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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Para sahabat merupakan generasi awal yang dibina dan dididik langsung 

oleh Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang sebaik-baik guru dan sebaik-baik 

masa sejarah umat Muhammad shalla>lla>hu’alaihi wasallam. Sebagaimana 

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Ima>m al-Bukha>riy dan Ima>m Muslim: 

ُر النَّاِس قَ ْرِنْ ُُثَّ الَِّذْيَن يَ ُلْونَ ُهْم ُُثَّ الَِّذْيَن يَ ُلْونَ ُهْم...  َخي ْ
“Sebaik-baik generasi adalah yang hidup di masaku, kemudian generasi 

sesudahnya, kemudian sesudahnya…”1 

 

Hadis diatas merupakan rekomendasi langsung dari Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam bahwa sebaik-baik masa adalah masa para sahabat 

setelah masa dimana Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam hidup. 

Ima>m Ibnu Qayyi>m rahimahulla>h berkata:  

قدميهم أن خري القرون قرنه مطلًقا وذلك يقتضي ت -صلى اللَّه عليه وسلم-فأخرب النيب 
 .كل باب من أبواب اخلري يف

“Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam memberitakan, sesungguhnya sebaik-

baik generasi adalah generasi Beliau secara mutlak. Itu mengharuskan (untuk) 

mendahulukan mereka dalam seluruh masalah (berkaitan dengan) masalah-masalah 

kebaikan.”2 

 

                                                             
1 Al-Bukha>ri, al-Ja>mi’ al-shahi>h, Da>ru al-Sya’ab, al-Qa>hirah, 1407H/1987M, Jilid. 5/3. 
2 Imam ibnu Qoyyim, I’lamu al-Muwaqqi’i>n, Daru ibnu Jauzi, al-Mamlakah al-‘Arabiyah 

as-Su’udiyah, 1423H/2003, jilid. V. hlm. 574-575. 
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Dalam surat al-Taubah (9): 100 

                      

                    

              

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara 

Muhajirin dan Anshar dan yang mengikuti Allah, Allah menyediakan bagi mereka 

syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (Surat al-Taubah (9): 100). 

 

Ima>m Ibnu Katsi>r ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan: bahwa Alla>h 

subh{a>nahu wata’la > memberitahukan tentang keridhaan-Nya terhadap orang-orang 

terdahulu dari kalangan kaum Muha>jiri>n, Ansha>r  dan orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik, serta keridhaan mereka kepada Alla>h subh{a>nahu 

wata’la> atas apa yang Alla>h subh{a>nahu wata’la> telah sediakan untuk mereka 

berupa surga-surga yang penuh kenikmatan dengan kenikmatan yang abadi. 

Al-Sya‟bi mengatakan: “Yang disebut dengan al-assa>biqu>na al-awwalu>n (orang-

orang terdahulu lagi yang paling pertama) adalah kaum Muha>jiri>n dan Ansha>r, 

yang mendapatkan peristiwa perjanjian Bai‟atu al-Ridhwan pada tahun 

Hudaibiyyah.” 

Abu> Musa al-Asy’ariy, Said bin al-Musayyi>b, Muhammad bin Si>ri>n, al-Hasan 

dan Qata>dah mengatakan: “Mereka adalah orang-orang yang pernah mengerjakan 

shalat dengan menghadap ke dua kiblat bersama Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam.”
3
 

                                                             
3
 Ibnu Katsi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-kari>m, (Al-Riya>dh, Maktabatu Da>ri al-Sala>m dan 

Dimasq, Maktabatu Da>ri al-Fihai, cet. 2, 1998M/1418H) Jilid 2/505. 
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Ayat di atas menerangkan bahwa Alla>h subh{a>nahu wata’la>  akan menyediakan 

surga-surga bagi dua golongan yang mulia. Pertama, golongan sahabat. Yaitu 

orang-orang Muha>jiri>n  (kaum muslimin yang hijrah dari mekah ke madinah) dan 

Ansha>r (kaum muslimin penduduk madinah) mereka adalah Salafu al-Sha>lih 

generasi sahabat. Kedua, orang-orang yang mengikuti mereka (golongan pertama) 

dengan baik. 

