 

merupakan obat pelipur lara bagi keduanya dalam menghadapi ujian berat 

itu.84 

Ucapan sang anak: satajiduni> insya> Allah min al-s}a>biri>n/ engkau 

akan mendapatiku insya Allah termasuk para penyabar, dengan 

mengaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah, sambil menyebut 

terlebih dahulu kehendak-Nya, menunjukkan betap tinggi akhlak dan 

sopan santun sang  anak kepada Allah swt. tidak dapat diragukan bahwa 

jauh sebelum peristiwa ini pastilah sang ayah telah menanamkan dalam 

hati dan benak anaknya tentang keesaan Allah dan sifat-sifat-Nya yang 

indah serta bagaimana seharusnya bersikap kepada-Nya. Sikap dan ucapan 

sang anak yang direkam oleh ayat ini adalah buah pendidikan tersebut.85 

b. Tafsir jalalain 

 (Maka tatkala anak itu sampai – pada umur sanggup – berusaha 

bersama-sama Nabi Ibrahim) yaitu telah mencapai usia sehingga dapat 
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membantunya bekerja, menurut suatu pendapat umur anak itu telah 

mencapai tujuh tahun. Menurut pendapat lain, pada saat itu anaka Nabi 

Ibrahim berusia tiga belas tahun –(Ibrahim berkata: “Hai anakku, 

sesungguhnya aku melihat) maksudnya telah melihat –(dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu!) mimpi para Nabi adalah mimpi yang benar, 

dan semua pekerjaan mereka berdasarkan perintah dari Allah swt. –(maka 

pikirkanlah apa pendapatmu!”) tentang mimpi itu; Nabi Ibrahim 

bermusyawarah dengannya supaya ia menurut, mau disembelih, dan taat 

kepada perintah-Nya. – (Ia menjawab: “Hai bapakku) huruf ta pada lafadz 

abati ini merupakan pergantian dari ya id}afah – (kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu) untuk melakukannya –(Insya Allah engkau akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”) menghadapi hal 

tersebut.86 

c. Tafsir al-Maragi 

Dan tatkala Nabi Ismail menjadi besar, tumbuh dan dapat pergi 

bersama ayahnya berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan dan memenuhi 

keperluan-keperluan hidupnya, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepadanya, 

“Hai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelih  

kamu. Maka bagaimanakah pendapatmu. Mimpinya itu dia ceritakan 

kepada anaknya, dia tahu bahwa yang diturunkan kepadanya adalah 

cobaan Allah. Sehingga, ia hendak meneguhkan hatinya kalau-kalau dia 

                                                 
86 Imam Jalaluddin al-Mah}alli, Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Jilid I 

(Bandung: Algesindo, 2004), 631. 
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gusar dan hendak menenteramkan jiwanya untuk menunaikan 

penyembelihan, disamping agar dia menginginkan pahala Allah dengan 

tunduk kepada perintah-Nya.87  

Kemudian Allah menerangkan bahwa Nabi Ismail itu mendengar 

dan patuh serta tunduk kepada apa yang diperintahkan kepada ayahnya. 

َأ ب ِتَاف  ع ل َم اَت  ؤ م رَ  ََي   ق ال 

Artinya: “Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu;” 

 

Nabi Ismail berkata, “hai ayahku, engkau telah menyeru kepada 

anak yang mendengar, dan engkau telah meminta kepada anak yang 

mengabulkan dan engkau telah berhadapan dengan anak yang rela dengan 

cobaan dan putusan Allah. Maka, ayah tinggal melaksanakan saja apa yang 

diperintahkan, sedang aku hanyalah akan patuh dan tunduk kepada 

perintah, dan aku serahkan kepada Allah pahalanya, karena Dia-lah cukup 

bagiku dan sebaik-baik tempat berserah diri.” 

Setelah Nabi Ibrahim berbicara kepada anaknya dengan 

ucapannya, “ya, bunayya,” sebagai ungkapan kasih sayang, maka dijawab 

anaknya dengan mengucapkan “ya abati”, sebagai ungkapan tunduk dan 

hormat, dan menyerahkan urusan kepada ayahnya, sebagaimana yang dia 

rundingkan dengannya. Dan bahwa kewajibannya hanyalah melaksanakan 

apa yang dipandang baik oleh ayahnya.88 

                                                 
87 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 129. 
88 Ibid. 
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Kemudian, dia tegaskan tentang kepatuhannya kepad perintah 

dengan katanya: 

َالص اِبرِينَ  ِمن  َش اء َاَّلل َ  َس ت ِجد ِنَِإن   

Aku akan bersabar menerima putusan dan sanggup menanggung 

penderitaan tanpa gusar dan tanpa gentar dengan apa yang telah 

ditakdirkan dan diputuskan. Dan memang benar-benar Nabi Ismail 

menepati apa yang dia janjikan, dan melaksanakan dengan baik kepatuhan 

dalam menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh sebab itu, 

Allah berfirman tentang dirinya dengan menguji kepadanya. Kemudian, 

Allah menceritakan jalannya pelaksanaan mimpi itu.89 

d. Tafsir al-Azhar 

“Maka setelah sampai anak itu dapat berjalan bersamanya.” 

(pangkal ayat 102). Anak yang sudah dapat berjalan bersama ayahnya 

ialah diantara usia 10-15 tahun. Keadaan itu ditonjolkan dalam ayat ini, 

untuk menunjukkan betapa tertumpahnya kasih Nabi Ibrahim kepada anak 

itu. Di kala anak berusia sekitar 10-15 tahun memanglah seorang ayah 

bangga sekali jika dapat berjalan bersama anaknya itu. Suatu waktu, di 

bawalah Ismail berjalan bersama-sama. Di tengah jalan, “Berkatalah dia: 

“Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih 

engkau. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu!”90  

                                                 
89 Ibid., 130. 
90 Abdul Malik Abdul Karim, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 143. 
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Dengan kata-kata yang halus mendalam, Nabi Ibrahim berkata 

kepada Nabi Ismail, anak yang telah dinantikan berpuluh-puluh lamanya. 

