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ABSTRAK 

Lestari, Puji. 2019. al-Sa>il dalam al-Qur`an dan Implementasinya dalam 
Kehidupan (Studi Tafsir Tematik). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan 

Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Iswahyudi, M.Ag. 

 

Kata kunci: al-sa >il, Peminta-minta, Penanya, Semantik,  Implementasi. 

 

al-Sa>il merupakan sebuah term yang digunakan oleh al-Qur’an. 
Keberadaan kata al-sa>il yang tidak hanya satu kali disebut dalam al-Qur’an dan 

adanya dua arti yang diberikan oleh para mufassir yaitu al-sa>il  sebagai peminta –

minta dan sebagai penanya sudah cukup membuat daya tarik tersendiri untuk 
dibahas. Belum lagi jika ditambah dengan dua paradoksi yang dijumpai oleh 

penulis dalam kehidupan terkait fenomena al-sa>il .  Pertama: al-sa>il dalam konteks 
sebagai peminta-minta (red: pengemis).  Dalam realita kehidupan bermasyarakat, 

semakin bertambahnya jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi dan karena 

minimnya ketrampilan kerja yang mereka miliki, mengakibatkan jumlah 

pengangguran semakin meningkat. Peningkatan angka pengangguran tersebut 

memicu munculnya peminta-minta. Pemandangan tersebut terkadang membuat 

orang menjadi tidak sabar untuk menghadapi mereka. Ekpresi ketidaksabaran ini 

beraneka ragam seperti penolakan dengan ucapan yang keras (menghardik). 

Padahal al-Qur’an telah menjelaskan bahwa perbuatan menghardik peminta-minta 

tidak diperbolehkan.  Kedua: al-sa>il dalam konteks sebagai penanya. Ketika ada 
orang yang bertanya, maka wajib atas orang yang ditanya untuk menjawab dan 

tidak boleh menyembunyikan kebenaran dan ilmu yang ia ketahui. Namun, 

terkadang ada orang yang ketika ditanya, tidak mau menjawab apabila pertanyaan 

tidak berkenan dalam hati. Padahal menolak memberi jawaban saat ditanya itu 

merupakan perbuatan yang dilarang.  

Paradoksi inilah yang membawa penulis untuk membahas kata al-sa>il yang 

digunakan oleh al-Qur’an. Dari paradoksi tersebut memunculkan pertanyaan 

penting: bagaimana makna leksikal dan relasional kata al-sa>il dalam al-Qur’an 

dan bagaimana cara mengimplementasikan kata tersebut dalam kehidupan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian library 

research dengan pendekatan mawd}u>’i > (tematik) dan analisis semantik. Adapun 

hasil dari penelitian ini adalah bahwa makna leksikal kata al-sa>il yaitu peminta-
minta apabila yang diminta sesuatu yang bersifat materi dan sebagai penanya 

apabila yang diminta adalah sesuatu yang bersifat informasi. Makna relasional 

kata al-sa>il adalah menanyakan suatu hukum, perintah menuntut ilmu, 
mempertegas kualitas sesuatu yang ditanyakan, kecaman terhadap suatu perbuatan 

atau menhinakan pelaku atas suatu perbuatan, sindiran untuk menyadarkan dari 

kesesatan, ungkapan untuk mencela atau mengolok-olok, dan perintah untuk 

menyantuni fakir miskin. Sedang implementasi kata al-sa>il dalam kehidupan 
adalah bahwa seorang muslim dalam kehidupan harus memiliki  kepedulian sosial 

yang tinggi dalam bermasyarakat.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuatu yang istimewa dari al-Qur`an adalah ia diturunkan oleh Allah 

Subha >nahu wa Ta’a >la >  sebagai kalam-Nya melalui perantara Jibril ‘Alayh al-

Sala >m kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan jalan tawa>tur (mutawatir)
1
, 

sehingga keasliannya benar-benar telah terjamin dan membacanya adalah ibadah,
2
 

salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab manapun. Ia merupakan bacaan 

yang sempurna dan sangat mulia, termaktub dalam kitab yang terpelihara, 

sehingga tidak akan hilang ataupun mengalami pergantian dan perubahan.
3
 Oleh 

karena itulah al-Qur`an mendapat kedudukan yang istimewa. Al-Qur`an 

merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia.
4
 

Menurut Quraish Shihab, inilah fungsi utama al-Qur`an.
5
 Di dalamnya 

berisi aturan-aturan yang harus ditaati dan petunjuk-petunjuk yang harus 

dilaksanakan dengan tujuan agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. Selain itu, al-Qur`an juga merupakan sumber pokok ajaran Islam, 

pedoman  hidup (way of life) bagi umat manusia yang menginginkan kebahagiaan 

da >rayni (dunia dan akhirat). Al-Qur`an tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan 

dengan hubungan Allah dan manusia saja tetapi juga mengantur hubungan antar 

sesama manusia, tentang sosial, ekonomi, akhlak/moral, pendidikan, budaya, 

                                                             
1
Mutawatir yaitu diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan 

mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. 
2
Lihat pengertian al-Qur`an secara terminologis menurut al-S {abu >ni. Lihat juga Suqiyah 

Musafa’ah, et. al.Studi al-Qur`an, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 3. 
3
Al-Qur`an, 15: 9. 

4
Ibid., 2: 2 ;41: 44. 

5
Quraish Shihab, Membumikan al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), 27. 
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politik dan sebagainya. Namun, secara garis besar, Shihab mengklasifikasikan 

ajaran al-Qur`an menjadi tiga aspek: akidah, syariah dan akhlak.
6
 

Barang siapa yang akidah dan akhlaknya sesuai dengan syariat Islam, 

maka baginya kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu surga. Sedangkan untuk 

mendapatkan kesesuaian ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan mempelajari al-

Qur`an sebagai sumber utama ajaran Islam dan selanjutnya mengamalkan isi 

kandungan dan ajaran tersebut dalam kehidupan. Maka, mempelajari al-Qur`an 

bagi seorang muslim adalah suatu keharusan. 

Diantara hal yang perlu dipelajari dari al-Qur`an demi mendapatkan 

pemahaman yang utuh terhadap ayat-ayat al-Qur`an sehingga dapat diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengenai lafad-lafad mushtarak -lafad yang 

memiliki dua makna atau lebih- agar dapat memberikan makna yang sesuai 

dengan yang dimaksud oleh al-Qur`an. Salah satu contoh lafad mushtarak adalah 

kata al-sa>il (السائل). Kata al-sa>il merupakan lafad mushtarak dalam bentuk isim 

(kata benda) yang dapat bermakna orang yang meminta (الذي يسأل) dan 

bermakna sesuatu yang mengalir (الذي يسيل). 

Al-Qur`an ketika merekam beberapa kejadian menggunakan istilah al-sa>il 

ini dalam beberapa tempat. Empat di antaranya menggunakan isim fa>il (subjek) 

yang berbentuk mufrad,
7
 di antaranya yaitu: 

ائيلي َواْلَمْحُرومي   َوِفي أَْمَواِلييْم َحقٌّ ليلسَّ

 

“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan 

orang miskin yang tidak meminta.” Q.S. al-Dha >riya >t (51): 19. 

                                                             
6
Shihab, Membumikan al-Qur`an, 40. 

7
Al-Qur`an, 51: 19; 70: 1 dan 25; 93: 10. 
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َهرْ  ائيَل َفََل تَ ن ْ ا السَّ  َوأَمَّ

“Dan adapun terhadap para peminta-minta, maka janganlah kalian 

menghardiknya.” Q.S. al-D{uha > (93):10 
 

Kata al-sa >il dalam bentuk jamak terulang pada tiga tempat.
8
 Selain dalam 

bentuk isim fa>il, juga menggunakan bentuk fi’il (kata kerja) dan mas}dar (kata 

dasar).  

Ada beberapa arti yang telah diberikan oleh para mufassir terkait kata al-

sa >il. Sebagian ada yang mengartikan sebagai peminta-minta (peminta materi) dan 

sebagian mengartikan orang yang bertanya. Dalam tafsir Jala>lain misalnya, al-sa>il 

disebut langsung sebagai peminta-minta materi (uang), kita dilarang 

menghardiknya atau membentaknya lantaran kemiskinannya.
9
 Menurut 

Zamakhshari dan al-Naisa >buri >, kata al-sa>il diartikan sebagai penuntut ilmu.
10

 

Sedangkan al-T {aba >ri >, al-sa>il di sini diartikan sebagai seseorang yang 

membutuhkan sesuatu, apapun sesuatu itu, yakni baik berupa informasi, tenaga 

maupun materi.
11

 

 Ibnu Kathi >r mengartikan al-sa>il sebagai orang yang meminta ilmu dan 

minta bimbingan.
12

 Dan al-Mara >ghi > dalam tafsirnya, mengartikan al-sa>il sebagai 

                                                             
8
Al-Qur`an, 2: 177; 12: 7; 41: 34. 

9
Imam Jala >luddi>n al-Mahalli> dan Imam Jala >luddi>n al-Suyu >ti>, Tafsir Jala >lain, Terj. 

Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Juz 2, 1344. 
10

Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}ba>h}: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 437. 
11

Ibid., 343. Lihat juga di bukunya Hamka, Tafsir al-Azha >r (Jakarta: Panji Mas, 1982), 

192.  
12

Muh}ammad Nasib al-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kathi >r, 
Terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), jilid 4,1003.  
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seorang yang meminta bimbingan, yaitu seseorang yang meminta belas kasih 

karena tidak sanggup memecahkan problema yang sedang dihadapi.
13

 

Keberadaan kata al-sa>il yang tidak hanya satu kali disebut dalam al-

Qur’an dan adanya dua arti yang diberikan oleh para mufassir ini sudah cukup 

membuat daya tarik tersendiri untuk dibahas. Belum lagi jika ditambah dengan 2 

paradoksi yang dijumpai oleh penulis dalam kehidupan terkait fenomena al-sa>il .  

Pertama: al-sa>il dalam konteks sebagai peminta-minta (red: pengemis).  Dalam 

realita kehidupan bermasyarakat, dengan semakin bertambahnya jumlah 

penduduk yang melakukan urbanisasi, maka jumlah pengangguran semakin 

meningkat.
14

 Peningkatan angka pengangguran tersebut memicu munculnya 

peminta-minta.  Bahkan tidak jarang pula kita menjumpai mereka berkeliling dari 

satu rumah menuju rumah yang lain untuk meminta belas kasih orang lain. Badan 

mereka masih tegap, sehat dan masih muda. Meskipun ada beberapa dari mereka 

yang memang sudah renta dan tidak mampu lagi untuk bekerja selain dengan 

meminta-minta, sedangkan mereka sudah tidak mempunyai sanak saudara yang 

dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemandangan tersebut terkadang membuat 

orang menjadi tidak sabar untuk berkata santun kepada mereka. Ekpresi 

ketidaksabaran ini bisa berupa penolakan atas kehadiran mereka dengan membuat 

larangan memasuki ruang/rumah mereka dengan tulisan: “Pengamen dilarang 

masuk!, Ngamen gratis!”, ataupun ucapan yang keras lainnya yang kadang sampai 

mengeluarkan kata yang keras (menghardik). Padahal al-Qur’an telah menjelaskan 

                                                             
13

Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi>, Tafsir al-Mara>ghi> (Beirut: Da>r al-Fikr, 1369 H), 187. 
14

 Muhammad Rafi dkk., “Makna Sa>il dalam al-Qur’an: Tujuan  Implisit Pengentasan 

Pengemis dalam Ayat-Ayat Sa>il dan Aktualisasinya”, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Tafsir dan Hadis 
LSQ ar Rahmah, 18 (Januari 2017), 18.  
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bahwa perbuatan menghardik peminta-minta tidak diperbolehkan. Jika memiliki 

kelebihan harta, maka berilah dengan tanpa mencaci-maki, jika tidak berkenan 

untuk memberi, tolaklah dengan perkataan dan sikap yang tidak menyakiti.  

 Kedua: al-sa>il dalam konteks sebagai penanya.  Penanya yang dimaksud 

di sini adalah orang bertanya untuk mencari tahu atau mencari pemahaman 

tentang sesuatu yang tidak dipahami. Aktivitas bertanya merupakan perintah al-

Qur’an kepada manusia apabila tidak mengetahui sesuatu.
15

 Perintah tersebut 

dikenal dengan kewajiban mencari ilmu yang dibebankan kepada setiap muslim 

baik laki-laki maupun perempuan. Ketika ada orang yang bertanya, maka wajib 

atas orang yang ditanya untuk menjawab dan tidak boleh menyembunyikan 

kebenaran dan ilmu yang ia ketahui. Menolak memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan kepada seseorang termasuk perbuatan menghardik yang 

dilarang. Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak diketahui, maka tetap wajib bagi 

orang yang ditanya untuk memberikan jawaban berupa keterangan bahwa, ‘saya 

tidak tahu’ sebagaimana jawaban Rasulullah saw. saat ditanya tentang esensi 

ruh.
16

 Namun, dalam masyarakat, terkadang masih ada sebagian orangyang saat 

ditanya tidak mau menjawab apabila pertanyaaan kurang berkenan dalam hati 

orang yang ditanya.  

Paradoksi inilah yang membawa penulis untuk membahas kata al-sa>il yang 

digunakan oleh al-Qur’an. Dari paradoksi tersebut memunculkan pertanyaan 

penting: sebenarnya apa makna kata al-sa>il dalam al-Qur’an dan bagaimana cara 

mengimplementasikan kata tersebut dalam kehidupan. 

                                                             
15

Al- Qur’an, 16: 43.  
16

Ibid, 17: 58. 
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Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu dapat dijawab 

dengan melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur`an terkait istilah al-sa>il. 

Kemudian, karena ayat-ayat al-Qur`an yang membahas tentang al-sa>il secara 

keseluruhan tidak berurutan, maka ayat-ayat tersebut perlu diklasifikasikan 

sedemikian rupa hingga membentuk satu kesatuan tentang makna al-sa>il dan 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari melalui langkah-langkah tafsir 

tematik. Sedangkan dalam langkah analisisnya, penulis menggunakan teori 

semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, pokok permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna leksikal dan relasional al-sa>il dalam al-Qur’an? 

2. Bagaimana implementasi kata al-sa>il dalam kehidupan sehari-hari? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan dalam rangka menyusun sebuah karya 

ilmiah memiliki sebuah konsekuensi logis yang berupa tujuan dan kegunaan 

penelitian, baik secara teori, maupun praktis. Berikut ini tujuan dan kegunaan 

penelitian ini. 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan makna leksikal dan relasional al-

sa>il dalam al-Qur’an. 
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b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kata al-sa>il dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis adalah untuk 

menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran pada Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada jurusan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir 

(IAT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan umumnya 

kepada masyarakat atau lembaga tertentu yang hendak mengkaji lebih 

lanjut terkait tema ini. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis dimaksudkan sebagai kajian terhadap konsep al-sa>il 

sehingga membentuk sebuah kajian tafsir tematik tentang al-sa>il dalam al-

Qur`an dan implementasinya dalam kehidupan. 

c. Secara akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat menambah keilmuan penulis 

tentang berbagai pengetahuan yang terkait dengan makna leksikal dan 

relasional kata al-sa>il dalam al-Qur’an dan implementasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

D. Telaah Pustaka 

Al-Qur`an sebagai kitab suci yang bersifat menyeluruh, ia s}a>lih} li kulli 

zama >n wa mak >an, mulai awal kemunculannya hingga saat ini telah banyak dikaji 

oleh berbagai kalangan dan di wilayah yang berbeda-beda pula. Dari hari ke hari 
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kajian tentang al-Qur`an bukannya semakin surut bahkan semakin berkembang. 

Keseriusan dalam menyelami kandungan al-Qur`an justru semakin membuktikan 

bahwa al-Qur`an tidak akan pernah habis untuk dibahas dan dikaji. Dari kajian-

kajian itulah akan muncul ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum diketahui oleh 

manusia melalui ilmu pengetahuan apapun. 

Begitu pula dengan kajian al-Qur`an melalui pendekatan tafsir semakin 

hari semakin berkembang. Beragam metode yang diterapkan dalam mengkajinya. 

Ada yang menggunakan metode tahli>li>, ijma >li>, muqa>rin maupun mawd}u>’i> 

(tematik)
17

. Dengan menggunakan metode mawd}u >’i >, seseorang dapat mengambil 

satu term dalam al-Qur`an untuk dikembangkan dan dicermati isi kandungannya 

sehingga ia dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap term yang 

dimaksud. Dari sini muncul sekian banyak judul penelitian-penelitian tafsir 

mawd }u>’i >. Ada yang membahas jiha>d dalam al-Qur`an, infa>q dalam al-Qur`an,  

zaka >t dalam al-Qur`an dan lain sebagainya. Namun, belum ada yang membahas 

al-sa>il dalam al-Qur`an.  

                                                             
17

Sampai saat ini, setidaknya ada empat metode penafsiran al-Qur`an yang kenal oleh 

masyarakat, yakni metode tahli >li>, metode ijma>li >, metode muqa>rin, dan metode mawd }u>’i >. Metode 

tahli >li > yakni metode tafsir dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur`an dari seluruh 

aspeknya. Aspek-aspek yang dikaji dalam metode ini meliputi kosakata, korelasi ayat, dan 

asba >bal-nuzu>l-nya. Kelemahan metode tafsir ini adalah pada satu saat mufasir bisa sangat bertele-

tele dalam menafsirkan suatu ayat, dan pada sisi lain bisa sangat singkat yang hampir menyerupai 

terjemahan. Tafsir ijma >li > yakni metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an dengan cara 

mengemukaka makna global. Dalam metode ini mufasir membahas ayat demi ayat sesuai dengan 

susunan yang ada dalam mushaf. Kelemahannya adalah gaya bahasa dan lafaz yang digunakan 

oleh mufasir mirip bahkan sama dengan lafaz-lafaz al-Qur`an, sehingga pembaca akan merasa 

bahwa uraiannya tidak jauh dari gaya bahasa al-Qur`an itu sendiri. Metode muqa>rin yakni metode 

yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur`an yang ditulis oleh para mufasir. Dalam metode 

ini, mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Qur`an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran 

sejumlah mufasir mengenai ayat-ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka. Metode mawd}u>’i > 
yakni metode penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur`an dari berbagai surat yang 

berkaitan dengan persoalan atau topik yang telah ditentukan. 
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Selanjutnya, buku Toshihiko Izutsu yang berjudul  Relasi Tuhan dan 

Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur`an
18

. Dalam buku ini Izutsu 

menjelaskan tentang pengertian semantik dan hubungannya dengan al-Qur`an 

sehingga yang menjadi titik tekan pembahasannya yaitu relasi antara Tuhan dan 

manusia dilihat dari analisis semantik. Izutsu tidak menjelaskan tentang makna al-

sa >il. Begitu pula dengan bukunya yang berjudul Konsep-Konsep Etika Religius 

dalam Qur`an.
19

 Izutsu, dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis 

semantiknya berusaha untuk menerapkannya dalam beberapa kosakata yang ia 

ambil dari al-Qur`an. Ia mengupas struktur konsep kufr, s}a>lih}, birr, fasad dan lain 

sebagainya. Inilah yang menjadi fokus pembahasan buku ini. Namun demikian, 

Izutsu tidak mengurai kata al-sa>il dalam buku ini.  