Ada ayat yang menerangkan tentang krateristik mereka, seperti: Sahabat Abu> 

Bakar radhialla>hu’anhu dengan putrinya ‘Aisyah Ummu al-Mu’mini>n 

radhialla>hu’anha dalam surat al-Nu>r (24): 22. 

                       

                            

         

 “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di 

antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada 

kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, 

dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka 

bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. 

(Surat al-Nu>r (24): 22) 
 

Sebelum turun ayat ini ada sebuah kisah mengenai Ummu al-Mu’mini>n ‘Aisyah 

radhialla>hu’anha yang difitnah melakukan kekejian (perselingkuhan) dengan 

Misthah bin Utsa>tsah, Alla>h subh{a>nahu wata’la> mebersihkan ‘Aisyah 

radhialla>hu’anha dari fitnah tersebut. 

Setelah kejadian itu Abu> Bakar radhialla>hu’anhu yang biasanya memberi 

nafkah kepada Misthah bin Utsa>tsah karena kekerabatan dan kefakirannya, 

berkata: ‚Demi Alla>h, aku (Abu> Bakar) tidak akan memberi nafkah lagi kepada 
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Misthah bin Utsa>tsah karena ucapannya kepada ‘Aisyah”. Turunlah ayat di atas 

sebagai teguran kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan memberi nafkah 

kepada kerabat, fakir dan lain-lain karena merasa disakiti hatinya oleh mereka. 

Abu> Bakr radhialla>hu’anhu mengatakan: ‚Demi Alla>h, sesungguhnya aku 

mengharapkan ampunan dari Alla>h subh{a>nahu wata’la>‛. Ia pun terus menafkahi 

Misthah bin Utsa>tsah sebagaimana sediakala.
4
 

Tentang ‘Umar bin al-Khattha>b dalam surat: al-Baqarah (2): 125 

                          

                             

"Dan (Ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullaah) tempat berkumpul 

bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim 

tempat sholat dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail 

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk 

dan yang sujud".(Surat al-Baqarah (2): 125). 

 

Diriwayatkan oleh Ima>m al-Bukha>riy dan yang lainnya
5
. ‘Umar radhialla>hu’anhu 

menerangkan bahwa pendapatnya bersesuaian dengan firman Alla>h subh{a>nahu 

wata’la> di dalam tiga perkara, yaitu: ketika ia mengemukakan usul: “Wahai 

Rasu>lulla>h, tidakkah sebaiknya kita menjadikan Maqa>m (tempat berdiri) nabi 

Ibra>hi>m sebagai tempat shalat)” turunlah ayat tersebut di atas.
6
 

 

 

 

                                                             
4
 Ima>m Jala>luddi>n as-Suyuthi, Luba>bu al-Nuqu>li Fi asba>bi al-Nuzu>li, (Bairu>t, Lebano>n, 

Da>ru al-kita>b al-’Arabi, 2016M/1426H), hlm. 168-170. 
5
 Al-Bukha>ri, al-Ja>mi’., hlm. 1/111. 

6
 Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, Luba>bu, hlm. 23-24. 
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Tentang ‘Utsma>n bin ‘Afwa>n radhialla>hu’anhu dalam surat: al-Zumar (39): 9 

                                

                          

“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang 

beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah 

sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”(Surat al-

Zumar (39): 9) 

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi> Ha>tim dari Ibnu „Umar kata ( ُ َ   َ ِ  ٌ أَمَّن ْر  ) dalam 

ayat di atas ialah ‘Utsma>n bin ‘Afwa>n (yang selalu bangun malam sujud kepada 

Alla>h)
7
 

Tentang Khaulah binti Tsa’labah radhialla>hu’anha dalam surat: al-Muja>dilah (58) 

:1- 4. 

Diriwayatkan oleh al-Ha>kim dan dishahehkan olehnya: bahwa ‘Aisyah berkata: 

“Maha suci Alla>h subh{a>nahu wata’la> yang pendengaran-Nya meliputi segala 

sesuatu. Aku mendengar Khaulah binti Tsa’labah mengadu tentang suaminya 

(‘Aus bin al-Tsa>mit) kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam, ia berkata: 

“masa mudaku telah lalu, perutku telah keriput, aku telah tua bangka, dan tidak 

akan melahirkan anak lagi, suamiku “men-dhiha>r8
-ku”. Alla>humma aku mengadu 

kepada-Mu”. 