Disuruhnya anaknya memikirkan mimpinya itu dan kemudian diharapkan 

anaknya menyatakan pendapat. Nabi Ismail tahu bahwa mimpi ayahnya 

bukanlah semata-mata mimpi orang tidur dan Nabi Ismail menyatakan 

pendapatnya.91 

“Berkata dia – Ismail – “Ya ayahku! Perbuatlah apa yang di 

perintahkan kepada engkau. Akan engkau dapati aku – Insya allah – 

termasuk orang-orang yang sabar.” (ujung ayat 102). Alangkah 

mengharukan jawaban Nabi Ismail, benar-benar terkabul do’a Nabi 

Ibrahim memohon diberi keturunan yang terhitung orang shalih. Benar-

benar tepat apa yang difirmankan Allah pada Nabi Ibrahim, yaitu seorang 

anak yang sangat penyabar. Dia percaya bahwa mimpi ayahnya adalah 

wahyu dari Allah, bukan mimpi sembarang mimpi. Sebab itu, 

dianjurkannya ayahnya melaksanakan apa yang diperintahkan. Bukanlah 

dia berkata agar ayahnya memperbuat apa yang bertemu dalam mimpi.92 

e. Refleksi perbandingan pendapat para mufasir 

Pada kelompok ayat ini, ada beberapa poin perbedaan pendapat 

para mufasir yang dapat dilihat. Yang pertama ialah tentang kata kerja 

yang digunakan dalam perintah penyembelihan yaitu tentang makna lafadz 

                                                 
91 Ibid. 
92 Ibid., 143-144. 
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ara>. Yang kedua ialah usia Nabi Ismail saat akan disembelih. Dan yang 

ketiga penafsiran kata al-sa’ya. 

Menurut tafsir al-Mishbah, perintah menyembelih Nabi Ismail 

yang disampaikan Allah swt. lewat mimpi, perintah tersebut menggunakan 

kata kerja mud}ari’ pada kata-kata ara> dan adzbahuka, sehingga maknanya 

saya melihat dan saya menyembelihmu. Hal tersebut dipahami Nabi 

Ibrahim bahwa perintah tersebut hendaknya segera dilaksanakan. Namun, 

Nabi Ibrahim memahami bahwa perintah tersebut tidak harus dipaksakan 

kepada Nabi Ismail, berkehendak atau tidaknya Nabi Ismail itu merupakan 

urusannya dengan Allah. Tafsir al-Azhar juga memaknai lafadz ara>  disini 

dengan saya melihat. Jika kedua tafsir tersebut memaknai ara> dengan saya 

melihat, maka tafsir al-Maragi dan tafsir Jalalain berbeda. Makna kata ara>  

disini ialah aku telah melihat, aku telah bermimpi. Makna tersebut 

menunjukkan jika mimpi tersebut ialah pasti benar. Dan tafsir Jalalain juga 

ketika menyampaikan mimpi tersebut pada Nabi Ismail, beliau 

bermusyawarah agar Nabi Ismail menurut, dan mau disembelih, berbeda 

dengan tafsir al-Mishbah tadi yang menyatakan jika kehendak Nabi Ismail 

itu merupakan urusannya sendiri dengan Allah swt. 

Perbedaan pendapat yang kedua menurut para mufasir ialah usia 

Nabi Ismail. Menurut tafsir al-Mishbah, usia Nabi Ismail ini ketika akan 

disembelih tidak disebutkan, hanya kata-kata bahwa sang anak mampu 

berusaha bersama Nabi Ibrahim. Jika dalam tafsir al-Mishbah tidak 

dijelaskan secara jelas usia Nabi Ismail sanggup berusaha bersama Nabi 
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Ibrahim, maka tafsir jalalain menyebutkan jika ada dua pendapat yang 

menjelaskan. Pendapat pertama yaitu usianya tujuh tahun, kemudian 

pendapat yang kedua tiga belas tahun. Kemudian Nabi Ibrahim 

menyampaikan mimpi itu dan Nabi Ismail bersedia disembelih. Dalam 

tafsir al-Maragi, juga tidak dijelaskan usianya, hanya kata-kata Nabi Ismail 

tumbuh besar. Tafsir al-Maragi menjelaskan bahwa ketika menyampaikan 

mimpi itu memanggil Nabi Ismail dengan “ya bunayya” yang 

mengungkapkan kasih sayang dan dijawab dengan “ya abati” sebagai 

ketundukan dan hormat pada ayahya. Dan yang terakhir adalah menurut 

tafsir al-Azhar, tafsir al-Azhar menafsirkan jika usia Nabi Ismail saat 

disembelih ini yaitu antara 10-15 tahun. Dalam tafsir ini, Nabi Ismail juga 

menunjukkan kesediaannya untuk disembelih ayahnya. 

Setelah disinggung perbedaan usia Nabi Ismail disembelih, maka 

selanjutnya ialah perbedaan perbedaan pendapat mengenai makna dalam 

lafadz al-sa’ya. Kata al-sa’ya disini menurut ketiga tafsir ialah berusaha 

bersama dengan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail mencapai usia membantu 

Nabi Ibrahim bekerja, maka makna dari lafadz al-sa’ya  menurut tafsir al-

Azhar ialah berjalan bersama. Karena arti makna berjalan bersama disini, 

ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya, Nabi Ismail dibawa 

berjalan bersama-sama.  