Dalam jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis yang diterbitkan oleh 

LSQ ar-Rahman pada Januari 2017 lalu, membahas tentang al-sa>il dalam al- 

Qur’an. Tulisan dalam jurnal yang diberi judul: “Makna Sa>il dalam al- Qur’an: 

Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam Ayat-Ayat Sa>il dan 

Aktualisasinya”, ditulis oleh Muhammad Rafi, Saipul Hamzah dan Ahmad Ahnaf 

Rafif. Dalam jurnal tersebut, penulis mempunyai konsentrasi pada makna 

pengemis, siapa saja yang diperbolehkan meminta-minta dan menguraikan solusi 

yang diambil dari penafsiran ayat-ayat al-sa>il, berbeda dengan yang akan penulis 

teliti dalam tulisan ini tentang al-sa>il yang lebih cenderung kepada pencarian 

                                                             
18

Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, Terj. Agus Fahri Husen, et. al. 

(Yogyakarta: Tiara Wacana: 1997). 
19

Toshihiko Izutsu, Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur`an, Terj. Agus Fahri 

Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993). 
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makna leksikal dan makna relasonal al-sa>il  serta pandangan al- Qur’an terhadap 

ayat-ayat al-sa>il. 

Dengan demikian, sejauh penelusuran yang Penulis lakukan dalam 

menyusun skripsi ini, belum ada tulisan yang membahas tentang al-sa>il dalam al-

Qur`an secara mendalam menggunakan teori semantik, apalagi dengan 

menggunakan metode mawd}u>’i > seperti yang penulis lakukan, selain tulisan-tulisan 

yang membahas al-sa>il secara parsial atau hanya menyinggung sedikit tentang 

tema ini.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau 

library research yaitu penelitian yang cara kerjanya menggunakan data dan 

informasi dari berbagai macam materi dan literatur, baik berupa buku, 

majalah, ensiklopedi, dokumen, serta karya ilmiah yang berupa makalah 

maupun artikel yang relevan dengan objek penelitian, baik dari sumber data 

primer maupun sekunder.
20

 

2. Data dan sumber data 

a. Data  

1) Ayat-ayat yang berhubungan dengan kata al-sa>il. 

2) Penafsiran dan pendapat para ahli dalam memahami ayat-ayat tersebut. 

3) Asba >b al-nuzu >l serta ayat-ayat yang menjelaskan term al-sa>il. 

 

                                                             
20

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 4.  
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b. Sumber Data 

Penulis menggunakan mushaf al-Qur’an sebagai sumber data 

primer karena skripsi ini merupakan studi tentang ayat al-Qur’an. Selain 

itu, Penulis juga menggunakan kitab-kitab tafsir yang memiliki relevansi 

dengan tema yang diangkat sebagai rujukan dan sumber data sekunder, di 

antaranya yaitu sebagai berikut: 

1) Tafsir al-Mis}ba>h}: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an yang 

disusun oleh M. Quraish Shihab. 

2) Tafsir al-Azha>r yang disusun oleh Hamka. 

3) Tafsir Jala>lain yang disusun oleh Imam Jala >luddi>n al-Mahalli> dan 

Imam Jala>luddi >n al-Suyu >ti >. 

4) Tafsir al-Mara>ghi > yang disusun oleh Ah }mad Must }afa al-Mara>ghi >.  

Sedangkan untuk menjelaskan makna kata-kata tertentu, Penulis 

menggunakan kamus-kamus bahasa baik yang berbahasa Indonesia 

maupun berbahasa asing (Arab), di antaranya sebagai berikut: 

1) Kamus al-Munawwir karya Ahmad Warson al-Munawwir. 

2) Kamus Indonesia-Arab al-Azhar karya S. Askar. 

3) Lisa >n al-‘Arab karya Allamah Ibn al-Fadhil Jamal al-Di >n Muhammad 

ibn Mukarram  Ibn Manzu >r. 

4) Mu’jam al-Wasi >t karya Ibrahim Unais dll. 

c. Prosedur Pengumpulan Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library reseach), maka cara 
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memperoleh data ditempuh melalui kajian pustaka. Dengan cara menelaah 

hasil tulisan para pemikir Islam terkait kajian-kajian al-Qur’an tentang 

ayat-ayat al-sa>il dan juga karya-karya pemikir Islam terkait tema ini. 

Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya akan diolah dan 

dikembangkan dengan urutan sebagai berikur: 

a. Editing 

Yaitu proses pemeriksaan kembali data yang telah terkumpul 

tentang al-sa >il terkait dengan kelengkapannya, kejelasan makna atau 

maksud, kesesuaian dan keseragamannya. Sehingga dalam proses ini 

sering terjadi penggantian kata dalam suatu kalimat, dengan 

menambah atau mengurangi kata tertentu serta menyusunnya kembali 

menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami. 

b. Organizing 

  Yaitu proses penyusunan data-data yang telah terseleksi dan 

dirangkai menjadi satu bahasan yang utuh sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan dengan bantuan kerangka yang telah disediakan. 

c. Penemuan hasil penelitian  

Yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan menganalisa lebih 

lanjut terhadap hasil organizing dengan menggunaan kaidah atau teori 

dan dalil-dalil yang penulis susun dalam bab sebelumnya. Sehingga 

dalam proses ini telah diperoleh kesimpulan mengenai makna leksikal 

dan relasional al-sa>il dalam al-Qur`an dan implementasinya dalam 

penafsiran. 
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F. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah proses analisis. Dalam 

menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif serta pendekatan tafsir 

mawd }u>’i > (tematik) dan analisis semantik. Mengingat penelitian ini berupa ayat-

ayat al-Qur`an yang tertulis dalam beberapa surat dan terfokus pada sebuah tema, 

maka penelitian ini menggunakan pendekatan mawd}u>’i > dan untuk mendapatkan 

analisa yang lebih dalam, penulis memilih satu pendekatan lagi untuk disinergikan 

dengan pendekatan mawd}u>’i > ini yaitu analisis semantik. Sehingga penelitian ini 

menggunakan dua pedekatan sekaligus. 

1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif yaitu salah satu metode penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang 

ada.
21

 

2. Pendekatan Tafsir Mawd}u>’i >  dan Analisis Semantik 

Maksud dari tafsir mawd}u >’i > adalah memahami al-Qur`an dengan cara 

menghimpun beberapa ayat al-Qur`an yang setema dan menyusunnya dalam 

satu bahasan, kemudian ditafsirkan secara mawd }u>’i >. 

Tafsir mawd }u>’i > bertujuan untuk menangkap konsep al-Qur`an mengenai 

term tertentu dan dalam hal ini berkaitan dengan konsep al-sa >il, sedangkan 

analisis semantik akan berperan sebagai pisau yang akan digunakan untuk 

mengupas pandangan dunia al-Qur`an tentang al-sa>il melalui analisis yang 

telah ditentukan dengan cara kerja semantik. Perpaduan dua pendekatan ini 

                                                             
21

Suharsini, Menejemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 200), 309. 
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diharapkan dapat saling mengisi dan saling menguatkan. Pendekatan semantik 

dapat memperkokoh landasan pemahaman terhadap konsep-konsep yang 

diusahakan oleh pendekatan tafsir tematik.  

Menurut ‘Abdul Hayy al-Farmawi, metode tafsir mawd }u>’i > dilakukan 

dengan langkah-langkah seperti berikut:
22

 

a. Menentukan topik masalah (dalam hal ini tema seputar  al-sa>il). 

b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

c. Menyusun kronologis ayat (Makkiyah dan Madaniyah) disertai dengan 

penjelasan sebab-sebab turunnya (asba >b al-nuzu >l).  

d. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna dan utuh (outline). 

e. Memaparkan muna>sabah antar ayat. 

f. Menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna (out line). 

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus utama oleh Peneliti yaitu tema 

al-sa>il dalam al-Qur`an. 

g. Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dengan tema. 

h. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara 

menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama. 

Sedangkan untuk analisis semantik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa kata semantik merupakan bagian sruktur bahasa yang 

berhubungan dengan makna ungkapan.
23

 Kata semantik berasal dari bahasa 

                                                             
22

‘Abd. al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawd }u>’i > (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), 45-46.  
23

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 3. 
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Yunani yaitu ‘semantikos’ yang artinya memaknai, mengartikan, menandakan. 

Kata sema artinya tanda atau lambang (sign). Semantik juga dapat dipahami 

sebagai studi tentang makna. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang 

filolog Perancis bernama Michel Beal pada tahun 1883. Kata semantik 

kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan pada bidang linguistik 

yang mempelajari tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya.
24

 

Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau 

arti -sebagaimana disebutkan di atas-, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis 

bahasa: fonologi, gramatika dan semantik. Metode analisi semantik digunakan 

pada bahan-bahan yang disediakan oleh kosakata al-Qur`an yang berhubungan 

dengan beberapa persoalan paling konkrit dan melimpah yang dimunculkan 

oleh bahasa al-Qur`an.
25

 

Makna semantik menurut Toshihiko Izutsu yaitu suatu kajian analitik atas 

istilah-istilah kunci dari suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya 

sampai pada pengertian konseptual weltanschauung (pandangan dunia) 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, tidak hanya sebagai alat 

berbicara dan berfikir saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah 

pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.
26

 

Izutsu adalah seorang pemikir yang berusaha untuk konsisten dalam 

menggunakan analisis linguistik-struktural terhadap al- Qur’an.
27

 Penerapan 

metode semantik terhadap al-Qur`an berarti berusaha menyingkap pandangan 

                                                             
24

Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2. 
25

Izutsu, Relasi Tuhan, 12. 
26

Ibid., 3. 
27

 Wahyu Hanafi, “Linguistik al- Qur’an: Reinterpretasi Makna Manusia di Balik Surat 

al- Fatihah dalam Wacana Semantik.” dalam  Studia Qur’anika. Vol. 2. No. 1 (Juli  2017), 2. 
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dunia al-Qur`an melalui analisis semantik atau konseptual terhadap bahan-

bahan dalam al-Qur`an sendiri, yakni kosakata atau istilah-istilah penting yang 

berasal dari al-Qur`an yang banyak dipakai (disebut berulang-ulang) oleh al-

Qur`an. 

Teori ini untuk memahami teks-teks al-Qur`an melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a) Memilih kata-kata kunci dari al-Qur`an sesuai dengan bahasan yang 

dimaksud. 

b) Menentukan makna dasar (leksikal) dan makna nasabi (relasional).  

c) Menyimpulkan dan menyatukan konsep-konsep tersebut dalam satu 

kesatuan yang utuh. 

Sedangkan untuk mengoperasikan analisis semantik ini, maka dapat 

ditempuh dengan cara sebagai berikut: 

a) Menentukan objek kajian, mengumpulkan semua ayat dan surat yang 

berhubungan dengan topik yang akan dikaji.
28

 

b) Menentukan tempat turunnya ayat (Makkiyah dan Madaniyah) dan 

mencari asba>b al-nuzu >l dari ayat-ayat dan atau surat-surat tersebut. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengetahui konteks dari 

pewahyuan ayat-ayat tersebut.
29

 

c) Untuk memahami petunjuk lafad, dilakukan analisis semantik, yaitu 

dengan cara menghubungkan seluruh fungsi-fungsi yang ada dalam ayat 

untuk mengetahui hubungan keterkaitan satu dengan yang lain dalam 

                                                             
28

Izutsu, Relasi Tuhan, 1. 
29

Ibid., 35. 
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membentuk makna dari sebuah ayat secara menyeluruh. Sehingga dari 

analisis makna dasar dan makna relasional muncul kesimpulan dan 

mempermudah dalam langkah selanjutnya tentang pandangan dunia al-

Qur`an. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis serta melalui alur sesuai 

dengan karidor yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah, maka Peneliti menetapkan sistematika pembahasan penelitian 

ini terdiri atas 5 bab. Masing-masing bab memiliki sub bab untuk 

menguraikannya. Secara sistematis, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan yang berisi gambaran untuk memberikan pola dasar 

pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, 

metode analisa data dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang landasan teori. Hal-hal yang dippaparkanpadabab ini 

adalah tentang pengertian bertanya dan meminta, pengertian tafsir mawdhu>’i, 

pengertian semantik dan pengertisn implementasi kata dalam kehidupan.  

Bab III berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan data 

meliputi ayat-ayat tentang al-sa>il berdasarkan waktu turunnya, yakni ayat-ayat 

periode Makkah dan Madinah, sebab turunnya ayat  dan derivasi kata al-sa>il 

dalam al-Qur’an.  

 Bab IV berisi tentang analisis data yang terdapat pada bab III. Dalam bab 

ini penulis menelaah makna leksikal dan relasional kata al-sa>il dalam al- Qur’an 
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dengan cara penjabaran ayat dan penghubungkannya dengan ayat-ayat yang lain 

maupun dengan menganalisa susunan kalimat yang digunakan dalam ayat-ayat 

tersebut kemudian membahas tentang implementasi kata al-sa>il dalam kehidupan.  

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan 

dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Bertanya dan Meminta 

Bertanya artinya meminta keterangan (penjelasan, keterangan dan 

sebagainya) atau meminta supaya diberi tahu tentang sesuatu. Contoh dalam 

kalimat: “Kalau anda tidak tahu, sebaiknya anda bertanya.” Sedangkan kata 

meminta berasal dari kata dasar minta yang mendapat awalan me. Meminta 

artinya berkata-kata supaya diberi atau mendapat sesuatu (memohon), 

mempersilahkan. Demikian arti bertanya dan meminta dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia.
30

 

Bertanya dan meminta dalam kamus Webster Bahasa Indonesia, bertanya 

artinya request an answer. Contoh dalam kalimat: ‘Apakah ada sesuatu yang 

ingin kamu tanyakan padaku?’. Sedangkan kata minta diartikan dengan make a 

request. Contoh dalam kalimat: ‘Katakan padaku kenapa kamu tidak melakukan 

apa yang aku minta.’
31

 

B. Pengertian Tafsir Mawd}u>’i 

Metode penafsiran al-Qur’an terbagi atas 4 metode penafsiran, ijma>li, 

tah}li>li, muqarri>n dan mawd}u>’i>.  Metode ijma>li merupakan metode penafsiran al-

Qur’an yang pertama kali muncul, yaitu pada masa Nabi Muhammad saw.dan 

para sahabat. Metode ijma>li atau global yaitu menafsirkan ayat al-Qur’an secara 

                                                             
30

Diakses dari https://kbbi.kemendikbud.co.id pada tanggal 22 juni 2019 pukul 14.15 

WIB 
31

Diakses dari https://id.glosbe.com pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 14.17 WIB 

https://kbbi.kemendikbud.co.id/
https://id.glosbe.com/
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global. Kata yang dianggap sulit, dicarikan padanan katanya atau dengan 

menjelaskan secara singkat maksud dari kata tersebut. Metode tahli>li adalah 

metode penafsiran ayat al-Qur’an dengan cara menjelaskan isi kandungan ayat 

al-Qur’an dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, sebab turunnya ayat atau 

surat, muna>sabah (hubungan antar ayat) atau aspek lain sesuai minat dan 

kecenderungan sang mufasir. Metode muqa>rin adalah metode penafsiran al-

Qur’an dengan cara membandingkan. Seorang mufasir melakukan perbandingan 

antara teks ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi 

dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus 

yang sama, ayat-ayat al-Qur’an dengan hadis yang secara dhahir terlihat 

bertentangan, dan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafirkan al-Qur’an. 

Metodemawd}u>’iadalah metode yang muncul terakhir. Metode mawd}u>i atau 

dikenal dengan tafsir tematik yaitu menafsirkan ayat al-Qur’an dengan 

mengklasifikasikan ayat dalam tema-tema tertentu.
32

  

Tulisan ini disusun berdasarkan metode tafsirmawd}u>’ikarena yat-ayat al-

Qur’an tentang kata al-sa>il tidak terdapat dalam satu surat akan tetapi tersebar 

dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, lebih dalam tentang tafsir mawd}u>i dijelaskan 

dalam sub bab ini. Kata mawd}u>i berasal dari bahasa Arab. Bentuk ma>d}i (kata 

kerja lampau) kata ini adalah  وضع yang bentuk maf’u>lnya موضوع.   

Dasar-dasar tafsir mawd}u>i telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. 

pada masa kenabian.  Nabi Muhammad saw. menafsirkan ayat dengan ayat yang 

                                                             
32

Yanuhar Ilyas, Kuliah Ulumul Qur’an (Yogyakarta: Itqan Publising, 2013), 280-282. 
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kemudian dikenal dengan tafsi>r bi al-Ra’y.  Menurut al-Farmawi, penafsiran ayat 

dengan ayat dipandang sebagai bentuk awal tafsir mawd}u>i.33
 Tafsir mawd}u>i 

bermaksud mengkaji masalah-masalah khusus sesuai dengan tema.  

Cara kerja tafsir mawd}u>i menurut al-Farmawi mencangkup 7 langkah.
34

 

Ketujuh langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Quraisy Shihab. Cara 

kerja tafsir mawd}u>i adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama: menetapkan masalah yang akan dikaji atau dibahas. 

Penelitian ini menetapkan kata al-sa>il sebagai pokok pembahasan dengan latar 

belakang masalah sebagaimana diuraikan pada bab I. 

Langkah kedua: mengumpulkan atau menghimpun seluruh ayat-ayat al-

Qur’an yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 

Langkah ketiga: menyusun urut-urutan ayat terpilih sesuai dengan 

perincian masalah dan atau masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat 

Makiyyah dan Madaniyyah. Hal ini untuk memahami unsur pentahapan dalam 

pelaksanaan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh al-Qur’an. 

Langkah keempat: mempelajari atau memahami korelasi masing-masing 

ayat (munasabah) dengan surah-surah di mana ayat tersebut tercantum (setiap 

ayat berkaitan dengan terma sentral pada suatu surah). 