                                                             
7
 Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, Luba>bu, hlm. 202. 

8
 Dzihar, dalam kalimat yang sederhana adalah menyerupakan istri dengan ibu atau 

dengan yang haram dinikahi secara umum tentang masalah nikah. Misalnya seseorang 

mengatakan, “engkau bagiku adalah bagaikan punggung ibuku”. Itulah kalimat yang dimaksud 

dengan dzihar. 
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Tiada henti-hentinya ia mengadu sehingga turun Jibri>l membawa ayat ini, yang 

melukiskan bahwa Alla>h subh{a>nahu wata’la>  mendengar pengaduannya dan 

menetapkan hukum dhiha>r, serta melarang mengadakan dhiha>r.9  

Bahkan Alla>h subh{a>nahu wata’la> mengabadikan salah satu nama sahabat yang 

mulia yaitu Zayd bin Haritsah radhialla>hu’anhu dalam al-Qur’a>n pada surat: al-

Ahza>b (33): 37 

                            

         

 “…..Maka ketika Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 

(menceraikannya), kami nikahkan Engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada 

keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat 

mereka….” (Surat al-Ahza>b (33): 37). 

Ayat-ayat di atas menunjukkan betapa mulianya mereka dihadapan Alla>h 

subh{a>nahu wata’la>. Menelusuri ayat-ayat di atas akan didapatkan bahwa banyak 

dari ayat al-Qur’a>n yang turun disebabkan oleh para sahabat khususnya dan kaum 

yang hidup pada masa risalah pada umumnya, baik itu muslim maupun non 

muslim. Adakalanya sebuah ayat itu turun berbentuk peristiwa dan adakalanya 

berbentuk pertanyaan dan terkadang selain dari keduanya. 

Melihat ayat-ayat al-Qur’a>n dari sisi Asba>bu al-Nuzu>l-nya kita akan dapatkan 

bahwa ayat pertama turun yang disebabkan oleh sahabat adalah surat al-Layl, no 

surat: 92, Jumlah ayat: 21, tempat turun: Makiyah. 

Sebab turunnya ayat ini adalah menceritakan tentang sahabat Nabi 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang mulia bernama Abu> Bakar radhialla>hu’anhu 

                                                             
9
 Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, Luba>bu., hlm 228. 
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dengan sifat kedermawanannya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa Abu> 

Bakar telah memerdekakan tujuh orang hamba sahaya yang disiksa oleh 

pemiliknya karena hamba-hamba itu beriman kepada Alla>h subh{a>nahu wata’la>. 

Ayat ini (Surat al-Layl (92): 17-21) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut 

sebagai janji Alla>h subh{a>nahu wata’la> kepada hamba-hamba-Nya yang dermawan 

menafkahkan hartanya di jalan Alla>h subh{a>nahu wata’la>. Diriwayatkan oleh Ibnu 

Abi> Ha>tim yang bersumber dari ‘Urwah. 

Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Abu> Quhafah (ayah Abu> 

Bakar) berkata kepada Abu> Bakar: “Aku melihat engkau memerdekakan hamba-

hamba yang lemah. Sekiranya engkau memerdekakan hamba-hamba yang kuat, 

pasti mereka akan membelamu dan mempertahankanmu hai anakku”. Abu> Bakar 

menjawab: “Wahai bapakku, aku mengharapkan apa yang ada di sisi Alla>h 

subh{a>nahu wata’la>‛. Turunlah ayat-ayat yang berkenaan dengan Abu> Bakar ini 

(Surat al-Layl (92): 5-21). Diriwayatkan oleh Al-Ha>kim dari ‘A>mir bin ‘Abdilla>h 

bin Zubayr yang bersumber dari bapaknya bernama Zubayr.
10

 

Dalam hal ini al-Qur’a>n adalah kitab pensyariatan dalam Islam yang 

merupakan sebuah pesan dari Alla>h subh{a>nahu wata’la>  yang disampaikan kepada 

hamba-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur’a>n merupakan tuntunan hidup 

bagi setiap insan yang beriman. Tentunya banyak cara yang dilakukan Alla>h 

subh{a>nahu wata’la>  melalui al-Qur’a>n dalam menyampaikan syariat Islam. 