Dari ayat ini, dapat dilihat jika muncul pendidikan akhlak yang 

diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada pendidikan akhlak yaitu 

ketaqwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah serta akhlak sabar. 
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Ketaqwaan Nabi Ibrahim ini tampak ketika Nabi Ibrahim menaati apa 

yang diperintahkan oleh Allah lewat mimpi yaitu harus menyembelih 

putranya, serta kesabaran keduanya ketika menerima perintah. Nabi Ismail 

disebutkan dalam ayat tersebut memiliki kesabaran yang sangat tinggi. 

Nabi Ismail juga ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Begitu pula 

Nabi Ibrahim, kesabarannya begitu tinggi karena ia harus menyembelih 

putranya sendiri, namun semua itu karena bukti ketaatannya kepada Allah 

swt. 

Selain ketaqwaan dan kesabaran, muncul juga pendidikan akhlak 

yaitu menghormati dan menyayangi keluarga. Nabi Ibrahim adalah sosok 

ayah yang sangat menyayangi putranya, begitu pula Nabi Ismail. 

Meskipun akan disembelih ayahnya, Nabi Ismail sangat santun pada 

ayahnya dalam  mengerjakan perintah Allah. 

2. Ayat 103-106 

اَو ت  ل ه َلِل ج ِبيَِ ل م  يمَ َ﴾٣۰١﴿َف  ل م اَأ س  ُِ َِإب  ر ا ََي  د ي  ن اه َأ ن  ََ﴾٤۰١﴿َو َن  ِلك  َك ذ  َِإَن  َالرُّؤ َي  ق ت  َص د  ق د 

ِسِنيَ  ال م ِبيَ َ﴾٥۰١﴿ََن  زِيَال م ح  َال ب لءَ  اََل  و  ُ ذ  َ ﴾٦۰١﴿َِإن   

a. Tafsir al-Mishbah 

Ayat yang lalu menguraikan kesediaan anak untuk disembelih atas 

perintah Allah. Maka tanpa ragu dan menunda-nunda tatkala keduanya 

telah berserah diri secara penuh dan tulus kepada Allah swt. dan ia yakni 

Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, sebagaimana binatang 

yang akan disembelih, maka ketika itu terbuktilah kesabaran keduanya, 
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pisau yang demikian tajam tidak melukai sang anak sedikitpun, dan Kami 

melalui malaikat memanggilnya: “Hai Ibrahim, sungguh engkau telah 

membenarkan mimpi menyangkut penyembelihan anakmu itu dan engkau 

telah melaksanakan sekuat kemampuanmu, maka karena itu Kamu 

memberimu ganjaran dengan menjadikanmu Imam dan teladan bagi 

orang-orang bertakwa serta menganugerahkan kepadamu aneka anugrah”, 

sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada al-muhs}ini>n. 

Sesungguhnya ini yakni perintah penyembelihan anak serta kewajiban 

memenuhinya benar-benar suatu ujian yang nyata yang tidak dapat 

dipikul kecuali manusia pilihan.93 

Kata tallahu terambil dari kata al-tall yakni tempat tinggi. Ada juga 

yang memahaminya dalam arti tumpukan pasir/ tanah yang keras. Kata 

tallahu dari segi bahasa berarti melempar atau menjatuhkan seseorang ke 

atas tumpukan. Maksud ayat ini adalah membaringkan dan meletakkan 

pelipisnya dengan mantap pada suatu tempat yang mantap dan keras, agar 

tidak bergerak.94 

Kalimat saddaqta al-ru’ya/ telah membenarkan mimpi itu, yakni 

melaksanakan sesuai batas kemampuanmu apa yang diperintahkan Allah 

melalui mimpi itu. Boleh jadi Nabi Ibrahim hanya bermimpi menyembelih 

anaknya, tanpa melihat adanya darah yang memancar, apalagi 

mengakibatkan kematian sang anak. Boleh jadi beliau melihat dalam 

                                                 
93 Shihab, Tafsir al-Mishbah, 64. 
94 Ibid. 
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mimpi itu sang anak berlumuran darah, dan itulah yang akan beliau 

lakukan, tetapi perintah yang dimimpikan itu dibatalkan oleh Allah swt. 

dengn demikian, Nabi Ibrahim telah membenarkan perintah yang 

dikandung mimpi sampai batas yang dikehendaki Allah. Seandainya tidak 

ada panggilan itu, tentu ia terus berupaya sehingga terpenuhi perintah-

Nya.95 

Firman-Nya: inna hadza lahuwa al-bala’u al-mubin/ 

sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, agaknya dapat 

diketahui dengan membayangkan keadaan Nabi Ibrahim ketika itu. anak 

yang telah beliau nantikan bertahun-tahun lamanya, kini harus beliau 

sembelih pada usia remaja. Anak itu disamping buah hati dan harapannya, 

ia pun dilukiskan oleh ayat diatas sebagaiَ balagha ma’ahu al-sa’ya/ 

berusaha bersama dengannya. Lalu yang lebih memilukan hati adalah 

bahwa anak itu harus disembelihnya sendiri.96 

b. Tafsir jalalain 

(Tatkala keduanya telah berserah diri) artinya tunduk dan patuh 

kepada perintah Allah swt. (Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas 

pelipisnya) Nabi Ismail dibaringkan pada salah satu pelipisnya; setiap 

manusia memiliki pelipis dan diantara keduanya terdapat jidat. Kejadian 

ini di Mina; kemudian Nabi Ibrahim menggorokkan pisau besarnya ke 

                                                 
95 Ibid., 65. 
96 Ibid., 65-66. 
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leher Nabi Ismail, tetapi berkat kekuasaan Allah pisau itu tidak mempan 

