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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  -     n adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dari surat a -  tihah 

sampai surat al-N s jika dibaca bernilai ibadah, dan disampaikan secara 

mutawatir
1
. 

  -     n adalah risalah Allah SWT kepada manusia semuanya, 

banyak nash yang menunjukkan hal itu, baik dalam a -     n maupun dalam 

Sunnah.
2
   -     n mencakup segala hal yang mengenai persoalan manusia, 

seperti persoalan Akidah, Ibadah, Akhlak, dan Ilmu Pengetahuan dan lain 

sebagainya. Jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, maka a -

                                  -                       -            

                                          r. Sebagian ulama mengatakan, 

bahwa a -     n mengandung tiga pokok ajaran yaitu keimanan, akhlak dan 

budi pekerti, dan aturan tentang pergaulan hidup sehari-hari antar sesama 

manusia. Sebagian ulama yang lain berpendapat, bahwa a -     n berisi dua 

pokok, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT 

dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan 

dengan Alam sekitarnya.
3
 Sebagaimana dalam surah Ali Imran: 112, 

                          

                          

                           

                                                             
1
Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir,  (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013),cet ke-1, 17. 

2
 Manna' Khalil al-Qaththan,               m al-     n, terj oleh Drs. Mudzakir AS  (Beirut, Al- 

Syarikah al-Muttahidah li al-tauzi, 1973),  11. 

3
Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir,, 19. 
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 "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah 

dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir 

kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang 

benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui 

batas.( Qs. Ali Imran: 112) 
 

Alam semesta beserta isinya yang ada dalam kehidupan ini adalah 

bentuk kebesaran dan kekuasaan-Nya sebagai Khaliq. Dan didalamnya 

terdapat berbagai macam mahluk yang tak terhitung jumlahnya, Manusia, 

tumbuhan, dan termasuk berbagai macam binatang atau hewan.
4
 

Allah menciptakan manusia dengan disertai akal untuk berfikir. 

Sehingga melalui akal dan pikirannya manusia dapat mempelajari Ilmu 

Pengetahuan yang terkandung dalam kehidupan ini. Dan Islam pun telah 

menyerukan umatnya untuk menunutut ilmu, termasuk ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Karna Ilmu bekal paling berharga untuk menjamin keselamatan di 

dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Melalui ilmu pula manusia dapat 

mengetahui segala hal, termasuk mengenai kebesaran dan kekuasaan Sang 

Penciptanya yang mana dengan mengenal kebesaran dan kekuasaan-Nya itu, 

manusia dapat selalu dekat dengan-Nya.
5
 

Komunitas-komunitas hewan dan karakteristiknya telah di pelajari 

dengan sangat teliti dan cermat oleh banyak ilmuwan. Upaya ini di lakukan 

dengan menggunakan berbagai alat modern dan canggih, bahkan dengan 

menggunakan Satelit. Dari penelitian–penelitian ini, para ilmuwan 

menemukan eksisitensi komunitas hewan di ketiga bagian ranah kehidupan: 

udara, darat, dan air. Berbagai penelitian masih terus menemukan hal yang 

baru ketika sains dan peralatan ilmiah mengalami kemajuan. Penelitian 

tersebut terus menampakkan kecermatan yang sangat dalam kerja sama 

kolektif ( team work)  demi kepentingan dan kehidupan komunitas hewan itu 

sendiri dalam seluruh tindakan dan gerak-gerik mereka, dalam membangun, 

                                                             
4
Ensiklopedia, Pengetahuan a -               ts , (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), cet ke-2, 256. 