                                                             
10

 Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, Luba>bu., hlm. 257-258. 
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Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan pernyataan Mahmud Syaltut 

dalam al-Fatawa11: “Apabila meneliti cara pendekatan al-Qura>n, akan kita 

dapatkan dua cara: 

A. Pendekatan yang tidak didahului pertanyaan 

Ayat yang diturunkan, berisikan perintah langsung dan larangan kepada 

kaum Muslimin. Pendekatan inilah yang paling banyak ditempuh, dengan 

menggunakan kata-kata {  أَ ْيَُّ    اَّنِ  َ  آَمُل  َ }  (Wahai orang-orang yang beriman) 

sehingga orang yang merasa dipanggil atau diseru dengan julukan itu, serta 

tergerak hatinya untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan Alla>h subh{a>nahu 

wata’la>  kepadanya. Ayat seperti ini antara lain: 

                            

                 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan (pahala) sedekahmu 

dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang 

yang menafkahkan harta-nya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman 

kepada Allah dan hari kemudian.....” (Surat al-Baqarah (2): 264). 

                        

        
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”. 

(Sura al-Baqarah (2): 183) 

 

                                                             
11

 Mahmud Syaltut: al-Fatawa, Darul Qalam, Cairo, ND., h. 5-16 / KH. Qamaruddin 

Shaleh, HAA. Dahlan & Prof. Dr. M.D. Dahlan, Asbabun Nuzul, (Bandung, CV. Diponegoro, 

1992), hlm, 10-12. 
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Di samping seruan langsung atau larangan kepada kaum Mu‟minin, ada 

pula seruan yang ditujukan kepada Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang 

maksudnya tertuju pula kepada semuanya. Seruan seperti ini antara lain: 

                      

    
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (mengahadapi) idahnya
12

 (yang wajar) 

dan hitunglah waktu idah itu serta bertaqwalah kepada Allah tuhan mu….. (Surat 

al-Thala>q (65) :1) 
 

Ada pula pendekatan tanpa menyebutkan sebutan atau seruan yang khusus, tapi 

langsung menerangkan hukum, perintah atau larangan. Misalnya: 

                      

         

 “Dan janganlah kamu (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk 

berbuat kebajikan, bertaqwa, dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surat al-Baqarah (2): 224) 

 

Pendekatan yang tidak didahului pertanyaan ini, baik yang dimulai dengan 

seruan langsung, seruan kepada Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam ataupun yang 

tidak menggunakan kata seruan, terutama berkenaan dengan pemberitahuan 

syariat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atau berupa larangan yang harus dijauhi. 

 

 

                                                             
12

 Idah adalah masa menunggu bagi wanita yang ingin menikah lagi setelah dicerai oleh 

suaminya. 
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B. Pendekatan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada 

Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam. 

1. Pertanyaan kaum Muslimi>n atau Mu’mini>n yang ditujukan kepada 

Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam. Berkenaan dengan hal-hal yang 

belum ada ketetapannya dari Alla>h subh{a>nahu wata’la>. Atau sebagai 

penjelasan lebih lanjut terhadap suatu ketetapan yang masih diperlukan 

penjelasannya.)
13

 seperti dalam Surat al-Baqarah (2): 186.  

                           

 “Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 

sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang 

berdoa apabila ia memohon kepada-ku, …..(Surat al-Baqarah (2): 

186) 

 

Pertanyaan lain tentang keajaiban alam yang dijawab Alla>h subh{a>nahu 

wata’la >. dalam al-Qura>n, seperti: 

                       

 “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah: “Bulan 

sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) 

haji…(Surat al-Baqarah (2): 189) 

 

Jawaban yang dikemukakan di dalam al-Qura>n, dihubungkan 

dengan urgensinya serta kepentingan hidup umat-Nya sepanjang masa, 

baik berkenaan dengan ibadah ataupun pergaulan hidup, perdagangan 

ataupun kebudayaan serta kehidupan sehari-hari. 

 

                                                             
13

 Hal-hal seperti ini akan kita dapatkan dalam asbabun-Nuzul 
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 Di samping pertanyaan seperti di atas, terdapat pula bentuk 

permohonan fatwa kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam Di 

dalam al-Qura>n disebutkan bahwa fatwa yang diminta itu antara lain 

berkenaan dengan kehidupan keluarga, perkawinan dan masalah waris.  