sedikitpun.97(Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim!) 98 

(Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu!”) melalui 

apa yang telah kamu kerjakan, yaitu melaksanakan penyembelihan yang 

diperintahkan itu. Atau dengan kata lain, cukuplah bagimu hal itu.– 

(sesungguhnya demikianlah) maksudnya sebagaimana Kami memberikan 

pahala kepadamu –(Kami memberi balasan kepada orang-orang yang 

berbuat baik) terhadap diri mereka sendiri dengan melaksanakan apa yang 

diperintahkan kepada mereka yaitu Kami akan melepaskan mereka dari 

kesulitan.99 

(Sesungguhnya ini) penyembelihan yang diperintahkan ini (benar-

benar suatu ujian yang nyata) atau cobaan yang jelas.100 

c. Tafsir al-Maragi 

Dan tatkala kedua orang itu telah berserah diri dan tunduk kepada 

perintah Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah swt., dan 

Nabi Ibrahim telah menelungkupkan wajah anaknya dengan memberi 

isyarat kepadanya, sehingga dia tidak melihat wajah anaknya itu yang bisa 

mengakibatkan rasa kasihan. 

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa Nabi ismail berkata kepada 

ayahnya, “Janganlah engkau menyembelihku sedang engkau melihat 

kepada wajahku. Boleh jadi engkau kasihan kepadaku sehingga tidak tega 

                                                 
97 al-Mahalli, Tafsir Jalalain, 631-632. 
98 Ibid., 632. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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kepadaku. Ikatlah tangan dan leherku. Kemudian letakkan wajahku 

menghadap tanah.” Maka, Nabi Ibrahim pun menuruti permintaan 

anaknya.101 

Malaikat suruhan Allah menyeru dari belakangnya, 

“Sesungguhnya telah terlaksana apa yang dimaksud dari mimpimu, karena 

engkau telah membaringkan anakmu untuk disembelih. Dan telah nyata 

kepada perintah Allah dan kesabaranmu menerima keputusan Allah. Dan 

pada saat itulah kedua orang itu bergembira dan bersyukur kepada Allah 

atas nikmat yang dianugerahkan kepada keduanya, berupa dihindarkannya 

mereka berdua dari cobaan yang menimpa, dan diberikan pahala dari 

Allah.102 

Kemudian, Allah menerangkan sebab dihindarkannya Nabi 

Ibrahim dari cobaan dan dihilangkannya kesusahan tersebut darinya, 

dengan firman-Nya: 

ِسِنيَ  ََن  زِيَال م ح  َك ذ ِلك  َ﴾٥۰١﴿َِإَن   

Sesungguhnya, sebagaimana Kami memaafkan Nabi Ibrahim dari 

menyembelih anaknya setelah nyata keikhlasannya dalam beramal, ketika 

dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dan tak bisa dikalahkan oleh 

perasaan belas kasihan kepada anaknya. Lalu, dia rela melaksanakan 

keputusan Allah dengan tunduk dan patuh, maka Kami pun memberi 

batasan kepada setiap orang yang berbuat baik atas ketaatannya dan 

                                                 
101 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 130. 
102 Ibid., 130-131. 
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memberi balasan kepadanya dengan sempurna, sesuai dengan yang patut 

dia terima dan setimpal dengan yang dia peroleh.103 

Kemudian Allah menyebutkan tentang betapa besar kesabaran 

Nabi Ibrahim dalam mematuhi perintah Tuhannya. Sekalipun dalam hal 

itu terdapat kesukaan yang besar menurut kebiasaan. Firman-nya: 

ال م ِبيَ  َال ب لءَ  اََل  و  ُ ذ  َ﴾٦۰١﴿َِإن َ  

Sesungguhnya peristiwa yang terjadi ini benar-benar merupakan 

cobaan besar dan ujian yang tiada tara terhadap hamba-hamba Allah. Dan 

Allah boleh saja mencoba siapa saja diantara hamba-hamba-Nya dengan 

ujian-ujian yang dikehendaki.104 

d. Tafsir al-Azhar 

“Setelah keduanya berserah diri.” (pangkal ayat 103). Benar-

benar iman, benar-benar yakin lalu benar-benar menyerahkan diri dengan 

penuh rida kepada Tuhan, yang sama di antara anak dan bapak; “Dan 

dibaringkannya atas pipinya.” (ujung ayat 103). Artinya berbaringlah 

Nabi Ismail, pipinya yang terlekap ke bumi supaya mudah melakukan 

pisau ke atas lehernya dan mulai Nabi Ibrahim mengacukan pisau itu.105 

“Dan Kami panggillah Dia: “Hai Ibrahim!” (ayat 104). 

“Sesungguhnya telah engkau benarkan mimpi itu.” (pangkal ayat 105). 

Artinya bahwa sepanjang yang Kami perintahkan kepadamu dalam mimpi 

                                                 
103 Ibid., 131. 
104 Ibid. 
105 Hamka, Tafsir al-Azhar, 144. 
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telah engkau benarkan, engkau tidak ragu-ragu bahwa itu memang 

perintah dari Tuhanmu. “Sesungguhnya demikianlah.” Artinya bahwa itu 

adalah wahyu sebenarnya dari Allah; “Kami memberi ganjaran kepada 

orang yang berbuat kebajikan.” (ujung ayat 105). Ganjaran itu ialah 

kemuliaan tertinggi di sisi Allah, sampai Nabi Ibrahimlah yang mendapat 

pujian disebut “Khalil Allah”, orang yang sangat dekat kepada Allah, 

laksana sahabatnya.106 

“Sesungguhnya ini benar-benar suatu percobaan yang nyata.” 

