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BAB 1: 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah firman Allah yang mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, dalam bahasa Arab. Al-Qur‟an yang tertulis dalam mushaf 

yang bacaannya terhitung sebagai ibadah. Kitab suci umat Islam ini 

diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dengan surah al-Fātihaḧ, dan 

diakhiri dengan surah al-Nās.
1
 

Al-Qur‟an memuat wahyu Allah SWT, Pencipta alam semesta, yang 

ditujukan kepada umat manusia. Ini merupakan message dari Allah kepada 

manusia. Karena itu, al-Qur‟an menjadi sangat urgen bagi kita. Untuk 

berpegang teguh pada message tersebut, yang dibutuhkan pertama kali tentu 

memahami kandungannya. Untuk tujuan itulah, maka kandungan al-Qur‟an 

tersebut harus dipelajari dengan mendalam. Seorang Muslim sejak dini 

dituntut mengaplikasikan, bukan hanya message dari Allah (al-Qur‟an), tetapi 

juga setting dan framework (kerangka kerja)-Nya. Karena itu, pendekatan 

yang seharusnya dilakukan terhadap al-Qur‟an, bisa dideskripsikan melalui 

tiga tahapan yaitu; Menerima message al-Qur‟an setelah mendengar atau 

membacanya, memahami message al-Qur‟an, setelah merefleksikan dan 

mengkaji maknanya, dan Mengaplikasikan message al-Qur‟an sebagai 

sumber esensial bagi kehidupan masyarakat dengan mengatur kehidupan 

pribadi, masyarakat dan Negara sesuai dengan message tersebut.
2
 

Al-Qur‟an secara harfiah berarti “bacaan yang mencapai puncak 

kesempurnaan”. Al-Qur‟an al-Karīm berarti “bacaan yang maha sempurna 

dan maha mulia”. Kemahamuliaan dan kemahasempurnaan “bacaan” ini 
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agaknya tidak hanya dapat difahami oleh para pakar, tetapi juga semua orang 

yang menggunakan “sedikit” pikirannya.
3
 

Manusia yang ingin menyesuaikan sikap dan perbuatannya dengan apa 

yang dikehendaki Tuhan demi meraih kebahagiaan di akhirat, haruslah dapat 

mencari dan memahami petunjuk-petunjuknya yang sering kita sebut dengan 

nilai-nilai ajaran al-Qur‟an dalam berbagai aspek kehidupan.
4
 Al-Qur‟an 

mencakup seluruh wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul 

terdahulu, baik berupa petujuk perbaikan, pendidikan, pengajaran keseluruh 

budi pekerti dan undang-undang.
5
 

Al-Qur‟an juga mewajibkan semua orang mukmin supaya mempercayai 

atau mengimani adanya hari kiamat dan juga mewajibkan kepercayaan akan 

adanya kebahagiaan dan azab.
6
 Yang tidak kalah penting seorang mukmin 

wajib mengimani adanya azab kubur karena dengan mengetahui azab, 

kenikmatan kubur, siksa neraka, dan kenikmatan surga, akan di raihlah 

kelurusan bathin (hati), sehingga akan berdampak kepada kelurusan lahirnya. 

Sedangkan untuk pengendali yang paling besar adalah keimanan kepada 

Allah dan perasaan akan selalu di awasi, serta beriman kepada malaikat, 

nikmat dan azab kubur, surga dan neraka dan perkara lainnya yang wajib di 

imani baik dalam keadaan menyendiri maupun khalayak ramai, sembunyi 

atau terang-terangan.
7
 

Menurut keterangan dalam al-Qur‟an dan al-Hadis dikemukakan 

dengan jelas dan tegas bahwa manusia akan melalui berbagai Alam atau 
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hidup dalam tahapan-tahapan yang pasti dilaluinya. Ada empat tahapan yang 

harus dilalui manusia yaitu: 

1) Alam kandungan 

2) Alam dunia 

3) Alam kubur (Barzakh) 

4) Alam akhirat. 

Keempat Alam yang ditempuh oleh setiap jiwa dan ruh manusia itu, 

benar-benar telah dikemukakan dalam al-Qur‟an dan al-Hadis,
8
 Jadi yang 

menjadi pembahasan dalam penelitian karya ini adalah terdapat pada tahapan 

yang ketiga yaitu alam kubur (Barzakh). 