Contonya:  

                      

                     

           
“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. 

Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa 

yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang 

para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa 

yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini 

mereka..... (Surat al-Nisa>‟ (4): 127) 

                      

                        

                        

                         

 “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika 

seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi 

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-

laki mempusakai (seluruh harta saudara peremuan), jika dia tidak 

mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka 

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika 

mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan 

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 

dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” (Surat al-Nisa> (4): 176). 



12 
 

 
 

2. Di samping pertanyaan dan permohonan fatwa yang diajukan oleh 

kaum muslimin, terdapat pula pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang 

yang ingkar kepada dakwah Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam. 

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kebanyakan terdapat dalam ayat-ayat 

makiyah yang isinya mengenai pokok-pokok agama. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan mengandung unsur perlawanan dan 

penentangan, antara lain: 

a. Masalah kiamat, tercantum dalam Surat al-‘Ara>f (7): 187, al-Ahza>b 

(33): 63 dan seluruh surat al-Nazi’a>t (79). 

                   

              

 “Mereka menanyakan kepadamu tentang Kiamat, Kapan terjadi?” 

Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu adalah pada 

sisi Tuhanku; tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu 

kedatangannya selain Dia….. (Surat al-‘Ara>f (7): 187). 

                     

             

 “Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, 

“Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi 

Allah.” Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu 

sudah dekat waktunya. (Surat al-Ahza>b (33): 63). 
 

b. Masalah ruh, tercantum dalam Surat al-Isra>’ (17): 85. 

                         

 “Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu 

termasuk urusan tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit.” (Surat al-Isra>’ (17): 85). 
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c. Masalah kejadian masa lampau, tercantum dalam Surat al-Kahfi 

(18): 83 

                       

 “Dan mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Zulkarnain. 
Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya” (Surat al-

kahfi (18): 83) 

 

Dengan gambaran tersebut di atas, jelaslah bahwa ayat-ayat al-Qur’a>n 

diturunkan dengan latar belakang dan peristiwa yang berbeda-beda. Alla>h 

subh{a>nahu wata’la> berfirman dalam al-Qur’a>n: 

                      

             

 “Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa al-Qur‟an itu tidak diturunkan 

kepadanya sekali turun saja?” Demikianlah, supaya Kami perkuat hatimu 

dengannya dan Kami membacakannya secara tarti>l (teratur dan benar)” (Surat al-
Furqa>n (25): 32). 
 

Selain dari ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat-ayat yang turun 

disebabkan oleh para sahabat secara khusus dan kaum yang hidup pada masa 

risalah pada umumnya, seperti yang terdapat dalam: Surat al-Ma>idah (5): 4 

                             

                              

           

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". 

Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) 

oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu 

mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah 

dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 
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itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat cepat hisa>b-Nya.” (Surat al-Ma>idah (5): 4). 
 

Adakala turunnya sebuah ayat disebabkan dari pendapatnya sahabat yang 

kemudian disampaikan kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam kemudian 

dibenarkan dan disetujui oleh Alla>h subh{a>nahu wata’la> seperti dalam kisah ‘Umar 

bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu yang mengusulkan kepada Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam untuk menjadikan sebagian maqa>m nabi Ibra>hi>m 

‘alaihissala>m tempat shalat, maka Alla>h subh{a>nahu wata’la> menurunkan  

Surat al-Baqarah (2): 125.
14

 Sebagai bentuk persetujuan Alla>h subh{a>nahu wata’la> 

terhadap pendapat beliau.(‘Umar bin al-Khattha>b). 

                          

                             

"Dan (Ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitulla>h) tempat berkumpul 
bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim 

tempat sholat dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail 

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk 

dan yang sujud"  (Surat al-Baqarah (2): 125) 

 

Kemudian juga pendapat beliau („Umar bin al-Khattha>b) yang diusulkan kepada 

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam tentang tahanan perang badar yang 

terdapat dalam surat al-Anfa>l (8): 67 - 68. 

                          

                            

           

                                                             
14

 Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, Luba>bu., hlm. 23-24 
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“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan, sebelum ia dapat 

melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda 

duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah 

Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, (Surat al-Anfa>l (8): 67) Kalau sekiranya tidak 
ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang 

besar karena tebusan yang kamu ambil. (Surat al-Anfa>l: (8):68). 
 