(ayat 106). Memanglah suatu percobaan yang nyata, kalau seseorang yang 

sangat menginginkan mendapat keturunan yang shalih, setelah dalam usia 

86 tahun baru keinginan itu dikabulkan Allah, lalu sedang anak yang ketika 

itu masih satu-satunya itu disuruh dikurbankan pula dalam mimpi. Namun 

perintah itu dilaksanakan juga dengan tidak ada keraguan sedikit juga pun, 

baik pada Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail. Lantaran Nabi Ibrahim dan 

putranya sama-sama menyerah, tidak takut menghadapi maut, karena maut 

untuk melaksanakan perintah Ilahi adalah maut yang paling mulia, maka 

sudah pula sepantasnya jika Tuhan menjelaskan bahwa kedua orang itu, 

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail “minal muhsinin”, termasuk orang-orang 

yang hidupnya adalah berbuat kebajikan, maka pantaslah mendapat 

penghargaan di sisi Allah.107 

 

                                                 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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e. Refleksi perbandingan pendapat para mufasir 

Pada kelompok ayat ini, ada sedikit perbedaan pendapat, yaitu 

memaknai kata tallahu. Tallahu bermakna membaringkan, namun yang 

menjadi perbedaan ialah objek yang dibaringkan. Tafsir al-Mishbah dan 

tafsir jalalain menafsirkan jika Nabi Ismail dibaringkan atas pelipisnya. 

Tafsir al-Maragi menafsirkan jika yang Nabi Ibrahim menelungkupkan 

wajah Nabi Ismail. Sedangkan menurut tafsir al-Azhar ialah Nabi Ismail 

dibaringkan atas pipinya, pipinya terlekap ke bumi agar Nabi Ibrahim 

mudah mengacukan pisau itu. hanya itu perbedaan pendapat menurut para 

mufasir.  

Dalam ayat ini juga muncul pendidikan akhlak yaitu Nabi Ibrahim 

berserah diri kepada Allah/ tawakal. Nabi Ibrahim dan Ismail 

menyerahkan semuanya kepada Allah, yang kemudian Allah memberikan 

balasan berupa nikmat syukur bahwa Nabi Ismail digantikan oleh seekor 

sembelihan. 

3. Ayat 107-111 

ي  ن اه َِبِذب ٍحَع ِظيمٍَ ن اَع ل ي ِهَِفَاآلِخرِينَ َ﴾٧۰١﴿َو ف د  يمَ َ﴾٨۰١﴿َو ت  ر ك  ُِ َ﴾۰۰١﴿َس لٌمَع ل ىَِإب  ر ا

ِسِنيَ  ََن  زِيَال م ح  ِلك  َال م ؤ ِمِنيَ َ﴾۰١١﴿َك ذ  َِعب اِدَن  ﴾١١١﴿َِإن ه َِمن   

a. Tafsir al-Mishbah 

Setelah ayat yang lalu menjelaskan sikap dan ketulusan Nabi 

Ibrahim bersama anaknya serta mengisyaratkan ganjaran yang Allah 

anugerahkan kepada beliau, ayat-ayat diatas menjelaskan bagaimana 



 

59 

 

kesudahan perintah yang dikandung oleh mimpi Nabi Ibrahim sambil 

menekankan sekali lagi ganjaran-Nya kepada beliau. Ayat diatas 

menyatakan: Dan Kami menebusnya yakni anak Nabi Ibrahim itu dengan 

seekor sembelihan yang besar yakni seekor domba yang sempurna, besar 

lagi tidak cacat sedikitpun. Dan Kami tinggalkan dan abadikan untuknya 

yakni untuk Nabi Ibrahim. Atau untuk Nabi Ismail nama baik,  pujian dan 

buah tutur di kalangan orang-orang yang datang kemudian: “Salam 

sejahtera melimpah atas Ibrahim.” Itulah sebagian balasan Kami 

kepadanya, demikianlah Kami memberi balasan kepada al-muhs}ini>n, 

karena sesungguhnya ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Kami 

yang mukmin yakni yang mantap imannya.108 

b. Tafsir jalalain 

(Dan Kami tebus anak itu) maksudnya anak yang diperintahkan 

untuk disembelih (Nabi Ismail). –(dengan seekor sembelihan) yakni 

dengan domba – (yang besar) dari surga, yaitu domba yang sama dengan 

domba yang dijadikan kurban oleh Habil. Domba itu dibawa oleh Malaikat 

Jibril, lalu Nabi Ibrahim menyembelihnya seraya membaca takbir.109 

 (Kami abadikan) Kami lestarikan –(untuk Nabi Ibrahim itu di 

kalangan orang-orang yang datang kemudian) pujian yang baik. 

(“Kesejahteraan) dari Kami – (dilimpahkan atas Ibrahim”). 

(Demikianlah) sebagaimana Kami memberikan imbalan pahala kepada 

                                                 
108 Shihab, Ttafsir al-Mishbah, 66. 
109 Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, 632. 
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Nabi Ibrahim – (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 

baik) terhadap diri mereka sendiri. (Sesungguhnya ia termasuk hamba-

hamba Kami yang beriman).110 

c. Tafsir al-Maragi 

Dan Kami menebus anak Nabi Ibrahim itu dengan seekor domba 

yang diturunkan kepadanya dari gunung Khaidir, demikian kata Hasan al-

Bashri. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Dia pun menganugerahkan 

kepada Nabi Ibrahim karunia yang lain. Firman-Nya111 : 