Azab adalah siksaan yang menimpa manusia kerena kebodohan mereka 

terhadap Allah SWT, mengabaikan perintah-Nya dan melakukan 

kedurhakaan kepada-Nya.
9
 Penulis telah meneliti bahwa dalam kitab Mu‟jam 

al-Mufahras Li al-Fāẓil Qur‟anil Karīm, kata „adzab di temukan sebanyak 

372 ayat-ayat al-Qur‟an dan tampil dalam berbagai bentuk.
10

 Penulis 

mengaitkan pembahasan azab kubur ini dengan kitab Tafsīr al-Munīr karya 

Wahbah al-Zuhaili, karena menurut hemat penulis kitab tafsir ini sangat 

lengkap. 

Tafsir ini komprehensif, lengkap, dan bahkan mencakup semua asfek 

yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti bahasa, i‟raab, balaaghah, sejarah, 

wejangan, penetapan hukum, dan pendalaman pengetahuan tentang hukum 

agama, dengan cara yang berimbang dalam menjabarkan penjelasan dan tidak 

menyimpang dari topik utama.
11

 

Wahbah al-Zuhaili menyusun kitab tafsir ini bertujuan untuk 

menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan 

Kitabullah „Azza wa Jalla. Al-Qur‟an yang mulia merupakan kontribusi 
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kehidupanan umat manusia secara umum dan khusus, bagi seluruh manusia 

dan bagi kaum Muslimin secara khusus. Oleh sebab itu Wahbah al-Zuhaili 

tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih bagi berbagai permasalahan 

yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal di kalangan para ahli fiqih, 

akan tetapi beliau juga menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari 

ayat-ayat al-Qur‟an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada 

sekedar pemahaman umum, yang meliputi aqidah dan akhlak, manhaj dan 

perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat-ayat al-

Qur‟an baik secara gamblang (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit), 

baik dalam struktur sosial bagi setiap komunitas masyarakat maju dan 

berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia (tentang 

kesehatan, pekerjaan, ilmu, cita-cita, aspirasi, derita, serta dunia dan 

akhiratnya).
12

 

Telah banyak beredar kitab dan artikel karya „Ulama tentang bantahan 

terhadap orang yang meragukan siksa kubur dan ada yang mengatakan bahwa 

azab kubur tidak ada dalam al-Qur‟an.
13

 Namun, juga banyak diantara kita 

yang lupa bahkan tanpa segan-segan mereka akan mengusahakan kebutuhan 

papan meskipun hanya berupa RSS (rumah sangat sederhana). Namun, sering 

kali mereka hanyut dan lupa untuk mengadakan kebutuhan perumahan 

mereka yang bersifat sesaat. Mereka malah melupakan kebutuhan papan yang 

bersifat lebih permanen. Karena terbawa hasrat untuk mewujutkan kebutuhan 

papan bagi keluarganya di dunia, seorang hambah Allah lalai untuk 

mempersiapkan „rumah masa depan‟ untuknya yang lebih permanen dan 

bersifat abadi. Banyak diantara mereka yang tanpa rasa malu melakukan 

tindakan amoral dan menerobos norma agama untuk kepentingan sesaat. 

Mereka lupa terhadap perbekalan yang perlu di bawa untuk menjalani hidup 

di sebuah lubang yang hanya berukuran 1x2 meter.
14
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Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah didalam kitabnya yang berjudul “ar-

Ruh fi al-Kalam „ala Arwah al-Amwat wa al-Ahya‟ biad-Dala‟il min al-Kitab 

wa al-Sunnaḧ” disebutkan: 

 ن يف غري موضعآمذكوريف القر  أن نعيم الربزخ وعذابو
sesungguhnya kenikmatan dan azab kubur di sebutkan dalam al-Qur‟an di 

beberapa tempat.
15

 Salah satu diantaranya ialah: 

َها ُغُدوًّا فَ َوقَاُه اللَُّو َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء  اْلَعَذابِالنَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
اَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ   َوَعِشيًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ

Artinya:”Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan 

Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang Amat buruk. 