Ayat-ayat di atas merupakan contoh yang sangat jelas bahwa al-Qur’a>n atau 

firman Alla>h subh{a>nahu wata’la> menjawab serta menanggapi langsung 

pertanyaan kaum muslimin yang ditanyakan atau pendapat mereka yang diusulkan 

kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang kemudian menjadi syariat 

dalam agama Islam baik itu berhubungan dengan ‘Iba>dah, Mu’a>malah, 

Muna>kaha>t, Siya>sah dan‘Aqi>dah atau Tauhi>d. 

Masih banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengannya, namun jika kita 

perhatikan ayat-ayat tersebut maka sangatlah erat kaitannya dengan sebab-sebab 

turunnya sebuah ayat al-Qur’a>n (Asba>bu al-Nuzu>l), karena banyak kita temukan 

ayat-ayat yang turun disebabkan oleh para sahabat khususnya dan kaum yang 

hidup pada masa risalah pada umumnya. 

Atas dasar pemaparan kenyataan inilah penulis mengangkat judul tentang: 

“STUDI ANALISIS TERHADAP AYAT AL-QURA>N YANG MELEGITIMASI 

PENDAPAT ‘UMAR BIN KHATTHA>B” 

Semoga Alla>h subh{a>nahu wata’la> memberikan kemudahan bagi penulis dalam 

segala hal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas 

maka identifikasi masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu sebagai berikut:  

a. apakah keutamaan ‘Umar bin al-Khattha>b dalam al-Qur’a>n? 

b. apakah tema-tema yang terdapat dalam ayat-ayat yang melegitimasi  

                pendapat‘Umar bin al-Khattha>b? 

 c. apakah nilai-nilai yang dapat diambil dari ayat-ayat yang melegitimasi  

                pendapat‘Umar bin al-Khattha>b? 

C. Tinjauan Pustaka 

Masalah tafsi>r atau penjelasan ayat-ayat al-Qur’a>n telah menjadi perhatian 

para ulama baik dahulu maupun sekarang ini. Sepanjang pengetahuan penulis, 

memang ada beberapa individu atau tulisan yang menyinggung dengan judul yang 

penulis angkat namun yang ditemukan tidak terlalu terperinci adakalanya bersifat 

sebagian ayat saja, tafsi>r secara umum dan yang semisalnya. Sehingga penulis 

belum menemukan sebuah tulisan sebagaimana yang ingin penulis angkat. 

Walla>hu’alam. Diantara sumber-sumber kepustakaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. ‚Ijtiha >d ‘Umar bin al-Khattha>b‛, Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam 

Islam” Dr. Amiur Nuruddin, Penerbit CV.Rajawali, Jakarta Utara, cetakan 

pertama, Februari 1991. 

Buku ini aslinya adalah sebuah tesis kemudian dibukukan dan dicetak, dan 

itu dibuktikan dari susunan daftar isinya yang terdiri tiga bab dan penulis 

juga berkata pada halaman 28: “Sesuai dengan tujuan penulisan tesis ini, 
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maka uraian pada pasal ini akan berusaha mendekati permasalahan 

tersebut dari landasan yang lebih mendasar….” Adapun bab-nya terdiri 

dari, BAB I; ‘Umar bin al-Khattha>b, di dalamnya terdiri: a. Latar belakang 

kehidupan ‘Umar bin al-Khattha>b, b. Islam ‘Umar bin al-Khattha>b akhir 

sebuah pergumulan intelektual, c. ‘Umar bin al-Khattha>b dan al-

Qur’a>n.(kemurnian al-Qur’a>n, konfirmasi al-Qur’a>n dan pembukuan al-

Qur’a>n), BAB II, Ijtiha>d pada permulaan Islam, di dalamnya terdiri: a. 

pengertian Ijtiha>d, b. Ijtiha>d Rasu>lulla>h, c. Ijtiha>d sahabat-sahabat 

Rasu>lulla>h, d. kemajemukan pendapat dan beberapa faktor penyebabnya. 

BAB III;  ‘Umar bin al-Khattha>b dan Ijtiha>d, di dalamnya terdiri; a. 