Dan Kami kekalkan untuk Nabi Ibrahim pujian yang baik di 

kalangan manusia di dunia, sehingga dia menjadi orang yang dicintai di 

kalangan semua orang dari agama dan aliran manapun. Orang-orang 

Yahudi mengagungkannya, orang-orang Nasrani mengagungkannya, 

orang-orang Islam mengagungkannya, dan orang-orang musyrik sekalipun 

tetap menghormatinya. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya, sekalipun 

kami menganut agama Nabi Ibrahim, Bapak kami”, hal ini merupakan 

pengabulan terhadap do’a Nabi Ibrahim. Dan Kami katakan kepada Nabi 

Ibrahim, “Salam sejahtera kepadamu di kalangan para malaikat, 

manusia, dan jin”.112 

d. Tafsir al-Azhar 

“Dan telah Kami tebus dia (anak itu) dengan seekor sembelihan 

yang besar.” (ayat 107). Artinya, bahwa setelah Tuhan memanggil Nabi 

                                                 
110 Ibid., 633. 
111 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, 132. 
112 Ibid. 
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Ibrahim memberitahukan bahwa bunyi perintah Tuhan dalam mimpi telah 

dilaksanakannya, dan tangannya telah ditahan oleh malaikat Jibril 

sehingga pisau tajam itu tidak sampai tercecah ke atas leher Nabi Ismail, 

maka didatangkanlah seekor domba besar, sebagai ganti dari anak yang 

nyaris disembelih itu.113 

“Dan Kami tinggalkan sebutannya pada orang-orang yang datang 

kemudian.” (ayat 108). Artinya dijadikan Tuhanlah penyerahan diri 

keduanya itu peringatan umat manusia yang berima sampai ke akhir 

zaman. Jadilah pengurbanan yang mengharukan itu menjadi salah satu 

syariat agama sampai turun-temurun. Bahkan sampai kepada gangguan 

syaitan di tengah jalan terhadap Nabi Ibrahim ketika dia membimbing 

anaknya pergi ke tempat penyembelihan dijadikan sebahagiaan dari 

Manasik Haji, yaitu melontar ketiga Jamrah di Mina.114 

“Salam sejahtera atas Ibrahim!” (ayat 109). Suatu pujian tertinggi 

dari Allah atas penyerahan diri yang sejati itu. “Demikianlah Kami 

memberikan ganjaran atas orang-orang yang berbuat kebajikan.” (ayat 

110). Diiringi lagi dengan pujian atas imannya: “Sesungguhnya dia itu 

adalah termasuk dalam hamba-hamba Kami yang beriman.” (ayat 111). 

Allah telah memberikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim begitu tinggi. 

Hal ini bisa dilihat dari ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim 

menyambut mimpi yang datang padanya, bagaimana Nabi Ibrahim 

                                                 
113 Hamka, Tafsir al-Azhar, 144-145. 
114 Ibid., 145. 
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mendidik anaknya, dan bagaimana pula keimanan Nabi Ibrahim kepada 

Tuhannya. Tentu saja penghargaan ini pantas di dapatkan oleh Nabi 

Ibrahim.115 

e. Refleksi perbandingan pendapat para mufasir 

Penafsiran kelompok ayat ini menurut tafsir al-Mishbah, tafsir 

jalalain, tafsir al-Maragi, dan tafsir al-Azhar sama-sama menafsirkan bahwa 

sembelihan yang menggantikan Nabi Ismail ialah domba. Kemudian ayat 

yang lain juga menerangkan tentang pujian yang diberikan Allah kepada 

Nabi Ibrahim dengan pujian yang sangat tinggi. Lebih rincinya, di dalam 

tafsir al-Maragi dijelaskan bahwa pujian itu berlaku di semua kalangan, baik 

kalangan manusia, malaikat, dan jin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM SURAH AL-

S{A<FFA<T AYAT 102-111  

 

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis mengenai nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terdapat dalam  surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111. Adapun nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terdapat dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111 sebagai 

berikut. 

A. Akhlak kepada Allah 

1. Taqwa 

Taqwa adalah memelihara diri sendiri dari siksaan Allah dengan 

mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya atau yang 

lebih ringkas lagi adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya.116 

Dalam puncaknya, ujian Nabi Ibrahim yang begitu nyata yaitu 

perintah Allah dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 102: 

َب  َن  َِإِنََ ََي  َق ال  َم اذ اف  ل م اَب  ل غ َم ع ه َالس ع ي  َف ان ظ ر  َأ ذ َب  ك  ن اِمَأ ِنَ َأ ب ِتَََأ ر ىَِفَال م  ََي  ت  ر ىَق ال 

ِمن َالص اِبرِينَ  َش اء َاَّلل َ  ﴾٢۰١﴿َاف  ع ل َم اَت  ؤ م ر َس ت ِجد ِنَِإن   

Nabi Ibrahim mengalami mimpi itu 3 kali berturut-turut dan 

membenarkan mimpinya, kemudian hal itu ia sampaikan kepada putranya. 

                                                 
116 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam, 2006), 17. 
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Kemudian jawaban Nabi Ismail,“Hai bapakku, laksanakanlah apa saja yang 

sedang dan akan diperintahkan kepadamu termasuk perintah 

menyembelihku; engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk kelompok 

para penyabar”. Keduanya menaati perintah Allah dan bahkan dengan 

berlapang dada, ikhlas karena semua perintah Allah. 

2. Sabar 

Sabar menurut Abu Zakaria al-Anshari, merupakan kemampuan 

seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang 

disenangi atau yang dibenci. Menurut Qasim Junaidi, sabar adalah 

mengalihkan perhatian dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Al-Ghazali 

menyebutkan sabar sebagai kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang 

terjadi karena dorongan agama.117 

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa sabar 

artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. Ia juga berarti 

ketabahan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa kesabaran secara umum dibagi 

menjadi dua. Pertama, sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan 

melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh 

seperti sabar dalam menunaikan ibadah haji yang menyebabkan keletihan. 

