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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 
dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-„Ashr [103]: 1-3).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : CV. ALWAAH, 1993), 

hlm. 1099. 
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KONSEP WAKTU DALAM AL-QUR’AN  
(STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB) 

Oleh: 

M. KHAIRUL WASINI 
NIM. 150.216.1899 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian peneliti yang 
tertarik dengan kajian “konsep waktu dalam Al-Qur‟an (studi tafsir 
Al-Misbah Karya M. Quraish shihab). Al-Qur‟an menyebutkan 
waktu dengan berbagai bentuk. Al-Qur‟an juga menyebutkan 
adanya relativitas waktu, baik relativitas waktu malaikat, 
manusia bahkan Al-Qur‟an menyebutkan bahwa Allah sebagai 
pencipta waktu. Dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan: (1) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab 
mengenai bentuk-bentuk kata waktu dalam Al-Qur‟an. 
(2)Bagaimana pemahaman Quraish Shihab tentang relativitas 
waktu dalam Al-Qur‟an. Permasalahan tersebut dibahas melalui 
studi pustaka, yaitu mengumpulkan data, membaca dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data primer 
diambil dari Kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab dan 
sumber data sekunder diambil dari berbagai macam buku yang 
mempunyai hubungan erat dengan permasalahan skripsi ini. 
Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
metode maudlu‟i. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa saat-saat 
yang dialami oleh manusia harus diisi dengan kerja memeras 
keringat dan pikiran(al-„ashr), segala sesuatu pernah tiada, dan 
bahwa keberadaannya menjadikan ia terikat oleh waktu (al-dahr), 
segala sesuatu ada batas waktu berakhirnya(ajal), perjalanan 
waktu selama 12 bulan(„am), waktu dalam konteks yang berbeda-
beda, dan diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk 
menyelesaikan pekerjaan (al-waqt), waktu mutlak, pendek atau 
panjang ketika pelaksanaan suatu pekerjaan atau saat terjadinya 
suatu peristiwa(hin), akhir masa kehidupan duniawi serta 
kepunahan alam raya beserta isinya(Sa‟ah). Quraish Shihab 
menjelaskan adanya relativitas waktu menurut Al-Qur‟an, baik 
yang berkaitan dengan dimensi ruang, keadaan dan pelaku. 
Dengan kata lain bahwa unsur-unsur pembentuk waktu di dunia 
berbeda dengan unsur-unsur pembentuk waktu di akhirat kelak, 
hal ini telah dibuktikan dengan teori relativitas einstein. Allah 
ketika menghendaki sesuatu hanya dengan kejapan mata, dan 
Allah mengendaki sesuatu hanya dengan mengucapkan kun fa ya 
kun bahkan Allah memberitakan bahwa waktu itu diciptakan 
oleh-Nya. 
 
Kata Kunci : Quraish shihab, konsep waktu (al-„ashr, al-dahr, ajal, 
„am, al-waqt, hin dan sa‟ah), kejapan mata, kun fa ya kun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Al-Qur‟an meruāakan kitab suci yang luar biasa hebatnya baik 

ditinjau dari segi keindahan gaya bahasa ataupun dari isinya. Al-

Qur‟an ketika diturunkan Allah keāada Nabi Muhammad SAW 

pernah menantang semua orang kafir untuk menandinginya, namun 

hingga sekarang tidak ada seorangpun yang mampu menandingi 

keindahan bahasa dan keagungan isinya. Firman Allah ketika 

menantang orang-orang kafir untuk menandingi kehebatan Al-Qur‟an 

terdapat pada surah Al-Baqarah [2]: 23: 

                            

                        

                 
           

 
Artinya: “Dan jika kamu (tetaā) dalam keraguan tentang Al 

Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami 
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal 
Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain 

Allah, jika kamu orang-orang yang benar.2 

 

Al-Quran menantang orang-orang kafir yang ragu terhadap 

kebenaran Al-Quran terletak ketika menantang ahli bahasa pada 

                                                             
2Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi Arab-

Latin”, (Gema Risalah Press : Bandung), hlm. 8. 
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waktu itu. Pendapat yang lebih rojih(kuat) menurut Ibn Katsir 

tentang objek yang ditantang adalah keseluruhan manusia, baik 

dalam keadaan sendiri maupun berkelompok.3 Mereka ditantang 

untuk membuat satu surat yang sepadan dengan Al-Quran dari segi 

keindahan bahasa dan keagungan isinya.  

Sebagian ulama berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran 

terletak pada kesesuaian prinsip-prinsip Al-Quran untuk seluruh 

umat manusia. menurut Al-Zamalkani kemukjizatan Al-Qur‟an 

terletak pada susuanannya yang khusus, ia tidak seperti susunan 

yang umum menurut Fakhruddin Ar-Razi, kemukjizatan al-Qur‟an 

meliputi kefasihannya, uslub-nya yang aneh dan jauh dari cacat. 

Seandainya Al-Qur‟an adalah ārĀduk manusia atau ārĀduk 

masyarakat tertentu pasti tidak akan cocok untuk diterapkan 

sepanjang masa.4 

Sebagian ulama berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran 

terletak pada pemberitaannya tentang hal-hal ghaib. Al-Quran 

memberitahukan dua hal yang terbukti pernah terjadi pada masa 

Rasulallah. Yakni ketika Rasulallah kembali ke Madinah, beliau 

mengumpulkan orang-Ārang Yahudi di sebuah āasar Bani Qainuqa‟. 

Beliau menyamāaikan keāada mereka:” masuklah Islam sebelum 

Allah menimpakan kepada kalian dengan apa yang telah ditimpakan 

kepada kaum Quraish”. Al-Quran ketika itu memberitahukan bahwa 

                                                             
3 Abdullah bin Muhammad  Alu Syaikh, Lubab al-Tafsir Min Ibn Katsiir (Tafsir Ibn 

Katsiir), terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi‟i, Muharram 1426 
H/Februari 2005 M) cet. pertama, hlm. 85-87. 

4 Rachmat Syafe‟i, “Pengantar Ilmu Tafsir”, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 58-
59. 
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Umat Islam akan bergembira dengan memenangankan pertempuran 

atas orang-orang Yahudi di Makkah, yakni ketika bertempur di 

perang Badar yang dimana jumlah kaum yahudi 1.000 orang 

sedangkan kaum muslimin berjumlah 313. Disebut perang Badar 

karena peperangan mereka di lakukan di suatu daerah yang diberi 

nama badar, dinamakan demikian karena disana terdapat mata air. 

Badar terletak antara Mekah dengan Madinah.5 Berita ini 

disampaikan Allah di surah Ali-Imran [3]: 12-13. 

                   

                         

                         

                          

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu 
pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring 
ke dalam neraka Jahannam. dan Itulah tempat yang 
seburuk-buruknya". Sesungguhnya telah ada tanda 
bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu 
(bertempur). segolongan berperang di jalan Allah dan 
(segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala 
melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali 
jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-
Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi 
orang-Ārang yang memāunyai mata hati”.6 

 

Kemukjizatan Al-Quran juga bisa dilihat dari segi kandungan 

ilmu di dalamnya. Al-Quran telah menyebutkan berbagai hakekat 

ilmiah yang belum ditemukan para ilmuwan saat itu seperti bulatnya 

                                                             
5 Abdullah bin Muhammad  Alu Syaikh, Lubab al-Tafsir Min Ibn Katsiir (Tafsir Ibn 

Katsiir), terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi‟i, Muharram 1426 
H/Februari 2005 M) cet. pertama, hlm. 15-17. 

6Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an...,hlm. 93-94.  
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bumi, bergeraknya semua benda-benda angkasa dan sebagainya. Al-

Qur‟an sangat terbuka dan alegĀris ketika ditafsirkan.7 Kemukjizatan 

Al-Quran dari sisi ilmiah dapat dilihat ketika Allah menghendaki agar 

setiap berita dan kejadian terjadi pada waktu tertentu.  

Bila sutau peristiwa terjadi di hadapan kita maka akan 

terbersitlah makna-makna yang menunjukan kemukjizatan ayat-ayat 

yang ada dalam Al-Quran. Kemukjizatan ilmiah ini akan muncul 

sepanjang masa. Kemukjizatan itu akan selalu ditampakkan oleh 

Allah dikarenakan masih ada kaum kafir Quraish yang mengejek dan 

mengancam penjelasan Al-Qur‟an tentang al-haq (kebenran). Allah 

menjelaskan secara singkat dan tegas di surah Al-An‟am [6]: 67.   

                  

Artinya: “Untuk Setiaā berita (yang dibawa Āleh rasul-rasul) 
ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan 
mengetahui”.8 

 
Quraish Shihab mengatakan bahwa setiap berita yang hak ada 

waktu terbuktinya, dan hak tidak akan tersembunyi. Kalaupun pada 

suatu ketika ada yang menghalangi kemunculannya, maka itu hanya 

bersipat sementara.9 

Berdasarkan hal di atas para mufassirin berpendapat bahwa 

berita-berita tentang bumi, langit dalam Al-Quran akan tersingkap 

pada abad penemuannya dan sesunggunya berita yang dikandung 

                                                             
7 Faruq Sherief, “Al-Qur’an Menurut Al-Qur’an, Menelusuri Kalam Tuhan Dari Tema 

Ke Tema”, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1995), hlm. 59. 
8 Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an..., hlm 256.  
9 M Quraish Shihab,  Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 4. hlm. 140. 
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Al-Quran merupakan berita dari Allah yang Maha Mengetahui 

rahasia segala sesuatu. Oleh sebab itu, kewajiban bagi setiap muslim 

untuk terus menggali kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam 

Al-Quran. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya. 

                      
                      

Artinya:”Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-
tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan 
pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka 
bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup 
bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas 
segala sesuatu?10 

 
Salah satu kemukjizatan Al-Qur‟an adalah ketika Allah 

mengungkapkan redaksi waktu dengan berbagai bentuk. Al-Qur‟an 

menggunakan beberapa bentuk yang menunjukkan waktu, seperti 

ghadah, „ashr, bukrah, ashila, „asyiyya‟, „isya‟, layl, nahar, yaum, 

syahr, „am, sanah , waqt, dahr, ajal, „ashr, sa‟ah, dan hin.  

Selain itu juga Allah menunjukkan kemukjizatan Al-Qur‟an 

dengan berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Kadangkala Allah 

bersumpah dengan persoalan saksi, janji, dan ancaman serta 

kadangkala bersumpah dengan keadaan manusia atau seperti Allah 

bersumpah dengan waktu-waktu tertentu seperti wa al-layl (demi 

malam), wa al-nah r (demi waktu siang), wa al-subẖ (demi waktu 

subuh), wa al-fajr (demi waktu fajar), wa al-dhuha (demi waktu 

                                                             
10 Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an..., hlm 965. 



6 

 

 

 

 

dhuha), wa al-„ashr (demi waktu ashar).11 Allah menegaskan 

pentingnya waktu dan keagungan nilainya, seperti yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an Surah Al-Lail [92]: 1-2,  

               

Artinya: ”Demi malam aāabila menutuāi (cahaya siang), Dan 
siang aāabila terang benderang”.12 

 

Dalam surat Al-Fajr [89]: 1-2, 

     

Artinya: Demi fajar,13 
 
Dalam surat Adh-Dhuha [93]:1-2:  

     

 
Artinya: Demi waktu matahari sepenggalahan naik,14 

 

Selanjutnya dalam surat Al-„Ashr [103]: 1-3,  

     

Artinya: Demi masa.15 
 

Hakekatnya dalam pencipataan segala sesuatu baik 

penciptaan alam semesta beserta isinya tidak terlepas dari waktu. 

Waktu adalah seluruh rangkaian saat yag telah berlalu sekarang 

maupun yang akan datang. Waktu adalah sungai yang mengalir ke 

                                                             
11M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 

Umat”, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 721. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1262. 
13Ibid, hlm. 1253.  

14 Ibid, hlm 1265 
15  Ibid, hlm 1284. 
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seluruh sejak dulu kala melintasi desa, kota, pulau bahkan dunia, 

membangkitkan semangat atau meninabobokan manusia.16   

Salah satu konsep dan gagasan yang ada dalam Al-Qur‟an, 

diantaranya adalah waktu. Konsep waktu dalam Al-Qur‟an sangat 

banyak bentuk dan variasinya yang disampaikan Allah SWT dalam 

Kalam-Nya. Dan yang paling sering menjadi pembahasan para ulama 

terdahulu adalah surat Al-„Ashr. Namun hal tersebut wajar sekali 

ditemukan karena Al-Qur‟an itu adalah hal yang sangat agung dan 

tinggi kemukjizatannya. Diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat 

Rasulallah tidak berpisah kecuali setiap mereka membacakan surat 

Al-„Ashr ini keāada temannya. 17 

Di dalam Al-Qur‟an Allah menyebut kata waktu dengan term 

al-„ashr 5 kali dengan berbagai shigah(bentuk). Contohnya di surat 

Al-„Ashr [103]:1-3 dengan bentuk al-„ashr.18 Yakni yang berbunyi 

sebagai berikut. 

                        

               

Artinya:“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
suāaya menetaāi kesabaran”.19 (Al-„Ashr [103]: 1-3). 

                                                             
16 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 

Umat”, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 720. 
17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 15, hlm, 581. 
18 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an Al-Karim, 

Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 463. 
19

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 1284. 



8 

 

 

 

 

Kemudian Allah menyebut waktu dalam bentuk al-dahr di Al-

Qur‟an sebanyak 2 kali. Contohnya (Q.S Al-Insan [76]: 1) sebagai 

berikut.20 

                           

Artinya :“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu 
dari masa, sedang Dia ketika itu belum merupakan 
sesuatu yang daāat disebut?”.21 (Q.S Al-Insan [76]: 
1). 

 
Pada ayat ini, makna al-dahr adalah waktu yang 

berkepanjangan yang telah dan akan dilalui oleh alam dunia ini, ia 

adalah masa wujud alam raya, alam raya  telah wujud jauh sebelum 

wujud manusia.22masyarakat Jahiliyah menganggap bahwa yang 

membinasakan mereka siang dan malam karena siang dan malamlah 

yang menghidupkan dan mematikan mereka sehingga mereka 

mencacinya.23 

Kemudian di Al-Qur‟an, kata ajal disebutkan sebanyak 56 

kali.24 Contohnya di surah Al-An‟am [6]: 2 Allah menyebut waktu 

dengan bentuk ajal. Yang berbunyi sebagai berikut.  