                                                             
33

Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Mawdhu>’i (Kairo: Matba’ah al-

Hadarah al-Arabiyyah, 1977), 62.  
34

Ibid., 61-62. 
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Langkah kelima: melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas atau dengan sumber-sumber rujukan lain 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

Langkah keenam: menyusun outline pembahasan dalam kerangka yang 

sempurna sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal 

yang tidak berkaitan dengan pokok masalah. 

Langkah ketujuh: mempelajari semua ayat yang terpilih secara 

keseluruhan dan atau mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, 

yang mutlak dan yang relatif, dan lain-lain sehingga kesemuanya bertemu dalam 

muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran. Pada tahab ini penulis 

memasukkan teori semantik dalam membantu mengaji ayat. Oleh karena itu, 

diperlukan juga uraian tentang pengertian semantik.  

C. Pengertian Semantik 

Peranan teori semantik dalam tulisan ini adalah sebagai pisau analisis yang 

akan memperkokoh landasan pemahaman terhadap konsep al-sa>il yang diperoleh 

dengan pendekatan tafsir tematik. Secara teori, antara pendekatan tafsir mawd}u>’i 

dan pendekatan semantik memiliki persamaan dalam beberapa poin. Langkah 

awal sama-sama menentukan kata kunci (keyword) yang akan dikaji, menyusun 

dan mengumpulkan ayat-ayat yang akan dikaji, menentukan kronologis ayat, 

sebab-sebab turunnya ayat dan memperlajari ayat-ayat tersebut secara 

keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Maka, posisi 

teori semantik dalam tulisan ini adalah sebagai penguat landasan teori tafsir  
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mawd}u>’i dalam memahami kata al-sa>il  seperti yang dimaksudkan oleh al-

Qur’an.  

Semantik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makna. 

Dalam bahasa Arab berasal dari kata ilm al-dila>lah yaitu ilm yang memiliki arti 

ilmu pengetahuan dan al-dila>lah atau al-dala>lah yang memiliki arti petunjuk
35

. 

Kata al-dila>lah merupakan derivasi dari kata dalla dan memiliki bentuk mas}dar 

al-dali>l yang artinya petunjuk ke suatu jalan.
36

 Makna leksikal ilmu semantik 

adalah al-hida>yah, al-Irsya>d (petunjuk).
37

 Sedangkan dalam bahasa Indonesia 

semantik di ambil dari bahasa Inggris semantics, yang kata tersebut berasal dari 

kata Yunani samaino yang berarti to signify atau memaknai.  

Secara istilah teknis semantik memiliki pengertian mengenai studi tentang 

makna.
38

 Semantik dalam pandangan Kridalaksana merupakan bagian dari 

struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dan struktur makna suatu 

wicara dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya.
39

 Sedangkan Toshihiko 

Izutsu menyatakan bahwa :  

 “…Semantics as I understand it is an analytic study of key-terms of a 

language with a view to arriving eventually  at a conceptual grasp of the 

Weltanschauung or world-view of the people who use the language as a tool 

not only of speaking and thinking, but more important still, of 

conceptualizing and interpreting the world that surrounds them.”  
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Semantik adalah suatu kajian analitik atas istilah-istilah kunci dari suatu 

bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual 

weltanschauung (pandangan dunia) masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, tidak hanya sebagai alat berbicara dan berfikir saja, akan tetapi yang 

lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran dunia yang 

melingkupinya.
40

 

Sedangkan Henry Guntur Tarigan mengartikan semantik sebagai sebuah 

telaah makna.
41

 Dalam semantik, sebuah kata tidak hanya dilihat dari arti kata itu 

sendiri. Lebih dalam akan ditelaah tentang lambang-lambang atau tanda-tanda 

yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lainnya serta 

pembahasan tentang pengaruh suatu kata terhadap perilaku manusia dan 

lingkungan tempat tinggalnya. Bidang kajian semantik meliputi bentuk dan 

makna. Makna dalam suatu bahasa adalah pengertian yang tersimpan dalam 

struktur suatu bentuk bahasa. 

Pembentukan makna tiap kata memiliki ciri-ciri sendiri. Misalnya pada 

kata nasi dalam bahasa Indonesia adalah sejenis makanan pokok sebagian besar 

penduduk Indonesia yang sudah dimasak. Untuk menunjuk benda yang sama 

dalam bahasa Arab dikenal kata yang bukan saja dimaksudkan untuk makna nasi 

tetapi juga dimaksudkan untuk makna padi, gabah, dan beras. Sedangkan dalam 

bahasa Arab, penyebutan kata unta dapat bermacam-macam.  Penyebutan unta 

memiliki kosa kata yang lebih rinci dalam bahasa Arab, yaitu ibilun (kata dasar 
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untuk menyebut unta), jamalun (unta jantan), na>qatun (unta betina), ba’i>run (kata 

standar untuk menyebut unta). Pemaknaan kata dalam bahasa memiliki sifat 

arbiter yaitu hubungan antara bentuk dan maknanya tidak langsung dan hanya 

berlaku untuk bahasa yang bersangkutan.
42

 

Makna merupakan hubungan dari lambang bunyi dan acuannya. Ferdinand 

de Saussure menjelaskan bahwa tanda bahasa (signe linguistique) terdiri atas 

penanda (signifiant) dan petanda (signifie). Kedua unsur itu berhubungan dengan 

acuan yang berada di luar bahasa. Bahasa juga bersifat sistemis karena memiliki 

subsistem, yakni subsistem fonologis, subsistem gramatikal, dan subsistem 

leksikal. 
43

 

Makna dalam sebuah kata akan mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu sesuai dengan penggunaan kata tersebut dalam masyarakat. Hal ini karena 

bahasa terus digunakan dalam berbagai kegiatan dan berbagai keperluan dalam 

masyarakat sehingga memunculkan bermacam-macam makna dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda. Ungkapan memiliki makna yang utuh. Keutuhan makna 

itu merupakan perpaduan dari 4 aspek, yakni pengertian (sense), perasaan 

(feeling), nada (tone), dan amanat ((intension). Memahami aspek itu dalam 

seluruh konteks adalah bagian dari usaha untuk memahami makna dalam 

komunikasi.
44
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Arti kata makna dalam bahasa Arab, berasal dari akar kata ma’na> yang 

memiliki arti pertama sebagai penghemat pada suatu benda dengan mengurangi 

penggunaannya, kedua merupakan sebuah ketundukan, kerendahan atau kehinaan, 

dan ketiga kejelasan pada suatu benda. Adapun makna adalah maksud yang 

tampak jelas pada suatu benda setelah diteliti, atau dengan kata lain, makna adalah 

apa yang tersembunyi atau yang dikandung oleh satu lafal dalam bentuk yang 

jelas.
45

 

Untuk dapat memahami makna sebuah ujaran, banyak faktor yang harus 

diperhatikan, seperti faktor sosial, faktor psikologi, dan faktor budaya. Dalam 

studi semantik, faktor-faktor tersebut tercermin pada tingkatan makna, yakni 

makna leksikal dan idiomatikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. 

Ketiga tingkatan makna tersebut dalam porsi tertentu akan selalu muncul dalam 

setiap proses berbahasa. 

Mempelajari makna pada hakekatnya mempelajari bagaimana setiap 

pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa bisa saling memahami. Untuk 

menyusun suatu kalimat yang bisa dimengerti, pemakai bahasa selain harus harus 

taat pada kaidah gramatikal juga harus tunduk pada kaidah pilihan kata menurut 

sistem leksikal yang berlaku pada suatu bahasa. Dengan kata lain, dalam bahasa 

terdapat dua sistem yang saling berkaitan, yaitu sistem gramatikal dan sistem 

leksikal. Berdasarkan itu pula, kita mengenal makna leksikal dan makna 

gramatikal. Batasan cakupan semantik yang disebutkan di atas juga sejalan 
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dengan apa yang dikemukakan oleh Fāyiz al-Dāyah. Ia menyatakan bahwa dalam 

ʻIlm al-Dilālah dikenal 4 jenis makna, yaitu :  

pertama, makna leksikal   ( داللة أساسية أومعجمية)   

kedua dan ketiga, makna gramatikal  ( داللة صرفية و داللة نحوية) 

keempat, makna kontekstual   ( داللة سياقية موقعية)  

Memahami makna leksikal secara lepas yaitu merupakan sebuah struktur 

kata yang  meliputi frase, kata atau kalimat. Menurur Chaer, makna leksikal 

merupakan sebuah leksem. Makna leksikal ini juga diartikan sebagai makna kata 

secara lepas di luar konteks kalimat, misalkan sebuah kata di dalam kamus dan 

biasanya di daftarkan sebagai makna pertama atau entri yang terdaftar dalam 

kamus tersebut.
46

 

Makna gramatikal (gramatical meaning) disebut juga makna fungsional 

(fungtional meaning) atau makna struktural (structural meaning) atau makna 

internal (internal meaning). Pateda saat mengartikan makna gramatikal 

menyebutnya sebagai makna yang muncul akibat berfungsinya kata dalam 

kalimat.
47

 Makna gramatikal adalah makna yang terbentuk sebagai akibat adanya 

proses gramatikal atas kata itu sendiri seperti adanya afiksasi, reduplikasi dan 

komposisi. Kata dasar maupun kata jadian memiliki makna tergantung kepada 

konteks pembicaraan atau konteks situasi, oleh karena itu makna gramatikal 

disebut makna kontekstual atau makna situasional. Makna gramatikal saat disebut 
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sebagai makna struktural karena struktur ketatabahasaan selalu meliputi proses 

dan satuan-satuan gramatikal.
48

  

Perpaduan antara satuan kebahasaan dengan satuan kebahasaan yang lain 

akan menjadi sebuah kesatuan kebahasaan baru dan memiliki makna yang baru, 

inilah yang dimaksud dengan makna gramatikal.
49

 Misal, kata mata secara 

leksikal artinya alat atau indra yang berfungsi untuk melihat dan segala turunan 

dari kata melihat seperti melirik, mengintip, melotot dan sebagainya. Kata mata 

tidak lagi diartkan sebagai alat atau indra setelah kata mata ditempatkan pada 

kalimat, ‘Hei, matamu dimana?’. Kata mata dalam kalimat tersebut artinya bukan 

lagi alat untuk melihat atau menunjukkan panca indra, tetapi menunjuk pada cara 

bekerjayang sembrono, kerja yang hasilnya tidak baik. Jika kata mata dipadukan 

dengan satuan kebahasaan yang lain seperti kata air mata, mata air, mata 

keranjang, mata hati, mata pisau dan lain sebagainya, kata mata tersebut 

mengandung makna yang sudah lain dengan makna kata mata saat disebut 

sendirian sebagai alat atau indra. 

Makna kontekstual secara etimologi berasal dari bahasa Inggris contecs  

yang memiliki arti 1. hubungan kata-kata, 2. suasana, keadaan dan 3. kontekstual.  

Penjelasan mengenai pengertian tersebut dapat diartikan sebagai hubungan 

dengan konteks kata atau hubungan dalam kalimat, ( داللة سياقية, السياق ) yang 
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memiliki arti: hubungan, keadaan, persesuaian dan kontak.  Pengertian tersebut 

dapat dilihat bahwa makna kontekstual adalah makna yang timbul dari situasi atau 

keadaan terjadinya suatu ujaran.
50

 Untuk lebih memahami jenis makna tersebut, 

berikut ini uraian ringkas dari makna tersebut. Makna leksikal adalah makna 

unsur-unsur bahasa (leksem) sebagai lambang benda, peristiwa, obyek, dan lain-

lain. Makna ini dimiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. 

Makna langsung atau konseptual adalah makna kata atau leksem yang didasarkan 

atas penunjukkan yang langsung (lugas) pada suatu hal atau onyek di luar bahasa. 

Makna langsung atau makna lugas bersifat obyektif, karena langsung menunjuk 

obyeknya. 

Kemudian, untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka perlu 

dikemukakan terlebih dahulu konsep makna dasar (leksikal) dan relasional dalam 

teori semantik. Hal ini  karena skripsi ini disusun dengan menggunakan 

pendekatan tafsir mawd}u>’i >  dan analisis semantik yang dikembangkan oleh 

Toshihiko Izutsu. Sedangkan dalam penggunakan teori semantik itu sendiri 

sebagai pisau analisis, maka akan menggunakan tahapan penentuan makna 

leksikal dan makna relasional.  

Semantik memiliki banyak bagian. Di antara bagian-bagian tersebut adalah 

hubungan leksikal dan hubungan relasi. Menurut Yule, hubungan leksikal adalah 

hubungan makna, seperti sinonim antara kata. Menurut Karim, relasi makna 
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adalah hubungan semantik antara satuan bahasa dan satuan bahasa lainnya.
51

 

Demikian pula yang dikemukakan oleh Chaer tentang relasi makna.
52

 Satuan 

bahasa yang dimaksud dapat berupa kata, frasa ataupun berupa kalimat. 

Makna dasar (leksikal) menurut Izutsu, adalah sesuatu yang melekat pada 

arti kata itu sendiri dan selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Sedangkan 

makna relasional adalah makna konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada 

makna yang sudah ada dengan meletakkan sesuatu itu pada posisi khusus, berada 

pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem 

tersebut. Makna relasional terjadi ketika sebuah kata dikaitkan dengan kata yang 

lain. Sedangkan menurut Kridalaksa, makna relasional adalah makna gramatikal 

atau makna secara tatabahasa (gramatical meaning, structural meaning, internal 

meaning), atau makna yang menyangkut hubungan intra bahasa atau makna yang 

muncul akibat berfungsinya suatu kata dalam kalimat. Devinisi yang lebih luas, 

artimakna relasional adalah hubungan antara kata dengan kata lain dalam frase 

atau klausa.
53

  

Menurut Fazlurrahman, Izutsu menginspirasi mengenai pembahasan teori 

semantik al-Qur’an yaitu dengan mencoba memahami al-Qur’an dari sudut 

pandang yang berbeda. Izutsu melihat al-Qur’an dari sisi penggunaan hahasa pada 

masanya (weltanschauung) karena bahasa dapat dipahami oleh penutur bahasa itu 
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sendiri sehingga istilah-istilah tertentu (keyword) yang urgen dapat dipahami dari 

sudut pandang bahasa pada waktu itu.
54

 

Secara umum, semantik berbeda dengan semantik al-Qur’an dalam 

objeknya. Semantik objeknya adalah bahasa sedangkan semantik al-Qur’an, 

objeknya adalah al-Qur’an yang diyakini sakralitasnya oleh umat Islam. Kajian 

Izutsu didasarkan kepada kenyataan kesadaran masyarakat tehadap turunnya al-

Qur’an melalui analisa lingkup bahasa Arab dengan memaparkan bagaimana 

filologi, akustik, sikologi, sosiologi dan sejarah yang mendasari terbentuknya 

jaringan makna yang tidak terpisah tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang 

lain.
55

 

Bahasa mempunyai 2 makna yang saling melengkapi yaitu makna dasar 

(basic meaning) dan makna relasional (relational meaning). Basic meaning 

disebut juga makna leksikal yaitu makna yang melekat pada kata itu sendiri 

dimanapun dan kapanpun diletakkan, kata itu memiliki makna yang sama. 

Sementara makna relational meaning adalah makna konotatif atau makna yang 

ditambahkan pada makna yang sudah ada pada posisi khusus. Tujuan dari 2 

makna tersebut (basic meaning dan relational meaning ) adalah untuk mengetahui 

apa maksud al-Qur’an atau tujuan al-Qur;an (weltanschauung) dengan melihat 

hubungan kata kunci (keyterms) dengan ayat yang menghubungkan. Sedangkan 

cara kerja semantik dalam mengungkap makna dalam al-Qur’an dilakukan melalui 
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dua tahapan,
56

 pertama melacak makna dasar dan makna relasional. Kedua, 

menjelaskan pandangan dunia al-Qur’an terhadap kata kunci yang sedang dikaji.   

D. Pengertian Implementasi Sebuah Kata dalam Kehidupan 

Pengertian implementasi secara etimologis adalah implementasi berasal 

dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to 

(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu.
57

   

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah 

pelaksanaan atau penerapan.
58

 Sedangkan Oxford Advance Learner’s Dictionary 

memberikan arti terhadap kata implementasi adalah “put something into effect”.
59

  

Beberapa definisi diatas dapat dilakukan kesimpulan bahwa implentasi adalah 

penerapan, pelaksanaan yang akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu yang akan di terapkan.  

Pada penelitian ini, kata implementasi digunakan untuk menjelaskan 

implementasi atau penerapan terhadap kata al-sail dalam kehidupan. 
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Implementasi kata  al-sail menitik beratkan pada pelajaran moral, etika bersosial, 

empati, peduli terhadap keadaan sekitar masyarakat.  
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BAB III 

KATA AL -SA>IL DALAM AL-QUR’AN  

Langkah awal penelitian dalam pendekatan tafsir mawd}u>’i adalah 

menentukan tema yang akan dikaji. Penelitian ini memfokuskan diri pada 

penelitian kata al-sa>il dalam al-Qur’an sebagaimana uraian pada bab I. Gambaran 

umum mengenai kata al-sa>il dalam al-Qur`an dapat diperoleh dengan terlebih 

dahulu memaparkan ayat-ayat tentang al-sa>il dalam al-Qur`an, kemudian 

mengungkap makna dasar (leksikal) dan makna relasionalnya sesuai petunjuk 

yang diberikan oleh ayat. Dari analisis tersebut dapat mempermudah langkah 

selanjutnya dalam mengurai makna al-sa>il dan implementasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

A. Pengertian Kata al-Sa>il  

Kata   َسائِل berasal dari kata   َمْسئَلَةً  -ُسَؤاالً  –يَْسأَُل  -َسأََل yang mengandung arti  

 اِْستَْدَعى artinya minta pemberian/sedekah dan  اْستأْطَى ,yang berarti meminta طَلََب  

artinya memohon/berdoa. Jika dikatakan  ًنِْعَمة َ  artinya “Aku mohon َسأَْلُت ّللاه

kenikmatan kepada Allah.” Namun, jika dikatakan  َْحالَهَا َسأَْلُت َعن  itu artinya  َاِْستَْحبَر 

yaitu “menanyakan tentang keadaan.” Begitu pula jika dikatakan  ًَسأََل ُسَؤاال artinya 

menjadi “memberi pertanyaaan atau bertanya.”  Dalam kamus Arab-Indonesia al-

Azhar, kata  ََسأَل diterjemahkan dengan meminta, memohon, mengharap. Dalam 

kamus ini, kata  ََسأَل sepadan dengan kata  يََسالُ  -َساَل  yang artinya meminta, sehingga 

untuk ism fa>’il-nya kita jumpai makna   َسائِل sebagai peminta.
60
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Dalam kamus Munawwir, kata   َسائِل diterjemahkan sebagai الُمْستَْفِهم (yang 

minta/mohon),  ُل  yang minta) الُمْستَأِْطى ,(yang minta sedekah/pengemis) الُمتََسوِّ

sedekah/pengemis).
61

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘minta’ 

memiliki beragam makna, diantaranya: berkata-kata supaya diberi atau mendapat 

sesuatu; mohon; mempersilakan; beli; meminang/melamar; memerlukan; 

membawa/menimbulkan. Jika kata tersebut diulang ‘minta-minta’ dan ‘meminta-

minta’ artinya meminta sedekah atau mengemis. Kata ‘peminta’ artinya orang 

yang meminta. Sedangkan kata ‘bertanya’ memiliki makna meminta keterangan 

(penjelasan dan sebagainya); meminta supaya diberi tahu (tentang sesuatu). Kata 

‘penanya’ artinya orang yang bertanya (menanyai atau menanyakan).
62

 

al-sa>il merupakan sebuah term yang diambil dari al-Qur`an. Kata ini 

disebut tidak hanya satu atau dua  kali saja  dalam al-Qur`an, bahkan disebut 

beberapa kali dalam beberapa ayat. Berdasarkan penelitian ini, al-Qur`an 

menyebut kata al-sa>il dan derivasinya sebanyak 129 kali, tersebar dalam 47 surat. 