Kepada mereka dinampakkan Neraka pada pagi dan petang. Dan 

pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): 

"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat 

keras". (Q.S Ghāfir: 45-46) 

Menurut al-Zuhaili kata  ُِسوُء اْلَعَذاب (azab yang buruk) pada ayat ini 

ditafsirkan bahwa “Ruh Fir‟aun dan kaumnya setelah kematian berada di 

alam barzakh atau alam kubur. Sebelum datangnya hari kiamat, mereka akan 

diperlihatkan neraka dan dibakar didalamnya setiap pagi dan sore, sampai 

datangnya hari kiamat.”
16

 

Allah menyebutkan siksaan di dua tempat dengan penyebutan secara 

jelas dan tidak ada penafsiran lain.
17

 Menurut Ibnu Katsīr ayat ini adalah 

pokok akidah terbesar yang menjadi dalil yang amat kuat bagi Ahlus Sunnah 

tentang adanya azab alam barzakh dalam kubur.
18

 Maka tidak ada alasan 
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untuk menolak azab kubur. Karena azab kubur adalah masalah yang di 

sepakati para ulama Ahlussunnaḧ Waljama‟aḧ.
19

 

Hadis-hadis azab kubur, yang terdapat dalam buku karya Abdul Somad 

ada beberapa Hadis, satu diantaranya yaitu:
20

 

َنَماالنَِّبي  اِر َعَلى بَ ْغَلٍة لَُو َوََنُْن َمَعُو ِإْذ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى بَ ي ْ يف َحاِئٍط لَِبِِن النَّجَّ
يَ ُقوُل َحاَدْت بِِو َفَكاَدْت تُ ْلِقيِو َوِإَذا أَقْ بُ ٌر ِستٌَّة أَْو ََخَْسٌة َأْو أَْربَ َعٌة قَاَل َكَذا َكاَن 

اْْلُرَْيرِيي فَ َقاَل َمْن يَ ْعِرُف َأْصَحاَب َىِذِه اْْلَقْ رُبِ فَ َقاَل َرُجٌل أَنَا قَاَل َفَمََت َماَت َىُؤََلِء 
َة تُ ْبتَ َلى يف قُ ُبورَِىا فَ َلْوََل َأْن ََل َتَدافَ ُنوا  ْشرَاِك فَ َقاَل ِإنَّ َىِذِه اْْلُمَّ قَاَل َماُتوا يف اْْلِ

َنا ِبَوْجِهِو َلَدَعْوُت ا للََّو َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ الَِّذي َأْْسَُع ِمْنُو ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلي ْ
فَ َقاَل تَ َعوَُّذوا بِاللَِّو ِمْن َعَذاِب النَّاِر قَاُلوا نَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن َعَذاِب النَّاِر فَ َقاَل تَ َعوَُّذوا 

رْبِ قَاُلوا نَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ قَاَل تَ َعوَُّذوا بِاللَِّو ِمْن اْلِفََتِ َما بِاللَِّو ِمْن َعَذاِب اْلقَ 
َها َوَما َبَطَن قَاَل تَ َعوَُّذوا  َها َوَما َبَطَن قَاُلوا نَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن اْلِفََتِ َما َظَهَر ِمن ْ َظَهَر ِمن ْ

اِل  جَّ َنِة الدَّ الِ بِاللَِّو ِمْن ِفت ْ جَّ  قَاُلوا نَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ِفتْ َنِة الدَّ
Artinya: “Saat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salllam berada di kebun milik 

bani al-Najjar, beliau menunggangi bighal milik beliau dan kami 

bersama beliau, tiba-tiba bighal menyimpang hingga hampir 

melemparkan beliau, ternyata ada enam, lima atau empat kuburan 

ia berkata: Seperti inilah yang dikatakan Al Jurairi- lalu beliau 

bertanya: "Siapa yang mengetahui penghuni-penghuni kubuan 

ini?" seseorang menjawab: Saya. Beliau bertanya: "Kapan mereka 

meninggal?" ia menjawab: Mereka meninggal dimasa kesyirikan. 