‘Umar bin al-Khattha>b dan perubahan sosial (faktor militir, faktor 

ekonomi, dan faktor demografis), b. kasus-kasus Ijtiha>d ‘Umar bin al-

Khattha>b (kasus mu’allaf, kasus potong tangan pidana pencurian dan 

kasus rampasan perang), c. alasan-alasan perubahan hukum dalam Ijtiha>d 

‘Umar bin al-Khattha>b. 

Buku ini hanya membahas tiga permasalahan Ijtiha>d ‘Umar bin al-

Khattha>b dan semuanya itu berdasarkan ayat al-Qur’a>n yang telah turun 

kemudian dipahami oleh ‘Umar bin al-Khattha>b dan keluarlah hasil 

Ijtiha>d beliau dari pemahaman ayat tersebut adapun tesis ini adalah 

menganalisa ayat-ayat al-Qur’a>n yang turun disebabkan oleh Ijtiha>d 

‘Umar bin al-Khattha>b yang diajukan kepada Rasu>lulla>h baik itu dalam 

‘Iba>dah, Mu’a>malah, Muna>kaha>t, Siya>sah  dan ‘Aqi>dah atau Tauhi>d. 
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2. Ensiklopedi SAHABAT (Biografi dan Profil Teladan 104 Sahabat Nabi 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam Generasi Terbaik Umat Islam Sepanjang 

Masa), Syafarudin, Lc dan Darwis, Lc, Pustaka Imam Asy-Sya>fi’i, 

Jakarta, Cetakan Pertama, Rabi’u al-Awwa>l 1437H/Desember 2015M, 

buku ini terdiri dari tiga jilid, jilid pertama: 583 halaman, dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul: Ash-Ha>bu al-

Rasu>l, Mahmu>d al-Mishari, Da>r al-Taqwa, Mesir, Cetakan ke-1, 

1423H/2002M. 

Buku ini berisikan tentang: “Biografi dan Profil Teladan 104 Sahabat Nabi 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam”, dan sudah barang pasti bahwa ‘Umar bin al-

Khattha>b termasuk di dalamnya karena beliau merupakan sahabat termulia 

nomor dua setelah Abu> Bakar di sisi Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam. 

Pembahasan ‘Umar di buku tersebut terdapat pada jilid 1, halaman: 163-

275, yang terdiri dari kepribadiannya, perjalanannya mendapat hidayah 

(keislamannya), hijrah, keutamaannya, keilmuan, kesesuaian pendapatnya 

dengan ketetapan-Nya, dan lain sebagainya. 

Pembahasan yang hampir sama dengan apa yang peneliti teliti terhadap 

buku ini adalah pada jilid 1 halaman 190-194, penulis membuat judul: 

“Kesesuaian pendapatnya dengan ketetapan-Nya” namun yang dibahas  

hanya tiga ayat: al-Baqarah (2): 125, al-Anfa>l (8): 67-69 dan al-Taubah 

(9): 84. Itupun tidak terlau terperinci dan mendalam. 
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3. Mahdhu al-Shawa>bi fi> fadha>ili Ami>ri al-Mu’mini>na ‘Umar bin al-

Khattha>b, Yu>suf bin al-Hasa>n bin „Abdi al-Hadi ad-Dimasyqiy (840 H-

909 H) diperiksa oleh Dr. ‘Abdu al-‘Azi>zi bin Muhammad bin ‘Abdi al-

Muhsin, Da>r ibnu Hazam-Bairu>t, 1420H/2000M. Buku ini terdiri dari 3 

Jilid dengan jumlah halaman 1136, berbahasa Arab, buku ini membahas 

tentang perjalanan hidup ‘Umar bin al-Khattha>b sejak beliau dilahirkan 

hingga meninggal dunia sebagaimana yang dituliskan oleh penulis pada 

jilid 1 halaman 90.  

Kemudian pada jilid: 1, bab: 16, halaman: 185 ada sebuah pembahasan 

yang ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang peneliti tulis yaitu: 

“Turunnya al-Qur’an berketepatan dengan pendapatnya ‘Umar” akan 

tetapi yang disampaikan hanya hadis-hadis yang menunjukkan kecocokan 

pendapat „Umar dengan turunnya ayat dari al-Qur’an tanpa ada penjelasan 

yang sangat detail tentang tafsir dari ayat-ayat tersebut. 