5
Ibid., 183. 
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mempertahankan diri, mencari makanan dan lainnya.
6
 Dalam a -     n di 

sebutkan : 

                           

                 

 
"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di Bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 

(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-

    b, kemudian kepada Tuhanlah mereka     mp  k  ”.(QS a -

    m: 38)
7
 

 

Hewan merupakan " kitab atau buku yang terbuka" bagi siapa saja 

yang mempelajri dan meneliti keajaiban-keajaiban kehidupan organisme. Para 

ilmuwan memperkirakan keanekaragaman spesies hewan mencapai lebih dari 

dua juta spesies, tetapi yang telah  di pelajari baru sebagian kecil saja. 

Meskipun demikian, hasilnya sudah cukup untuk mengakui eksistensi Allah 

SWT yang menciptakan dan menyempurnakan ciptanyaan-Nya.
8
 

Dalam a -     n banyak disebutkan nama nama binatang, baik 

binatang yang yang bertulang belakang maupun binatang tanpa tulang 

belakang, dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar, nama-nama 

binatang tersebut diyakini umat Islam di sebutkan sebagai bahan pelejaran 

untuk kebaikan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seiring 

kemajuan zaman, banyak ilmuwan yang meneliti binatang yang disebutkan 

dalam a -     n dan menemukan banyak keistimewaan pada binatang 

tersebut. 

Kuda adalah hewan yang sangat familiar dalam kehidupan masyrakat 

hampir diseluruh dunia, kuda banyak di gunakan baik dalam kehidupan sehari 

hari, selain untuk membantu manusia, kuda juga bahkan merupakan hewan 

                                                             
6
Ensiklopedi, Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Qur' n,  7. 

7
Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per-kata , (Bandung: CV Insan Kamil, 2011) cet ke- 1,  

132. 

8
Ensiklopedi, Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Qur' n.,  jilid 6,cet ke-1, 7. 
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yang mempunyai nilai prestise dalam kehidupan manusia. kuda adalah 

kategori  kompenion animal, merupak salah satu satwa yang mempunyai 

peranan sangat penting pengaruhnya dalam perubahan kemajuan 

perkembangan zaman, yang ditandai dengan adanya perbedaan fungsi kuda 

ditengah kehidupan manusia. Sampai dasawarsa abad XX, fungsi kuda adalah 

sebagai alat angkut tradisional dan digunakan dalam berbagai kegiatan 

operasional militer. Dalam perkembangannya, fungsi Kuda bergeser menjadi 

kegiatan olahraga, kesenian dan rekreasi.
9
 

Kuda adalah mamalia darat berbadan besar yang terkenal akan 

kecepatan, kekuatan, dan daya tahannya. Sejak dahulu,kuda menjadi hewan 

peliharaan penting yang di gunakan manusia, baik untuk pertanian maupun 

olahraga.
10

 

Nama latin kuda adalah Equus Caballus atau Equus Ferus Caballus, 

adalah salah satu dari sepuluh spesies modern mamalia dari Genus Equus. 

Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting 

secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam 

pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda dapat di tunggangi 

oleh manusia dengan menggunakan Sadel dan dapat pula digunakan untuk 

menarik sesuatu, seperti kendaraan beroda, atau bajak. Pada beberapa daerah 

Kuda juga digunakan sebagai sumber makanan.
11

 

Dalam a -     n juga disebutkan fungsinya sebagai alat transportasi 

manusia yaitu dalam QS al-Nahl ayat 8: 

                             

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah 

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."( QS, Al-Nahl: 

8)
12

 
                                                             
9
Tini Suryaningsi, tradisi Pogeraha Adjara di Muna, (Makasar: Balai Pelestarian Budaya, 2014), 

365. 

10
Visual, Ilmu Pengetahuan Populer, Memahami Dunia Hewan, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu 

Populer, 2009), cet ke-1, 44. 