                                                             
20 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an Al-Karim, 

Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 264. 
21 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1199. 

22M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, hlm, 652. 
23 Abdul Gaffar, Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an,Tafsere, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2014, 

hlm. 5. 
24 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an Al-

Karim, Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 14-15. 
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Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah 
itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi 
suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia 
sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih 
ragu-ragu (tentang berbangkit itu).25 

 
Kata ajal pada ayat di atas berarti akhir segala sesuatu atau, 

usaha, kegiatan, dan peristiwa apapun. Ajal akan datang pada segala 

sesuatu. Terkadang akan didahulukan terkadang akan ditunda. Allah 

menjelaskan bahwa apabila telah datang ajal kematian manusia 

maka ajal itu tidak bisa diundur atau dimajukan. Ajal di ayat ini 

menurut Quraish shihab adalah ajal kematian dan ajal kebangkitan26  

Di  surah Yusuf [12]:49 Allah menyebut waktu dalam bentuk 

„am. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. 

                    

Artinya: “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang 
padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 
dimasa itu mereka memeras anggur."27 

 
Pada ayat ini, kata „am digunakan untuk menunjukan 

perjalanan waktu selama 12 bulan atau biasa disebut satu tahun.28 

Kata „am di Al-Qur‟an disebut 3 kali di surat dan ayat yang berbeda, 

yaitu: Surah At-Taubah [9]:126, surah Yusuf [12]:49 dan Al-

Baqarah[2]: 259. 

                                                             
25Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 239.  
26 M Quraish Shihab,  Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 4. hlm. 11 

27 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm, 459.  
28Luluul Wardah, “Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an”, (Skripsi, Fuad IAIN Ponorogo, 

Ponorogo , 2018), hlm.48.  
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Kemudian di surat An-Nisa‟ Allah  menyebut waktu dalam 

bentuk al-waqt. Kata waktu dalam shigoh(bentuk) al-waqt disebut 13 

kali di Al-Qur‟an.29  Kata ini berasal dari akar kata  َ َ َو  yang terdiri 

dari tiga huruf, yaitu: wau, qof, dan ta, yang artinya menentukan/ 

menetapkan waktu. Kata al-waqt tersebut digunakan untuk 

menunjukkan batas akhir kesempatan atau peluang untuk 

menyelesaikan pekerjaan.30 Contohnya pada Asy-Syuar  [26]: 38. 

                 

 
Artinya: “Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang 

ditetaākan di hari yang ma'lum”.31 
 

Ayat diatas kata al-waqt diungkapkan dengan al-miqat, patron 

kata ini digunakan dalam arti alat sehingga miqat pada hakikatnya 

berarti alat yang menunjukkan waktu atau jam. Yang dimaksud 

disini adalah waktu itu sendiri. Dalam bahasa al-Qur‟an kata  َ َ َو   

digunakan dalam arti masa penyelesaian satu aktivitas.32 Arti ini 

tercermin dari waktu-waktu shalat yang memberi kesan tentang 

keharusan adanya pembagian teknis mengenai masa yang dialami 

(seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan 

seterusnya), dan sekaligus keharusan untuk menyelesaikan 

                                                             
29Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an Al-

Karim, Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 757. 
30 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 

Umat”, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 547. 
31  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 722. 
32 M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an)”, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 39. 
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pekerjaan dalam waktu-waktu tesebut, dan bukannya 

membiarkannya berlalu kosong tanpa arti. 

Dan kemudian di Al-Qur‟an Allah menyebut waktu dengan 

bentuk hin. Di dalam Al-Qur‟an kata hin dapat dipahami dan 

dimengerti melalui salah satu contohnya Surah Ibrahim [14]:25. 

Allah menyebut waktu dalam bentuk hin di dalam al-Qur‟an 

sebanyak 35 kali.33 Dipahami dalam arti waktu secara mutlak, 

pendek atau panjang.34 Contoh ayatnya sebagai berikut. 

                    

         

Artinya: “PĀhĀn itu memberikan buahnya āada Setiaā musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 
supaya mereka selalu ingat”.35 

 

Kemudian ayat Al-Qur‟an yang menyebut waktu dalam bentuk 

sa‟ah dalam Al-Qur‟an diulang sebanyak 49 kali.36 Kata sa‟ah adalah 

akhir masa kehidupan duniawi serta kepunahan alam. Yang terdapat 

pada Surah  An-Nahl [16]: 61. 

                                                             
33 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an Al-

Karim, Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 222-223. 
34 Luluul Wardah, “Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an”, (Skripsi, Fuad IAIN Ponorogo, 

Ponorogo , 2018), hlm.56. 
35 35Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 492. 

36 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an Al-
Karim, Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 371. 



12 

 

 

 

 

                      

                      

           

”Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, 
niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi 
sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah 
menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang 
ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang 
ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) 
mendahulukannya.”37 (Q.S An-Nahl [16]: 61). 

 

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah akan membinasakan 

semua manusia, bahkan tidak akan membiarkan hidup walau hanya 

satu yang melata pun. Ini oleh banyak ulama dipahami bahwa yang 

akan dibinasakan-Nya bukan hanya manusia yang 

mempersekutukan Allah atau yang melakukan kedzaliman, tetapi 

semua yang ada di bumi. Hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa 

manusia semuanya terjerumus dalam kezaliman besar atau kecil. 

Karena itu, semua dibinasakan-Nya.38 

Dari sekian jumlah bentuk-bentuk waktu di dalam Al-Qur‟an, 

penulis mencantumkan tujuh bentuk waktu. Karena menurut 

penulis, tujuh term di atas sudah mewakili bentuk-bentuk yang lain 

dalam merumuskan pemahaman Al-Qur‟an tentang kĀnseā waktu 

ditambah dengan penjelasan Quraish Shihab mengenai relativitas 

waktu. Dari tujuh bentuk diatas penulis akan meneliti makna-makna 

                                                             
37 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 522. 

38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 7, hlm. 269. 
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lain yang erat kaitannya dengan masing-masing term tersebut. Ketika 

menafsirkan ayat-ayat tentang waktu tersebut, penulis akan mencari 

dan menelusuri asbab al-nuzul dari ayat tersebut. Penulis akan 

mencari munasbah ayat yang satu dengan ayat lainnya tentang 

waktu.  Penulis juga akan berusaha menghimpun ayat-ayat yang 

berkaitan dengan waktu. Dan terakhir, penelitian ini akan 

menjabarkan pemahaman Quraish Shihab tentang relativitas waktu 

dalam Al-Qur‟an. 

Pemahaman mengenai ayat-ayat waktu yang ditafsirkan 

Quraish Shihab akan dihubungkan dengan relativitas yang 

disebutkan Quraish shihab sehingga menjadi sebuah kesimpulan 

dan tujuan dari penelitian ini. Bentuk-bentuk waktu yang disebutkan 

oleh Al-Qur‟an ini erat kaitannya dengan relativitas waktu. Maka dari 

itu peneliti akan mencoba menjelaskan konsep waktu berdasarkan 

bentuk-bentuk waktu dan relativitas waktu tersebut. 

B. Rumusan Dan Batasan Masalah 

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab mengenai bentuk-bentuk 

kata waktu dalam Al-Qur‟an ? 

2. Bagaimana pemahaman Quraish Shihab tentang relativitas waktu 

dalam Al-Qur‟an ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah peneliti ingin : 

a. Mengetahui dan memahami penafsiran Quraish Shihab 

mengenai bentuk-bentuk kata waktu dalam Al-Qur‟an. 
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b. Mengetahui dan memahami penafsiran Quraish Shihab 

tentang relativitas waktu dalam Al-Qur‟an. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis 

sebagai syarat menyelesaikan strata 1 (S1) di UIN Mataram 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Ilmu Qur‟an 

Dan Tafsir (IQT).  

b. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan tambahan hazanah keilmuan Islam dalam memahami 

bentuk-bentuk kata waktu menurut Quraish Shihab dalam 

Tafsir Al-Mishbah. 

D. Telaah Pustaka 

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai waktu 

dalam Al-Qur‟an. Namun sejauh āenelusuran yang āenulis lakukan, 

masih sangat sedikit buku maupun skripsi yang membahas secara 

khusus tentang waktu dalam al-Quran dengan memfokuskan kajian 

pada kata waktu dari segi bentuk-bentuk waktu di Al-Qur‟an dan 

relativitas waktu di Al-Qur‟an menurut Quraish Shihab. Berikut di 

bawah ini penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:  

1. Skripsi Barokatus Sholikhah, mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin 

dan Humaniora tahun 2018 yang berjudul Waktu Dalam Al-Qur‟an 

(Studi Analisis Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Term Waktu 

Dalam Tafsir Al- Misbah. Di dalam skripsi ini diuraikan makna 

waktu dalam persefektif term atau redaksi dalam Al-Qur‟an, 
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misalnya term dahr, ajal, waqt, sa‟ah, amadan, mattan, dan hiynan 

dengan titik konsentrasi kitab tafsir al-Misbah.39 

2. Skripsi Risnasari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alaudin 

Makassar Jurusan Ilmu Al-Qur‟an Dan Tafsir Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Tahun 2015 Dengan Judul 

Manajemen Waktu Dalam Al-Qur‟an (Kajian Tafsir Tahlili QS Al-

Hasyr[59]:18). Di dalam skripsi ini diuraikan bagaimana teknik 

memanajemen waktu dengan 4 unsur atau metode, pertama; 

planning, kedua; organizing, ketiga; actuating, keempat; 

controlling, kelima; evaluating.40 

3. Skripsi Luluul Wardah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo Jurusan Ilmu Qur‟an Dan Tafsir Fakultas 

Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Tahun 2018 Dengan Judul 

Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an (Studi Tafsir Tematik). Di dalam 

skripsi tersebut dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk 

pengungkapan waktu dalam Al-Qur‟an, bagaimana āandangan Al-

Qur‟an tentang waktu dan manfaat waktu menurut al-Qur‟an.41 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, yakni terletak pada jumlah bentuk waktu yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan tujuh bentuk, yakni bentuk al-„ashr, al-

dahr, ajal, „am, al-waqt, hin dan sa‟ah dan perbedaannya di relativitas 

waktu di al-Qur‟an yang diungkaā Āleh Quraish Shihab. 

                                                             
39Barokatus Sholikhah, Konsep Waktu dalam Al-Qur‟an”, ( skripsi, Fakultas ushuluddin 

dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang, 2018), hlm.1. 
40 Risnasari, Menajeman Waktu Menurut Al-Qur‟an”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015), hlm.1  
41 Luluul Wardah, “Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an”, (Skripsi, Fuad IAIN Ponorogo, 

Ponorogo , 2018), hlm.1. 
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E. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang waktu 

a. Definisi Konsep 

1) Kesan mental, sebuah pikiran, pernyataan, gagasan dari 

seberang tingkat kenyataan atau abstraksi, yang digunakan 

dalam berpikir abstrak.  

2) Sesuatu yang memampukan pikiran untuk membedakan 

satu hal dari yang lainnya. 

3) Apa yang dimaksud (apa yang dibayangkan) oleh term yang 

digunakan untuk menggambarkannya. 

4) Terkadang digunakan untuk merujuk pada universa-

universa yang diabstarksikan dari partikular-partikular.42 

b. Definisi waktu 

Kata waktu adalah kata yang majemuk baik dalam 

bahasa  Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Kata waktu 

mempunyai keragaman makna ketika dikontekskan dengan 

kata yang lainya dan ketika ditelusuri akar katanya dalam 

bahasa Arab. Setidaknya kata waktu memiliki beberapa makna 

yang terkandung didalamnya. 

Kata waktu di artikan dalam kamus Bahasa Indonesia 

sebagai berikut. 

1) Seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau 

keadaan berada atau berlangsung. 

2) Lamanya (saat tertentu). 

                                                             
42 Tim Penulis Rosda, “Kamus filsafat, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 1995), hlm. 

56. 
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3) Saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu. 

4) Kesempatan, tempo dan peluang. 

5) Ketika, saat. 

6) Hari (keadaan hari). 

7) Saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.43 

Pandangan Al-Qur‟an mengenai waktu yaitu:  

1) Kata al-„ashr, kata al-„ashr dalam al-Qur‟an disebut sebanyak 5 

kali. Salah satu contohnya di surah Al-„Ashr [103] 1.44 

2) Kata al-dahr, kata al-dahr, dalam Al-Qura‟n diulang sebanyak 2 

kali. Salah satu contohnya di surah Al-Insan [76]: 1.45 

3) Kata ajal, kata ajal dalam Al-Qur‟an diulang sebanyak 56 kali. 

Salah satu contohnya di surah Yunus [10]: 49.46 

4) Kata al-waqt, kata waqt dalam al-Qur‟an diulang 13 kali. 

Derivasinya dalam  berbagai bentuk, 1 dalam bentuk fi‟il madli 

(kata kerja waktu lampau) dan 12 dalam isim (kata benda). 