Termasuk pula sabar dalam menerima cobaan jasmaniyah seperti penyakit, 

penganiayaan dan sebagainya. Kedua, sabar rohani menyangkut kemampuan 

menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan semisal 

                                                 
117 Supiana, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 228. 
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sabar dalam menahan amarah, atau menahan nafsu seksual yang bukan pada 

tempatnya.118 

Telah disebutkan oleh ayat diatas ayat 102 yaitu bahwa Nabi Ibrahim 

harus menyembelih putranya. Hal ini kemudian dipertegas dalam ayat 106: 

ال م ِبيَ  َال ب لءَ  اََل  و  ُ ذ  ﴾٦۰١﴿َِإن َ  

Artinya: “Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata” 

Allah telah berfirman bahwa ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim benar-

benar nyata, dan bukan merupakan cobaan yang biasa. Nabi Ibrahim juga 

termasuk salah satu nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Salah satu cobaan 

yang beliau terima adalah hal ini, menerima perintah Allah swt. untuk 

menyembelih putranya sendiri. Karena Nabi Ibrahim telah membuktikan 

keimanannya kepada Allah maka Nabi Ibrahim diberikan ganjaran yang besar 

oleh Allah. 

3. Tawakal  

Tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan. Menurut istilah, 

tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi 

atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan. 

Tawakal menurut Harun Nasution adalah menyerahkan diri kepada qad}a>’ dan 

keputusan Allah.119 Imam al-Ghazali merumuskan definisi tawakal ialah 

menyandarkan kepada Allah swt. tatkala menghadapi suatu kepentingan, 

                                                 
118 M. Yusuf, “Sabar dalam Perspektif Islam dan Barat,” al-Murabbi. 4 (2 Januari 2018), 

237. 
119 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 189. 
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bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa 

bencana disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenteram.120 

Dalam kisah Nabi Ibrahim, ayat 102 membahas tentang bagaimana 

keduanya menjalankan perintah Allah yaitu melakukan kurban, maka ayat 

selanjutnya bercerita mengenai sifat keduanya yang berserah diri dan tunduk 

kepada Allah. Hal ini terdapat dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 103: 

اَو ت  ل ه َلِل ج ِبيَِ ل م  ﴾٣۰١﴿َف  ل م اَأ س   

Nabi Ibrahim menelungkupkan wajah Nabi Ismail ketika akan 

menyembelihnya agar tidak melihat wajah putranya agar tidak menimbulkan 

rasa kasihan. Peristiwa penyembelihan ini tentunya menimbulkan rasa pilu 

bagi semua umat, betapa besar ketaqwaan Nabi Ibrahim kepada Allah hingga 

beliau menjalankan perintah penyembelihan ini. Tidak ada rasa berat hati atau 

tidak rela dari kedua belah pihak, karena keduanya telah berserah diri kepada 

Allah dan percaya kepada-Nya. Sungguh Nabi Ibrahim telah menanamkan 

ketaqwaan juga pada putranya, sehingga Nabi Ismail juga memiliki sifat 

tawakal ketika akan disembelih ayahnya. 

Allah telah menyeru kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim telah 

membenarkan mimpi itu dan memberi balasan kepadanya. Nabi Ismail yang 

dibaringkan dan hendak disembelih itu kemudian digantikan oleh seekor 

sembelihan yang besar. Dan Nabi Ibrahim mendapat pujian dan anugrah yang 

tinggi oleh Allah. Hal ini dapat diambil pelajaran, bahwa jika kita yakin, 

                                                 
120 Tawakal dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/tawakal (diakses pada Rabu tanggal 24 

Juli 2019 pukul 09.19 WIB) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/tawakal
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kemudian menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah, maka Allah akan 

menggantikan dengan nikmat yang besar, seperti Nabi Ibrahim. 

Berkaitan dengan karunia yang diterima Nabi Ibrahim, Allah 

memberikan karunia yang lain seperti yang tertera dalam tafsir al-Maragi: 

a. Allah menebus anak Nabi Ibrahim dengan seekor domba 

b. Allah memberikan pujian yang baik di kalangan manusia di dunia, 

sehingga dia menjadi orang yang dicintai di kalangan semua orang dari 

agama dan aliran manapun 

c. Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim yaitu kesejahteraan di 

kalangan para malaikat, manusia dan jin. 

d. Dan yang terkahir, yaitu Nabi Ibrahim mendapat karunia dengan nikmat 

anak, yaitu Nabi Ishaq. Allah memberikan nikmat kenabian kepada Nabi 

Ishaq dan kepada sekian banyak diantara anak cucunya sebagai balasan 

atas kepatuhannya kepada perintah Allah dan kesabarannya atas cobaan 

Allah.121 

Demikianlah analisis peneliti tentang pendidikan akhlak kepada Allah, 

yaitu sabar, taqwa, dan tawakal. 

B. Akhlak kepada sesama manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia disini cenderung pada pendidikan 

akhlak terhadap keluarga. Lingkungan keluarga menjadi isntitusi pertama dalam 

memberikan pola asuh dan teladan dari orang tua kepada anaknya, sebagai 

                                                 
121 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz XXIII diterj. Bahrun Abubakar et.al. 

(Semarang: Toha Putra, 1993), 132-133. 
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miniatur bagi pembentukan pribadi dan perkembangan anak. Para ahli 

pendidikan pada umumnya mengatakan pendidikan di dalam keluarga ini 

merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan demikian karena di dalam 

keluarga inilah anak mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Di samping itu, 

pendidikan di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang dalam bagi kehidupan 

anak terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta nilai-nilai sosial 

dan religius pada diri anak.122  

Kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim memberikan contoh semangat 

berkorban/ ketaatannya kepada Allah swt. kepada Ismail. Pendidikan akhlak 

kepada sesama manusia ini yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim surah al-

S{a>ffa>t ayat 102-111 ini yaitu menghormati orang tua. Nabi Ibrahim ketika akan 

menyembelih Nabi Ismail berkata dengan mesra dan sayang ketika berkata ia 

mendapat perintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, dan Nabi Ismail 

memberikan balasan yang santun dan menyayangi ayahnya meskipun tahu 

bahwa ia akan disembelih ayahnya sendiri. 