11
https://id.m.wikipedia.org/wiki/kuda? 27/03/2017/ 12:28 

12
 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per-kata,  268 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kuda
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Ayat ini hanya menyebut fungsi ketiga binatang yang di sebut diatas 

dalam tunggangan dan hiasan tanpa menyebutnya sebagai alat pengangkut 

sebagaimana binatang ternak. Ini bukan berarti bahwa ketiga binatang tidak 

dapat digunakan sebagai alat angkut. Ayat ini berdialog dengan masyarakat 

Arab yang ketika itu tidak terbiasa menjadikan kuda, baghal, dan keledai 

kecuali sebagai tunggangan dan hiasan. Kuda dan baghal mereka gunakan 

untuk berperang atau berburu, sedangkan keledai mereka tunggangi sebagai 

alat transpotasi di dalam kota. 

Dalam a -     n kata Kuda terulang 5 kali di 5 ayat dalam 5 surat, 

yaitu dalam QS al-Nahl: 8, QS ali     n           -                -Isra': 64, 

QS al-Hasr: 6.
13

 

                   

                           

               

"Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS 

   -    n: 14)
14

 

 

                             

 

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah 

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.(QS al-Nahl: 

8)
15

 

 

                                                             
13

Solihin Bunyamin Ahmad, Kamus Induk Al-Qur'an, (Jakarta: Metode Granada, 2008), cet ke-1, 

132 

14
Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per-kata., 50 

15
 Ibid., 268 
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"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 

yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 

berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan 

musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang 

kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja 

yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi 

dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 

(dirugikan)".(QS,a -    l: 60)
16

 
 

                        

                               

"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka 

dengan ajakanmu, dan dan berserikatlah dengan mereka pada 

harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang 

dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan 

belaka".(QS. a -    ': 64)
17

 

 

                           

                          

 
"Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan 

itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) 

seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada 

Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu".(QS al-Hasr: 6)
18

 

 

                                                             
16

Ibid., 188  

17
 Ibid.,  288 

18
Ibid.,  546 
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Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kuda dalam 

Perspektif   -                         

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Penulis sangat tertarik memilih judul " Kuda dalam Perspektif a -

     n dan Sains Moden" dengan alasan bahwa: 

a. Dalam pandangan masyarakat awam, hewan kuda hanya di pandang 

sebagai bahagian dari Mahluk ciptaan Allah SWT layaknya seperti 

manusia. Akan tetapi, kuda merupakan salah satu hewan yang istimewa, 

sehingga dalam a -     n di cantumkan beberapa ayat mengenai kuda. 

b. Hewan kuda yang disebutkan berulang–ulang kali dalam a -     n 

mengisyaratkan keistimewaan tersembunyi kuda dan keistimewaan kuda 

dalam sains modern. 

c. Sebagai penulis ketahui, bahwa belum ada di Fakultas Ushuluddin UIN 

Suska Riau yang membahasnya dalam bentuk Skripsi. 

Dengan alasan ini maka penulisan merasa perlu untuk mengangkat 

masalah ini, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

       Maudhu'iy. 

 

1.3 Penegasan Istilah 

1. Kuda, adalah binatang menyusui, berkuku satu, biasa di pelihara orang 

sebagai kendaraan (tunggangan, angkutan) atau penarik kendaraan dan 

sebagainya.
19

 Kuda adalah Mamalia darat berbadan besar yang terkenal 

dengan kekuatan dan kecepatan,dan daya tahannya.
20

 Kuda adalah 

binatang pemakan tumbuhan.
21

 

2. Metode Tematik atau metode       ’  adalah metode penafsiran a -

     n dengan membahas ayat ayat a -     n sesuai dengan tema atau 

                                                             
19

https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/modern.html diakses pada 11 juni 2017 

20
Visual, Ilmu dan Pengetahuan Populer, Memahami Dunia Hewan, 44 

21
Ensiklopedia Pengetahuan, (Jakarta:  Lentera Abadi, 2015),  jil 3, cet ke-1, 240 

https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/modern.html
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judul yang elah ditetapkan
22

 atau menghimpun ayat-ayat a -     n yang 

mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu 

topik masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab 

turunnya ayat-ayat tersebut.
23

 

3. Sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis 

alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya, botani, fisika, kimia, geologi, 

zoology, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, 

Penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penetuan sifat dasar atau 

prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari.
24

 

4. Modern adalah sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan 

tuntutan zaman.
25

 

 

1.4 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.4.1 BatasanMasalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka perlu 

dibatasi kedalam beberapa hal berikut supaya penelitian ini tidak meluas 

maka penulis membatasi pada permasalahan kuda dalam Perspektif al-

     n dan Sains Modern dan manfaat kuda bagi manusia. 