Salah satu contoh kata waqt yang berbentuk isim terdapat 

pada surah An-Nisa‟ [4]: 103. Sedangkan kata waqt yang 

berbentuk kata kerja terdapat pada surah Al- Mursal t [77] 

ayat 11, Al-Hijr [15] ayat 38, Sh d [38] ayat 81, Al-A‟r f [7] ayat 

142, 143, 155, dan ayat 187, Asy-Syuar  [26] ayat 38, Al-

                                                             
43Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 1554.   
44 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadz AlQur‟an Al-

Karim, Dar al-Hadits, Kairo, Tahun 1364. H, hlm. 463. 
45 Ibid, hlm. 264. 
46 Ibid, hlm. 14-15 
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W qi‟ah [56] ayat 50, An-Naba‟ [78] ayat 17, Ad-Dukh n [44] 

ayat 40, Al-Baqarah [2] ayat 189. 47 

5) Kata hin, ayat Al-Qur‟an yang menyebut waktu dalam bentuk 

hin disebut sebanyak 35 kali. Salah satu contohnya di surah Al-

A‟raf [7]: 24.48 

6) Kata sa‟ah, kata sa‟ah dalam Al-Qur‟an disebut sebanyak 49 

kali. Surah  An-Nahl [16]: 61.49 

7) Kata „am, kata „am dalam Al-Qur‟an disebut 3 kali, yaitu: Surah 

At-Taubah [9]:126, surah Yusuf [12]:49 dan Al-Baqarah[2]: 259. 

c. Relativitas Waktu Menurut Al-Qur’an dan Sains 

Relativitas waktu menurut Al-Qur‟an: 

1. Relativitas waktu bagi Allah. 

2. Relativitas waktu malaikat. 

3. Relativitas waktu manusia.50 

Relativitas waktu menurut Sains 

1. Relativitas khusus 

2. Relativitas umum.51 

F. Metode Penelitian 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang 

dilakukan dalam proses penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu: 

 

                                                             
47 Ibid, hlm. 757. 
48 Ibid, hlm. 222-223. 
49 Ibid, hlm. 371. 

50 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 
Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm, 724. 

51 Betrand Russel, Teori Relativitas Einstein, hlm. 76. 
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1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pengumpulan yang dilakukan maka jenis 

penelitiannya adalah (library research), yang erat kaitannya 

dengan studi pustaka dan dilengkapi oleh informasi-informasi 

para peneliti terdahulu. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Primer : berupa al-Qur‟an dan kitab Tafsir al-Misbah. 

b. Sekunder : buku-buku penunjang seperti wawasan al-Qur‟an 

karya Quraish Shihab, dan tafsir Ibn Katsir maupun karya 

ilmiah (Skripsi, Jurnal, Tesis, maupun Artikel) terdahulu, 

khususnya yang ada kaitannya dengan penelitian konsep 

waktu dalam Al-Qur‟an. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, 

skripsi dan sebagainya, yang berkaitan erat dengan judul 

penelitian ini.  

4. Teknik Analisis Data 

a. Metode tematik atau maudlui’  

Langkah yang harus ditempuh, antara lain:   

1) Menetapkan masalah yang dibahas yakni tentang waktu. 

2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan waktu. 

3) Mencari asbab al-nuzul (jika ada).  
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4) Mengkaji kecenderungan masing-masing bentuk-bentuk 

waktu di al-Qur‟an. 

5) Mengkaji makna lain dari  bentuk-bentuk waktu yang ada 

di Al-Qur‟an. 

6) Mengkaji pemahaman ayat-ayat tentang waktu dari 

pendapat Quraish Shihab untuk menjadi sebuah konsep 

yang utuh. 52 

b. Metode deskriptif   

Metode ini dimaksudkan untuk membuat gambaran 

(deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

dokumen-dokumen yang ditemukan, baik dalam bentuk buku-

buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan bertujuan agar pembahasan teratur, 

berurutan dan tersistem sesuai dengan tema bab-bab yang akan 

menjadi fokus pembahasan. 

BAB I Pendahuluan 

Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Gambaran Umum Tentang Waktu 

Dalam bab ini diuraikan tentang definisi waktu, menguraikan 

tujuan waktu diciptakan, menguraikan tentang bagaimana bentuk-

                                                             
52 Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya, terj.  

Rosihun Anwar, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002). hlm. 51. 
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bentuk waktu di dalam Al-Qur‟an, serta menyebutkan 

kecenderungan dari masing-masing bentuk-bentuk kata waktu di 

dalam al-Qur‟an.  

Bab III Biografi Quraish Shihab Tafsirannya 

Di dalamnya menguraikan biografi tentang Quraish Shihab 

yang terdiri dari biografi Quraish Shihab, karya-karya Quraish 

Shihab, dan tentang kitab Al-Mishbah karya Quraish Shihab,  yang 

di dalamnya terdapat latar belakang penulisan tafsir Al-Mishbah, 

sistematika dalam kitab tafsir Al-Mishbah, metode dan corak tafsir 

Al-Mishbah. Dalam bab ini, dijelaskan juga tentang konsep waktu 

dalam Al-Qur‟an, serta membahas tentang āenafsiran M. Quraish 

Shihab tentang ayat-ayat waktu di dalam Al-Qur‟an, serta membahas 

analisis waktu dalam Al-Qur‟an berdasarkan bentuk-bentuknya. 

Bab IV Analisis Bentuk-Bentuk Waktu Dalam Al-Qur’an dan 

Relativitas waktu menurut Quraish Shihab 

Di dalamnya berisi analisis secara sistematis mengenai 

bentuk-bentuk waktu yang ada di dalam Al-Qur‟an, yakni tujuh 

bentuk-bentuk waktu dalam al-Qur‟an. Bab ini akan menguraikan 

Implikasi- implikasi penggunaan kata waktu dalam Al-Qur‟an serta 

penjelasan mengenai tata cara mengisi waktu dalam Islam.  

BAB V Penutup 

Bab ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

seluruh rangkaian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Pada 

bab ini juga terdapat saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG 

KONSEP WAKTU 
 
 

A. Pengertian Konsep Waktu 

Secara etimologi, konsep dapat dilihat di kamus Filsafat. 

Setidaknya ada 4 definisi konsep, yakni sebagai berikut. 

1. Kesan mental, sebuah pikiran, pernyataan, gagasan dari seberang 

tingkat kenyataan atau abstraksi, yang digunakan dalam berpikir 

abstrak.  

2. Sesuatu yang memampukan pikiran untuk membedakan satu hal 

dari yang lainnya. 

3. Apa yang dimaksud (apa yang dibayangkan) oleh term yang 

digunakan untuk menggambarkannya. 

4. Terkadang digunakan untuk merujuk pada universa-universa yang 

diabstarksikan dari partikular-partikular.53 

Kata waktu adalah kata yang majemuk baik dalam bahasa  

Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Kata waktu mempunyai 

keragaman makna ketika dikontekskan dengan kata yang lainya dan 

ketika ditelusuri akar katanya dalam bahasa Arab. Setidaknya ada 7 

definisi waktu di dalam kamus Bahasa Indonesia sebagai berikut. 

4. Seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang dan yang 

akan datang. 

5. Saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. 

6. Kesempatan, tempo atau peluang. 

                                                             
53 Tim Penulis Rosda, “Kamus filsafat”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 1995). hlm, 

56. 



23 

 

 

 

 

7. Ketika atau saat terjadinya sesuatu.54 

Konsep waktu diartikan sebagai apa yang dimaksud (apa yang 

dibayangkan) oleh term yang digunakan untuk menggambarkan 

waktu oleh Al-Qur‟an. KĀnseā juga dimaknai sebagai Sesuatu yang 

memampukan pikiran untuk membedakan satu hal dari yang 

lainnya. Yakni dengan kata lain, pikiran mengenai waktu harus 

dibedakan dengan kata-kata lain, agar kata tersebut dipahami secara 

konperehensif dan utuh.  

Sehari, sepekan, sebulan dan setahun merupakan unit waktu 

dalam sistem kalender yang dipergunakan untuk keperluan hidup 

sehari-hari yang secara umum mengacu pada siklus fenomena langit, 

rotasi planet Bumi, periode sinodis Bulan dan revolusi Bumi 

mengelilingi Matahari dengan mengacu titik Aries.55  

Waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh sejak dulu kala 

melintasi desa, kota, pulau bahkan dunia, membangkitkan semangat 

atau meninabobokan manusia. Ia diam seribu  basa, sampai-sampai 

manusia sering tidak menyadari kehadirannya dan melupakan 

nilainya, walaupun segala sesuatu selain Tuhan, tidak akan mampu 

melepaskan diri darinya.56 

Waktu adalah kehidupan manusia itu sendiri. Apabila 

digunakan untuk berfikir akan menjadi kekuatan. Apabila digunakan 

                                                             
54M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm. 721. 
55 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Gedung Bayt Al-Qur‟an Dan Museum Istiqlal, 
Waktu Dalam Presfektif Al-Qur’an Dan Sains, Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2013. hlm. 51. 
56M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm. 720. 
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untuk membaca akan menjadi sumber kebijaksanaan. Apabila 

digunakan untuk berdoa akan menjadi keberkahan dan rahmat. Jika 

digunakan untuk beramal akan mengantarkan menuju surga. Dan 

apabila digunakan untuk bekerja akan menjadi keberhasilan.  

Pada perubahan waktu yang alamiah siang dan malam, 

pergantian musim, fenomena sosial juga berlangsung di dalamnya. 

Pagi hingga sore biasa digunakan untuk bekerja, sedangkan malam 

digunakan untuk istirahat. Dalam musim tertentu, para petani 

bercocok tanam, musim berikutnya memanen hasil tanamannya. 

Para nelayan melaut pada cuaca tertentu, mereka beralih profesi saat 

cuaca tak mengizinkan mereka untuk melaut.57 

Dalam dunia akademis, waktu dikenal sebagai besaran fisika 

seperti halnya suhu yang dirasakan sebagai panas atau dingin. Bisa 

juga seperti massa yang dirasakan berat atau ringan, atau seperti 

ukuran ruang, panjang atau volume yang dengannya kita paham 

ukuran besar atau kecil. Waktu tak bisa dilihat, didengar, dan 

dirasakan, tetapi waktu senantiasa menyertai kehidupan.58 

Dalam pengetahuan umum masyarakat mengenai waktu 

seringkali mengacu pada fenomena alamiah dan piranti waktu yang 

menunjuk pada kalender, jam atau perangkat lainnya. Jam 

menggambarkan bagaimana waktu berjalan detik demi detik, hari 

demi hari berganti, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. 

Sedangkan waktu alamiah, menunjuk pada gerakan waktu kosmos 

                                                             
57 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Gedung Bayt Al-Qur‟an Dan Museum Istiqlal, 

Waktu Dalam Presfektif Al-Qur’an Dan Sains, Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-
Qur‟an, 2013. XXX. 

58 Ibid, hlm. XXXI. 
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yang mengakibatkan perubahan musim, pagi, siang, senja, malam, 

dini hari. Pada dasarnya, konsep yang mendasar mengenai waktu 

pada sebagian besar masyarakat di dasari oleh periode rotasi bumi 

yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. 

Bentuk-bentuk waktu dalam Al-Qur‟an sangat banyak bentuk 

yang disampaikan Allah SWT dalam Kalam-Nya. Dan yang paling 

sering menjadi pembahasan para ulama terdahulu adalah surat al-

„Ashr. Namun hal tersebut wajar sekali ditemukan karena Al-Qur‟an 

itu adalah hal yang sangat agung dan tinggi kemukjizatannya. 

Sebagaimana ungkapan Amr bin Ash, seorang sahabat nabi, beliau 

menjawab pertanyaan Musailamah al-Kadzdzab tentang apakah 

surat yang diturunkan keāada nabi saw. beliau menjawab,” telah 

diturunkan kepadanya surat yang ringkas namun sangat padat 

maknanya, yaitu surat al-„Ashr. imam Syafi‟i juga āernah berkata, 

“seandainya manusia mencermati surat inisecara seksama, niscaya 

surat ini akan mencukuāi mereka”.59 

Dalam Al-Qur‟an yang menyebutkan kata waktu dalam term 

al-„ashr terdapat pada surat al-„Asrh [103]:1-3 berikut.60  

                        

              

                                                             
59 Abdullah bin Muhammad  Alu Syaikh, Lubab al-Tafsir Min Ibn Katsiir (Tafsir Ibn 

Katsiir), terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi‟i, Muharram 1426 
H/Februari 2005 M), cet. pertama, hlm. 536. 

59 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin, Tafsir Juz Amma, terj. Ust. Abu Ihsan Al-
atsari, ( Solo: At-Tibyan, 2006), hlm, 535. 

60 Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam jalalud-din As-suyuthi, terj. Jalalain Berikut 
Asbabun Nuzul, terj. Mahyudin syaf dan Bahrun Abubakar, (Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 
1990), cet. pertama, hlm. 2780. 
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Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-

benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran”.61 

 
Para ulama‟ seāakat mengartikan kata al-„ashr pada ayat 

pertama surah ini dengan waktu, hanya saja mereka berbeda 

pendapat-tentang waktu yang dimaksud. Ada yang berpendapat 

bahwa ia adalah waktu atau masa dimana langkah dan gerak 

tertampung di dalamnya. Adalagi yang menentukan waktu tertentu 

yakni waktu dimana shalat „Ashar daāat dilaksanakan. Pendaāat 

ketiga ialah waktu atau masa kehadiran Nabi Muhammad SAW 

dalam pentas kehidupan ini.62  

Sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian dan 

kebinasaan yang besar dan beragam. Di ayat ke-3 dalam surah ini 

mengecualikan orang-orang yang melakukan empat kegiatan pokok 

yaitu beriman dengan keimanan yang benar, lalu membuktikannya 

dengan mengerjakan amal-amal saleh, yakni yang bermanfaat, 

selanjutnya saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat 

tentang kesabaran dan ketabahan. 