Beliau bersabda: "Sesungguhnya umat ini diuji dikuburnya. Andai 

kalian tidak berlarian, niscaya aku berdoa kepada Allah agar 

memperdengarkan azab kubur pada kalian seperti aku dengar." 

Setelah itu beliau menghadapkan wajah ke arah kami lalu 

bersabda: "Berlindunglah diri kepada Allah dari azab Neraka." 

mereka berkata: Kami berlindung diri kepada Allah dari azab 

Neraka." beliau bersabda: "Berlindunglah diri kepada Allah dari 

azab kubur." mereka berkata: Kami berlindung diri kepada Allah 

dari azab kubur." Beliau bersabda: "Berlindunglah diri kepada 
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Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang teresmbunyi." 

Mereka berkata: Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah-

fitnah yang nampak dan yang tersembunyi." Beliau bersabda: 

"Berlindunglah diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal." mereka 

berkata: Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal". 

(Hadis riwayat Muslim). 

Sesungguhnya azab kubur dan nikmat kubur itu adalah azab dan nikmat 

alam barzakh, sedangkan barzakh yaitu antara dunia dan akhirat yang 

menurut kebiasaannya dinyatakan dengan kubur. Orang yang tersalib, 

tenggelam, terbakar, atau dimakan binatang buas dan burung atau ikan paus, 

akan menerima bagiannya dari nikmat atau azab barzakh, hingga andaikan 

orang-orang yang maksiat itu bergantung di atas puncak pohon yang 

dihempaskan angin taufan, jasadnya itu menerima bagian dari azab barzakh.
21

 

Seorang mukmin, sebelum mengerjakan atau mengatakan sesuatu, dia 

selalu mempertimbangkannya dengan timbangan akidah atau ketakwaan 

kepada Allah surga dan neraka, juga nikmat dan azab kubur, karena itu tidak 

ada yang terlihat pada diri seorang mukmin kecuali perbuatan-perbuatan yang 

baik. Sungguhpun ada perbuatan yang tidak layak yang dia lakukan dan 

membuat Allah tidak rela, maka dia akan merasakan bahwa siksa neraka dan 

azab kubur itu lebih dekat padanya dari pada tali sandalnya. Karena itu dia 

sama sekali tidak merasakan kebahagiaan dan ketenangan sehingga dia 

beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan pada akhirnya dia kembali 

kepada Allah dengan meneteskan air mata penuh kekhusu‟an dan penyesalan. 

Dengan gambaran-gambaran yang baik seperti inilah para pendahulu dari 

umat Islam menjelajahi negeri-negeri di seluruh dunia. Sedangkan umat kita 

sekarang ini sama sekali bodoh akan hal yang besar ini, karena itu tiada yang 

mereka dapatkan kecuali kehancuran akhlak dan nilai-nilai.
22

 

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ketika di ambang kematian dan 

terputus hubungannya dengan dunia, turunlah kepadanya Malaikat kejam dan 
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bengis yang memakai pakaian dari api dan baju ketopong (baju besi). Lalu, 

mereka  mengepungnya dari segenap penjuru hingga ketika rohnya keluar, dia 

dikutuk oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, serta semua 

malaikat yang ada di langit. Pintu-pintu surga ditutup karena tidak ada 

satupun pintu yang tidak membenci kehadirannya. Ketika rohnya naik ke 

langit, dia dihempaskan lagi dan diserukan, Ya Allah, inilah hambamu si 

Fulan yang langit dan bumi tidak mau menerimanya! Allah berfirman‟, 

kembalikanlah dia dan perlihatkan kepadanya balasan menyeramkan yang 

telah kupersiapkan dan kujanjikan. Darinya Kami ciptakan kamu dan 

kepadanya kamu akan Kami kembalikan. “Sesungguhnya dia mendengar 

derap sendal-sendal mereka (para pelayat) ketika berbalik dan pergi.”
23

 

Selaku seorang muslim tentunya mempercayai bahwa standar yang 

diberikan al-Qur‟an dalam menjalani hidup ini merupakan sesuatu yang 

terbaik, termasuk azab kubur yang akan dilalui dan itu berlangsung semenjak 

seseorang itu mati sampai kelak datang hari kiamat. Mereka yang berbahagia 

memperoleh kenikmatan di alam kuburpun berlangsung sampai hari kiamat. 