1.4.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada batasan masalah maka dapat ditarik sebagai 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kuda dalam Perspektif a -     n dan Sains Modern? 

2. Bagaimanakah manfaat kuda bagi kehidupan manusia? 

 

 

                                                             
22

Ibid., 80. 

23
Dr. Abd. Al-Hayy Al- Farmawi,   -             -         -Mauwdhu'iy, terj. Dari bahasa Arab 

oleh  Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.), cet ke-1, 36. 

24
Frista Artmanda.W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas  Media),  974. 

 
25

https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/modern.html 
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1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui kuda dalam perspektif a -     n dan Sains  

Modern. 

b) Untuk mengetahui manfaat kuda bagi kehidupan manusia. 

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

a) Sebagai kontribusi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya 

                        “kuda dalam Perspektif a -     n dan Sains 

Modern”. 

b) Memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu serta informasi bagi 

pembaca, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat serta 

mahasiswa lainnya. 

 

1.6 Tinjaun Kepustakaan 

Tinjaun pustaka adalah merupakan proses umum yang dilakukan untuk 

mendapatkan teori terdahulu
26

.  

Banyak literatur yang menjelaskan tentang Kuda dalam Pandangan al-

     n dan Sains Modern, karena kajian ini bukanlah sesuatu yang baru dalam 

wacana Sains, bahkan telah ada sejak berabad-abad lamanya. 

Namun ternyata dalam bidang        pun terdapat kajian serupa, yaitu 

masalah Sains. Menurut penulis penelitian mengenai kuda dalam perspektif 

al-     n dan sains modern sangat jarang dilakukan. 

Diantara literatur yang menjadi tinjauan penulis dalam penulisan 

skripsi ini adalah beberapa karya ilmiah berikut. 

1. Jurnal "Manusia dan Hewan dalam Perspektif        Al-Jahiz" oleh Ade 

Jamaruddin, M. Ag, vol 8, nomor 1, Januari-Juni 2011 yang diterbitkan 

oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri 

                                                             
26

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

Rekatama Media, 2011 ) , cet  ke-2, 37 
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Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam jurnal ini membahas tentang hubungan 

sifat alami manusia dan binatang dari segi kesamaan psikologis. 

2. Penelitian yang berjudul Mengenal Susu Kuda yang diteliti oleh Atika 

Sisilia, SE. Alumni Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010. Dalam penelitian 

tersebut peneliti menjelaskan seluk beluk seputar susu kuda, mulai dari 

asal-usul susu kuda, perbedaan susu kuda dengan susu hewan ternak lain 

dan manusia (ASI), kandungan gizi susu kuda dan keunggulan susu kuda 

sumbawa.
27

 

3. Penelitian yang di buat oleh Tini Suryaningsi pada tahun 2014 yang 

berjudul Tradisi Pogeraha Adjara di Muna. Masyarakat Muna memiliki 

bergam tradisi yang sangat unik, salah satunya adalah Pogeraha Adjara 

yang merupakan tradisi adu kuda yang masih dillakukan sampai sekarang. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapka dan menjelaskan tentang 

tradisi adu kuda yang terdapat di Muna.
28

 

4. Jurnal yang berjudul " Kinerja Reproduksi Ternak Kuda Kerja di 

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta"  vol 33 (3) : 148-153, 

oktober 2009 oleh ArifSetyobudi, Kustono, dan Diah Tri Widayati. Dalam 

jurnal ini penelitian dilakukan terhadap kuda kerja guna mengetahui 

bagaimana kinerja reproduksi kuda kerja di daerah Kabupaten Bantul DIY 

tersebut. 