Ayat-ayat tersebut sebagian besar merupakan ayat Makkiyah yaitu sebanyak 84 

ayat dan 45 lainnya merupakan ayat Madaniyyah.
63

 

B. Derivasi kata  al-Sa>il  dalam al-Qur’an  

Derivasi kata al-sa>il  dalam al-Qur’an secara lebih  rinci adalah:  

1. Kata kerja lampau (fi’il Ma>d}i>)  
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a. Kata kerja lampau (fi’il Ma>d}i>) ma’lu >m dalam bentuk: 

1). Sa`al 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Ma’a >rij 70: 1. 

2). Sa`altuk 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Kah }fi 18: 76. 

3). Sa`altukum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu 

pada surat Yu >nus 10: 73 dan surat Saba’ 34: 47. 

4). Sa`altum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Baqarah 2: 61. 

5) Sa`altumu>h 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

Ibra>hi >m 14: 34. 

6). Sa`altumu >hunn 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Ah}za >b 33: 53. 
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7). Sa`altahum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an diulang sebanyak 7 kali, yaitu 

Q.S. al-Taubah 9: 65, al-‘Ankabu >t 29:61, 62, Luqma>n 31: 25, al-Zumar 

39: 38, al-Zukhruf 43: 9, 87. 

8). Sa`alak 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Baqarah 2: 186. 

9). Sa`alaha> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Ma>idah 5: 102. 

10). Sa`alahum 

 Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada 

surat al-Mulk 67: 8. 

11). Sa`alu> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Nisa >’ 4: 153. 

b. Kata kerja lampau (fi’il Ma>d}i>) majhu >l dalam bentuk: 

1). Su`il 
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Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Baqarah 2: 108. 

2). Su`ilat 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Takwi>r 81: 8. 

3). Su`ilu> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Ah}za>b 33: 14. 

2. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang berlangsung atau yang 

akan berlangsung (fi’il mud}a>ri’ )  

a. Fi’il mud}a>ri’ ma’lu >m dalam bentuk:  

1). `As`alak 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

Hu>d 11: 47. 

2). `As`alukum  

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat al-`An’a>m 6: 90 dan Hu>d 11: 29,  

3). La> `as`alukum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat Hu >d 11: 51 dan al-Syu >ra> 48: 23. 
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4). Ma> `as`alukum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an diulang sebanyak 7 kali, yaitu: 

Q.S. al-Furqa >n 25: 57, al-Syu’ara >’ 26: 109, 127, 145, 164, 180 dan S{a>d 

38: 86. 

5). La> tas`alni> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat Hu >d 11: 46 dan al-Kah }fi 18: 70. 

6). Ma> tas`aluhum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat Yu >suf 12: 104. 

7). Tas`aluhum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an diulang sebanyak 3 kali, yaitu Q.S. 

al-Mu`minu>n 23: 73, al-T{u>r 52: 40 dan al-Qalam 68: 46. 

8). Tas`alu> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an diulang sebanyak 3 kali, yaitu 

dalam surat al-Baqarah 2: 108 dan surat al-Ma>idah 5: 101. 

9). La> nas`aluk 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

T{a>ha> 20: 132. 
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10). Lanas`alann 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat al-`A’ra>f 7: 6 disebut dua kali. 

11). Lanas`alannahum 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-H{ijr 15: 92. 

12). Liyas`al 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Ah>za >b 33: 9. 

13). La> yas`al 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Ma’a >rij 70: 10. 

14). Yas`al 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Qiya>mah 75: 6. 

15). Yas`alu> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Mumtah }anah 60: 10. 

16). Yas`aluk 
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Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat al-Nisa >’ 4: 153 dan al-Ah>za >b 33: 63. 

17). Yas`alukum>  

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat Ya >si >n 36: 21 dan Muh }ammad 47: 36. 

18). Yas`alkumu>ha> 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

Muh}ammad 47: 37. 

19). Yas`aluh 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Rah}ma >n 55: 29. 

20). Yas`alu>n 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada 

surat al-Ah>za>b 33: 20 dan al-Dha>riya >t 51: 12. 

 

21). La> yas`alu>n 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Baqarah 2: 273. 

22). Yas`alu>nak 
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Kata tersebut dalam al-Qur’an diulang sebanyak 15 kali, yaitu 

Q.S. al-Baqarah 2: 189, 215, 217, 219, 220, 222, al-Ma >idah 5: 5, al-

`A’ra>f 7: 187, al-`Anfa>l 8: 1, al-Isra>’ 17: 85, al-Kah }fi 18: 75, T{a>ha >  20: 

105, al-Na>zi’a >t  79: 42. 

b. Fi’il mud}a>ri’ majhu >l dalam bentuk:  

1). Tus`al 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut satu kali, yaitu pada surat 

al-Baqarah 2: 119. 

2). Latus`alunn 

Kata tersebut dalam al-Qur’an diulang sebanyak 3 kali, yaitu 

pada surat al-Nah}l 16: 56 dan 93 serta pada surat al-Taka>thur 102: 8. 

3). Tus`alu<n 

Kata tersebut dalam al-Qur’an disebut sebanyak 2 kali, yaitu 

pada surat al-Anbiya >̀  21: 13 dan al-Zukhruf 43: 25. 

C. Pembagian Ayat Makkiyah dan Madaniyyah serta Sebab Turunnya Ayat 

Berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyyah, disebutkan bahwa pada saat 

ayat turun di Mekah, saat itu jumlah kaum muslimin masih relatif sedikit. Mereka 

berusaha mempertahankan ajarannya di tengah-tengah lingkungan musuh-musuh 

Islam, kaum musyrikin. Mereka berusaha memberantas permusuhan tersebut dan 

menghancurkan keyakinan-keyakinan mereka yang palsu. Adapun ayat-ayat yang 

diturunkan kepada orang-orang Islam ketika di Madinah, secara umum berbicara 
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kepada pengikutnya yang sudah beriman dan ayat-ayat yang memerintahkan 

untuk selalu mematuhi dan menuntun agar manusia meninggalkan apa yang 

dilarang oleh syariat.
64

 Ayat-ayat tentang al-sa>il ada yang diturunkan di Mekkah 

dan ada pula yang turun ketika Nabi saw. berada di Madinah.  

Persebaran ayat-ayat al-sa>il dalam al-Qur`an ditinjau dari bentuk dan 

tempat turunnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Isim Fa >’il (subjek/pelaku) 

Kata al-sa>il dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 4 kali dalam al-

Qur`an dan semuanya turun di Mekkah. 

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

al-D{uha> 93 10 

al-Dha>riya >t 51 19 

al-Ma’a>rij 70 1, 25 

 

ا  ائِلَ َوأَمَّ  فَََل تَنْهَرْ  السَّ

 

“Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah engkau 

menghardiknya.”
65

 

 

Asbab al-nuzu >l surat al-D{uha> (93) yaitu sebagaimana riwayat yang 

telah diceritakan oleh Jundub bahwa suatu ketika Nabi saw. mengalami 

                                                             
64

Fahd Bin ‘Abdurrah}ma>n ar-Ru>mi, Ulumul Qur̀an: Studi Kompleksitas al-Qur`an, Terj. 

Amiru Hasan dan Muhammad Halabi, Cet. 1 (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1996), 173. 
65

Al- Qur’an, 93: 10. 
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sakit, karena itu beliau tidak melakukan sholat malam selama satu atau dua 

malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, ‘Hai 

Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasannya 

setanmu itu telah meninggalkanmu’. Maka Allah swt. menurunkan surat ini 

ayat 1 sampai 3. Inilah sebab turunnya surat ini. 

  

Selain riwayat di atas, ada juga yang berpendapat bahwa sebab 

turunnya surat al-D{uha> (93) yaitu Khaulah pelayan Rasulullah saw. 

menceritakan bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. 

lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau dan anjing itu mati di 

situ. Maka Nabi saw. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu 

pun yang turun kepadanya. Nabi saw. berkata, ‘Hai Khaulah! apakah 

gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah, Jibril sudah lama 

tidak berkunjung kepadaku?’ Kemudian aku berkata di dalam hati, 

‘Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya.’ 

Segera aku menyapu lalu aku membungkukkakn badanku untuk 

membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu, lalu aku mengeluarkan 

bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. Ketika Nabi saw. Datang, 

tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun 

ikut bergetar. Sesungguhnya Nabi saw. apabila turun wahyu kepadanya, 

maka tubuhnya tampak gemetar, lalu Allah swt. menurunkan firman-Nya 

al-D{uha>  (93) ayat 1 sampai 5. 
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ائِلِ َوفِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ   َوالَْمْحُرومِ  لِلسَّ

 

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”
66

 

 

Ayat di atas turun ketika Rasulullah saw. mengutus sekelompok 

pasukan. Pasukan tersebut berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan 

banyak harta rampasan perang (ketika akan dilangsungkan pembagian) 

datang sekelompok orang untuk meminta bagian dari harta tersebut 

kemudian turunlah ayat itu.
67

  

ائِِل َوالَْمْحُرومِ   لِلسَّ
 

“Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta-minta.”
68

 

Sedangkan isim fa>’il kata al-sa>il dalam bentuk jamak disebut 

sebanyak 3 kali dalam al-Qur`an. Ayat-ayat tersebut yaitu: 

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

Fus}s}ilat 41 10 

al-Baqarah 2 177 

Yu>suf 12 7 

 

لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آََمَن 

ِ َواْليَْوِم اْْلَِخِر َوالَْمََلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآَتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي  بِاَّللَّ

قَاِب َوأَقَاَم اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َوالَْمسَ  ائِلِيَن َوفِي الرِّ اِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّ
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ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء  َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا َوالصَّ ََلةَ َوآَتَى الزَّ الصَّ

اِء َوِحيَن الْبَأِْس أُولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك هُُم الْ  رَّ  ُمتَّقُونَ َوالضَّ

 

 “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 

dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang beriman 

kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-

orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-

minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan 

shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menunaikan janji 

apabila berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang 

yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”
69

 

 

Dari al-Ra>bi’ dan Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini turun 

berkenaan  dengan orang Yahudi sembahyang ke arah barat, sedangkan 

orang-orang Nas}rani sembahyang menghadap ke arah timur. Masing-

masing golongan mengatakan golongannyalah yang benar dan oleh 

karenanya golongannyalah yang berbakti dan berbuat kebajikan. 

Sedangkan golongan yang lain salah dan tidak dianggapnya berbakti atau 

berbuat kebajikan, maka turunlah ayat ini untuk membantah pendapat 

dan persangkaan mereka. 

ائِلِينَ   لَقَْد َكاَن فِي يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آَيَات  لِلسَّ
 

“Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah swt.) bagi orang yang bertanya.”
70

 

 

2. Fi’il Ma>d}i>  (kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau telah dikerjakan) 

                                                             
69
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70
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Kata al-sa>il dalam bentuk ini tanpa memperhatikan d}ami >r (kata ganti) 

yang digunakan terulang sebanyak 21 kali dalam al-Qur`an. Adapun contoh 

ayat yang diturunkan di Mekkah antara lain: 

 َسأََل َسائِل  بَِعَذاٍب َواقِعٍ 

 

“Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa.”
71

 

 

Ayat di atas turun berkenaan dengan sikap al-Na >d}ir bin H{a >ris yang 

dengan segala kesombongannya menentang kebenaran wahyu al-Qur’an. 

Diriwayatkan oleh al-Nasa >i dan Ibn Abi > H{atim, yang bersumber dari Ibn 

‘Abba >s bahwa firman Allah swt. tersebut (al-Ma’a >arij 70: 1) turun berkenaan 

dengan al-Na >d }ir yang berkata dengan sinis: “Ya Allah, sekiranya (ucapan 

Muhammad untuk mengutamakan ‘Ali lebih daripada kami) itu benar-benar 

dari-Mu, turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit.” Sedangkan riwayat  

Ibn Abi > H{atim yang bersumber dari al-Suddi dengan mengunakan redaksi: “Ya 

Allah jika betul (al-Qur’an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka 

hujanilah kami dengan batu dari langit.” Perkataan al-Na >d}ir ini termaktub pula 

dalam surat al-Anfa>l (8): 32: 

َماِء  َوإِْذ قَالُوا اللَّهُمَّ إِْن َكاَن هََذا هَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَيْنَا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ

 أَِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب أَلِيمٍ 
 

“Dan (ingatlah) ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata:’Ya Allah, 

jika (al-Qur`an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami dengan 
hujan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.’’

72
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72
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 Hujan batu sebagai azab dari Allah itu pun diturunkan pada Perang 

Badar. Selain itu, ada juga riwayat lain oleh Ibn al-Mundhi >r yang bersumber 

dari al-Hasan bahwa ketika turun ayat ini (al-Ma’a >rij 70: 1) turun, orang-orang 

bertanya: “Kepada siapa azab tersebut diturunkan?” Maka Allah menurunkan 

ayat selanjutnya yakni ayat ke-2 yang menegaskan bahwa azab tersebut 

diturunkan kepada kaum kafir. Ayat-ayat al-sa>il dalam bentuk fi’il ma>d}i> yang 

juga turun di Mekkah ialah:  

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

al-Kahfi 18 76 

Yu>nus 10 72 

Saba’ 34 47 

Ibra>hi >m 14 34 

al-Ankabu>t 29 61, 63 

Luqma>n 31 25 

al-Zuma>r 39 38 

al-Zukhru >f 43 9 

al-Mulk 67 8 

al-Takwi>r 81 8 

 

Sedangkan ayat yang turun di Madinah dalam bentuk ini, antara lain: 

ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريب  أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوا لِي  َسأَلَكَ َوإَِذا 

 َوْليُْؤِمنُوا بِي لََعلَّهُْم يَْرُشُدونَ 
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 “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah) bahwasannya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, dan hendaklah mereka beriman 

kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”
73

 

 

Ayat ini diturunkan di Madinah. Dikisahkan bahwa seorang Arab badui 

mendatangi Nabi saw. kemudian bertanya: Apakah Rabb kita dekat sehingga 

kita bermunajat (berbisik) dengan-Nya ataukah jauh sehingga kita menyeru-

Nya? maka turunlah ayat ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sebab 

turunnya ayat ini berkaitan dengan Yahudi Madinah yang berkata: “Wahai 

Muhammad! Bagaimana Rabb kita mendengar doa kita sedangkan engkau 

menganggap antara kita dan langit berjarak perjalanan 500 tahun? Maka 

turunlah ayat ini. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang hamba yang berdoa 

meminta kepada Allah, maka sesungguhnya Dia sangat dekat dengan hamba 

itu. Dan seorang hamba yang mau berdoa kepada Rabb-nya menandakan 

kedekatannya kepada-Nya. Kata  ََسأَلَك mewakili keingintahuan manusia tentang 

Rabb-nya padahal pengetahuan manusia tentang hal ini –wujud Allah- melekat 

pada fitrahnya. Bukti-bukti wujud dan keesaan-Nya pun terbentang luas 

memenuhi jagad raya.
74

 

أَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِمْن قَْبُل َوَمْن يَتَبَدَِّل الُْكفَْر 

بِيلِ  يَماِن فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّ  بِاْْلِ
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“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti 

Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? Dan barang siapa yang 

menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari 

jalan yang lurus.”
75

 

 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rafi' Ibn Huraimalah dan 

Wahab Ibn Zaid berkata kepada Rasulullah saw.: "Hai Muhammad! Cobalah 

turunkan kepada kami suatu kilat yang akan kami baca, atau buatlah sungai 

yang mengalir airnya, pasti kami akan mengikuti dan mempercayai tuhan." 

Maka Allah swt. menurunkan ayat tersebut di atas  sebagai peringatan agar 

umat Islam tidak mengikuti bani Israil yang tidak mau tunduk dan 

mendengarkan perintah rasul yang diutus kepada mereka. 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang kafir Quraisy meminta 

kepada Nabi Muhammad saw. supaya gunung S {afa dijadikan emas. Maka Nabi 

saw. bersabda: "Baiklah, akan tetapi apabila kamu kufur, gunung ini akan 

berakibat seperti hidangan yang diminta bani Israil." Hal ini sebagaimana 

tercantum dalam surat al-Ma>idah 5: 112-115, kaum Hawariyyu >n meminta 

kepada Nabi Isa, agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Allah 

mengabulkannya dengan ancaman siksaan bagi orang yang kufur kepada-Nya. 

Kaum Quraish menolak syarat tersebut, kemudian pulang. Maka Allah 

menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.  

Menurut riwayat lain turunnya ayat ini sehubungan dengan peristiwa 

ketika orang-orang Arab meminta kepada Nabi Muhammad saw. agar 
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mendatangkan Allah swt. kepada mereka, sehingga dapat terlihat dengan nyata 

oleh mata mereka.  Menurut riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki 

berkata kepada Rasulullah saw.: "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kifarat 

(denda tebusan dosa) kami disamakan saja dengan kifarat bani Israil?” Nabi 

saw. menjawab: "Maha Suci Allah, sungguh aku tidak menghendakinya. 