Ayat ini dimulai dengan bersumpah, dikarenakan untuk 

membantah anggapan sebagian orang yang mempersalahkan waktu 

dalam kegagalannya. Tidak ada sesuatu yang dinamai masa sial atau 

masa mujur, karena yang berpengaruh adalah kebaikan dan 

keburukan usaha seseorang. Dan inilah yang paling urgen di dalam 

                                                             
61 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 1284. 
62 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 15, hlm. 584. 
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baik atau buruknya akhir suatu pekerjaan, karena masa selalu 

bersipat netral. Demikian Muhammad Abduh menjelaskan yang 

dikutip oleh Quraish Shihab.63 

Dapat juga dikatakan bahwa pada surah ini Allah bersumpah 

demi waktu dan dengan menggunakan kata „ashr , tidak 

menggunakan bentuk kata yang lainnya, untuk menyatakan bahwa: 

Demi waktu (masa) dimana manusia mencapai hasil setelah memeras 

tenaganya, sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang dicapainya 

itu, kecuali ia beriman dan beramal sholeh. Kerugian tersebut 

mungkin tidak dirasakan pada waktu dini, tetapi pasti akan 

disadarinya pada waktu ashr kehidupannya menjelang matahari 

hayatnya terbenam. Itulah agaknya rahasia Tuhan memilih kata 

“ashr untuk menunjuk kepada waktu secara umum.64  

B. Relativitas Waktu 

Relativitas waktu terdiri dari dua kata yaitu relativitas dan 

waktu. Relativitas ialah dalam Kamus Ilmiah populer, relativitas yaitu 

kenisbian, kerelatifan.65 Sedangkan dalam Kamus Istilah Ilmu Fisika 

relativitas adalah teori fisika yang melibatkan sifat umum 

perambatan cahaya dan sebagai akibatnya terjadi ketergantungan 

ruang, waktu, dan pengukuran mekanis lain pada gerak pengamat 

yang melakukan pengukuran itu.66 waktu diteliti sebagai besaran 

fisika, sebagaimana halnya massa yang dirasakan berat atau ringan, 

                                                             
63 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm. 737. 
64 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 15, hlm. 585. 
65 M. Dahlan Al-Barry, kamus ilmiah populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 666. 
66 Suharmin Syukur, Relativitas Waktu Dalam Al-Qur‟an(Suatu Kajian Maudlu‟i), 

(skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017.    
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cuaca yang dirasakan sebagai dingin atau panas. Bisa juga seperti 

halnya ukuran ruang, panjang atau volume yang dengannya dipaham 

ukuran besar atau kecil.67  

Sedangkan relativitas waktu menurut Al-Qur‟an sangat 

sederhana namun itu menjadi salah satu dogma agama yang bersifat 

mutlak bagi umat Islam. Dalam empat belas abad yang lalu Al-Qur‟an 

telah menyebutkan adanya relativitas waktu. setidaknya ada tiga 

macam relativitas waktu yang disebutkan oleh Al-Qur‟an.  

1. Relativitas Waktu bagi Allah 

Sebagaimana kepercayaan orang-orang beriman, bahwa 

Allah berada diluar batas-batas waktu. Karena itu, dalam al-

Qur‟an  ditemukan  kata  kerja  lamāau yang dalam bahasa Arab 

diartikan sebagai suatu peristiwa yang akan terjadi di masa 

depan.  Allah SWT berfirman dalam QS al-Nahl [16]: 1.68 

            

Artinya: “Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka 
janganlah kamu meminta agar disegerakan 
(datang) nya”.69 

 

Bentuk kalimat semacam ini dapat membingungkan para 

pembaca mengenai  makna yang  kalimat tersebut, karena kiamat 

belum datang. Tetapi di sisi lain jika memang telah datang  seperti  

bunyi  ayat, mengapa pada ayat tersebut dilarang meminta 

disegerakan kedatangannya? Kebingungan itu akan terjawab jika 

                                                             

 
68 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, Tafsir Te matik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 725. 
69 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 512. 
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disadari bahwa Allah berada di luar dimensi waktu. Sehingga 

bagi-Nya, masa lalu, kini, dan masa yang  akan datang  sama  

saja. Dialah yang menentukan kadar (qadar ) bagi waktu di alam 

raya ini, dengan memberi batasan waktu akan menjadi 

melengkung(dibatasi waktu) bila dalam gravitasi yang kuat atau 

kecepatan yang sangat tinggi.70  

Allah ketika menghendaki sesuatu, sangat lah mudah 

hanya dengan kejapan mata. Karena Allah berada di luar dimensi 

manusia. Allah tidak membutuhkan waktu demi mencapai hal 

yang dikehendakinya. Karena Allah telah menegaskan dalam 

firman-Nya: 

                        

 
Artinya:”Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia 

menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
keāadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia”.71 

 

Lebih lanjut lagi, Allah menjelaskan bahwa waktu itu 

diciptakan untuk makhluknya, sebagaimana dalam QS. An-

Naba‟[78]: 10-11. 

                 

 
Artinya:”Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan 

Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.72 
 
 

                                                             
70 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur‟an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 726. 
71 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 883. 
72 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 1211. 
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2. Relativitas Waktu Malaikat 

Ketika Al-Qur‟an berbicara tentang waktu yang ditemāuh 

oleh malaikat menuju hadirat-Nya. Salah satu ayat Al-Qur‟an 

menyatakan perbandingan waktu dalam sehari kadarnya sama 

dengan lima puluh ribu tahun bagi makhluk lain(manusia). 

                                

 
Artinya:”Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) 

kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 
limaāuluh ribu tahun”.73 

 

Jika malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, maka wajar 

saja malaikat mengalami relativitas waktu. sebagaimana manusia, 

malaikat juga termasuk makhluk Allah. Sedangkan cahaya 

merupakan kecepatan yang mutlak di alam raya ini. Maka ia 

dengan mutlak kemana saja dengan kecepatan tinggi. 

Dengan kecepatan yang seperti itu tentu waktu bagi 

malaikat menjadi sangat lambat. Karena diperkirakan 

malaikatadalah makhluk yang tidak pernah mengalami mati. 

Maka pemahaman ini sejalan dengan perbandingan waktu sehari 

bagi malakaikat sebanding dengan ribuan tahun bagi manusia. 

3. Relativitas Waktu Manusia 

Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda dengan 

waktu yang dialaminya kelak di akhirat. Ini disebabkan dimensi 

                                                             
73 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 1169. 
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kehidupan di dunia berbeda dengan dimensi kehidupan di 

akhirat. Sebagaimana penjelasan dalam surat al-Kahfi[18]:19: 

                         
                                 

                        

                           

 
Artinya:”Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar 

mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. 
berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah 
berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka 
menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau 
setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan 
kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu 
berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di 
antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa 
uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat 
manakah makanan yang lebih baik, Maka 
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, 
dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan 
janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 
seĀrangāun”.74 

 
Dalam ayat tersebut dikisahkan sekelompok pemuda ashab 

al-kahfi yang ditidurkan oleh Allah di dalam Gua selama 309 

tahun, tapi mereka mengira berada di dalam gua hanya selama 

satu hari atau setengah hari. Ini menunjukkan bahwa relativitas 

waktu bagi manusia memang benar adanya. Relativitas waktu, 

kini dapat dipahami dari teori-teori fisika modern. Jika dilihat dari 

kenisbian atau relativitas waktu manusia yang dijelaskan oleh 

ayat diatas, maka secara umum perputaran waktu  dipengaruhi 

                                                             
74

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 565. 
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oleh gravitasi dan kecepatan cahaya matahari ketika terpancar ke 

planet Bumi.  

Di dalam teori relativitas Einstein ada dua relativitas waktu 

yang dirumuskan oleh Einstein yaitu, teori relativitas khusus dan 

teori relativitas umum. 

1. Teori relativitas khusus 

Einstein menyusun teori relativitas khusus pada tahun 

1995.75 Merce Chunningham mengambil peryataan dari 

ilmuwan Albert Einstein “there are no fixed point in space. 

Everything in the universe is moving all the time” (Tidak ada 

fokus tertentu atau kerangka acuan tertentu di jagat raya. 

Segala hal di alam semesta bergerak setiap saat).76 Menurut 

teĀri einsten,‟āengamat‟ manaāun bĀleh menganggaā dirinya 

„diam‟. Oleh karena itu, semua gerak menjadi relatif terhadaā 

pengamat.77 

Teori relativitas khusus muncul sebagai cara untuk 

menjelaskan fakta fakta mengenai elektromagnetis. Satu hal 

yang membuat Einstein memikirkan tentang relativitas adalah 

pertentangan antara teori fisika newton dengan teori 

persamaan Maxwell. Ingatlah bahwa kelebihan dari teori 

persamaan Maxwell langsung memberikan nilai kecepatan 

gelombang elektromagnetik yang merambat dalam ruang. 

Nilainya sama dengan kecepatan cahaya yang selalu tetap. 

                                                             
75 John gribbin,”Bengkel ilmu:Fisika modern”, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm.46. 
76 Dewi sinta fajarwati, (Skripsi, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta 2016), hlm. 11. 
77 John gribbin,”Bengkel ilmu:Fisika modern”, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm.47.  
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Tidak peduli apakah sumber cahaya mendekat, ataukah 

menjau, ataukah berputar-putar, bahkan diam saja. Juga 

tidak peduli apakah kita berada dalam pesawat luar angkasa 

yang melaju dengan kecepatan setengah cahaya, relatif 

terhadap Matahari serta mengukur kecepatan cahaya yang 

datang dari Matahari.  

Persamaan Maxwell memastikan kecepatan cahaya 

selalu tetap. Dan bila ada dua pesawat ruang angkasa, satu 

meluncur menuju Matahari dengan kecepatan setengah 

kecepatan cahaya dan yang lain meluncur menjauhi Matahri 

dengan kecepatan setengah kecepatan cahaya, keduanya akan 

tetap mendapat ukuran kecepatan cahaya dari  Matahari 

dengan jumlah yang sama. Siapapun dan di pelanet manapun 

akan tetap memperoleh hasil yang sama, walaupun tiap 

pelanet mengorbit Matahari dengan kecepatan yang berbeda-

beda.78  

Selain itu terdapat sisi lain yang sangat penting dalam 

teori relativitas khusus yaitu bahwa meskipun jarak dan 

waktu itu berbeda-beda bagi pengamat yang berlainan, namun 

dapat diturunkan besarannya yang disebut dengan, selang 

dari keduanya, yang sama bagi pengamat. Selang itu serupa 

waktu, apabila waktu diantara peristiwa-peristiwanya itu lebih 

lama dari pada waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk 

merambat dari satu tempat peristiwa ke tempat peristiwa yang 

                                                             
78 Ibid, hlm. 49. 
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satunya lagi. Namun, ketika waktu diantara kedua 

peristiwanya itu sebanding dengan waktu yang dibutuhkan 

oleh cahaya untuk merambat dari satu tempat ke tempat 

satunya lagi maka selangnya sebesar nol. Dengan demikian 

kedua peristiwa tersebut berada pada bagian-bagian dari satu 

berkas cahaya, kecuali apabila tidak ada cahaya yang 

kebetulan memancar melewati tempat tersebut79 

2. Teori relativitas umum 

Teori relativitas umum merupakan perluasan dari teori 

relativitas khusus ke arah gravitasi dan menggantikan hukum 

gravitasi Newton. Konsep gravitasi dalam relativitas umum 

sangat berbeda dengan konsep gravitasi Newton. Konsep 

gravitasi umum didasarkan kepada usul revolusioner bahwa 

ruang-waktu bukan datar sebagaimana diduga sebelumnya, 

melainkan melengkung dan terdistorsi oleh massa dan energi 

di dalamnya.  

Menurut hukum gerak Newton, benda seperti peluru 

meriam, dan planet bergerak menyusur garis lurus kecuali 

jika terpengaruh gaya seperti gravitasi. Tapi gravitasi dalam 

teori Einstein bukan gaya sebagaimana gaya lain; gravitasi 

justru konsekuensi kenyataan bahwa massa mendistorsi 

ruang-waktu, menciptakan kelengkungan.80 

                                                             
79 Betrand Russel, Teori Relativitas Einstein: Penjelasan Populer Untuk Umum, terj. 

Dariyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2006), hlm. 88. 
80 Arthur Beiser, Konsep Fisika Modern, hlm. 12. 
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Dalam teori Einstein, benda bergerak mengikuti 

geodesika, yang merupakan pendekatan bagi garis lurus 

dalam ruang melengkung. Garis adalah geodesika di bidang 

datar, dan lingkaran besar adalah geodesika pada permukaan 

bumi. Tanpa adanya zat, geodesika pada ruang-waktu 

berdimensi empat sepadan dengan garis pada ruang 

berdimensi tiga. Tapi ketika ada zat yang yang mendistorsi 

ruang-waktu, jalur gerak benda dalam ruang berdimensi tiga 

menjadi melengkung karena tarikan gravitasi menurut teori 

Newton.81  

Ketika ruang-waktu tidak datar, jalur benda tampak 

berbelok, sehingga memberi kesan ada gaya yang 

mempengaruhinya. Penerapan teori relativitas umum dalah 

model alam semesta yang amat berbeda, yang memprediksi 

efek-efek baru seperti gelombang gravitasi dan lubang hitam. 

Teori relativitas umum menyatakan jagat raya berhingga 

namun tak terbatas.82 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
81 Ibid, hlm. 13. 
82 Ibid, hlm. 14. 
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BAB III 
PENAFSIRAN AYAT-AYAT WAKTU  

MENURUT QURAISH SHIHAB 
 

 
A. Biografi M.Quraish Shihab 

M. Quriash Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 

16 Februari 1944 M. Ia berasal dari keturunan Arab terperlajar. 

Ayahnya Abdurrahman Shihab (1905-1986), adalah seorang ulama 

tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alaudin Ujung 

Pandang. Disamping sebagai wiraswastawan, Abdurrahman Shihhab 

sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak masih muda.  Namun, 

ditengah kesibukannya itu, ia selalu menyempatkan diri dan 

meluangkan waktu, pagi dan petang untuk membaca al-Qur‟an dan 

kitab tafsir.83 

Sejak masih kanak-kanak, Quraish Shihab kecil dan 

saudara-saudaranya biasa dikumpulkan oleh sang ayah untuk diberi 

nasihat dan petuah-petuah keagamaan. Belakangan Quraish Shihab 

mengetahui bahwa petuah-peuah keagamaan dari orang tuanya itu 

ternyata merupakan kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadist Nabi 

Muhammad SAW. Sedemikian berkesannya nasihat dan petuah 

orang tuanya itu di hati Quraish Shihab sampai ia dewasa. Ia 

mengaku bahwa “hingga detik ini āetuah-petuah itu masih terngiang-

ngiang di telinganya”.84 

Di antara nasihat-nasihat itu, seperti ia tulis dalam 

pengantar bukunya Membumikan al-Qur‟an, sebagai berikut. 