Maka azab perlu dikaji secara mendalam terutama azab ketika seseorang 

berada di alam kubur. 

Kita yakin para sahabat Nabi Muhammad seandainya hidup pada saat 

ini pasti memahami petunjuk al-Qur‟an sedikit atau banyak berbeda dengan 

pemahamannya sendiri yang telah tercatat dalam literatur keagamaan. Karena 

pemahaman manusia terhadap sesuatu tidak dapat dilepaskan dari kondisi 

sosial, masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, 

pengalaman-pengalaman, disamping kecenderungan dan latar belakang 

pendidikannya.
24

  

Untuk dapat menangkap dan mengetahui isi kandungan al-Qur‟an di 

perlukan tafsir.
25

 Tafsir secara lughawi (bahasa) menurut al-Zahabi berarti 
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25

Hasan Zaini, Tafsir tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maroghi, (Jakarta: Radar Jaya Opset, 

1996), 6. 
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menjelaskn dan menerangkan  (al-Idhāh wa al-Tabyyīn).
26

 Tafsir secara 

istilah menurut al-Zarkasyi ialah: ilmu untuk memahami kitabullah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SWA, berupa penjelasan makna, 

pengeluaran hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.
27

  

Kedudukan tafsir sangat penting pada materi atau masalah yang 

ditafsirkan. Al-Qur‟an sebagai materi tafsir jelas mempunyai kedudukan yang 

amat muliah sebab ia adalah kitabullah „azza wajalla, sedangkan kitabullah 

itu merupakan cahaya, makanan, obat penangkal derita dan sekaligus juga 

adalah kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
28

 Upaya memahami 

maksud firman-firman Allah dengan pendekatan apapun yang digunakan 

seseorang, dan sesuai dengan kemampuannya itulah yang disebut tafsir
29

 

dalam arti yang seluas-luasnya.
30

 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka tafsir al-Qur‟an sebagai upaya 

dalam memahami dan mengungkap makna serta prinsip-prinsip pokok ajaran 

Islam, termasuk penjelasan tentang azab kubur, berdasarkan latar belakang 

yang telah dipaparkan di atas maka penulis berusaha untuk membuat satu 

penelitian yang akan diletakkan dalam tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul 

“Azab Kubur dalam perspektif al-Qur’an (Kajian dalam Tafsir al-

Munir)”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa faktor penting yang memotivasi penulis mengangkat 

permasalahan di atas sebagai karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang 

sederhana, di antaranya adalah: 

                                                             
26

Muhammad Husain Azzahabi, Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun, (Kairo: tp. 1996), juz 1, 13. 

  
27

Imam Badr Addiin Muhammad Abdullah Azzarkasyi, Al- Burhan Fi Ulum Al-Qur‟an, (Mesir: 

Dir Ihya Al-Kutub Al-Misriyah, 1975),  juz 1, 13. 

 
28

Ahmad Assyirbashi, Sejarah Tafsir Al-Qur‟an, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1996), 11. 

 
29

Lihat, Abd. Hay al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟i, terj. (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 

1994), 11. 

 
30

Syahrin Harahap, Islam Dinamis Menegakkan Nilai-nilai Al-Qur‟an Dalam Kehidupan Modern 

Di Indonesia, (Yogya: PT. Tiara Wacana, 1997), x.  
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1.2.1 Alasan mendasar mengapa penulis memilih judul ini adalah karena 

penafsiran ayat-ayat al-Qur‟an tidak akan pernah absen selama masih 

ada yang menjadikannya kitab suci yang berisikan dasar-dasar 

pemikiran dan sumber keterangan yang paling benar. Banyaknya 

rahasia yang tersimpan di setiap kata dalam al-Qur‟an yang belum 

dijabarkan secara fokus dan menjurus. 

1.2.2 Penelitian yang menyangkut masalah manusia sehari-hari terutama 

masalah pengetahuan tentang azab kubur dalam perspektif al-Qur‟an 

dan kajian dalam Tafsir al-Munir khususnya, perlu diteliti dan dikaji 

agar setiap orang tidak hanya percaya akan adanya azab kubur tetapi 

juga mengetahui penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsīr al-

Munīr terhadap ayat-ayat al-Qur‟an tentang azab kubur. 

