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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini berjudul “Kuda dalam perspektif a -     n dan Sains Modern. 

Adapun latar belakang permasalahannya adalah kuda merupakan mamalia darat 

berbadan besar yang terkenal akan kecepatan, kekuatan, dan daya tahannya. Sejak 

dahulu,kuda menjadi hewan peliharaan penting yang digunakan manusia, baik 

untuk pertanian maupun olahraga. Dan di dalam a -     n sendiri menyebutkan 

fungsi dari kuda adalah sebagai tunggangan, perhiasan dan sarana untuk berjihad. 

Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode ma dh ’i 

atau tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kuda, 

kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait 

dan di analisa dengan pendekatan deskriptif analisis untuk menggambarkan   da 

da am  e   e tif a -       da   ai   mode    Kata kuda dalam a -       ada ah 

"al-Khail", terulang sebanyak 5 kali di dalam 5 ayat dalam 5 surat. Surat tersebut 

yaitu Qs a i- m  n: 14, Qs a -  f l: 60, Qs al-Nahl: 8, Qs a -    ': 64, Qs al-Hasr: 

6. Sedangkan ayat-ayat yang menyebutkan kuda secara tidak langsung ada 8 ayat 

pada dua surat. Yaitu, Qs Sh d: 31-33, dan Qs a - di  t: 1-5. Dalam a -       

disebutkan fungsi kuda sebagai perhiasan, tunggangan dan sarana berjihad. 

Sedangkan, disegi sains modern kuda mempunyai fungsi sebagai penghasil daging 

dan susu untuk di konsumsi yang baik bagi kesehatan dan sebagai sarana untuk 

olahraga.Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kuda 

mempunyai keistimewaan yang terdapat dalam diri kuda tersebut. 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 menciptakan 

kuda dengan segala keistimewaan untuk bisa bermanfaat bagi manusia tidak 

hanya sebagai tunggangan, perhiasan atau berjihad saja namun juga mempunyai 

manfaat lain yang terkandung dalam daging dan susu kuda tersebut yang sangat 

baik untuk kesehatan berdasarkan penemuan-penemuan ilmuwan sekarang ini. 


