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BAB V 

           PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kata kuda dalam a -     n adalah "  ُاْلَخْيل", kata ini terulang sebanyak 5 

kali di dalam 5 ayat dalam 5 surat. Surat tersebut yaitu Qs a  -    n: 14, Qs 

a -    l: 60, Qs al-Nahl: 8, Qs a -    ': 64, Qs al-Hasr: 6. Sedangkan ayat-ayat 

yang dimaksudkan kepada kuda ada 8 ayat pada dua surat                  

31-33, dan Qs a - diy t: 1-5. Jadi, secara keseluruhan kata kuda dalam a -

     n terulang 13 kali dalam 15 ayat dalam 7 surat. Allah SWT telah 

menciptakan kuda sebagai tunggangan, perhiasan dan sebagai alat untuk 

berperang. Kuda merupakan hewan yang sangat istimewa bahkan Allah pun 

menyebutnya berulang kali dalam Al-Qur'an. Jika dalam a -     n fungsi 

kuda dalam a -     n hanya sebagai tunggangan, perhiasan dan alat persiapan 

bukan berarti kuda tidak mempunyai manfaat lainnya. a -     n hanya 

menyebutkan fungsi kuda secara umum saja.  

Dengan perkembangan sains dan teknologi manfaat kuda bisa 

berkembang lagi, seperti kemajuan zaman sekarang ini yang mulai 

mengetahui manfaat tersembunyi dari susu dan daging kuda yang 

mengandung berbagai nutrisi dan gizi yang baik untuk kesehatan dan juga 

bisa mengobati berbagai macam penyakit. Allah Ta'ala menciptakan Kuda 

dengan segala keistimewaan yang dia miliki yang dapat dilihat dari segi ilmu 

sains, adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk berjihad di Jalan Allah 

SWT.  

 

5.2.Saran 

Setiap muslim wajib mempelajari dan memahami a -     n . Bukan 

berarti bahwa siapa saja dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai ayat-ayat 

a -     n tanpa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk 

memahaminya. Hewan merupakan  mahluk hidup ciptaan Allah SWT yang 

memiliki habitat, cara hidup dan prilaku, ukuran, warna, bentuk yang beragam 
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penuh dengan keajaiban. Dalam perspektif a -     n hewan merupakan ayat-

ayat Allah SWT  yang harus dikaji dan direnungkan. Ketika melihat 

keindahan kuda dan binatang lainnya itu semua merupakan cara Allah agar 

manusia berfikir tentang besarnya kuasa Allah atas segala sesuatunya dan 

meninginkan manusia untuk melihat keindahan dari ciptaannya dan 

mendapatkan kesenangan darinya. 

 

 