1.2.3 Sebagai mahasiswa, penulis merasa terpanggil untuk mengetahui dan 

meneliti tentang ayat-ayat tentang azab kubur serta penafsiran Wahbah 

al-Zuhaili dalam kitab Tafsīr al-Munīr terhadap ayat-ayat tentang azab 

kubur hingga dapat menjadi karya dalam menyelesaikan S.1 di Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Agar penelitian ini dapat di fahami secara baik dan untuk menghindari 

kesalah fahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul ini, 

maka penulis merasa perlu istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian 

yang di bahas. 

1.3.1 Azab 

Azab menurut bahasa Arab „aqoba-yu‟kibu yang artinya balasan, siksa, 

teguran bagi umat yang melanggar larangan agama.
31

 Dalam bahasa 

Indonesia azab adalah hukuman, siksaan. Sedangkan mengazab adalah 

                                                             
31

Louwis Bin Naqula Dhahir Al-Ma‟luf, Al-Munjid fillugoh wal-A‟lam, (Libanon: Darul Masyriq, 

2002), 518.  
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menghukum atau menyiksa.
32

 Dalam bahasa Inggris azab adalah 

“punishment” yaitu hukuman, siksaan.
33

 Sedangkan menuru istilah 

adalah siksaan yang menimpa manusia kerena kebodohan mereka 

terhadap Allah SWT, mengabaikan perintah-Nya dan melakukan 

kedurhakaan kepada-Nya.
 34

 

1.3.2 Kubur 

Kubur bahasa adalah lubang di tanah untuk menanamkan mayat, tanah 

tempat menanamkan mayat, atau makam.
35

 

1.3.3 Al-Qur’an 

Al-Qur‟an yang secara harfiah berarti ”bacaan sempurna” merupakan 

suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu 

bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu 

yang dapat menandingi al-Qur‟an al-Karīm, bacaan sempurna lagi 

mulia itu.
36

 Al-Qur‟an merupakan wujud wahyu yang di terima Nabi 

Muhammad SAW, dan yang merupakan sumber tetap dan tertinggi dari 

petunjuk bagi seluruh umat manusia.
37

 

Jadi, yang dimaksud dengan azab kubur dalam perspektif al-

Qur‟an adalah: Penulis ingin mencoba mengungkapkan maknanya 

melalui penyelidikan terhadap penafsiran oleh Wahbah al-Zuhaili 

dalam kitabnya Tafsīr al-Munīr. 

 

 

 

                                                             
32

Salim, Peter & Salim, Yenny, Kamus  Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English 

Press, 2002), 111. 

 
33

John M. Echols and Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1996), 456. 

 
34

Al-Jauziyah, ROH, 145. 

 
35

Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 766. 

 
36

M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, cet 1 2007, cet 2 2013), 

3. 

 
37

Muhammad  Munazir Ahsan, Inti Ajaran Islam: Al-Qur‟an, Paradigma Perilaku Duniawi dan 

Ukhrawi, (Jakarta: Rajawali, 1987), 25. 
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1.4 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.4.1 Batasan Masalah 

Mengenai pembahasan kata „adzab dalam kitab Mu‟jam al-Mufahras Li 

al-Fāẓil Qur‟anil Karīm, kata „adzab di temukan sebanyak 372 ayat-

ayat al-Qur‟an dan tampil dalam berbagai bentuk.
38

 Namun, penulis 

tidak membahas semua makna kata „adzab. Penulis membatasi dengan 

beberapa ayat yang berkaitan dengan azab kubur,  yaitu: Q.S al-An‟ām 

[6]: 93, Q.S al-Tawbaḧ [9]: 101, Q.S Ghāfir [40]: 45-46, dan Q.S al-Ṯūr 

[52]: 45-47. 

1.4.2 Rumusan Masalah 

Untuk mewujudkan hasil yang komprehensif dan terarah sesuai dengan 

latar belakang diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah berikut :  

1. Apa saja ayat-ayat tentang azab kubur di dalam al-Qur‟an? 

2. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsīr Al-

Munīr terhadap ayat-ayat tentang azab kubur?  