Karena Allah memberikan kepadamu yang lebih baik daripada yang diberikan 

kepada bani Israil dahulu. Apabila mereka melakukan kejahatan, tertulislah itu 

di atas pintu rumah mereka dan kifaratnya. Apabila telah ditunaikan kifaratnya, 

tinggallah kehinaan baginya di dunia. Dan apabila tidak ditunaikan mereka 

akan mendapat pula kehinaan di akhirat. Bukankah Allah telah memberikan 

yang lebih baik kepadamu daripada itu dengan firman-Nya: ‘Dan barangsiapa 

mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia minta ampun 

kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha 

Penyayang.’
76

  Dan selanjutnya Nabi saw. bersabda: "Shalat yang lima, dan 

shalat Jum'at sampai Shalat Jum'at berikutnya menjadi kifarat kesalahan yang 

dikerjaan di antara waktu kesemuanya itu." Maka Allah menurunkan ayat 

tersebut di atas (al-Baqarah 2:108), sebagai teguran terhadap orang yang ingin 

mengubah ketentuan Allah. 

Sedangkan dalam ayat yang lain kata al-sa>il yang turun di Madinah ialah: 

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

al-Baqarah 2 61, 186 
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al-Ah}za>b  33 14, 53 

al-Tawbah 9 65, 87 

al-Ma>idah  5 102 

al-Nisa >̀  4 103 

 

3. Fi’il Mud}a>ri’ (kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang 

berlangsung atau yang akan berlangsung) 

Kata al-sa>il dalam bentuk fi’il mud}a>ri’ terulang sebanyak 78 kali dalam 

al-Qur`an dan tersebar dalam 38 surat. Adapun contoh ayat yang turun di 

Mekkah ialah surat Hu>d (11) ayat 29. Dalam ayat ini kata sa`ala digunakan 

oleh Nabi Nuh as. untuk berkomunikasi dengan kaumnya. 

ِ َوَما أَنَا بِطَاِرِد الَِّذيَن آََمنُوا  َويَا قَْوِم اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َمااًل إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى ّللاَّ

َربِِّهْم َولَِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجهَلُونَ  إِنَّهُْم ُمََلقُو  

 

“Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai 

imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan sekali-kali aku 

tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu 

dengan Tuhannya dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang 

bodoh.”
77

 

 

Ketika Nabi Nuh as. menyeru kaumnya dan mengajak mereka agar 

menyembah Allah swt. hanya sedikit sekali yang mengikuti seruan tersebut. 

Padahal Seruan Nabi Nuh as. kepada kaumnya dilakukan selama ratusan tahun. 
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Para pemuka dan pembesar kaum Nabi Nuh as. bahkan menghina dan 

mengejek Nabi Nuh as. serta pengikutnya yang mayoritas berasal dari kaum 

papa dan orang-orang miskin. Mereka meminta kepada Nabi Nuh as. untuk 

menjauhkan diri dan tidak bergaul dengan orang-orang miskin jika Nabi Nuh 

as. menginginkan mereka mengikuti seruannya. Maka Allah swt. menjawab 

celaan dan hinaan tersebut dengan ayat ini. Sekali-kali Nabi Nuh as. tidak akan 

meninggalkan kaumnya yang miskin. Juga tidak sepantasnya orang-orang kafir 

itu berkata demikian.  

Sesungguhnya Nabi Nuh as. menyeru mereka untuk kebaikan mereka 

sendiri, bahkan Nabi Nuh as. tidak meminta upah baik berupa harta maupun 

benda yang berharga lainnya dari mereka sedikitpun.  Selain itu, sama sekali 

tidak ada alasan bagi Nabi Nuh as. untuk menjauhkan diri dari orang-orang 

miskin demi menarik hati kalian orang-orang kaya, karena di mata Allah, orang 

kaya yang tidaklah lebih baik dari orang miskin dan terlebih lagi jika orang 

kaya tersebut tdak memiliki iman. Bila Nabi Nuh as. menjauhkan diri dari 

orang miskin, kelak di hari kiamat, dia tidak memiliki jawaban apapun untuk 

membela diri di hadapan pengadilan Allah.  

 ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ 

 

“Kemudian, pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang al-na’i>m.”
78

 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa segala kenikmatan -apapun bentuknya- 

kelak akan dimintakan pertanggung jawaban. Setelah ayat sebelumnya 
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menggambarkan ancaman yang menanti orang-orang yang hanya 

memperhatikan kenikmatan duniawi, ayat di atas mengingatkan mereka bahwa 

sikap mereka itu akan mereka pertanggungjawabkan dan kelak mereka akan 

ditanyai tentang sikap mereka terhadap kenikmatan ukhrawi. Seakan-akan ayat 

di atas menyatakan: “Kemudian, Aku bersumpah bahwa pasti kamu semua 

wahai manusia akan ditanyai pada hari itu tentang al-na’i >m, yakni aneka 

kenikmatan duniawi yang kamu raih atau kenikmatan ukhrawi yang kami 

abaikan. Sementara para ulama menyebut beberapa riwayat yang menjelaskan 

maksud dari kata al-na’i>m, seperti angin sepoi, air sejuk, alas kaki, sampai 

pada al-Qur`an dan kehadiran Rasul Muhammad saw. Anas Ibn Ma >lik ra., 

menyatakan bahwa ketika turunnya ayat di atas, seorang yang sangat miskin 

berdiri di hadapan Nabi saw. seraya berkata, ‘Apakah ada suatu nikmat yang 

aku miliki?’ Nabi menjawab, ‘Ya, naungan, rumput dan air sejuk’ 

(kesemuanya adalah nikmat yang engkau peroleh).79
 

Selain ayat-ayat di atas, ayat yang juga turun di Mekkah dalam bentuk 

mud}a>ri’ terdapat dalam surat-surat di bawah ini: 

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

Hu>d 11 51, 46, 47 

al-An’a>m 6 90 

al-Furqa >n 24 57 

                                                             
79
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al-Shu’ara >’ 26 109, 127, 145, 164, 180 

S{a>d 38 86 

al-Kahfi 18 19, 70, 83 

Yu>suf 12 104 

al-Mu’minu >n 23 72, 101 

al-T{u>r 52 25, 40 

al-Qalam 68 46 

T{a>ha> 20 105, 132 

al-Qiya>mah 75 6 

Ya>si >n 36 21 

al-A’ra >f 7 6, 187 

al-H{ijr 15 92 

al-Ma’a>rij 70 10 

 

Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah di antaranya, yaitu: 

الَِحاِت قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه  ُ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر ّللاَّ َذلَِك الَِّذي يُبَشِّ

َ َغفُور   أَْجًرا إِالَّ الَْمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيهَا ُحْسنًا إِنَّ ّللاَّ

ُكور  شَ   

 

“Itu (karunia) Allah yang diberikan Allah swt. untuk menggembirakan 

hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah 

(Muhammad), ‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan apapun atas 

seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.’ Dan barang siapa 
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menegerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh 

Allah swt. Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.”
80

 

 

Ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan dengan ketegaran Nabi 

Muhammad saw. dan menyampaikan risalah dan menyeru umat beliau untuk 

berpegang kepada agama yang hak. Sedangkan banyak tuduhan dan celaan 

yang ditimpakan kaumnya atas seruannya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi 

saw. mempunyai niatan tertentu dalam menyampaikan risalah, seperti ingin 

mendapatkan kedudukan dan harta. Maka ayat ini menjawab dengan tegas 

tuduhan-tuduhan batil tersebut. 

يَْسأَلُونََك َماَذا أُِحلَّ لَهُْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِّبِيَن 

ا  ُ فَُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم ّللاَّ ِ َعلَْيِه َواتَّقُوا تَُعلُِّمونَهُنَّ ِممَّ أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم ّللاَّ

َ َسِريُع اْلِحَسابِ  َ إِنَّ ّللاَّ  ّللاَّ

 

 “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), ‘Apakah yang dihalalkan 

bagi mereka?’ Katakanlah, ‘Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang 

baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah 

kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan 

oleh Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan 

sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertaqwalah kepada Allah swt.  

sungguh Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”
81

 

 

Ayat lain yang juga turun di Madinah ialah: 
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Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

al-Su>ra> 42 23 

al-Baqarah 2 
108, 119, 134, 141, 189, 

215, 217, 219,  

al-Baqarah 2 220, 222, 273 

al-Ma>idah 5 4, 101 

al-Ah}za>b 33 8, 20, 63 

al-Nisa >̀   4 1, 153 

Muh}ammad 47 36, 37 

al-Rah}ma>n 55 29, 39 

al-Mumtah }anah 60 10 

al-Anfa>l 8 1 

 

4. Fi’il `Amr (kata kerja perintah) 

Kata al-sa>il dalam bentuk ini disebut sebanyak 16 kali dalam al-Qur`an 

dan tersebar dalam 14 surat. Ayat yang turun di Mekkah diantaranya yaitu: 

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانِهِ  نَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا إَِذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمهَاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوهُنَّ ّللاَّ

فَإِْن َعلِْمتُُموهُنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَََل تَْرِجُعوهُنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر اَل هُنَّ ِحلٌّ لَهُْم َواَل هُْم يَِحلُّوَن 

لَهُنَّ َوآَتُوهُْم َما أَْنفَقُوا َواَل ُجنَاَح َعلَيُْكْم أَْن تَنِْكُحوهُنَّ إَِذا آَتَْيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ َواَل 

ِ يَْحُكُم  َواْسأَلُوابِِعَصِم اْلَكَوافِِر  تُْمِسُكوا َما أَْنفَْقتُْم َوْليَْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا َذلُِكْم ُحْكُم ّللاَّ

ُ َعلِيم  َحِكيم    بَْينَُكْم َوّللاَّ
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan 

mukmin berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. 
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Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui 

bahwa mereka telah (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan 

mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami) mereka. Mereka tidak halal 

bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. 

Dan berikanlah kepada (suami) mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak 

ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka 

maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) 

dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali 

mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan 

mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan 

istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-

Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
82

 

 

Ayat di atas diturunkan ketika Nabi saw. berada di Mekkah. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari al-Miswa >r dan 

Marwan bin al-H{akam bahwa setelah Rasulullah saw. membuat perjanjian 

Hudaibiyah dengan kaum kafir Quraish, datanglah wanita-wanita mukminat 

dari Mekkah. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk menguji 

dahulu wanita-wanita yang hijrah itu, dan setelah jelas keimanan mereka, maka 

mereka tidak boleh dikembalikan ke Mekkah. 

Ayat-ayat lain yang juga turun di Mekkah, yaitu:  

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

Yu>nus 10 94 

al-A’ra >f 7 163 

al-Nisa >̀  4 32 

al-Ah}za>b 33 53 

al-Baqarah 2 211 
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Sedangkan ayat-ayat al-sa>il dalam bentuk ‘amr yang turun di Madinah: 

ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَْلهُ َما بَاُل  ا َجاَءهُ الرَّ َوقَاَل الَْملُِك اْئتُونِي بِِه فَلَمَّ

تِي قَطَّْعَن أَْيِديَهُنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيم    النِّْسَوِة الَلَّ

 

 “Dan raja berkata, ‘Bawalah dia padaku!’ Ketika utusan itu datang 

kepadanya, dia (Yusuf) berkata, ‘Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan 

kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai 

tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.”
83

 

 

Ayat lain dalam bentuk fi’il ‘amr, yaitu: 

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

al-Mu’minu >n 23 113 

al-Isra>̀  17 101 

al-Furqa >n 25 59 

al-Zukhru >f 43 45 

al-Nah }l 16 43 

al-Anbiya>̀  21 7, 63 

al-Qalam 68 40 

 

5. Mas}dar Ghayr Mi >m  
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Kata al-sa>il dalam bentuk ini disebut sebanyak dua kali, yaitu pada 

surat T{a>ha> 20: 36 dan S{a >d 38: 24. Kedua ayat ini turun ketika Nabi 

Muhammad saw. berada di Mekkah. 

 قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤلََك يَا ُموَسى
 

“Dia (Allah) berfirman, ‘Sungguh telah diperkenaankan 

permintaanmu, wahai Musa.’”
84

 

 

6. Mas}dar Mi >m 

Kata al-sa>il dalam bentuk mas}dar mi >m disebut sebanyak 5 kali, sebagian 

besar turun di Mekkah yaitu: 

Nama Surat Nomor Surat Nomor Ayat 

al-Isra>̀  17 34, 36 

al-Furqa >n 25 16 

al-S{a>ffa>t 37 24 

 

Sedangkan yang satu turun di Madinah. Yaitu surat al-Ah}za >b 33: 15 

هُ َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنَّ  َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ

 َمْسئُواًل اْلَعْهَد َكاَن 

 

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena 

janji itu pasti diminta pertanggaungjawabannya.”
85
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Demikian pembahasan tentang ayat-ayat al-sa>il , derivasi, pembagian 

tempat turun yang meliputi ayat Makkiyah dan Madaniyyah. Selanjutnya 

adalah bab IV yang membahas tentang makna ayat al-sa>il menurut para 

mufassir dan dianalisa dengan teori semantik (mengungkap makna leksikal dan 

relasional) agar mendapatkan pemahaman yang utuh.  
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BAB  IV 

MAKNA LEKSIKAL DAN RELASIONAL KATA AL SA>IL DAN 

IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN 

 

D. Makna Leksikal dan Relasional Kata al-Sa>il  dalam al-Qur’an  

Setelah diuraikan tentang ayat al-sa>il, klasifikasinya, kronologis turunnya, 

asba>b al-nuz>ul, maka pada bab ini diuraikan tentang makna ayat al-sa>il dari segi 

semantik (makna leksikal dan relasional) dan penjelasan dari para mufassir 

tentang kata al-sa>il dalam al-Qur’an sebelum masuk pada pembahsan tentang 

implementasi kata al-sa>il dalam kehidupan.   

1. Makna Leksikal al-Sa>il 

Lafad al-sa>il menurut para ahli mencangkup dua makna: 

a. al-sa>il sebagai Penanya 

al-sa>il diartikan sebagai penanya sebagaimana yang terdapat dalam 

surat al-Ma’a>rij (70) ayat 1. Ibn ‘Abba>s menyebutkan bahwa al-sa>il dalam 

ayat ini adalah al-Nadr bin al-Ha>rith yang datang untuk menanyakan perihal 

datangnya azab bagi orang-orang kafir.
86

 Raghib al-As}faha>ni> mengartikan kata 

 sebagai orang yang meminta untuk menghadirkan pengetahuan َسائِلٌ 

(pertanyaan tentang sesuatu yang belum atau ingin diketahui). Apabila 

permintaan tersebut diutarakan untuk mendapatkan pengetahuan, jawabannya 

adalah dengan tulisan atau isyarat. Sifat pertanyaan ada yang bertujuan untuk 
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Isma>’i>l Ibn ‘Umar Ibn Kathi>r al-Dimashqiy, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Ad}i>m, jilid 4 (Kairo: 

Da>r al-Taufiqiyah li al-Tura>th, 1998), 476. 
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meminta keterangan serta pertanyaan yang bertujuan untuk menghinakan atau 

mencela dengan keras.
87

  

Selain surat al-Ma’a>rij (70) ayat 1, ayat-ayat al-sa>il dalam arti penanya, 

yaitu: 

ٌلِلسٌ   ائِلِينٌَلَقَْدٌَكاَنٌفِيٌيُوُسَفٌَوإِْخَوتِِهٌآيَات 

 

“Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada 

(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.”
88

 

 

Ada pula pertanyaan tentang pencipta langit dan bumi.  

ٌَُولَئِْنٌَسأَْلتَهُْمٌَمْنٌَخلََقٌالس َماَواِتٌ ٌَّللا  َرٌالش ْمَسٌَواْلقََمَرٌلَيَقُولُن  َواْْلَْرَضٌَوَسخ 

 فَأَن ىٌيُْؤفَُكونٌَ

 

“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah 

yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" 

Tentu mereka akan menjawab: ‘Allah’, maka betapakah mereka (dapat) 

dipalingkan (dari jalan yang benar).”
89

 

 

Ayat yang mirip terdapat pada surat Lukma>n (31) ayat 25, al- Zuma>r 

(39) ayat 38 dan al- Zukhru>f (43) ayat 9.  

Ayat yang mengandung pertanyaan tentang hari kiamat. 

                                                             
87

Raghib al-As}faha>ni>y, Mu’jam Mufrada>t Alfa>z} al-Qur`a>n (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 225. 
88Al- Qur’an., 12: 07; 41: 10. 

89Al-Qur’an, 29: 61. 
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اَعِةٌأَي اَنٌُمْرَساَهاٌقُْلٌإِن َماٌِعْلُمَهاٌِعْنَدٌَربِّيٌََلٌيَُجلِّيَهاٌلَِوْقتَِهاٌيَْسأَلُونََكٌَعِنٌال س 

ٌ ٌبَْغتَةًٌيَْسأَلُونََكٌَكأَن َكٌَحفِيٌّ َماَواِتٌَواْْلَْرِضٌََلٌتَأْتِيُكْمٌإَِل  ٌهَُوٌثَقُلَْتٌفِيٌالس  إَِل 

ٌِ ٌأَْكثََرٌالن اِسٌََلٌيَْعلَُمونٌٌََعْنَهاٌقُْلٌإِن َماٌِعْلُمَهاٌِعْنَدٌَّللا   َولَِكن 

 

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: ‘Bilakah terjadinya?’ 

Katakanlah: ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi 

Tuhanku, tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya 

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

dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-

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

mengetahuinya. Katakanlah: ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat 

itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
90

 

 

Ayat lain yang senada dengan ayat di atas terdapat pada surat al Ahzab 

(33) ayat 63, al- Qiya>mah (73) ayat 6, al- Na>zi’a>t (79) ayat 42 dan al- Dha>riya>t 

(51) ayat 17.  

Ayat yang menanyakan tentang pertanggung jawaban. 

ْحَمِنٌِإنَاثًاٌأََشِهُدواٌَخْلقَهُْمٌَستُْكتَُبٌَشَهاَدتُهُْمٌ َوَجَعلُواٌاْلَمََلئَِكةٌَال ِذيَنٌهُْمٌِعبَاُدٌالر 

 َويُْسأَلُونٌَ

 

“Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 

hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. 

Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? Kelak akan 

dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-

jawaban.”
91

 

 

                                                             
90Ibid., 07: 187. 
91Ibid., 43: 19. 
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Selain dalam ayat di atas juga terdapat pada surat al- Baqarah (2) ayat 

119, 134 dan 141, al- Nah}l (16) ayat 93, al- Anbiya’ (21) ayat 23, saba’ (344) 

ayat 25, al- Ankabut (29) ayat 13, al- D{affa>t (37) ayat 24, al- Mu’min (40) ayat 68 

dan al- Zukhruf (443) ayat 44.  

Selanjutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan informasi (ma’rifah). 

Seperti pertanyaan tentang  harta rampasan perang, harta yang diinfakkan,  

anak yatim, bulan sabit, bulan haram, ruh dan lain sebagainya. 