                                                             
83 Mahfudz Masduki, Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amtsal al-

Qur’an, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2012), hlm.9. 
84Ibid, hlm.10.  
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“aku akan āalingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada 
mereka yang bersikaā angkuh di āermukaan bumi…”(QS. al-
A‟raf[7]:146). 
“al-Qur‟an adalah jamuan Tuhan, “kata li bin Abi Th lib.” 
Rugilah yang tidak menghadiri jamuannya dan lebih rugi lagi 
yang hadir tetaāi tidak menyantaānya.” “biarkanlah al-Qur‟an 
berbicara” kata li bin Abi Th lib.” Bacalah al-Qur‟an sekan-
akan ia diturunkan keāadamu,” kata Muhammad Iqbal.” 
Rasakanlah keagungan al-Qur‟an sebelum engkau 
menyentuhnya dengan nalarmu, ”kata Syeikh Muhammad 
Abduh. ”untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia-rahasia 
al-Qur‟an, tidaklah cukuā engkau membacanya emāat k li 
sehari, “seru al-Mawardi.85 
 
Pada saat-saat berkumpul dengan keluarga semacam itu, 

sang ayah juga menjelaskan tentang kisah-kisah dalam al-Qur‟an. 

Tamāaknya suasana keluarga yang serba bernuansa Qur‟ani itulah 

yang telah memotivasi dan menumbuhkan minat Quraish Shihab 

untuk mendalami al-Qur‟an. Samāai-sampai ketika masuk belajar di 

Universitas al-Azhar, Mesir, ia rela mengulang setahun agar dapar 

melanjutkan studi di jurusan tafsir, padahal jurusan-jurusan yang 

lain tlah membuka pintu lebar-lebar untuk dirinya.86 

Pendidikan Quraish Shihab dimulai dari kampong 

halamannya sendiri. Ia menempuh pendidikan dasar di kota 

kelahirannya sendiri, Ujung Pandang, selanjutnya ia melanjutkan 

pendidikan menengahnya di kota Malang, ia berangkat ke kairo, 

Mesir, untuk melanjutkan studi dan diterima di kelas dua madrasah 

tsanawiyah al-Azhar. Pada taunn 1967 ia meraih gelar Lc pada 

fakultas Ushuluddin jurusan tafsir dan hadits Universitas al-Azhar. 

Selanjutnya ia melanjutkan studinya di fakultas yang sama, dan 

memperoleh gelar MA pada 1969 dengan spesei liasasi bidang tafsir 
                                                             

85Ibid, hlm. 10.  
86Ibid, hlm 11  
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al-Qur‟an dengan tesisi berjudul al-„Ijaz al-Tasyri‟i Li al-Qur‟an al-

Karim.87 

Sekembalinya ke Ujung Pandang, ia dipercaya menjabat wakil 

rekor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alaudin, Ujung 

Pandang. Kecuali itu, ia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di 

dalam kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus, ia 

diserahi jabatan sebagai koordiantor perguruan tinggi swasta 

(wilayah VII Indonesia bagian timur). Di luar kampus ia diberi tugas 

sebagai pembantu pimpinan kepolisian Indonesia timur bidang 

pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, ia juga melakukan 

berbagai āenelitian, antara lain āenelitian tentang “āenereāan 

kerukunan hiduā beragama di IndĀnesia timur” (1975) dan “ masalah 

wakaf di Sulawesi Selatan”  (1978). 

Pada1980, Quraish Shihab kembali ke kairo dan 

melanjutkan pendidikan di almamaternya yang lama, yakni 

Universitas al-Azhar, kairo. Hanya dalam jangka waktu dua tahun, ia 

menyelesaikan program doktoral dan memproleh gelar doktor pada 

1982. Disertasinya berjudul Nazm al-Durar Li al-Biqa‟iy, tahqiq wa 

dirasah.disertasi ini telah mengantarkannya meraih gelar doctor 

dengan yudisium Summa cum laude dengan penghargaan tingkat I 

(mumtaz ma‟a martabat as-syaraf al ula). Spesi lisasi keilmuaannya 

adalah dalam bidang ilmu-imu al-qur‟an. 

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab 

ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan fakultas pascasarjana IAIN 

                                                             
87Ibid, hlm. 11.  
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Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, ia juga 

diprercayai menduduki berbagai jabatan, antara lain ketua majelis 

Ulama‟ Majelis IndĀnesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anngota lajnah 

pentashih al-Qur‟an Deāartemen Agama (sejak 1989), anggĀtabadan 

pertimbangan pendidikan nasional (sejak 1989). 

Kecuali itu, ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi 

professional, antara lain pengurus penghimpunan ilmu-ilmu syariah, 

pengurus konsorsium ilmu-ilmu agama Departemen pendidikan, dan 

kebudaya‟an, serta asisten ketua umum ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICM). Di sela-sela kesibukannya itu, iajuga aktif terlibat 

dalam berbagai kegiatan Ilmiah di dalam maupun di luar negeri ia 

ikuti. 

Yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa Quraish 

Shihab juga sangata aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Ia menulis di 

hari pelita, dalam rubric “pelita hati”, āenulis tetaā rubrik “Tafsir al-

Amanah” dalam majalah Ulumul qur‟an dan Mimbar ulama, dan lain-

lain. Selain menulis di media, ia juga aktif menulis buku. Tidak 

kurang 28 judul buku telah tulis dan ia terbitkan yang sekarang yang 

sekarang bere di tengah-tengah masyaraka. 

M. Quraish Shihab adalah ulama dan intelektual yang fasih 

dalam berbicara dan lancar dalam menulis. Ia sangat produktif 

menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, di samping memberikan 

ceramah da prestasi dalam dalam berbagai forum ilmiah. 
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Kemampuan demikian, fasih berbicara dan lancar menulis, tidak 

banyak ilmuan yang memilikinya.88 

Karya-karya Quraish Shihab yang telah dipublikasikan ialah: 

1. Tafsir al-Manar: Keistiewaan dan kelemahannya (ujng pandang: 

IAIN Alauddin, 1984). 

2. Filsafat hukum islam (Jakarta: Depag, 1987). 

3. Mahkota tuntunan ilahi: Tafsit surah al-fatihah (Jakarta: 

Untagma,1988). 

4. Membumikan al-Qur‟an: fungsi dan āeran Wahyu dalam kehiduāan 

masyaakat (Bandung: Mizan, 1992). 

5. Studi kritik Tafsir al Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994). 

6. Lentera Hati: Kisah dan hikmah kehidupan (andung: Mizan, 1994). 

7. Untaian āermata Buat Anakku: Pesan al Qur‟an untuk memāelai 

(Jakarta: al-Bayan, 1995). 

8. Wawasan al-Qur‟an: TafsirMaudhu‟iatas āelbagai āersĀalan umat 

(Bandung: Mizan, 1996) 

9. Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997). 

10. Tafsir al-Qur‟an al-Karim: Tafsir Surah-surah pendek ber-dasar 

Urutan turunnya wahyu (Bandung : Pustaka Hidayah, (1997). 

11. Mu‟jizat al-Qur‟an ditinjau dari segi kebahasa‟an, isyarat ilmiah, 

dan āemberita‟an Gaib (Bandung :Mizan, 1997). 

12. Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan 1997). 

13. Menyikap tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam perspektif al-Qur‟an 

(Jakarta: Lentera, 1998). 

                                                             
88Ibid, hlm. 13.  
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14. Haji bersama Quraish Shihab: panduan praktis untuk Menuju haji 

yang mabrur (Bandung:Mizan,  

15.   Fatwa-Fatwa sekitar ibadah Mahdah (Bandung:Mizan,1999) 

16. Yang tersembunyi: Jin setan dan malaikat dalam al-Qur‟an dan as-

sunnah serta wacana pmikiran Ulama masa lalu dan masa kini 

(Jakarta:Lentera Hati,1999).  

17. Fatwa-Fatwa: Serputar al-Qur‟an dan hadist (Bandung Mizan, 

1999). 

18. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 

2000). 

19. Menyikap Tabir Ilahi:Asmaul Husna dalam perspektif al-Qur‟an 

(Jakarta:Lentera hati,2000) 

20. Tafsir al-Mishbah: Pesan,Kesan Dan Keseasian al-Qur‟an 

(Jakarta:Lentea Hati, 2000). 

21. Perjalanan Menuju Keabadian,Kematian,Surga,dan Ayat-Ayat 

Tahlil (Jakarta:Lentera Hati, 2001). 

22. Panduan Shalat Bersama Qhuraish Shihab (Jakarta:Republika, 

2003) 

23. Kumpulan Tanya Jawab Bersama Qhuraish Shihab: Mistik, seks, 

dan ibadah (Jakarta, Republika, 2004) 

24. Logika Agama: Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam 

Islam (Jakarta:Lentera Hati,2005) 

25. Pandangan Ulama‟ Masa Lalu Dan Cendikiaean KĀntenāĀrer, 

Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Jakarta:Lentera Hati, 2006). 
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26. Dia di mana-mana:”Tangan” Tuhan Dib lik Setiaā PenĀmena 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006). 

a. Peremāuan: Dari cimta samāai seks, dari Nikah Mut‟ah Samāai 

Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru 

(Jakarta:Lentera Hati, 2006) 

b. Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.(Jakarta: 

Lentera Hati, 2006).89 

B. Tafsir Al-Misbah 

1. Latar belakang penulisan Tafsir al-Misbah 

Kitab suci al-Qur‟an memāerkenalkan dirinya sebagai 

petunjuk kehidupan manusia di dunia. Sebagai petunjuk ilahi, ia 

diyakini akan dapat membawa manusia kepada kebahagiaan lahir 

dan batin,  dan ukhrawi.Selain itu al-Qur‟an juga disebut Āleh 

nabi sebagai Ma‟dubaullah (hidangan ilahi). Namun, 

kenyataannya hingga sa‟at ini masih  sangat banyak manusia dan 

bahkan orang-orang islamsendiri yang belum memahami isi 

petunjuk-āetunjuknya dan bisa menikmati serta “menyantaā” 

hidangan ilahi itu. 

Memang oleh masyarakat Islam khususnya, al-Qur‟an 

demikian diagungkan dan dikagumi. Akan pada tetapi banyak 

diantara kita yang hanya berhentipada kekaguman dan persona 

bacaan ketika ia dilantunkan. Seolah kitab-kitab suci ini hanya 

diturunkan untuk di baca. 

                                                             
89Ibid, hlm. 13-15.  
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Al-Qur‟an semestinya di āahami, didalami, dan di 

amalkan, mengingat wahyu yang pertama turun adalah perintah 

untuk membaca dan mengkaji (iqra‟). Dalam wahyu yang turun 

pertama itu, perintah iqra‟ samāai diulangi dua kali Āleh allah 

Swt. Ini mengandung isyarat bahwa kitab suci ini semestinya 

diteliti dan di dalami, karena dengan penelitian dan pendalaman 

itu manusia akan dapat meraih kebahagiaan sebanya 

mungkin.Allah befirman,”kitab yang telahkami turunkan 

kepadamu penuh berkah agar mereka memikirkan ayat-ayatnya 

dan agar ulul albab mengambil āelajaran darinya” (QS.Shad 

[38]:29). Karena berbagai keterbatasan dankemauan umat islam 

pada umumnya pesan ayat tersebut, yakni agar kita meikirkan 

ayat-ayatnya,belumbisa mereka laksanakan. 

Memang hanya dengan membaca al-Qur‟an āun sudah 

merupakan amal kebajikan yang dijanjikan pahala olwh Allah 

Swt. Namun, sesungguhnya pembacaan. 

Ayat-ayat al-Qur‟an semestinya disertai dengan kesadaran 

akan keagungan al-Qur‟an, disertai dengan āemahaman dan 

penghayatan (tadabbur). Al-Quran mengancammereka yang tidak 

menggunakan akaldan kalbunya untuk berfikir dan 

menghayatipesan-pesan al-Qur‟an, mereka itu dinilai telah 

terkunci hatinya. Allah befirman, “aāakah mereka tidak 

memikirkan al-Qur‟an, ataukah hati mereka telah terkunci” 

(QS.Muhammad [47]:20).Hingga kini, hati mayoritas umat Islam 

masih dalam keada‟an “terkunci” seāerti disindirĀleh ayat di atas. 
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Di antara muslimin masih sangat banyak golongan 

ummiyyun yang tidak mengetahui al-Kitab kecualihanya amani 

(QS.Al-Baqarah [2]:78). Paraummiyun itu tidak mengetahui 

makna pesan-pesan kitab suci, walau boleh menjadi mereka 

lancar membacanya dan bahkan menghafalnya. Mereka hanya 

berangen-angen atau hanya sekedar “amani. Mereka itu 

diibaratkan oleh al-Qur‟an seāerti “keledai” yang memikul buku-

buku (QS. Al-Jumu‟ah [62]:5). Atau seāerti āengembalayang 

memanggil binatang yang tak mendengar selain panggilan dan 

seruan saja.Mereka tuli, bisu, dan buta, (maka sebab itu) mereka 

tidak mengerti” (QS. al-Baqarah [2]: 171). 

Faktanya masih sangat banyak diantara muslimin yang 

menjadi ummiyyun, atau”keledai āemikul buku,” atau” bisa 

disebut dengan āengembala yang tuli buta dan bisu.” 

Sebagaimana dinyatakan oleh ayat diatas. Al-Qur‟an menjelaskan 

bahwa sanya hari kiamat di akhirat kelak Rasulullah akan 

melapaorkan hal tersebut kepada Allah SWT. Beliau bersabda : 

Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku/ ummatku telah 

menjadikan al-Qur‟an ini menjadi sesuatu yang mahjura”.(QS.al-

Furqan[25]:30). Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim, kata 

mahjura menghimpun makna-maknanya antara lain:  

1) Tidak tekun mendengarkannya; 

2) Tidak menghiasi halal dan haramnya meskipun dipercaya dan 

di baca; 
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3) Tidak membuatkanrujukan dalam mempermanenkan hukum 

dalam menyangkut ushuluddin, yaitu prinsif-prinsif agama dan 

rinciannya; 

4) Tidak berupaya dalam memikirkannya dan meyakini apa yang 

di kehendaki oleh Allah yang telah menurunkannya; 

5) Tidak mmbuatnya sebagai obatbagi semua bentuk penyakit 

kejiwaan  

Pasti tidak ada orang Islam yang menyukai atau 

berkeinginan akan dimasukkan dalam golongan yang disebut 

denganmahjura, namun kebenarannya menunjukkan bahwa 

banyak Ārang yang tidak memahami alqur‟an dengan baik dan 

benar. dengan demikian, harus diyakini bahwa tidakjarang orang 

yang berniat mengenalnya dalam menghadapikendala yang tidak 

mudah untuk di atasi, seperti keterbatasan dan kelangkaan buku 

rujukan yang sesuai. 