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang azab kubur di dalam al-Qur‟an. 

2. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsīr 

al-Munīr terhadap ayat-ayat tentang azab kubur.  

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal dari upaya 

pengembangan kajian nilai-nilai Qur‟ani. Dan sebagai khazanah 

perpustakaan dan ilmu pengetahuan keislaman dan kemasyarakatan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun 

pembaca terhadap azab kubur dalam al-Qur‟an. 

                                                             
38

Abdul Baqi‟, Mu‟jam al-Mufahras Li al-Fāzil Qur‟an, 572-578. 
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b) Penelitian ini juga memiliki arti akademis (Academic Significanse) 

yang menambah informasi dan memperkaya makna „adzab dalam 

perspektif al-Qur‟an. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang azab kubur dalam al-Qur‟an menurut 

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munīr, yang pada 

akhhirnya dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

kehidupan ini.  

c) Penelitian ini sangat besar artinya sebagai bahan masukan untuk 

sebagian pensyaratan guna menyelesaikan program studi sarjana 

strata satu (S.1), sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana dalam 

jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA), Pekanbaru, Riau. 

 

1.6 Tinjauan Kepustakaan 

Tinjaun pustaka adalah merupakan proses umum yang dilakukan untuk 

mendapatkan teori terdahulu
39

. Penulis menyadari, bahwa penelitian terhadap 

azab kubur telah banyak dilakukan oleh para akademis. Penelitian tersebut 

tertuang dalam berbagai bentuk karya ilmiah seperti: artikal, jurnal, skripsi, 

dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis penelitian secara independen 

seputar azab kubur dalam perspektif al-Qur‟an menurut Wahbah al-Zuhaili 

sangat jarang ditemukan bahkan mungkin belum pernah dilakukan. 

Diantara literatur yang menjadi tinjauan penulis dalam penulisan skripsi 

ini adalah beberapa karya ilmiah berikut : 

1. Umar Sulaiman al-Asyqar dalam karyanya “Calon Penghuni Susrga Calon 

Penghuni Neraka”. Karya ini membahas tentang bagaimana azab penghuni 

neraka dan cara menyelamatkan diri dari neraka.
40

 

2. Ibnu Rajab dalam karyanya “Kehidupan Alam Kubur”. Karya ini 

membahas tentang ketika mait-mait masuk ke liang lahat lalu ucapan 

                                                             
39

Elvinardo Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations, (Bandung: Simbiosa  

Rekatama Media, 2011 ) , cet. ke-2, 37. 

 
40

Umar Sulaiman al-Asyqar, Calon Penghuni Surga Calon Penghuni Neraka, (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2003), xiv. 
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kuburan kepada mait ketika baru di masukkan ke dalam tanah, penghuni 

kubur mengerumuni dan bertanya kepada mait, amal perbuatan orang yang 

telah meninggal dunia, surga dan neraka yang di pertontonkan setiap pagi 

dan petang serta berbagai siksa dan kenikmatan di dalam kubur.
41

 

3. Ibnu Rajab al-Hanbali dalam bukunya ”Sehari di Neraka”. Karya ini 

membahas tentang cacat akibat siksa dan siksa yang membakar sampai ke 

hati serta tempat yang sangat sempit yang bau busuk yang menyiksa 

penghuni lainnya juga siksa abadi dan siksa terbesar yang akan di alami.
42

 

4. Jurnal Muhammad Yasir dan Iskandar Arnel berjudul “al-„Adzab Dalam 

Eskatologi Ibn „Arabi” jurnal ini membahas tentang bagaimana azab 

dalam al-Qur‟an dan fokus menjelaskan azab dalam perspektif Ibn 

„Arabi.
43

 

Uraian dalam buku  tersebut sangat singkat dan bersifat umum. Oleh 

karena itu penulis mencoba membahas lebih spesifik dengan mengangkat 

azab kubur dalam al-Qur‟an menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya 

al-Munīr yang merupakan salah satu yang mesti di dalami maknanya serta 

diyakini oleh manusia dengan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur‟an tentang 

azab kubur. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, 

menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.
44

 Akan tetapi 

karena ini adalah penelitian ayat yang terkait tentang azab kubur, maka 

penulis menggunakan Metode Maudu‟i yaitu menghimpun ayat-ayat al-

Qur‟an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama 

                                                             
41

Al-Hanbal, Kehidupan Alam Kubur, 7. 