ٌَِوالرٌ  ٌََوأَْصلُِحواٌَذاَتٌيَْسأَلُونََكٌَعِنٌاْْلَْنفَاِلٌقُِلٌاْْلَْنفَاُلٌّلِِل  ُسوِلٌفَات قُواٌَّللا 

ٌََوَرُسولَهٌُإِْنٌُكْنتُْمٌُمْؤِمنِينٌَ  بَْينُِكْمٌَوأَِطيعُواٌَّللا 

 

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan 

perang. Katakanlah: ‘Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, 

oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 

antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah 

orang-orang yang beriman.”
92

 

 

b. al-sa>il sebagai Peminta 

Makna yang kedua, al-sa>il diartikan sebagai peminta-minta. Pemaknaan 

ini lebih cenderung dikaitkan dengan harta. Selain mengartikan al-sa>il sebagai 

orang yang bertanya, menurut al-As}faha>niy kata  ٌَسائِل juga dapat diartikan 

sebagai الفَقِْير (orang miskin yang meminta-minta).
93

 Adapun permohonan 

terhadap harta, jawabannya dengan tangan dan lisan sebagai wakil baginya. 

                                                             
92Al-Qur’an, 08: 01. Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan pertanyaan yang 

mengarah kepada pencarian informasi (ma’rifah): 02: 189, 211, 215, 217,219, 220, 222; 5: 4, 101; 
18: 76; 67: 08; 81: 08; 02: 186; 09: 65; 05: 102; 18: 19, 70, 83; 23: 101, 113; 52: 25; 20: 105; 07: 
06; 15: 92; 70: 10; 17: 85, 101;16: 43, 56; 21: 07, 13, 63; 28: 66, 76; 37: 27, 50; 74: 40; 78: 01; 33: 
08, 20; 55: 39; 10: 94; 07: 163; 43: 45. 

93 al-As}faha>ni>y, Mu’jam Mufrada>t, 224-225. 
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Permohonan terhadap harta tersebut memungkinkan ada dua tanggapan atau 

jawaban, akan diberi janji atau dipenuhi dan mungkin pula tidak diberi 

sehingga permintaan tersebut ditolak.
94

 Ketika menjelaskan maksud al-sa>il 

dalam surat al-D{uh}a> (93) ayat 10, Qata>dah berkata, “Jadilah seorang ayah yang 

penyayang bagi anak yatim atau orang miskin.” Ibn Isha>q berkata, “Jangan jadi 

orang yang bongkak, sombong, jahat dan keras terhadap orang yang lemah dari 

hamba Allah.”
 95

 Dalam surat al-Dha>riya>t (51) ayat 19, al-Shawkaniy berkata, 

“Yang dimaksud al-sa>il adalah orang yang meminta kepada manusia karena 

kefakiran dan kedhoifannya. Ayat-ayat al-sa>il dalam arti peminta-minta selain 

pada surat al-D{uh}a> (93) ayat 10 dan surat al-Dha>riya>t (51) ayat 19 adalah 

sebagai berikut:  

ائِِلٌَواْلَمْحُرومٌِ ٌلِلس   َوفِيٌأَْمَوالِِهْمٌَحقٌّ

 

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
96

 

 

Ayat tersebut menggunakan kata al-sa>il yang berarti peminta harta 

(materi). Ayat lain yang menggunakan materi sebagai objek, diantaranya: surat 

al-Ma’a>rij (70) ayat 25, surat Muhammad (47) ayat 37.  

Dalam surat Yu>nus (10) ayat 60 tentang pencarian yang dikaitkan 

dengan ajr  (upah atau balasan). 

                                                             
94 Ibid. 
95 Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n, 476. 
96Al- Qur’an, 51: 19. 
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ٌَِوأُِمْرُتٌأَْنٌأَُكوَنٌِمنٌَ ٌَعلَىٌَّللا  ٌفَإِْنٌتََول ْيتُْمٌفََماٌَسأَلْتُُكْمٌِمْنٌأَْجٍرٌإِْنٌأَْجِرَيٌإَِل 

 اْلُمْسلِِمينٌَ

 

“Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah 

sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan 

aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri 

(kepada-Nya)."
97

 

 

Ayat yang senada di atas terdapat dalam surat Saba’ (34) ayat 47, Hu>d 

(11) ayat 51 dan 46, al- An’a>m (6) ayat 90, al- Furqa>n (25) ayat 57, al- 

Shu’ara>’ (26) ayat 109, 127, 145 dan 180, D{a>d} (38) ayat 80, Yu>suf (12) ayat 

104, al- Mu’minu>n (23) ayat 72, al- T{u>r (52) ayat 40, al- Qalam (68) ayat 46, 

T{a>ha (20) ayat 123, Ya>si>n (36) ayat 21 dan al- Shu>ra’ (42) ayat 23.  

Ayat-ayat lain yang menggunakan pecahan dari kata  al-sa>il namun 

tidak menunjukkan sebagai peminta-minta melainkan aktifitas meminta atau 

permintaan yaitu seperti dalam surat al- Mumtah}anah (60) ayat 10 permintaan 

terhadap mahar.  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 

perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) 

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu 

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu 

kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka 

tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal 

pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang 

telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu 

bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada 

tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu 

                                                             
97Ibid., 10: 72. 
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minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar 

yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di 

antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
98

 

 

Pada surat al- Isra’ (17) ayat 34, 36 dan al- Furqa>n (25) ayat 16  

sebagai permintaan pertanggungjawaban. 

ٌ ٌبِال تِيٌِهَيٌأَْحَسُنٌَحت ىٌيَْبلَُغٌأَُشد هٌَُوأَْوفُواٌبِاْلَعْهِدٌإِن  َوََلٌتَْقَربُواٌَماَلٌاْليَتِيِمٌإَِل 

 ًَلٌاْلَعْهَدٌَكاَنٌَمْسئُو

 

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 

cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, 

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”
99

 

 

Dari uraian di atas, secara umum al-sa>il dapat diartikan sebagai orang 

yang bertanya/meminta sesuatu, baik yang bersifat materi
100

 misalnya harta, 

benda atau sesuatu yang sejenis dengannya maupun yang bersifat non materi 

misalnya informasi aau pengetahuan. Adapun pengkhususan maknanya, 

apabila seseorang bertanya/meminta sesuatu yang bersifat materi, maka makna 

al-sa>il adalah orang miskin yang meminta-minta. Sedangkan jika yang 

ditanyakan/diminta sesuatu yang bersifat non materi, maka yang disebut al-sa>il 

adalah sebagai penanya.  

2. Makna Relasional Kata al-Sa>il  

                                                             
98

Al- Qur’an, 60: 10. 
99

Ibid., 17: 34. 
100

Materi dalam kamus Ilmiah Populer dijelaskan sebagai benda; subtansi yang 

membentuk benda fisik; bahan mentah; sesuatu yang dijadikan bahan pemikiran; bahan studi; 

bahan. Lihat Pius A. Pratanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 

2001), 451. 
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Setiap kata yang digunakan di dalam al-Qur’an tidak berdiri sendiri. 

Akan tetapi saling berhubungan antara satu dangan yang lainnya. Hubungan 

antar kata ini membentuk  sebuah sistem bahasa al-Qur’an, yang kemudian 

membentuk makna khusus kata tersebut. Al-Qur’an diturunkan dengan media 

bahasa Arab.
101

 Kata-kata yang digunakan oleh al-Qur’an sebagian besar telah 

dikenal oleh masyarakat Arab. Selain dikenal di kalangan mereka juga telah 

digunakan oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari mereka pada 

masa sebelum datangnya Islam (pra-Islam).  

Kata-kata tersebut mempunyai makna tertentu dan dihayati dalam 

kehidupan mereka. Ketika al-Qur’an turun, kemudian ia mengambil kata itu 

dan dimasukkan kedalam sistem bahasanya sendiri dengan cara 

menghubungkannya dengan kata-kata kunci lainnya, maka dari sinilah kata itu 

dapat berubah artinya dan pemaknaanya yang terkadang oleh orang Arab 

sendiri dirasa aneh dan bahkan mereka belum bisa memahaminya ataupun jika 

bisa memahami tetapi agak sulit dan butuh waktu serta penjelasan sehingga 

mereka bisa memahaminya.  

Makna relasional  kata al-sa>il dapat dikelompokkan atas dasar objek yang 

ditanyakan atau diminta sebagaimana yang ditunjukkan dalam makna leksikal.  

a. Makna Relasional Ayat-Ayat al-sa>il terkait Permintaan Informasi 

(Ma’rifah). 

                                                             
101Allah swt. menegaskan bahwa al- Qur’an diturunkan dengan media bahasa Arab 

seperti firman-Nya dalam Q.S. Yu >suf ayat 2 yang berbunyi  ٌلََعل ُكْمٌتَْعقِلُونٌَإِن اٌأَْنَزْلنَاهٌُقُْرآنًاٌَعَربِي ًا    
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar 
kamu memahaminya”. Lihat juga al- Qur’an, 13: 37; 20: 113; 39: 28; 41: 3; 42: 7; 43: 3; 
46: 12. 
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1. Menanyakan Suatu Hukum 

Dalam surat al Baqarah ayat 217 menjelaskan suatu peristiwa yang 

terjadi pada bulan haram. Para sahabat bertanya kepada nabi 

Muhammad tentang bulan haram atau bulan suci, yaitu tentang 

berperang di dalamnya, menjadi badal isytimal (katakanlah) kepada 

mereka, “Berperang pada bulan itu adalah besar.” Maksudnya besar 

yaitu dosa besar. Kata berperang menjadi mubtada’ dan besar menjadi 

khabarnya. (tetapi menghalangi) manusia menjadi mubtada’ (dari jalan 

Allah) maksudnya dari agamaNya. (Dan kafir kepadaNya) serta 

menghalangi ia masuk (masjidil haram), artinya kota Makkah. (Dan 

mengusir penduduk daripadanya) sebagaimana yang dialami Rasulullah 

bersama orang-orang mukmin, sedang yang menjdi khabarnya ialah 

(lebih besar lagi), artinya dosanya (di sisi Allah) daripada berperang itu. 

(Sedangkan berbuat fitnah) artinya kesyirikan (lebih besar lagi dari 

pembunuhan) bagimu padanya, (dan tidak henti-hentinya mereka), 

maksudnya orang-orang kafir (memerangi kamu) hai orang-orang 

beriman (hingga), maksudnya agar (mengembalikan kamu dari 

agamamu) kepada kekafiran, (sekiranya mereka sanggup). Barangsiapa 

yang murtad di antara kamu dari agama-Nya, lalu ia mati dalam 

kekafiran maka mereka itu menjadi sia-sia atau batal (amal-amal 

mereka) yang saleh (di dunia dan akhirat) hingga tidak dianggap dan 

tidak diberi pahala. 
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Ayat di atas menanyakan tentang hukum berperang di bulan haram 

dan cara menyikapinya. 

Sedangkan ayat lain yang membahas perkara hukum dalam al 

Qur’an di antaranya, yaitu: 

الَِحاِت قُْل اَل أَْسأَلُُكْم  ُ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر ّللاَّ َذلَِك الَِّذي يُبَشِّ

الَْمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيهَا ُحْسنًا إِنَّ َعلَْيِه أَْجًرا إاِلَّ 

َ َغفُور  َشُكور    ّللاَّ
 

“Itu (karunia) Allah yang diberikan Allah swt. untuk menggembirakan 

hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. 

Katakanlah (Muhammad), ‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu 

imbalan apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam 

kekeluargaan.’ Dan barang siapa menegerjakan kebaikan akan Kami 

tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah swt. Maha Pengampun, 

Maha Mensyukuri.”
102

 

 

Ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan dengan ketegaran Nabi 

Muhammad saw. dan menyampaikan risalah dan menyeru umat beliau 

untuk berpegang kepada agama yang hak. Sedangkan banyak tuduhan 

dan celaan yang ditimpakan kaumnya atas seruannya. Ada yang 

mengatakan bahwa Nabi saw. mempunyai niatan tertentu dalam 

menyampaikan risalah, seperti ingin mendapatkan kedudukan dan harta. 

Maka ayat ini menjawab dengan tegas tuduhan-tuduhan batil tersebut. 

يَْسأَلُونََك َماَذا أُِحلَّ لَهُْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرحِ 

ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم  ُ فَُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم ّللاَّ ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمونَهُنَّ ِممَّ

ِ َعلَْيِه َواتَّقُ  َ َسِريُع اْلِحَسابِ ّللاَّ َ إِنَّ ّللاَّ  وا ّللاَّ
 

                                                             
102Al-Qur`an, 42: 23. 
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“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), ‘Apakah yang dihalalkan 

bagi mereka?’ Katakanlah, ‘Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) 

yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu 

yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang 

telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang 

ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). 

Dan bertaqwalah kepada Allah swt. , sungguh Allah sangat cepat 

perhitungan-Nya.”
103

 

 

2. Perintah untuk Mencari Ilmu 

ْكِر إِْن ُكنْتُْم اَل  َوَما أَْرَسلْنَا ِمْن قَبْلَِك إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

 تَْعلَُمونَ 
 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang 

yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”
104

 

 

Dalam ayat di atas terdapat kata al-sa>il dalam bentuk kata kerja 

perintah yang secara leksikal artinya bertanyalah kalian. Apabila 

dihubungkan dengan konteks pembicaraan dan dihubungkan dengan 

klausa  ِْكر  yang berada tepat setelahnya, maka menimbulkan makna أَْهَل الذِّ

relasional bahwa perintah bertanya tersebut bukan hanya sekedar untuk 

bertanya akan tetapi perintah untuk menuntut ilmu. Selain itu juga 

mengindikasikan betapa mulianya kedudukan ahl al-‘ilm. Ini merupakan 

pujian yang menunjukkan keutamaan para pemilik ilmu. 

Di dalam Al-Quran, ada 15 kata “yasalunaka” yang artinya  

“mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad)”. Kata ini tersebar di 

8 surah, yaitu di al-Baqarah ayat 189, 215, 217, 219 (ada dua), 220, 

                                                             
103Al-Qur`an, 5:4. 
104Ibid., 16: 43. 
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222, al-Ma>idah ayat 4, al-A’ra>f ayat 187 (ada dua), al-Anfa>l ayat 1, al-

Isra ayat 85, al-Kahf ayat 83, Tha>ha 105, dan al-Na>zi’at ayat 42. 

Ada banyak hikmah di balik penggunaan kata yas’alu>naka ini, di 

antaranya adalah bahwa untuk mendapatkan ilmu seseorang haruslah 

mau bertanya apa-apa yang ia tidak ketahui; 

Kemudian shighah (ungkapan) yang digunakan berbentuk jamak untuk 

mengesankan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara 

bersama-sama; dan bahwa menjadi pintar itu hak kolektif masyarakat 

bukan hak individual kaum elit atau golongan tertentu saja. 

Dilihat dari sisi gramatikal bahasa, ungkapan yas’alu>naka 

menggunakan bentuk mudha>ri’ (present dan future tense) yang 

bermakna pembelajaran itu dilakukan secara istimrar/berkelanjutan 

sampai ajal menjemput. Bentuk mudha>ri’ ini juga mengesankan bahwa 

pendidikan harus direncanakan secara visioner. Yakni, untuk jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang. 

Dari 15 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad, 14 di 

antaranya dijawab dengan kata qul yang artinya “katakanlah/jawablah 

(wahai Muhammad)”. Kata qul yang berbentuk amar alias perintah, 

menegaskan bahwa orang yang ditanya itu wajib menjawab dan tidak 

boleh menyembunyikan kebenaran dan ilmu yang ia ketahui. Jika 

jawaban dari pertanyaan itu tidak diketahui, orang yang ditanya tetap 

wajib memberikan jawaban berupa “saya tidak tahu” seperti saat 

Rasulullah ditanya tentang esensi ruh (lihat ayat 58 surah al-Isra>’). 
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Di satu ayat lain, ada yang menggunakan kata faqul dengan 

tambahan huruf fa, yaitu pada ayat 105 surah Tha>ha tentang gunung-

gunung di mana pertanyaan itu sebenarnya belum diajukan oleh 

siapapun. Seakan-akan Al-Quran menyatakan “jika nanti ada di antara 

mereka yang bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka 

jawablah begini”. 

Pada ayat 186 surah al-Baqarah, ada juga pertanyaan yang diajukan 

kepada Nabi Muhammad namun dengan bentuk sa’alaka bukan 

yas’alu>naka. Pada ayat ini tidak ada kata qul, yang mengesankan bahwa 

jika ada di antara hamba-hamba Allah yang bertanya tentang-Nya, Nabi 

Muhammad tidak perlu memberikan jawaban karena Allah sendiri yang 

akan menjawab. Ia Maha Ada dan Dia sangat dekat dengan hamba-Nya, 

sehingga segala pertanyaan dan permohonan akan dijawab dan 

dikabulkan langsung oleh-Nya tanpa perlu melalui perantara. 

Seluruh pertanyaan di atas ditujukan kepada nabi Muhammad, 

karena pada saat itu hanya beliaulah manusia yang memiliki ilmu, 

pengetahuan, dan wahyu yang memungkinkannya bisa menjawab 

pertanyaan termasuk hal ghaib yang terkait dengan masa lampau atau 

masa yang akan datang. Memang seharusnya demikian, bahwa 

pertanyaan itu diajukan kepada orang yang mengetahui, bukan diajukan 

kepada orang yang tidak mengetahui. 

3. Mempertegas Kualitas Sesuatu yang Dipertanyakan 
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Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah 2: 215, dijelaskan tentang nafkah 

tathawwu’ atau sunnah. Demikian menurut Muqatti’ bin Hayyan. 

Kemudian As Suddi mengemukakan bahwa nafkah ini telah dinasakh 

(dihapus) dengan zakat. Di dalam ayat ini diterangkan bagaimana 

mereka harus berinfaq kemudian Allah menjawab (jawablah apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, 

kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan) maksudnya berikanlah infaq kepada mereka. 

Dalam ayat ini dijelaskan tentang siapa yang lebih berhak 

menerima zakat. Allah tidak menjelaskan tentang barang apa yang harus 

diinfaqkan sebagaimana yang ditanyakan oleh ayat. Hal ini 

menunjukkan bahwa ayat ini mempertegas tentang yang lebih berhak 

mendapatkan infaq. Adapun tentang barang apa yang harus diinfaqkan 

(yang lebih baik) tidak disebutkan dalam ayat ini. 