Menghadapi kenyataan yang sedemikian rupa, Qhuraish 

Shihab merasa dirinya terpanggil dalam memperkenalkan al-

Qur‟an dan menyampaikan pesan-pesannya sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat itu.  tidak sedikit kitab 

tafsir yang telah di tuliis oleh para ahli, yang berusaha 

menghidangkan  pesan-pesan al-Qur‟an. Namun karena dunia 

semakin berkembang dan berubah, maka penggalian akan makna 

dan pesan-pesan al-Qur‟an itu tetaā harus selalu dilakukan, agar 

al-Qur‟an sebagai kitab āetunjuk yang selalu sesuai dengan setiaā 

tempat dan masa, dan dibuktikan. 
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Sebenarnya sebelum menulis tafsir al-Misbah, Quraish 

Shihab juga pernah menulis kitab tafsir, yakni Tafsir al-Qur‟an al-

Karim yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Hidayah pada 1997. 

Asa 24 surah yang dihidangkan di sana.Namun, Quraish Shihab 

merasa belum puas dan merasa masih banyak kelemahan atau 

kekurangan dalam cara penyajian dalam kitabnya itu, sehingga 

kitab itu kurang diminati oleh para pembaca pada umumnya. 

Diantara kekurangan yang ia rasakan kemudian adalah terlalu 

banyaknya pembahasan tentang makna kosakata dan 

kaidah/kaidah penafsiran sehingga penjelasannya terasa bertele-

tele. Oleh karena itu, dalam Tafsir al Misbah dia berusaha untuk 

memperkenalkan al-Qur‟an dengan mĀdel dan gaya yang berbeda. 

Perbedaan yang di maksud ialah bahwaia berusaha untuk 

menghidangkan bahasa setiap surah pada apa yang disebut 

dengan “Tujuan surah” atau “tema āĀkĀk” surah.sebab, setiaā 

surah memiliki “tema āĀkĀk”-nya sendiri-sendiri, dan padatema 

itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. 

M. Quraish Shihab melihat bahwa kebiasaan sebagian 

kaum muslimin adalah membaca surah-surah tertentu dari al-

Qr‟an, sperti Yasin,al-Waqi‟ah, atau ar-Rahman. akan berat 

dansulit bagi merka memahami maksud ayat-ayat yang 

dibacanya. Bahkan, boleh jadi ada yang salah dalam memahami 

ayat-ayat yang dibacanya, walau telah mengkaji terjemahannya. 

Kesalah paham tentang kandungan atau pesan surah akan 

semakin semakin menjadi-jadi bila membaca buku-buku yang 
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menjelaskan keutama‟an surah-surah al-Qur‟an atas dasar 

hadist-hadist lemah. Misalnya, bahwa membaca Surah al-

Waqia‟ah akan mengundang kehadiran rezeki. Maka dari itu, 

menjelaskan tema pokok surah atau tujuan utama surah, seperti 

yangdi tempuh Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, 

membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang 

benar.90 

Di kalangan “terāelajar” sering timbul dugaan kerancuan 

sistematikanya penyusunan ayat dan surah-surah al-Qur‟an 

apalagi jika mereka membandingkan dengan sistematika karya-

karya ilmiah. Mereka membandingkan dengan sistem karya-karya 

ilmiah. Mereka bisa saja mengira bahwa penyusunan al-Qur‟an 

tidak sistemati, racuan, dan terjadi pengulang-pengulangan. 

Banyak yang tidak mengetahui bahwa sistematika penyusunan 

ayat-ayat dan surah-surah yang sangat unik mengandung unsure 

pendidikan yang sangat sangat menyentuh. Maka dari itu, untuk 

menghilangkan sangka‟an-sangka‟an yang keliru itu, Quraish 

Shihab menunjukkan betapa serasi ayat-ayat setiap surah dengan 

tema pokoknya. 

Demikianlah hal-hal pokokyang melatar belakangi dan 

mendorong Quraish Shhab dalam menulis kitab Tafsir al-Misbah, 

seāerti yang daāat disarikan dari “Sekaāur Sirih” kitab tafsirnya 

di halaman-halaman awal volume I. 

 

                                                             
90Ibid, hlm. 20.  
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2. Sistematika Penulisan  

Tafsir al-Misbahyangditulis oleh M. Quraish Shihab 

berjumlah XV volume, mencakup keseluruhan isi Al-Qur‟an 

sebanyak 30 juz.kitab ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit 

lentera hati, Jakarta pada 2000. Kemudian di cetakan lagi untuk 

yang kedua k linya āada 2004 dari kelima belas vĀlume kitab, 

masing-masing memilki keebalan halaman yang berbeda, dan 

jumlah surah yang dikandung pun juga berbeda. Agar lebih jelas, 

agar lebih jelas, berikut ditampilkan table yang berisi nama-nama 

surah pada masing-masing volume serta jumlah halamannya.    

No Volume Isi Jumlah 

1 I QS. al-Fatihah dan QS.al-

Baqarah 

624 

2 II QS. li-Imran dan QS.an-

Nisa‟ 

659 

3 III QS. al-Madah 257 

4 IV QS. al-an‟am 366 

5 V QS.al-A‟raf, QS.al-Anfal-

QS.at-taubah 

765 

6 VI QS.Yunus, QS.Hud, QS. 

an-Yusuf, QS. ar-Rad 

611 

7 VII QS. „Ibrahim, QS. Hijr, 

QS.an-Nahl, dan al-Isra‟ 

585 

8 VIII QS. al-Kahfi, QS. Maryam, 524 
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QS.Thaha, dan QS. al-

anbiya‟ 

9 IX QS.al-Hajj,QS.al-

Mu‟minin, QS. an-Nur, 

dan QS. al-Furqan 

554 

10 X QS. asy-Syu‟ara, QS.an-

Naml, QS. al-Qashas dan 

QS. al-Ankabut 

547 

11 XI QS. ar-Rum, QS. Luqman, 

QS. as-Sajdah, QS. al-

Ahzab, QS.Saba, QS. 

Fathir, dan QS. Yasin 

582 

12 XII QS. ash-Shaffat, QS. 

Shad, QS. a-Zumar, QS. 

al-Ahzab QS. Gafir, QS. 

Fussilat, QS. Syuara, dan 

QS.z-Zukhruf 

601 

13 XIII QS. ad-Dukhan, QS. al 

Jathiyah, QS. al-Ahqaf, 

QS. Muhammad, QS. al-

Fath, QS. al Hujurat, QS. 

Qaf, QS. az-Dzariat, QS. 

ath-Thur, QS. an-Najm, 

QS. an-Najm, QS. al-

586 
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Qamar, QS. ar-Rahman, 

QS. al-Waqiah, QS. al-

Hadid, QS. al-Mujadalah, 

dan QS.al-Hasyr  

14 XIV QS. al-Mumtahanah QS. 

as-SAFF, QS. al-Jumu‟ah, 

QS. al-Munafiqun, QS, at-

Tagabun, QS.ath-Thalaq, 

QS.at-Tahrim, QS. 

Tabaraq, QS. al-Qalam, 

QS. al-Haqqah, QS.al-

Ma‟arij, QS. Nuh, QS. al-

Jin, QS. al-Muzammil, 

QS.al-Muzammil, QS.al-

Muddatsir, QS. al-

Qiyammah, QS. al-Insan, 

QS.al-Mursalat, QS. an-

Naba, QS. an-Naziat, QS. 

Abasa 

965 

15 XV QS. al-Takwir QS. al-

Infitar, QS. al-Muthaffifin, 

QS. al-Insyiqaq, QS. al-

Buruj, QS. ath-Thariq, 

QS. al-Ala, QS. al-

644 
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Gasyiyah, QS. al-Fajr, QS. 

al-Balad, QS,asy-Syams, 

QS.al-Lail, QS.adl-Dluha, 

QS asy-Syarh, QS. at-Tin 

QS.al-Alaq, QS.al-Qadr, 

Qs. al-Bayyinah, QS.az-

Zalzalah, QS. al-

Adiyat,QS.al-Qari‟ah, 

QS.at-Takatsur, QS.al-

Asr, QS. al-Humazah, QS. 

al-Fil, QS.Quraish, QS. 

Quraish, QS. al-Ma‟un, 

QS.al-Kautsar, QS.al-

Kafirun, QS. Tabbat, QS. 

al-Ikhlas, QS. al-Falaq, 

dan QS. an-Nas 

  TOTAL 8.600 

 

M. Quraish Shihab dalam menyajikan uraian tafsirnya 

menggunakan tartib mushafi. Maksudnya, di dalam menafsirkan 

al-Qur‟an, ia mengikuti ururtan-urutan sesuai dengan susunan 

ayat dalam mushaf, ayat demi ayat, surah demi surah yang 

dimulai dari alfatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. 

Diawal setiap surah,sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, 

Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasannya 
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berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surah yang akan 

ditafsirkan. Cara ini ia lakukan ketika hendak mengawali 

penafsiranpada tiap-tiap surah.pengantar tersebut memuat 

penjelasan-penjelasan antara lain sebagai berikut. 

a. Keterangan jumlah ayat pada surah tersebut dan tempat 

turunnya, apakah ia termasuk surah Makiyah atau Madiniah. 

b. Penjelasan yang berhubungan dengan penaman surah, nama 

lain dari surah tersebut jika ada, serta alasan mengapa diberi 

nama demikian,jugaketerangan ayat yang di pakai untuk 

memberi nama surah it, jika nama surahnya diambil darisalah 

satu ayatdalam surah itu. 

c. Penjelasan tentang temasentral ata tujuan surah. 

d. Keserasian atau Munasabah antara surah sebelum dan 

sesudahnya. 

e. Keterangan nomor urut surah berdasarkan urutan mushaf 

dan turun sebelum ataufun sesudahnya serta munasabahnya 

antara surah-surah itu. 

f. Keterangan tentang asbab an-Nuzul surah, jika surah itu 

memiliki asbab an-nuzul. 

Kegunaan dari penjelasan yang di berikan oleh Quraish 

Shihab pada pengantar setiap surah ialah memberikan 

kemudahan bagi para pembacanya untk memahami tema pokok 

surah pokok surah dan poin-poin poin yang terkandung dalam 

surah tersebut, sebelum pembacanya meneliti lebih lanjut dengan 

membaca urutan tafsirnya. 



53 

 

 

 

 

Tahap berikutnya yang dilakukannya oleh Quraish 

Shihab adalah membagi atau mengelompokkan ayat-ayat dalam 

suatu surah kedalam kelompok kecil terdiri atas beberapa ayat 

yang dianggap memiliki keterkaitan erat. Dengan membentuk 

kelompok ayat tersebut akhirnya akan kelihatan dan berbentuk 

tema-tema kecil yang dimana antar tema kecil yang terbentuk dari 

kelompok ayat tersebut terlihat adanya saling keterkaitan. 

Dalam kelompok ayat tersebut, selanjutnya Quraish 

Shihab mulai menuliskan satu, dua ayat, atau lebih yang di 

pandang masih ada kaitannya. Selanjutnya dicantumkan 

terjemahan harfiah dalam bahasa ari Indonesia dengan tulisan 

cetak miring. 

Selanjutnya memberikan penjelasan tentang artikosa 

kata (Tafsir al-mufradat) dari kata pokokatau kata-kata kunci 

yang terdapat dalam ayat tersebut. Penjelasan tentang makna 

kata-kata kunci sangat penting karena akan sangat membantu 

kepada pemahaman ayat.tidak ketinggalan, keterangan mengenai 

munasabah atau keserasian antara ayat pun juga di tampilkan. 

Pada akhir penjelasan pada setiap surah, Quraish 

Shihab selalu memberikan kesimpuan atau semacam kandungan 

pokok dari surah tersebut serta segi-segi munasabah atau 

keserasian yang terdapat di dalam surah tersebut. 

Akhirnya, Quraish Sihab mencantumkan kata Wallahu 

A‟lam sebagai penutup uraiannya di setiap surah.kata itu 

menyiratkan makna bahwa hanya Allah-lah paling mengetahui 



54 

 

 

 

 

secara pastimaksud dan kandungan dari firman-

firmannya,sedangkan manusia yang berusaha memahami dan 

menafsirkannya, termasuk Quraish Shihab sendiri, bisa saja 

melakukan kesalahan, yakni memahami ayat-ayat al-Qur‟an 

tidakseperti yang dikehendaki oleh yang memfirmankannya, yaitu 

Allah SWT. 

Dari uraian tentang sistematika Tafsir al-Misbah di atas 

terlihat bahwa pada dasarnya sistematika yang digunakan oleh 

Quraish Sihab dalam penyusunan kitab tabsirnya, tidaklah jauh 

berbeda dengan sistematika kitab-kitab tabsir yang lain. Jadi apa 

yang dilakukan bukanlah hal yang khas dan baru sama sekali. 

Jika pun ada hal yang perlu di catat dan digaris bawahi adalah 

penekanannya pada segi musabah atau keserasian al-Qur‟an. Hal 

ini dapat dimengerti karena ia memang menekankan aspek itu, 

sebagai mana yang secara eksplisit ia tulis dalam sub judul kitab 

tafsirnya, yaitu “Pesan kesan dan keserasian al-Qur‟an.” 

Selanjutnya dari segi jenisnya, Tafsir al Misbah dapat 

digolongkan kepada tafsir bil ma‟tsur sek ligus juga tafsir bi ar-

ra‟yu. Dikatakan bi ma‟tsur karena hamper pada setiap penafsiran 

kelompok ayat, disebutkan riwayat-riwaat yang terkait dengan 

ayat yang di tafsirkan itu. Di katakan bi ar-ra‟yi karena uraian-

uraian yang di ddasarkan pada akal atau rasio juga sangat  

mewarnai penafsirannya.91 

 

                                                             
91Ibid, hlm. 25.  
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3. Metode  dan Corak Penafsiran  

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya tafsir al-Misbah 

bahwa tafsir ini mennggunakan metode tahlili, karena dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an Quraish Shihab memberikan 

perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung 

dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan 

makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang 

tedapat dalam mushaf al-Qur‟an. 