5. Jurnal yang berjudul " Komposisi Kimia dan Profil Protein Susu Kuda 

Pada SDS-PAGE ( Sodium Dodecyl, Sulfate Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis)" vol 27 (2), 2003 oleh Nurliyani. Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui komposisi kimia susu kuda dan profil 

proteinnya pada SDS-PAGE. Objek penelitian adalah dua ekor kuda 

betina yang yang berumur 5 tahun. 

 

                                                             
27

Atika Sisilia, https://angelicatika.wordpress.com/2010/09/07/menenal-susu-

kuda/?_e_GE_ID10%2C7657634385 di akses pada 2 april 2017 

28
Tini Suryaningsi, Tradisi Pogeraha Adjara di Muna, (Makasar: Balai Pelestarian Budaya, 2014). 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Ilmiah  

D                                                      .M      

                                -ayat al-       sesuai dengan tema atau 

judul  yang telah ditetapkan.
29

 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Research ) 

yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian. 

 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam 

melaksanakan penelitian
30

. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu: 

a) Memilih atau menetapkan masalah a -     n yang akan dikaji secara 

Maudhu'iy ( Tematik). 

b) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

di tetapkan, ayat Makkiyyah dan ayat Madaniyyah.
31

 

c) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau 

Asbab Al-Nuzul.  

d) Mengetahui korelasi ( Munasabah ) ayat-ayat tersebut di dalam masing-

masing suratnya. 

e) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna, dan utuh ( outline ). 

f) Melenkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila di pandang perlu, 

sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
32

 

                                                             
29

Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, 80. 

30
Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alberta Bandung, 

2013),  cet. ke- 5, 290 

31
Dr.Al-HayyAl-Farmawi,   -             -         -Mauwdhu'iy, 45 

32
Ibid., 46 



 12 

1.8.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a) Data  primer 

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung 

dari obyek yang diteliti, adapun data primer dari penelitian ini adalah 

         -M   r karya Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibn 

Katsir, dan Kemukjizatan Ilmiah dalam Hadis Nabi. 

b) Data sekunder 

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari 

literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun data sekunder 

diperoleh dari Ensiklopedi Mamalia dan buku Visual Pengetahuan 

Umum (Memahami Dunia Binatang) 

c) Data tersier 

Data tersier adalah merupakan data-data yang memberikan 

penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yakni seperti Kamus 

baik Kamus Bahasa Indonesia maupun Kamus Bahasa Arab serta 

Kamus-Kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

1.8.2 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis 

menggunakan teknik pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan karakter, 

sebab, hasil, implikasi dan lain-lain dari sesuatu secara tepat dengan 

memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas 

sesuai dengan data dan informasi yang tersedia. 

 

1.9  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah memahami 

permasalahan dan pembahasannya, maka dalam penenelitian ini sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, alasan 

pemilihan judul, Penjelasan Istilah, Rumusan Masalah, Batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjaun pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : A -       dan Tafsir. Dalam bab ini di akan dijelaskan pengertian 

      , metode yang di gunakan dalam penelitian        dan       

        -      . 

BAB III : Kuda dalam Perspektif a -     n dan Sains Modern. Dalam bab 

ini akan dijelaskan kuda dalam perspektif   -                

dalam perspektif sains modern. 

BAB IV : Manfaat kuda dalam kehidupan manusia. Dalam bab ini akan 

dijelaskan manfaat kuda bagi kehidupan manusia. 

BAB V  : Penutup, yaitu mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

mulai dari bab I hingga bab IV, kemudian penulis juga 

memasukan saran-saran demi utuh dan sempurnanya sebuah 

skripsi. 

 

 