4. Kecaman Terhadap Suatu Perbuatan atau untuk Menghinakan 

Pelaku atas Suatu Perbuatan 

al-Qur’an merekam doa orang-orang musyrik sebagaimana berikut: 

ٌِمْنٌِعْندٌِ ٌإِْنٌَكاَنٌَهَذاٌهَُوٌاْلَحق  َكٌفَأَْمِطْرٌَعلَْينَاٌِحَجاَرةًٌَوإِْذٌقَالُواٌالل هُم 

َماِءٌأَِوٌاْئتِنَاٌبَِعَذاٍبٌأَلِيمٌٍ  ِمَنٌالس 

 

“Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, ‘Ya 

Allah, jika (al-Qur’an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah 
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kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab 

yang pedih.”
105

 

 

 َوإَِذاٌاْلَمْوُءوَدةٌُُسئِلَتٌْ

 

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup 

ditanya.”
106

 

 

Pada ayat di atas kata ٌُْسئِلَت secara leksikal artinya pertanyaan untuk 

mengetahui siapa pelakunya. Namun, bila dikaitkan dengan konteks  

pembicaraan, ayat di atas tidak mempertanyakan siapa yang membunuh 

karena pelakunya –siapa pun- pasti melanggar dan mendapat murka 

Allah swt. Tidak juga redaksinya pertanyaan yang ditujukan kepada 

pelaku pembunuhan untuk mengisyaratkan betapa besarnya murka Allah 

sampai-sampai si pelaku tidak pantas untuk dipandang atau diajak dialog 

oleh–Nya. Redaksi yang digunakan dalam ayat ini tidak hanya sekedar 

mengisyaratkan larangan untuk membunuh, tetapi juga mengundang si 

pembunuh untuk menyadari keburukan perbuatannya serta memahami 

mengapa ia harus menerima hukuman.
107

 

Penggunaan bentuk majhul di sini dimaksudkan untuk 

menunjukkan betapa tercelanya perbuatan mengubur anak perempuan 

                                                             
105Al-Qur’an 8:  32.  
106Ibid., 81: 8. 
107

Shihab, Tafsi>r al-Misba>h}, Vol. 8, 37. 
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hidup-hidup dan kecaman terhadap perbuatan tersebut.
108

 Adanya 

permintaan atau pertanyaan itu disebabkan oleh karena tiadanya sesuatu 

yang diminta atau yang ditanya pada diri si peminta atau penanya. 

Adapun jika yang bertanya atau meminta itu adalah Allah swt. yang tidak 

membutuhkan sesuatu atau cukup segalanya, maka maksud dari pertanyaan 

atau permintaan tersebut adalah untuk mengecam keras (menghinakan) suatu 

perbuatan dan yang berbuat (pelaku).
109

 

5. Sindiran untuk Menyadarkan dari Suatu Kesesatan 

َذاٌفَاْسأَلُوهُْمٌإِنٌْ َكانُواٌيَْنِطقُونٌٌَقَاَلٌبَْلٌفََعلَهٌَُكبِيُرهُْمٌَهَٰ  

 

“Ibrahim menjawab: ‘Sebenarnya patung yang besar itulah yang 

melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat 

berbicara”.
110

 

 

Dalam ayat di atas terdapat kata al-sa>il dalam bentuk kata kerja 

perintah. Secara leksikal memiliki arti bertanyalah (perintah untuk 

bertanya). Kemudian jika dihubungkan dengan klausa ٌٌَيَْنِطقُون ٌَكانُوا   إِْن

maka terlihat makna relasionalnya bahwa yang sebenarnya diinginkan 

oleh Ibra>hi>m bukanlah perintah bertanya yang sesungguhnya. Akan 

tetapi ini merupakan sindiran kepada orang-orang yang menyembah 

berhala-berhala yang telah dihancurkan oleh Ibra>hi>m. Penggunaan kata  

 dalam ayat ini untuk menunjukkan betapa lemahnya sesembahan فَاْسأَلُوهُمٌْ

                                                             
108

Al- ‘Alla>mah Abi> al- Fadl jama>luddi>n Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manz}u>r al- 

Ifra>qi>y al- Mid}riy, Lisa>nul ‘Arab, jilid 11 (Beirut: Da>r D{a>dr, tt), 225. 
109Al-Qur’an, 81: 8. 
110Ibid., 21: 63. 
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yang mereka sembah. Berbicara pun mereka tidak bisa apalagi diharap 

pertolongan maupun berkahnya. Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa 

berhala-berhala tersebut bukanlah Tuhan karena Tuhan itu Maha Kuasa. 

6.   Ungkapan untuk Mencela atau Mengolok-olok 

ِ َوَما يُْدِريَك لََعلَّ السَّاَعةَ يَْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعِة قُْل  ََّما ِعْلُمهَا ِعنَْد ّللاَّ إِن

 تَُكوُن قَِريبًا
 

“Seseorang bertanya kepadamu (Muhammmad) tentang hari kiamat. 

Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya 

di sisi Allah.’ Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah 

dekat waktunya.”
111

 

 

Secara leksikal, kata  َيَْسأَلُك pada ayat di atas memiliki arti bertanya, 

yaitu bertanya untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apabila 

dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang ancaman 

bagi kaum munafik dengan siksa yang pedih di dunia dan begitu pula 

ketika di akhirat sehingga menimbulkan pertanyaan -baik dari kalangan 

muslimin yang bertanya serius maupun dari kalangan munafik yang 

bertanya untuk memperolokkan-, maka ketika yang bertanya adalah 

kaum munafik, kata  َيَْسأَلُك tidak lagi diterjemahkan secara leksikal 

bertanya untuk mendapatan pengetahuan, akan tetapi memiliki makna 

mengejek atau menguji. Sebab, seandainya pertanyaaan tersebut hanya 

didorong oleh rasa ingin tahu -dari siapa pun- maka tidaklah pada 

tempatnya ayat 64 menyatakan bahwa, Sesungguhnya Allah mengutuk 
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orang-orang kafir.
112

 Jadi, makna relasional dari kata  َيَْسأَلُك pada ayat ini 

setelah dikaitkan dengan ayat setelahnya adalah mengejek atau 

memperolok-olok. Ayat-ayat yang secara redaksional bertanya akan 

tetapi sebenarnya  hanyalah sebuah ejekan atau untuk menguji Nabi saw. 

juga terdapat dalam ayat-ayat lain, seperti: 

ينِ   يَْسأَلُوَن أَيَّاَن يَْوُم الدِّ
 

“Mereka bertanya, ‘Kapankah hari pembalasan itu?”
113

 

 

Begitu pula dengan ayat 187 dalam surat al-A’ra>f. 

ََّما ِعْلُمهَا ِعْنَد َربِّي اَل يَُجلِّيهَا  يَْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساهَا قُْل إِن

َماَواِت َواْْلَْرِض اَل تَأْتِيُكْم إاِلَّ بَْغتَةً يَْسأَ  لُونََك لَِوْقتِهَا إاِلَّ هَُو ثَقُلَْت فِي السَّ

ِ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُمونَ   َكأَنََّك َحفِيٌّ َعْنهَا قُْل إِنََّما ِعْلُمهَا ِعْنَد ّللاَّ
 

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang kiamat, ‘Kapan 

terjadi?’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu 

ada pada Tuhanku. Tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan 

waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat (huru haranya 

bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu 

kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan 

engkau mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad), ‘Sesungguhnya 

pengetahuan tentang (hari kiamat) ada pada Allah, akan tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
114

 

 

Pada ayat di atas, terdapat kata  َيَْسأَلُْونَك secara leksikal berarti 

bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang hari kiamat. Kemudian, 

jika melihat jawaban yang diberikan oleh ayat ini serta sebab 

diturunkannya ayat ini, maka melahirkan makna baru sebagai sebuah 
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ejekan dan olok-olok kaum musyrikin kepada Nabi saw. Ketika itu aum 

musyrikin bermaksud mengejek Nabi saw. dengan mengajukan 

pertanyaan tentang waktu datangnya hari kiamat yang pada dasarnya 

tidak mereka akui adanya, atau orang Yahudi bermaksud menguji Nabi 

Muhammad saw. Karena mereka pun sebenarnya juga telah mengetahui 

bahwa hanya Allah swt. yang mengetahui masa datangnya. Siapapun 

yang bertanya, yang jelas mereka kaum musyrik atau orang Yahudi 

bertanya untuk mengejek atau menguji tentang waktu datangnya kiamat. 

“Bilakah terjadinya?”
115

 

 َسأََل َسائِل  بَِعَذاٍب َواقِعٍ 
 

“Seorang penanya telah bertanya tentang kedatangan siksa yang bakal 

terjadi.”
116

 

 

Kata  َسأََل dalam ayat di atas secara leksikal dapat berarti meminta 

pengetahuan tentang siksa yang bakal terjadi. Jika melihat susunan 

kalimatnya serta disandingkannya kata  َسأََل dengan kata  بَِعَذاٍب َواقٍِع kata 

 di sini diartikan sebagai pertanyaan yang mengandung keraguan َسأَلَ 

yang bertujuan untuk mengejek. Sesungguhnya orang-orang kafir 

memandang bahwa siksaan yang akan menimpa mereka di hari kiamat 

nanti sebagai sesuatu yang mustahil. Sedangkan Allah memandangnya 

dekat yakni pasti akan terjadi untuk memberi balasan terhadap apa yang 

mereka dustakan ketika di dunia. Orang-orang kafir sering kali bertanya 
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dengan nada mengejek kapan datangnya kiamat.
117

 Di antaranya yaitu 

seperti yang diungkapkan al-Qur`an dalam surat Ya>sin 36: 48. 

 َويَقُولُوَن َمتَى هََذا الَْوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 
 

“Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: ‘Kapan janji (hari 

berbangkit)  itu (terjadi) jika kamu orang-orang yang benar?’”
118

 

 

Mereka juga sering kali menantang dengan mengatakan, 

‘Datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan.’ Bahkan 

mereka meminta supaya disegerakan datangnya. 

 يَْستَْعِجلُونََك بِالَْعَذاِب َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَة  بِالَْكافِِرينَ 
 

“Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. An 

sesungguhnya, neraka Jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.”
119

 

 

b. Makna Relasional Ayat-Ayat al-sa>il terkait Permintaan Harta (Materi). 

ائَِلٌفَََلٌتَْنَهرٌْ اٌالس   َوأَم 

 

“Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah 

kamu menghardiknya.”
120

 

 

Kata al-sa>il dalam ayat di atas secara leksikal artinya adalah peminta-

minta. Sedangkan makna relasional dari kata tersebut-sebagaimana yang 

disebutkan oleh al-Thaba>ri>- yaitu semua orang yang memiliki keperluan. 

Makna ini diperkuat oleh mufassir lain yakni ‘A<ishah ‘Abd al-Rah}ma>n bint 
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al-Sha>thi’ bahwa makna inilah yang dimaksud oleh al-Qur`an. Hal ini lebih 

sesuai dengan situasi dan juga didukung oleh pemahaman al-Qur`an ketika 

menggunakan kosa kata sa`ala. Makna ini yang sering kali dimuat oleh al-

Qur`an juga saat  merujuk kepada konteks ayat sebelumnya.
121

  

ائِِلٌَواْلَمْحُرومٌِ ٌلِلس   َوفِيٌأَْمَوالِِهْمٌَحقٌّ

 

“Dan di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta-

minta dan orang yang menahan diri (tidak meminta-minta).”
122

 

 

Dalam ayat di atas kata al-sa>il secara leksikal dimaknai sebagai 

peminta-minta. Kemudian jika dihubungkan dengan kata sebelumnya yaitu 

`amwa>lihim, maka makna ini pula yang sesuai dengan yang diharapkan oleh 

al-Qur`an. Orang yang meminta materi –dalam hal ini harta- disebut sebagai 

peminta-minta. Selain itu juga apabila dikaitkan dengan kata setelahnya al-

mah}ru>m semakin jelas bahwa inilah makna al-sa>il yang diharapkan oleh 

ayat ini. Di antara manusia ada sebagian dari mereka yang menyisihkan 

hartanya untuk orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak 

meminta-minta. Harta ini mereka sisihkan secara khusus. Al-mah}ru>m adalah 

orang menahan diri mereka dari meminta-minta, yang tidak mendapatkan 

sesuatu yang membuatnya tidak berhajat, namun tidak meminta kepada 

orang lain dan tidak suka berbuat yang demikian supaya tidak diberi 
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sedekah.
123

 Atau al-mah}ru>m  adalah orang yang tidak memiliki porsi pada 

baitul mal dan tidak pula berusaha mendapatkannya.
124

 

Imam al- Nawawi dalam kitab Marah Labid mengatakan maksud dari 

ayat ini adalah mereka tidak mengumpulkan harta benda akan tetapi mereka 

harus menyiapkan atau menyisihkan bagian untuk orang yang berhak, 

mereka mengetahui bahwasanya pada harta mereka terdapat hak bagi orang 

meminta pemberian dari manusia, dan bagi muta’affif yang sebagian 

manusia menganggap mereka orang kaya, sehingga mereka tidak diberi oleh 

sebagian manusia tersebut. Muta’affif adalah orang yang tidak meminta-

minta dan tidak memberi.
125

  

ٌلِلس ائِلِينٌَ  لَقَْدٌَكاَنٌفِيٌيُوُسَفٌَوإِْخَوتِِهٌآَيَات 

 

“Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah swt.) bagi orang yang bertanya.”
126

 

 

Dalam ayat di atas kata al-sa>il dalam bentuk jamak secara leksikal 

diartikan sebagai orang yang bertanya. Makna ini secara relasional dapat 

diterima karena jika dihubungkan dengan konteks ayat ini akan selaras. Al-

sa>il diartikan sebagai penanya karena apa yang dibahas dalam ayat di atas adalah 
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sesuatu yang bersifat non materi dalam diri yusuf (kisah). Begitu pula dalam 

surat Fus}s}ilat (41): 10. 

َرٌفِيَهاٌأَْقَواتََهاٌفِيٌأَْربََعِةٌأَي اٍمٌ َوَجَعَلٌفِيَهاٌَرَواِسَيٌِمْنٌفَْوِقَهاٌَوبَاَرَكٌفِيَهاٌَوقَد 

 َسَواًءٌلِلس ائِلِينٌَ

 

“Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. 

Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan (bagi 

penghuni) nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) 

mereka yang memerlukannya.”
127

 

 

Sedangkan kata al-sa>il dalam bentuk jamak yang terdapat dalam 

surat al-Baqarah (2): 177, secara leksikal artinya peminta-minta. Lalu jika 

dihubungkan dengan konteks ayat dan klausa-klausa yang mengitarinya, 

maka makna ini akan tetap menjadi makna yang dapat diambil secara 

relasional karena hal yang menjadi pembahasan adalah tentang 

menginfakkan harta (materi). 

ٌيَْوَمئٍِذٌَعِنٌالن ِعيمٌِ ٌلَتُْسأَلُن   ثُم 

 

 “Kemudian, pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang al-

na’i>m.”
128

  

 

Pada ayat di atas, terdapat kata  ٌلَتُْسأَلُن yang berasal dari kata ٌََسأَل yang  
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digandengkan dengan huruf la>m yang berfungsi sebagai isyarat adanya 

sumpah dan huruf mi>m yang digunakan untuk menunjukkan kepastian serta 

penekanan. Sedangkan kata ٌََسأَل secara leksikal berarti meminta, baik materi 

maupun informasi. Namun yang dimaksud bukanlah permintaan materi, 

bukan juga informasi dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi 

pertanggungjawaban. Kata tersebut berbentuk pasif, pelaku yang meminta 

pertanggungjawaban tidak disebutkan untuk menjadi perhatian bagi para 

pendengar atau orang yang membacanya kepada pertanggungjawaban 

tersebut.
129

 

Seluruh nikmat Allah baik yang bersifat material maupun immaterial, 

semuanya akan ditanyakan untuk dimintai pertanggungjawabannya kelak di 

akhirat. Bahkan naungan, rumput dan air sejuk yang kita rasakan akan 

dipertanyakan pula.  

ٌََوأَْصلُِحواٌَذاَتٌبَْينُِكْمٌ ُسوِلٌفَات قُواٌَّللا  ٌَِوالر  يَْسأَلُونََكٌَعِنٌاْْلَْنفَاِلٌقُِلٌاْْلَْنفَاُلٌّلِِل 

ٌََوَرُسولَهٌُإِْنٌُكْنتُْمٌُمْؤِمنِينٌَ   َوأَِطيعُواٌَّللا 

 

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) 

harta rampaan perang. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang itu milik 

Allah dan Rasul ( menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka 

bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu 

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang 

beriman.”
130
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Pada ayat di atas, terdapat kata ٌَيَْسأَلُْونَك yang secara leksikal artinya 

bertanya tentang cara membagi harta rampasan perang. Secara bahasa 

(kaedah kebahasaan), kata ٌُيَْسأَل jika disertai idiom `an (ٌَْعن) berarti bertanya 

dan bila tanpa `an (ٌَْعن) maka ia dalam arti meminta. Namun begitu, ketika 

dirujuk kepada sebab turunnya ayat ini, sebagian ulama memahami kata 

 ini dalam arti mereka meminta harta rampasan yang berlebih dari hak يَْسأَلُْونَكٌَ

mereka. Namun menurut Shihab, hal itu tidaklah demikian. Kata ٌَيَْسأَلُْونَك 

tetap dimaknai sebagai bertanya yang sesungguhnya. Ayat di atas seperti 

terbaca menggunakan kata `an (ٌَْعن) setelah kata ٌَيَْسأَلُْونَك. Apalagi akhir ayat 

ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat memang terjadi dikalangan 

mereka, karena kalau tidak, maka perintah memperbaiki hubungan menjadi 

kurang relevan.
131

 

ٌأَجٌْ ٌإِْن ٌَماًَل ٌَعلَْيِه ٌأَْسأَلُُكْم ٌََل ٌقَْوِم ٌال ِذيَنٌَويَا ٌبِطَاِرِد ٌأَنَا ٌَوَما ِ ٌَّللا  ٌَعلَى ٌإَِل  ِرَي

 آََمنُواٌإِن هُْمٌُمََلقُوٌَربِِّهْمٌَولَِكنِّيٌأََراُكْمٌقَْوًماٌتَْجَهلُونٌَ

 

 “Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai 

imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah swt.. Dan sekali-

kali tidaklah tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, 

mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku 

memandangmu sebagai kaum yang bodoh.”132 

 

Pada ayat di atas terdapat kata ٌُُكمٌََْلأَْسأَل  yang secara leksikal 

diterjemahkan ‘aku tidak meminta kepada kalian harta sebagai imbalan 

atas pekerjaanku’. Kata ٌَأَْسأَل apabila tidak diikuti dengan idiom ‘an maka 
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berarti meminta sesuatu yang bersifat meteri. Kata tersebut setelah diikuti 

oleh kata ًٌَماَل, maka jelaslah artinya. Nabi Nuh as. dalam ayat di atas sesekali 

tidak akan meminta upah atau imbalan atas dakwah yang beliau lakukan. 