Selanjutnya jika dilihat bentuk tinjauan dan kandungan 

informasi yang ada di dalamnya maka dapat dikatakan bahwa 

Quraish Shihab menggunakan sekaligus dua macam corak 

penafsiran yaitu bil al-ma‟tsur atau bi al-riwayah dan bi al ra‟yi 

sebab disamping ia menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan 

hadist dan ayat dengan pendapat sahabat dan tabiin, juga 

kelihatan di sana-sini bahwa ia menggunakan pemikiran akalnya 

dan ijtihadnya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an. 

Namun demikian, jika yang dipakai sebagai ukuran untuk 

menentukan corak kitab tafsir itu adalah ghalib-nya atau 

keumuman cakupan isi kitab tafsir tersebut, maka tafsir al-

misbah lebih condong disebut sebagai corak kitab tafsir bi al-

ma‟tsur dari segi cĀraknya, tafsir termasuk adabai ijima‟i. 

4. Sumber Penafsiran 

Untuk menyusun kitab tafsir al-misbah, Quraish Shihab 

mengemukakan sejumlah kitab tafsir yang ia jadikan sebagai 

rujukan atau sumber pengambilan, kitab-kitab rujukan itu secara 
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umum telah ia sebutkan dalam “sekaāur sirih” dan “āengantar” 

kitab tafsirnya yang terdapat pada volume satu, kitab tafsir al-

misbah. Selanjutnya kitab-kitab rujukan itu dapat dijumpai 

bertebaran diberbagai tempat ketika ia menafsirkan ayat-ayat al-

Qur‟an. 

Sumber-sumber pengambilan yang dimaksud di 

antaranya: Shahih al-Bukhari kaya Muslim bin Hajaj; Nadzm al-

Durar karya Ibrahim bin Umar al-Biqa‟i, Fi Zhilal al-Qur‟an kaya 

Sayyid Qutb; tafsir al-Mizan karya Muhammad Hussein al-

Thabathabai; Tafsir asma‟ al-Husna karya al-Zajjaj; tafsir al-

Qur‟an al-Adzim karya Ibnu Katsir; tafsir Jalalain karya 

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuti; tafsir al-Kabir 

karya Fakhruddin al-Razi; tafsir al-Kasyf karya Al-Zamakhsyari; 

bahwa tafsir al-Maudhu‟i karya Muhammad al-Ghaz li; al-Durr 

al-Manshur karya asy-Syuyuti; al-Tabrir wa al-Tanwir karya 

Muhammad Tahrir Ibnu Asyur; Ihya „ulumuddin Jawahir al-

Qur‟an karya Abu Hamid al-Ghazali; Bayan I‟jaz al-Qur‟an karya 

al-Khaththabi; Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin al-Razi, al-

Burhan karya al-Zarkasih; Asror Tartib al-Qur‟an, dan al-Itqon 

karya asy-Syuyuti; al-Naba‟ al-„Adzim dan al-Madkhol Ila al-

Qur‟an al-Karim karya „Abdullah Daras dan lainnya. 
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C. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Waktu Dan Relativitas Waktu 

Menurut Quraish Shihab 

1. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Bentuk-Bentuk Waktu 

Al-Qur‟an menggunakan beberapa kata untuk 

menunjukkan waktu, seperti: 

1) Ajal, untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, seperti 

berakhirnya usia manusia atau masyarakat.92 

          

Artinya: “setiap umat mempunyai ajal batas waktu 
berakhirnya usia”.93  

 
2) Dahr digunakan saat berkepanjangan yang dilalui alam raya 

dalam kehidupan dunia ini, yakni sejak diciptakan-Nya sampai 

punahnya alam semesta ini.94 

                            

 
Artinya: “Bukankah telah datang atas manusia satu waktu 

dari masa, sedang Dia ketika itu belum merupakan 
sesuatu yang daāat disebut?”.95 

 
3) Waqt digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau 

peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu sering 

Al-Qur‟an menggunakannya dalam konteks kadar tertentu dari 

satu masa.96 

                                                             
92 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm. 721. 
93 QS. Yunus [10]: 49. 

94 Ibid, hlm. 722. 
95 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1199. 

96 Ibid, hlm. 722. 
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Artinya: “Maka aāabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), 
ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan 
di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah 
merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 
adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 
orang-Ārang yang beriman”.97 

 

4) „Ashr, kata ini biasa diartikan “waktu menjelang terbenamnya 

matahari”. Tetaāi juga daāat diartikan sebagai “masa´secara 

mutlak. Makna terakhir ini diambil berdasarkan asumsi bahwa 

„ashr merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan 

manusia. Kata „ashr sendiri bermakna “āerasan”, seakan-akan 

masa harus digunakan oleh manusia untuk memeras pikiran 

dan keringatnya dan hal ini hendaknya dilakukan kapan saja 

sepanjang masa.98  

5) „Am diartikan tahun oleh Quraish shihab,  contonya berada di 

surat Yusuf [12]: 49: 

                    

 

Artinya: “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang āadanya 
manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu 
mereka memeras anggur". 

 

                                                             
97 An-Nisa‟ [4]: 103. 

98 Ibid, hlm. 723. 
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Quraish shihab mengatakan bahwa umat manusia 

berbeda dalam menetapkan jumlah hari dalam setahun. 

Perbedaan ini bukan saja karena penggunaan perhitungan 

perjalanan bulan atau matahari, tetapi karena umat manusia  

mengenal  pula  perhitungan yang lain. Sebagian ulama 

menyatakan bahwa firman Allah yang menerangkan bahwa Nabi 

Nuh as. hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun,45 

tidak harus dipahami dalam konteks perhitungan syamsiah 

atau qamariah. Karena umat manusia pernah mengenal 

perhitungan tahun berdasarkan musim (panas,  dingin,  gugur,  

dan  semi) sehingga setahun perhitungan kita yang 

menggunakan ukuran perjalanan matahari, sama dengan empat 

tahun dalam perhitungan musim. Kalau pendapat ini dapat 

diterima, maka keberadaan Nabi Nuh a.s. di tengah-tengah 

kaumnya boleh jadi hanya sekitar 230 tahun.99  

Al-Qur‟an  mengisyaratkan  āerbedaan  āerhitungan 

Syamsiah dan Qamariah melalui ayat yang membicarakan 

lamanya penghuni gua (ashhab al-Kahfi) tertidur, sebagaimana 

dalam QS al-Kahfi/18: 25. 

                      

 
Artinya:”Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus 

tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)”100. 
 

                                                             
99 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 728. 
100 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 567. 
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Tiga ratus tahun di tempat itu menurut perhitungan 

Syamsiah, sedangkan penambahan sembilan tahun adalah 

berdasarkan perhitungan Qamariah. Seperti diketahui, terdapat 

selisih sekitar sebelas hari setiap tahun antara perhitungan 

Qamariah dan Syamsiah. Jadi selisih sembilan tahun itu adalah 

sekitar 300 x 11 hari = 3.300 hari dibagi, atau sama dengan 

sembilan tahun.101 

6) Kata hin diartikan waktu atau musim oleh Quraish Shihab. Kata 

hin dapat dipahami dalam arti waktu secara mutlak, pendek 

atau panjang.102Kata hin yang berarti musim berada di surat 

Ibrahim [14]:25: 

                    

         

 
Artinya: “PĀhĀn itu memberikan buahnya āada Setiaā musim 

dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 
supaya mereka selalu ingat”. 

 

Di ayat ini Allah memberikan perumpamaan orang-orang 

mukmin. Ayat ini mengajak siapapun yang dapat melihat yakni 

merenungkan dan memerhatikan, dengan menyatakan: 

tidakkah kamu melihat, yakni memerhatikan, bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan kalimat yang baik?. Kalimat itu 

seperti pohon yang baik, akarnya teguh menghunjam ke bawah 

                                                             
101 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 728. 
102M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, hlm, 652.  
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sehingga tidak dapat dirobohkan oleh angin dan cabangnya 

tinggi menjulang ke langit, yakni ke atas. Ia memberikan 

buahnya pada setiap waktu, yakni musim, dengan seizin 

Tuhannya sehingga tidak ada satu kekuatan yang dapat 

menghalangi pertumbuhan dan hasilnya yang memuaskan. 

Demikianlah Allah memberi permisalan dengan makna-makna 

absktrak agar dapat ditangkap melalui hal-hal konkret.103  

Para ulama‟ membahas āĀhĀn aāakah yang dimaksud 

sebagai perumpaan kalimat yang baik itu. Ada yang 

berpendapat bahwa ia adalah pohon Kurma. Berdasarkan satu 

riwayat dari Abdullah ibn Umar. Ibn umar berkata bahwa suatu 

ketika kami berada di keliling Rasul SAW lalu beliau 

bersabda:”beritahukah aku tentang sebuah āĀhĀn yang seruāa 

dengan seorang muslim, memeberikan buahnya pada setiap 

musim!”. Kemudian Ibn umar berkata:”terlintas dalam benakku 

bahwa pohon itu adalah pohon Kurma, tetapi aku lihat Abu 

Bakar dan ayahku Umar bin Khaththab tidak berbicara maka 

aku segan berbicara”. Dan seketika rasul SAW tidak mendengar 

jawaban dari hadirin, beliau bersabda:”āĀhĀn itu adalah āĀhĀn 

Kurma”.104 Menurut Thabathaba‟i , uāaya untuk memenentukan 

jenis pohon tersebut tidaklah banyak gunanya. Disisi lain, hadis 

diatas sudah cukup kuat dan beralasan untuk dijadikan 

                                                             
103 M Quraish Shihab,  Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 6, hlm.365. 
104 Ibid, hlm. 365. 
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pegangan bila bermaksud menentukan pohon yang dimaksud 

pada ayat ini. Karena itu tidak perlu mencari-cari lagi.105 

Ulama‟ juga berbeda āendaāat tentang aāa yang 

dimaksud dengan kalimat yang baik. Thahir Ibn „Asyur 

memahaminya dalam arti al-qur‟an dan āetunjuk-petunjuknya. 

Thabathab‟i memhaminya dalam arti keāercayaan yang haq. 

Makna-makna di atas semuanya dapat bertemu. Agaknya, 

secara singkat dapat dikatakan bahwa kalimat yang baik itu 

adalah Kalimat Tauhid.106 

7) Kata sa‟ah diartikan waktu atau hari kiamat oleh Quraish 

Shihab. Kata sa‟ah yang berarti waktu berada di surat An-Nahl 

[16]:61: 

                      

                       

             

 
Artinya:   Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, 

niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi 
sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah 
menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang 
ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang 
ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) 
mendahulukannya.107 

 

Salah satu bukti hikmah kebijaksanaan-Nya adalah Dia 

menangguhkan hukuman atas kaum musyrikin yang 

                                                             
105Ibid, hlm. 366.  
106Ibid, hlm. 366.  

107 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 522. 
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dengankemusyrikannya itu telah mencapai puncak kezaliman 

padahal jika Allah menghukum manusia siapapun karena 

kezaliman mereka, yakni kemusyrikan atau kedurhakaan 

mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di bumi, satu 

pun makhluk sekalipun yang melata, tetapi Dia tidak 

melakukan hal tersebut karena Dia memiliki sifat-sifat terpuji, 

antara lain adalah alḤakīm, Yang Mahaijaksana, sehingga Dia 

menangguhkan mereka semua yakni orang-orang musyrik 

sampai kepada waktu yang ditentukan oleh-Nya sendiri. Maka 

apabila telah tiba waktu yang ditentukan masing-masing bagi 

mereka, bagi perorangan adalah kematian dan bagi masyarakat 

dengan kepunahannya, dan seluruh makhluk dengan 

datangnya Kiamat, maka tidaklah mereka dapat mengundurkan 

kedatangan apa yang ditentukan-Nya itu sesaat pun dan tidak 

pula mereka dapat mendahulukannya dari waktu yang Dia 

tetapkan.108 

Kata  ظ pada ayat ini diāahami Āleh Ibn „asyur dalam  

arti puncak kezaliman, yaitu syirik. Bahkan, menurutnya setiap 

kata ẓulm dalam Al-Qur'an yang tidak disertai dengan objeknya, 

maknanya adalah puncak kezaliman, yakni syirik, sedang kata 

an-n s menurutnya adalah seluruh manusia, bukan hanya 

kaum musyrikin Mekkah.109 

Manusia diciptakan Allah mengakui keesaan-Nya dan 

mengabdi kepada-Nya. Pengakuan akan keesaan itu melekat 

                                                             
108 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 14, hlm. 267. 
109 Ibid, hlm. 268. 
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pada diri setiap insan melalui fitrah yang diciptakan Allah pada 

diri manusia. Nah, jika mereka mengotori fitrah itu dengan 

syirik atau pengingkaran atas wujud dan keesaan Allah, maka 

apalagi gunanya eksistensi mereka dipertahankan. Demikian 

Ibn „asyur mengungkapkan alasannya. Hemat penulis tidak 

semua kata zhulm yang tanpa objek harus dipahami dalam arti 

syirik. Bacalah misalnya firman-Nya dalam QS. Ghafir [40]: 

17:110 

                      

 
Artinya: “Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi Balasan dengan 

apa yang diusahakannya. tidak ada yang dirugikan 
pada hari ini. Sesungguhnya Allah Amat cepat 
hisabnya”. 