4. Mana>qibu Ami>ri al-Mu’mini>n ‘Umar bin al-Khattha>b, Abu al-Kharraj 

„Abdi al-Rahman bin „Ali bin Muhammad bin al-Jauziy, diperiksa: Dr. 

Zainabu Ibrahim al-Qaruthiy, Da>ru al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, Bairu>t, cetakan 

ke-3, 1047H/1978M, jumlah halaman: 269, kitab ini berbahasa Arab. 

Buku ini hanya menyebutkan hadis dan atsar sebagai penjelasan tentang 

perangai terpuji atau keistimewaannya ‘Umar bin al-Khattha>b dalam 

kehidupannya, kemudian penulis juga menjelaskan sebagian dari lafal 

hadits dan atsar yang tergolong sulit untuk dipahami. Adapun pembahasan 

yang hampir sama dengan penelitian ini ada pada bab: 16, halaman: 25 
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yaitu menjelaskan kecocokan pemikiran ‘Umar terhadap ayat al-Qur’a>n 

yang turun. Tetapi juga tidak ada penjelasan secara terperinci dari ayat-

ayat tersebut. 

Dari beberapa tulisan yang ada itu, penulis belum menemukan satu karya pun 

yang membahas secara khusus dan mendalam tafsi>r atau penjelasan tentang ayat-

ayat al-Qur’a>n yang melegitimasi pendapat „Umar bin al-Khattha>b. 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk,  

a. mengetahui keutamaan ‘Umar bin al-Khattha>b dalam al-Qur’a>n 

b. mengetahui apa saja tema yang terdapat dalam ayat-ayat  

    yang melegitimasi pendapat‘Umar bin al-Khattha>b 

c. mengetahui nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam ayat-ayat  

    yang melegitimasi pendapat ‘Umar bin al-Khattha>b 

2. Tujuan Akademis 

Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kajian 

metodologi tafsir sebagai bagian dari ciri khas akademik yang mendorong 

mahasiswa pascasarjana untuk menelaah dan memahami tafsir al-Qur’a>n 

terutama dalam bidang ayat-ayat yang turun disebabkan atau yang 

dilatarbelakangi oleh para sahabat maupun kaum yang hidup pada masa 

risalah. 
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3. Tujuan Individual 

Secara pribadi, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Magister (M.A) dalam bidang Hukum Keluarga 

konsentrasi Tafsir Hadis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas 

Islam Negeri Riau (UIN). 

Penelitian ini juga bermanfaan untuk memperluas ilmu dalam bidang 

akademik khususnya dalam bidang tafsir atau pendalaman ilmu-ilmu yang 

terkandung di dalam al-Qur’a>n. Di samping itu, penelitian ini juga 

memberikan dorongan atau motivasi yang kuat bagi pemerhati tafsir al-

Qur’a>n, para mufasir tingkat pemula, para akademis bidang tafsir untuk 

dapat menganalisa ilmu-ilmu yang terkandung di dalam al-Qur’a>n. 
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E. Sistematika Penelitian 

          Dalam sistematika penulisan tesis ini, agar lebih terlihat rapi maka perlu 

digambarkan langkah kerja dengan mengacu kepada landasan teori yang telah 

dijelaskan diatas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membagi ke 

dalam beberapa bab-bab dan sub bab berdasarkan pokok dan rumusan masalah. 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang bisa mengantarkan kepada identifikasi, rumusan masalah, tinjauan 

pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab dua merupakan kerangka teori dan biografi ‘Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu, yang terdiri dari nama dan nasabnya, kelahiran dan lingkungan 

kehidupannya, pengaruh pemikiran ‘Umar bin al-Khattha>b dan wafat ‘Umar bin 

al-Khattha>b. 

Bab tiga merupakan jenis penelitian, sumber penelitian yang terdiri dari 

data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Pada  

bab  ini  bersifat  umum,  dan  tidak sampai  kepada  spesifik. 

Bab empat merupakan hasil penelitian, berisi tentang tafsir ayat–ayat al-

Qur’a >n yang melegitimasi Pendapat ‘Umar bin al-Khattha>b, serta mengeluarkan 

tema dan nilai-nilai yang dapat diambil dari setiap ayat. 

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan penelitian 

dan saran-saran penulis. 

 

 