Inilah nilai keikhlasan yang terkandung dalam ayat ini dengan mengikutkan 

klausa ٌِ ٌَعلَىٌَّللا  :Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan .إِْنٌأَْجِرَيٌإَِل 

“Jawaban Nabi Nuh as. yang menafikan permintaan harta dan bahwa 

beliau hanya mengharapkan imbalan dari Allah swt. mengisyaratkan 

bahwa Rasul mulia itu sama sekali tidak mengharap harta dari siapa 

pun. Kepada Allah pun beliau tidak memohonnya secara tegas. 

Memang kata ajr/imbalan dapat mencakup harta, tetapi Nabi mulia itu 

tidak menyebutnya, dan hanya menyerahkan kepada Allah swt. 

imbalan apa yang akan diberikan-Nya kepada beliau. Apa yang beliau 

ucapkan itu adalah sesuatu yang sangat wajar, karena bagi yang 

memperhatikan nilai-nilai ruhaniah, maka limpahan rahmat dan 

kenikmatan ruhani jauh melebihi limpahan harta benda atau 

kenikmatan material. Di sisi lain, harapan memperoleh imbalan 

kepada Allah swt. mengisyaratkan kepada apa yang beliau lakukan 

adalah sesuatu yang bermanfaat, karena tiada imbalan yang 

diharapkan kecuali atas kegiatan yang bermanfaat. Ini sekaligus 

mengisyaratkan bahwa sebenarnya kaumnyalah yang seharusnya 

memberi beliau sesuatu, karena mereka memperoleh manfaat dari 

ajakan dan bimbingan Nabi Nuh as., namun demikian beliau tidak 

menuntutnya.”
133

 

 

ا  َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى طََعاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

َوقِثَّائِهَا َوفُوِمهَا َوَعَدِسهَا َوبََصلِهَا قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي تُْنبُِت اْْلَْرُض ِمْن بَْقلِهَا 

هَُو أَْدنَى بِالَِّذي هَُو َخْير  اْهبِطُوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَُكْم َما َسأَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَيِْهُم 

ِ َذلَِك بِأَ  لَّةُ َوالَْمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمَن ّللاَّ ِ الذِّ نَّهُْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآَيَاِت ّللاَّ

 َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدونَ 
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“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, ‘Hai Musa! Kami tidak sabar 

dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami 

kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang 

ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurannya, ketimunnya, bawang putihnya, 

kacang adasnya dan bawang merahnya.’ Musa berkata, ‘Maukah kamu 

mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti sesuatu yang lebih 

baik? Pergilah kamu ke kota, pasti kamu memperolaeh apa yang kamu 

minta.’ Dan ditimpakan atas mereka nista dan kehinaan serta mereka 

mendapat kemurkaan dari Allah. Hal yang demikian karena mereka selalu 

mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak 

dibenarkan. Demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan 

melampaui batas.
134

 

 

Pada ayat di atar terdapat kata ٌَْسأَْلتُم yang secara leksikal (makna 

dasar) artinya meminta, yaitu meminta sesuatu berupa makanan yang dapat 

menggantikan manna atau madu putih, manis, segar yang sangat digemari 

orang dan salwa>, yaitu burung yang memiliki daging paling enak di antara 

segala burung.
 
Di mana kedua makanan ini merupakan makanan yang 

paling sempurna yang lezat penuh gizi.
135

 Kemudian, jika melihat pada awal 

ayat yang berbunyi ٌٍلَْنٌنَْصبَِرٌَعلَيٌطََعاٍمٌواَِحد maka melahirkan makna baru yaitu 

menolak nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Permintaan bani Israil 

untuk mengganti makanan yang berupa al-manna dan al-salwa> dengan 

sesuatu yang rendah berupa sayur-mayuran, ketimun, bawang putih, kacang 

adas dan bawang merah merupakan bentuk penolakan mereka terhadap 

anugrah ilahi. Mereka ingin mengganti sesuatu yang lebih baik dengan 

sesuatu yang rendah. Penggunaan kata ٌْلَن (lan) dala m ungkapan yang 
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mereka ucapkan kepada nabi Musa diterjemahkan dengan tidak akan yang 

bermakna: ‘Sejak saat ini sampai masa datang yang berkelanjutan, kami 

tidak akan sabar atau mampu menahan diri dari memakan satu macam 

makanan saja. Kami telah bosan dengan makanan itu’, merupakan suatu 

ucapan yang sangat tidak sopan.
136

 Mereka tetap mengingkari perintah-

perintah Nabi Musa as. dan terus menerus mendesak mengajukan 

permintaan-permintaan yang aneh-aneh, baik yang disanggupi maupun tidak 

disanggupi. Walaupun Nabi Musa telah berjanji akan membawa mereka 

masuk ke daerah yang dijanjikan dapat melepaskan penderitaan yang 

mereka alami dan mereka juga menyaksikan tanda-tanda kebessaran Allah 

yang menunjukkan kebenaran apa yang didakwahkan Nabi Musa, tetapi 

mereka tetap saja ingkar.
137

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa makna relasional kata al-

sa>il  yang berkaitan dengan permintaan harta (materi) adalah apabila ada 

kata yas’alu>naka diikuti dengan idium ‘an maka artinya meminta penjelasan 

tentang hukum, apabila diikuti dengan ma>dza, maka artinya menanyakan 

tentang kualitas sesuatu yang sedang ditanyakan dan perintah untuk 

menyantuni fakir miskin. 

E. Implementasi Kata al-sa>il  dalam Kehidupan 

Pada pembahasan di awal telah diungkapkan sekitar 129 ayat al-sa>il dalam 

al Qur’an menggunakan berbagai bentuk derivasi kata yang berbeda dan 
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memunculkan makna yang berbeda pula sesuai dengan konteksnya. Seperti kata 

al-sa>il secara (leksikal) makna dasar bermakna sebagai penanya dan peminta. al-

sa>il bermakna sebagai penanya jika yang ditanyakan/diminta sesuatu yang bersifat 

non-materi dan bermakna sebagai peminta jika yang ditanyakan/diminta adalah 

sesuatu yang bersifat materi. Dari makna relasional kata al-sa>il ketika dikaitkan 

dengan kata lain mempunyai 7 makna antara lain bermakna pertanyaan tentang 

suatu hukum, perintah untuk mencari ilmu, penegasan kualitas sesuatu yang 

dipertanyakan, kecaman terhadap suatu perbuatan atau penghinaan kepada pelaku 

atas suatu perbuatan, sindiran untuk menyadarkan dari suatu kesesatan, ungkapan 

untuk mencela atau mengolok-olok dan santunan terhadap fakir miskin. 

Untuk itu pada bab ini penulis akan membahas implementasi kata al-sa>il 

dalam kehidupan sehari-hari untuk menghubungkan dengan pembahasan 

sebelumnya. Sebelum masuk pada pembahasan inti, kembali pada makna awal 

bahwa dalam pengungkapan kata al-sa>il yang dikaitkan dengan kata lain terdapat 

7 makna yang tidak lepas dari perilaku dalam kehidupan sosial sehingga 

ungkapan kata al-sa>il dalam al Qur’an yang sesuai adalah penulis bahasakan 

dengan kepedulian sosial. Dari segi makna yang dimaksud peduli sendiri 

dijelaskan dalam Kamus Ilmiah Populer bermakna memperhatikan atau 

menghiraukan.
138

 Kepedulian sosial dimaksudkan sebagai sikap mengindahkan 

(memprihatinkan) sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. 

 Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memisahkan hidupnya dengan 

manusia lain. Manusia tidak dapat hidup hanya dengan mengandalkan 
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kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya dan saling peduli terhadap berbagai macam keadaan di 

sekitarnya. Bentuk sikap saling peduli tersebut akan selalu terkait dengan perilaku 

sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam menjalankan syari’at Islam manusia tidak terlepas dari aspek 

hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik dengan sesama muslim 

maupun non muslim. Penerapan hukum itu sendiri tentu hanya dapat dilaksanakan 

setelah mengetahui pengetahuan tentang hukum tersebut sehingga orang yang 

belum mengetahui ketetapan hukum sesuatu hendaknya mau bertanya pada 

ahlinya
139

. Derivasi kata al-sa>il dengan bentuk yas ‘alu>naka di antaranya dalam 

surat al Baqarah ayat 217 dan al-Nisa>’ ayat 4 menunjukkan pertanyaan tentang 

suatu hukum. Bertanya merupakan kunci untuk menghilangkan kebodohan. 

Dengan bertanya akan mendatangkan pengetahuan sehingga masyarakat menjadi 

terdidik dengan pengetahuan yang ia dapatkan. Orang-orang yang terdidik 

cenderung lebih peduli dan dapat hidup teratur dalam hidup bermasyarakat. 

Kepedulian dan keteraturan hidup dapat berdampak pada kesejahteraan sosial. 

Dampak masalah sosial dari kebodohan di antaranya adalah kemiskinan. 

Kemiskinan terjadi akibat dari adanya kebodohan sehingga sulit mendapat 

pekerjaan sehingga memunculkan tindakan negative seperti pencurian, penipuan 

dan sebagainya. Al-Qur’an lewat kata al-sa>il merespon hal tersebut dengan 

perintah untuk mencari ilmu. Kata al-sa>il dalam bentuk kata kerja perintah yang 

secara leksikal artinya bertanyalah kalian bukan hanya sekedar untuk bertanya 
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akan tetapi mengisyaratkan perintah untuk mencari ilmu. Selain itu juga 

mengindikasikan betapa mulia kedudukan orang yang berilmu dan pujian 

kepadanya sebagai apresiasi atas kepedulian seseorang untuk berusaha 

mengetahui apa yang belum ia ketahui.  

Penggunaan kata yas’alu>naka dalam al Qur’an yang diulang sebanyak 15 

kali dalam bentuk jamak yang artinya “mereka bertanya kepadamu (wahai 

Muhammad)” mengindikasikan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan 

secara bersama-sama dan bahwa menjadi pintar itu adalah hak kolektif 

masyarakat bukan hak individual kaum elit atau golongan tertantu. 

Dilihat dari sisi gramatikal bahasa, ungkapan yas’alu>naka menggunakan 

bentuk mud}a>ri’ (present dan future tense) yang bermakna pembelajaran itu 

dilakukan secara istimra>r/berkelanjutan sampai ajal menjemput. Bentuk mudhari’ 

ini juga mengesankan bahwa pendidikan harus direncanakan secara visioner. 

Yakni, untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 

Dari 15 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad, 14 di 

antaranya dijawab dengan kata qul yang artinya “katakanlah/jawablah (wahai 

Muhammad)”. Kata qul yang berbentuk amar  alias perintah, menegaskan bahwa 

orang yang ditanya itu wajib menjawab dan tidak boleh menyembunyikan 

kebenaran dan ilmu yang ia ketahui. Jika jawaban dari pertanyaan itu tidak 

diketahui, orang yang ditanya tetap wajib memberikan jawaban berupa saya tidak 

tahu seperti saat Rasulullah ditanya tentang esensi ruh (lihat ayat 58 surah al-

Isra >’). 
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Di satu ayat lain, ada yang menggunakan kata faqul dengan tambahan 

huruf fa, yaitu pada ayat 105 surah Thaha tentang gunung-gunung di mana 

pertanyaan itu sebenarnya belum diajukan oleh siapapun. Seakan-akan Al-Quran 

menyatakan jika nanti ada di antara mereka yang bertanya kepadamu tentang 

gunung-gunung, maka jawablah begini. 

Pada ayat 186 surah al-Baqarah, ada juga pertanyaan yang diajukan 

kepada Nabi Muhammad namun dengan bentuk sa’alaka bukan yas’alu >naka. 

Pada ayat ini tidak ada kata qul, yang mengesankan bahwa jika ada di antara 

hamba-hamba Allah yang bertanya tentang-Nya, Nabi Muhammad tidak perlu 

memberikan jawaban karena Allah swt. sendiri yang akan menjawab. Allah swt. 

Maha Ada dan Dia sangat dekat dengan hamba-Nya, sehingga segala pertanyaan 

dan permohonan akan dijawab dan dikabulkan langsung oleh-Nya tanpa perlu 

melalui perantara. 

Seluruh pertanyaan di atas ditujukan kepada nabi Muhammad, karena pada 

saat itu hanya beliaulah manusia yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan wahyu 

yang memungkinkannya bisa menjawab pertanyaan termasuk hal ghaib yang 

terkait dengan masa lampau atau masa yang akan datang. Dari hal tersebut dapat 

diketahui bahwa pertanyaan itu diajukan kepada orang yang mengetahui, bukan 

diajukan kepada orang yang tidak mengetahui. 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa kata al-sa>il dengan makna perintah 

menuntut ilmu lebih menegaskan pada kepedulian untuk belajar. Kepedulian 

tersebut tidak hanya bagi individual sebagian masyarakat tetapi bersifat kolektif. 
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Dalam masalah ini dengan kebersamaan masalah sosial masyarakat dapat segera 

teratasi. 

Adapun kata al-sa>il dengan makna penegasan kualitas pertanyaan 

mengesankan perlunya kepedulian lebih terhadap sesuatu yang lebih penting dari 

hal yang ditanyakan. Penjelasan tentang nafkah tathawwu’ atau sunnah para 

sahabat menanyakan tentang apa yang harus diinfaqkan namun Allah menjawab 

dengan penegasan kepada siapa seharusnya mereka berinfaq. Dalam ayat ini 

dijelaskan tentang siapa yang lebih berhak menerima zakat. Allah tidak 

menjelaskan tentang barang apa yang harus diinfaqkan sebagaimana yang 

ditanyakan oleh ayat.
140

 

Kata al-sa>il dalam bentuk majhu>l yang Allah gambarkan dengan 

mengisyaratkan kecaman terhadap suatu perbuatan atau untuk menghinakan 

pelaku atas suatu perbuatan yang ia lakukan mengindikasikan bentuk kepedulian 

untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Dalam hidup bermasyarakat perlu 

untuk menjaga adab perilaku sehingga terhindar dari hal-hal tercela yang dapat 

mengganggu kehidupan sosial. Perlunya kecaman atau penghinaan tersebut salah 

satunya sebagai rambu-rambu untuk selalu berhati-hati dalam berbuat. Sedangkan 

kecaman bagi orang yang telah melakukan perbuatan buruk untuk 

menyadarkannya atas keburukan perbuatannya sehingga ia dapat memperbaiki 

diri menjadi lebih baik. 
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Sindiran al Qur’an untuk menyadarkan dari kesesatan, digambarkan 

melalui kisah nabi Ibra>hi>m. Penggunaan kata fas alu>hum dalam kisah tersebut 

menunjukkan betapa lemahnya sesembahan yang disembah oleh kaum nabi 

Ibra>hi>m. Sebagaimana kecaman, sindiran merupakan sarana untuk menyadarkan 

sesorang dari kesesatan. Sindiran sebagai sarana untuk mengingatkan meskipun 

secara tidak langsung mengajarkan untuk bersikap lebih peduli dan kritis atas 

perbuatan yang dilakukan. 

Adapun terkait menyantuni fakir miskin dari makna al-sa>il dalam al 

Qur’an mengindikasikan untuk lebih peduli terhadap keadaan orang-orang sekitar 

yang membutuhkan. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyantuni 

peminta-minta, fikir miskin, anak yatim dan orang-orang lain yang membutuhkan 

pertolongan. Sikap peduli tersebut menekankan untuk menjaga adab terhadap 

orang yang meminta-minta dan juga menjaga sikap sebagai orang yang memberi. 

Dengan penjagaan adab tersebut maka sikap peduli dapat berdampak baik pada 

kesejahteraan sosial.  

Dari indikasi-indikasi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kata al-

sa>il dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sikap peduli terhadap 

lingkungan sosial. Perhatian untuk bertanya tentang hukum, berusaha untuk 

mengetahui hal-hal yang belum diketahui dengan semangat untuk belajar supaya 

tidak keliru dalam sikap perilaku, kritis dalam bertanya dengan menanyakan hal-

hal yang lebih penting untuk memastikan apa yang diketahui dan akan 

disampaikan adalah kebenaran yang dapat diterima secara universal, menyadari 

perbuatan-perbuatan yang berdampak buruk dalam hidup bermasyarakat dan 
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berusaha untuk menjadi lebih baik merupakan dorongan Islam untuk pemeluknya 

supaya hidup dengan kepedulian sosial yang tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian mengenai kata al-sa>il dalam al Qur’an dan implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Makna leksikal dari kata al-sa>il adalah penanya jika yang diminta sesuatu 

yang bersifat non-materi atau informasi dan bermakna peminta jika sesuatu 

yang diminta bersifat materi, sedangkan makna relasional kata al-sa>il 

menunjukkan maksud: (1) Menanyakan suatu hukum, (2) Perintah menuntut 

ilmu, (3) Mempertegas kualitas sesuatu yang ditanyakan, (4) Kecaman 

terhadap suatu perbuatan atau menhinakan pelaku atas suatu perbuatan, (5) 

Sindiran untuk menyadarkan dari suatu kesesatan, (6) Ungkapan untuk 

mencela atau mengolok-olok, dan (7) Perintah untuk menyantuni fakir miskin.   

2. Implementasi kata al-sa>il dalam kehidupan sehari-hari terwujud dalam bentuk 

sikap perhatian untuk bertanya tentang hukum, berusaha untuk mengetahui 

hal-hal yang belum diketahui dengan semangat untuk belajar supaya tidak 

keliru dalam sikap perilaku, kritis dalam bertanya dengan menanyakan hal-hal 

yang lebih penting untuk memastikan apa yang diketahui dan akan 

disampaikan adalah kebenaran yang dapat diterima secara universal, 

menyadari perbuatan-perbuatan yang berdampak buruk dalam hidup 

bermasyarakat dan berusaha untuk menjadi lebih baik merupakan dorongan 

Islam untuk pemeluknya supaya hidup dengan kepedulian sosial yang tinggi. 
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B. Saran 

Penelitian ini merupakan usaha penulis untuk mendeskripsikan makna ayat 

al-sa>il dalam Al Qur’an dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang 

diharapkan menjadi referensi awal untuk para peneliti selanjutnya dalam 

membahas persoalan al-sa>il maupun masalah implementasi al-sa>il dalam 

kehidupan sehari-hari, untuk itu diharapkan para peneliti selanjutnya 

mengembangkan pembahasan mengenai relasi makna ayat al Qur’an dengan 

sikap kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan sikap sosial yang bernilai 

universal dalam kehidupan manusia.  
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