Nabi Ibrahim sangat menyayangi putranya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim 

menanti keturunan selama 86 tahun lamanya kemudian Allah mengabulkan 

do’anya. Sebelum ayat ini, dalam surah yang sama yaitu surah al-S{a>ffa>t ayat 

100, Nabi Ibrahim berdo’a kepada Allah untuk meminta keturunan.  

 

 

                                                 
122 St. Rahmah, “Peran Keluarga dalam Pendidikan Akhlak”, dalam Alhiwar vol. 4 no. 7 

(Januari-Juli 2016), 19. 
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َِلَِمن َالص اِلِِيَ  ُ ب  َ ﴾۰۰١﴿ر بَِ  

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang 

termasuk orang-orang yang saleh” (Q.S. al-S{a>ffa>t:100)123 

 

Kemudian Allah menjawab do’anya Nabi Ibrahim: 

ِليمٍَ ه َبِغ لٍمَح  ﴾١۰١﴿ف  ب ش ر َن   

Artinya: “Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat 

sabar” (Q.S. al-S{a>ffa>t:101)124 

 

Kemudian muncul perintah Allah bahwa Nabi Ibrahim harus 

menyembelih putranya pada ayat 102.  

َف ان ظ رَ  َأ ذ َب  ك  ن اِمَأ ِنَ َأ ر ىَِفَال م  َب  َن  َِإِنَ َأ ب ِتَاف  ع ل َم اَت  ؤ م رَ ََي  ََي  َش اء َم اذ اَت  ر ىَق ال  َس ت ِجد ِنَِإن 

َالص اِبرِينَ  ِمن  ﴾٢۰١﴿َاَّلل َ   

Nabi Ibrahim berkata sambil memanggil anaknya dengan panggilan 

mesra: “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat kedalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu dan engkau tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu Ilahi. 

Jika demikian itu halnya, maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang mimpi yang 

merupakan perintah Allah itu!” Nabi Ismail menjawab dengan penuh hormat: 

“Hai bapakku, laksanakanlah apa saja yang sedang dan akan diperintahkan 

kepadamu termasuk perintah menyembelihku; engkau akan mendapatiku insya 

                                                 
123 Departemen Agama Republik Indonesia diterj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-

Quran, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 826. 
124 Ibid. 
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Allah termasuk kelompok para penyabar. Ayat diatas menunjukkan bahwa 

meskipun Nabi Ismail akan disembelih, namun dia tetap menaati perintah Allah 

dan juga menyayangi ayahnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan kajian dari berbagai tafsir surah al-S{a>ffa>t ayat 

102-111 serta menggali nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surah tersebut, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada ayat-ayat ini tidak ada asbab al-nuzu>l. Kosa-kata yang ditulis peneliti 

ialah falamma> balagha ma’ahu al-sa’ya, aslama >, tallahu, saddaqta al-ru’ya, 

al-bala’ul mubi >n, dan dzabi>h. Yang kedua ialah munasabah ayat, yaitu pada 

ayat 102 berkaitan dengan ayat 101 yang berisi bahwa Allah menjanjikan 

Nabi Ibrahim seorang anak. Setelah itu, ayat 102 berhubungan dengan ayat-

ayat sesudahnya tentang proses penyembelihan dan ganjaran yang didapat 

Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga ialah tafsir dari para mufasir, penulis menulis 

pendapat para mufasir kemudian menjelaskan perbedaan pendapat para 

mufasir. 

2. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam ayat 102-111 surah al-S{a>ffa>t 

yaitu: a. Taqwa, yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang menyembelih 

putranya karena perintah Allah sebagaimana ayat 102; b. Sabar, kesabaran 

yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim karena harus menyembelih putranya 

sendiri yang, dan juga kesabaran Nabi Ismail yang akan disembelih 

sebagaimana ayat 102 yang ditegaskan oleh ayat 106; c. Tawakal, 

ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika keduanya telah 
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berserah diri pada Allah atas perkara yang mereka jalani sebagaimana ayat 

103; d. Menghormati orang tua, yang ditunjukkan oleh sikap Nabi Ismail 

yang memanggil Nabi Ibrahim dengan sayang dan mesra padahal Nabi Ismail 

akan disembelih. 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian mengenai nilai-nilai pendidkikan akhlak 

dalam surah al-S{a>ffa>t ayat 102-111, maka penulis memberikan saran 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepada pendidik, hendaknya selalu mencontoh para Nabi dalam berakhlak 

dan mengajarkan ilmu kepada peserta didik dan sering menceritakan kisah-

kisah para Nabi agar peserta didik mengetahui banyak hal yang dapat diambil 

pelajaran. 

2. Kepada peserta didik, hendaknya berkenan membaca cerita-cerita para Nabi 

yang telah lama ditinggalkan dan digantikan dengan novel-novel atau buku 

bacaan umum. Kisah para Nabi bisa digali melalui buku-buku cerita dan 

disarankan yang ada rujukannya al-Quran karena dengan ada ayat al-Quran 

yang membuktikan cerita tersebut, maka akan semakin bertambah lagi ilmu 

kita. 

3. Kepada pembaca, semoga skripsi ini dapat menjadi referensi untuk 

meningkatkan minat membaca kitab-kitab tafsir meskipun terjemah dan 

menggali kisah-kisah khususnya kenabian yang banyak sekali manfaatnya, 

dan membangkitkan lagi semangat mencintai Nabi dan Rasul Allah.   
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