 
42

Ibnu Rajab al-Hanbali, Sehari di neraka, (Solo: Ziyad Book, 2008), 13. 

 
43

Muhammad Yasir dan Iskandar Arnel, Al-Adzab Dalam Eskatologi Ibn „Arabi, Jurnal An-Nur, 

Vol. 4. No. 1 Tahun 2015. 121-141. 

 
44

Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 

cet. ke-1, 2. 
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membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi 

serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut.
45

  

Adapun langkah-langkah tafsir Maudu‟i adalah seperti berikut: 

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). 

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

c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai 

pengetahuan tentang asbab al-nuzul-nya. 

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

e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out-line). 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 

menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau 

mengompromikan antara yang „am (umum) dan yang khash (khusus), 

mutlak dan muqayyat (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, 

sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau 

pemaksaan.
46

 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan atau 

“library research” artinya melakukan penelitian dari berbagai literatur 

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam 

melaksanakan penelitian
47

. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, mengumpulkan buku-buku, 

                                                             
45

Abd al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhuiy Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), 36. 

 
46

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), 176. 

 
47

Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung : Alberta  Bandung, 

2013 ),  cet. ke- 5, 290. 
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mengklasifikasikannya sesuai dengan jenisnya, membaca dan mengutip isi 

yang dirasakan perlu. Dalam melacak ayat tersebut digunakan Mu‟jam al-

Mufarasah al-Fāzh al-Qur‟an al-Karīm, berkaitan dengan hal tersebut maka 

dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi 

kepustakaan. 

1.8.1 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terbagi kepada dua kategori yaitu data primer 

dan data skunder.  

a) Data primer adalah (pokok utama),
48

 yaitu al-Qur‟an dan Hadis 

Rasulullah SAW dan juga kitab tafsir yaitu: Tafsīr al-Munīr karya 

Wahbah al-Zuhaili. 

b) Adapun data sekunder adalah (pendukung) atau data yang dapat 

mendukung data primer.
49

 Data ini bersumberkan dari literatur dan 

sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang di bahas 

dan ada relevansinya dengan penelitian ini.  

1.8.2 Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yaitu setelah semua analisa data berhasil 

dikumpulkan, selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis 

dengan menggunakan teknik content analisis (analisa isi) dengan 

pendekatan Maudu‟i yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur‟an yang 

mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan 

satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta 

sebab-sebab turunnya ayat tersebut.
50

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

Iskandar Arnel dan Hasbullah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ( Pekanbaru: Mulia Indah 

Kemala, 2015), 72. 

 
49

 Ibid. 

 
50

Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟i Suatu Pengantar, 36.  
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah memahami 

permasalahan dan pembahasannya, maka dalam penelitian ini sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan 

masalaha, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, 

metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2  : Tinjauan umum tentang azab kubur yang terdiri dari: pengertian 

azab dan azab kubur, kata „adzab dalam al-Qur‟an dan 

identifikasi makna „adzab dalam al-Qur‟an. 

BAB 3 : Penafsiran ayat-ayat tentang azab kubur dalam al-Qur‟an kajian 

dalam Tafsir al-Munir, meliputi: Biografi singkat Wahbah al-

Zuhaili dan kitabnya Tafsir al-Munir, serta Penafsiran terhadap 

ayat-ayat tentang azab kubur menurut Tafsir al-Munir. 

BAB 4  : Memaparkan analisis terhadap ayat-ayat tentang azab kubur 

dalam al-Qur‟an, Menganalisa kata „adzab dalam al-Qur‟an dan 

Tabel analisa makna kata „adzab dalam al-Qur‟an menurut Tafsir 

al-Munir.  

BAB 5  : Penutup, yaitu mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

mulai dari bab 1 hingga bab 5, kemudian penulis juga 

memasukkan saran-saran demi utuh dan sempurnanya sebuah 

skripsi. 