 

Tentu saja zhulm yang dinafikan pada ayat ini bukan 

hanya syirik, tetapi segala macam penganiayaan, kecil maupun 

besar. Atas dasar itu, kita tidak harus berkata bahwa zhulm 

yang dimaksud oleh ayat ini hanya syirik. Walaupun kita harus 

mengakui bahwa puncak tertinggi kezaliman adalah 

mempersekutukan Allah.111 

2. Relativitas Waktu Menurut Quraish Shihab 

Manusia tidak bisa memisahkan diri  dari  ruang dan 

waktu. Al-Qur‟an memberikan āenjelasan tentang waktu āada 

empat belas abad yang silam. Manusia  menggunakan istilah  

masa  lampau,  masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

                                                             
110 Ibid, hlm. 268. 
111 Ibid, hlm. 268. 
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Manusia mengetahui pembagian masing-masing musim atau 

waktu melalui pengalaman empiris  dan pengalaman dari 

lingkungannya. Waktu berkaitan dengan bulan dan matahari, baik 

dari segi perputarannya  (malam  saat terbenam  dan  siang  saat  

terbitnya), maupun kenyataan bahwa sehari sama dengan sekali 

terbit sampai terbenamnya  matahari, atau sejak tengah malam 

hingga tengah malam berikutnya.112 

Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda dengan 

waktu  yang dialaminya  kelak  di  hari  kemudian.  Ini disebabkan 

dimensi kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan 

duniawi.113 Dalam QS. al-Kahfi [18]: 19. yang berbunyi sebagai 

berikut. 

                         

 
Artinya: “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar 

mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. 
berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah 
berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka 
menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah 
hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 
mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). 
Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, 
dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang 
lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan 
itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-
lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan 
halmu keāada seĀrangāun”114. 

 

                                                             
112 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur‟an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm, 724. 
113 Ibid, hlm. 725 

114 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 565. 
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Ashhab al-Kahfi yang ditidurkan Allah selama tiga  ratus  

tahun lebih,  menduga  bahwa mereka hanya berada di dalam gua 

selama sehari atau setengah hari. Hal itu dikarenakan mereka 

sedang  ditidurkan  oleh  Allah, sehingga  walaupun  mereka  

berada  dalam  ruang yang sama dan dalam rentang waktu  yang  

panjang, mereka  hanya  merasakan sehari atau setengah hari. 

Allah berada diluar batas-batas waktu. Karena itu, dalam al-

Qur‟an  ditemukan  kata  kerja  bentuk  fiil madli (madhiy) yang 

berarti suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan.  Allah 

SWT berfirman dalam QS al-Nahl [16]: 1.115 

            

Artinya: “Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka 
janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) 
nya”.116 

 

Bentuk kalimat semacam ini dapat membingungkan para 

pembaca mengenai  makna yang  kalimat tersebut, karena kiamat 

belum datang. Tetapi di sisi lain jika memang telah datang  seperti  

bunyi  ayat, mengapa pada ayat tersebut dilarang meminta 

disegerakan kedatangannya? Kebingungan itu akan terjawab jika 

disadari bahwa Allah berada di luar dimensi waktu. Sehingga bagi-

Nya, masa lalu, kini, dan masa yang  akan datang  sama  saja.  

                                                             
115 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur‟an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 725. 
116 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 512. 
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Dari sekian ayat yang lain sebagian pakar tafsir menetapkan 

adanya relativitas waktu.117 

Ketika Al-Qur‟an berbicara tentang waktu yang ditempuh 

oleh malaikat menuju hadirat-Nya, salah satu ayat Al-Quran 

menyatakan perbandingan waktu dalam sehari kadarnya sama 

dengan lima puluh ribu tahun bagi makhluk lain, seperti dalam 

QS al-Ma„arij [70]: 4.118 

                          

      

Artinya:” Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) 
kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 
limaāuluh ribu tahun”.119 

 

Sedangkan dalam ayat lain disebutkan bahwa masa yang 

ditempuh oleh malaikat tertentu untuk naik ke sisi-Nya adalah 

seribu tahun menurut perhitungan manusia. 

                          

            

Artinya: ”Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 
(urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang 
kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu”. Qs. sajadah[32]:5. 

 

Ini berarti bahwa perbedaan sistem gerak yang dilakukan 

oleh satu pelaku mengakibatkan perbedaan waktu yang 

                                                             
117 Ibid, hlm, 726. 
118 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur‟an”, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan 

Umat (bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 725. 
119 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1169.  
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dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran. Batu, suara, dan 

cahaya masing-masing membutuhkan waktu yang berbeda untuk 

mencapai sasaran yang sama. Kenyataan ini pada akhirnya 

mengantarkan pada keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak 

membutuhkan waktu demi  mencapai hal yang dikehendakinya, 

seperti yang difirmankan Allah swt. dalam QS al-Qamar [54]: 

50.120 

              

Artinya: “Dan perintah Kami hanyalah satu Perkataan seperti 
kejaāan mata”. 

 

Kejapan mata dalam firman di atas tidak hanya dapat 

dipahami dalam pengertian dimensi  manusia,  karena  Allah  

berada  di  luar dimensi tersebut, dan karena Allah juga telah 

menegaskan dalam QS Yasin/36: 82:121 

                        

Artinya:”Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki 

sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka 
terjadilah ia”.122 

 

Inipun bukan berarti bahwa untuk mewujudkan sesuatu, 

Allah membutuhkan kata kun, sebagaimana tidak berarti bahwa 

ciptaan Allah terjadi seketika tanpa suatu proses. Ayat-ayat  di  

atas hanya  ingin  menyebutkan  bahwa  Allah  swt.  berada  di 

luar dimensi ruang dan waktu. Dari sini, kata hari, bulan, atau 

                                                             
120 Ibid, hlm, 727. 
121 Ibid, hlm, 727. 
122 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 883. 
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tahun tidak boleh dipahami secara mutlak, seperti pemahaman 

populer dewasa ini. Allah menciptakan alam raya selama enam 

hari tidak mesti dipahami sebagai enam kali dua puluh empat 

jam, bahkan boleh jadi kata tahun dalam al-Qur‟an tidak berarti 

365 hari, walaupun  kata yaum dalam al-Qur‟an yang berarti hari 

hanya terulang 365 kali, karena umat manusia berbeda dalam 

menetapkan jumlah hari dalam setahun. Perbedaan ini bukan 

saja karena penggunaan perhitungan perjalanan bulan atau 

matahari, tetapi karena umat manusia  mengenal  pula  

perhitungan yang lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa firman 

Allah yang menerangkan bahwa Nabi Nuh a.s. hidup di tengah-

tengah kaumnya selama 950 tahun,45 tidak harus dipahami 

dalam konteks perhitungan syamsiah atau qamariah. Karena 

umat manusia pernah mengenal perhitungan tahun berdasarkan 

musim (panas,  dingin,  gugur,  dan  semi) sehingga setahun 

perhitungan kita yang menggunakan ukuran perjalanan matahari, 

sama dengan empat tahun dalam perhitungan musim. Kalau 

pendapat ini dapat diterima, maka keberadaan Nabi Nuh a.s. di 

tengah-tengah kaumnya boleh jadi hanya sekitar 230 tahun.  

Al-Qur‟an  mengisyaratkan  āerbedaan  āerhitungan 

Syamsiah dan Qamariah melalui ayat yang membicarakan 

lamanya penghuni gua (ashhab al-Kahfi) tertidur, sebagaimana 

dalam QS al-Kahfi/18: 25. 
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Artinya:”Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus 
tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)”123. 

 

Tiga ratus tahun di tempat itu menurut perhitungan 

Syamsiah, sedangkan penambahan sembilan tahun adalah 

berdasarkan perhitungan Qamariah. Seperti diketahui, terdapat 

selisih sekitar sebelas hari setiap tahun antara perhitungan 

Qamariah dan Syamsiah. Jadi selisih sembilan tahun itu adalah 

sekitar 300 x 11 hari = 3.300 hari dibagi, atau sama dengan 

sembilan tahun.124  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
123 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 567. 
124 Ibid, hlm, 728. 
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BAB IV 
ANALISIS BENTUK-BENTUK WAKTU DALAM AL-QUR’AN DAN 

RELATIVITAS WAKTU 
 
 

A. Bentuk-Bentuk Kata Waktu 

Menurut Quraish Shihab ada perbedaan waktu yang 

ditunjukkan alam term al-„ashr, al-dahr, ajal, „am, al-waqt, ḥin dan 

sa‟ah di dalam Al-Qur‟an. Perbedaan tersebut terletak pada lamanya 

waktu itu berlangsung. Oleh karena itu, untuk menemukan 

perbedaan penggunaan bentuk-bentuk waktu yang berbeda 

tersebut, maka harus dipahami dan dianalisis satu persatu dari 

bentuk-bentuk waktu tersebut agar dapat menjadi penafsiran yang 

utuh dan komprehensif.   

1. Kata Al-‘Ashr dan makna lainnya 

           Menurut Quraish Shihab kata  ُ  َْ  َْ    terambil dari kata  

 َ  َ َ, yakni berarti menekan sesuatu sehingga apa yang terdaapat 

pada bagian yang terdalam daripadanya tampak ke permukaan 

atau keluar (memeras). Angin yang tekanannya sedemikian keras 

sehingga memporakporandakan segala sesuatu dinamai (إ  ار) 

waktu. Tatkala perjalanan matahari telah melampaui pertengahan 

dan telah menuju kepada terbenamnya dinamai  (عصر) ashar/asar. 

Penamaan ini agaknya disebabakan ketika itu manusia yabg sejak 

pagi telah memeras tenaganya diharapkan mendapatkan hasil 

dari usaha-usahanya. Awan yang mengandung butir-butir air 
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yang kemudian berhimpun sehingga karena beratnya ia kemudian 

mencurahkan air hujan dinamai (م    ت  ) 125 

Di dalam Kamus Al-Munawwir, kata al-„ashr berasal dari 

kata  َ  َ َ -  ً ْ َ  yang artinya memeras. Masdar dari kata tersebut 

adalah   ُ  َْ  َْ   dan jamaknya adalah  yang artinya masa  َْ ُ  ٌ - ُ ُ ْ رٌ  

atau zaman.126 Maksud kata waktu dalam bentuk al-„ashr dapat 

dipahami melalui surat Al-„Asrh [103]:1-3 berikut.127  

                        

             
Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-

benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran”.128 (Al-„Asrh [103]: 1-3). 

 
Di surat ini Allah mengingatkan akan kerugian kehidupan 

manusia di alam fana dalam persepektif waktu, kecuali bagi yang 

mengisi atau menjalankan kehidupan dengan beriman dan 

beramal saleh, saling nasihat-menasehati dalam kebaikan. Iman 

adalah pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi 

Muhammad SAW intinya antara lain dapat disimpulkan dalam 

rukun iman yang ada enam itu. Iman sangat sulit digambarkan 

hakikatnya. Iman dirasakan oleh seseorang tetapi sulit untuk 

                                                             
125 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 15, hlm. 584. 
126Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. ke-2, hlm. 937.   
127 Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam jalalud-din As-suyuthi, terj. Jalalain Berikut 

Asbabun Nuzul, terj. Mahyudin Syaf dan Bahrun Abubakar, (Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 
1990), cet. I, hlm. 2780. 

128 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 1284. 
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dilukiskan persaan itu. Iman bagaikan rasa kagum atau cinta, 

hanya dirasakan oleh pemiliknya dan dalam saat yang sama si 

pecinta atau pengagum selalu diliputi oleh tanda tanya, apa 

gerangan sikap yang dicintai atau dikagumi itu terhadap si 

pengagum dan pecinta.129  

Dalam tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti dan  Imam Al-

Mahalliy, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al‟ashr adalah 

tatkala tergelincirnya matahari hingga terbenamnya; maksudnya 

adalah waktu shalat Ashar. Dan yang dimaksud al-haq pada ayat 

di atas adalah iman. Selanjutnya makna kata wa tawa 

shaubishshobr yaitu saling menasehati dengan kesabaran dalam 

menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.130 

Kata al- „ashr dipertegas maknanya juga oleh Imam Malik 

yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam:”kata al- „ashr adalah 

shalat „Ashr. Kata al-„ashr berarti masa yang di dalamnya berbagai 

aktivitas anak cucu Adam berlangsung, baik dalam wujud 

kebaikan maupun keburukan.131  

Dikatakan juga bahwa al-ashr ialah zaman (masa) yang 

mana makhluk berada di dalamnya dengan mengalami perubahan 

seperti senang, susah, perang, damai, sehat, sakit, beramal shalih 

atau jahat dan lain-lainnya yang sudah dimaklumi bersama.132  

                                                             
129 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 15, hlm. 587. 
130 Ibid, hlm. 2780. 
131 Abdullah bin Muhammad  Alu Syaikh, Lubab al-Tafsir Min Ibn Katsiir (Tafsir Ibn 

Katsiir), terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi‟i, Muharram 1426 
H/Februari 2005 M), cet. pertama, hlm. 536. 

132 Syaikh Muhammad bin shalih Al-„Utsaimin, Tafsir Juz Amma, terj. Ust. Abu Ihsan Al-
atsari, ( Solo: At-Tibyan, 2006), hlm. 556.  
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Ketika begitu banyak perbedaan pendapat mengenai tafsir 

dari kata „ashr, Quraish shihab memilih pendapat Syaikh 

Muhammad Abduh yang paling tepat di kasus ini. Menurut 

Syaikh Muhammad Abduh, Al- Qur‟an menggunakan kata „ashr 

karena telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada masa 

turunnya Al-Qur‟an untuk berkumāul dan berbincang-bincang 

menyangkut berbagai maslah dan tidak jarang dalam 

perbincangan mereka itu mereka melontarkan kata-kata yang 

memeārsalahkan waktu atau masa, “waktu sial “demikian sering 

kali ucaāan yang terdengar bila mereka gagal, atau “waktu baik ” 

jika mereka berhasil. Allah bersumpah dengan waktu untuk 

membantah anggapan mereka yang keliru itu.133 

Sedangkan mengenai keutamaan surat ini, diterangkan 

oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Diriwayatkan dari Amr bin As, dia 

pernah ditanya oleh Musailamah Al-Kadzdzab tentang surat Al-

ashr‟, dia menjawab, “telah diturunkan surat yang ringkas namun 

sangat āadat maknanya”. Imam Syafi‟i juga mengatakan dalam 

sebuah riwayat. Dia berkata, ”seandainya manusia mencermati 

surat ini secara seksama, niscaya surat ini akan mencukupi 

meraka di dalam kehidupan ini”.134 

Waktu adalah modal utama umat manusia, apabila tidak 

diisi dengan kegiatan yang baik, ia akan berlalu dan tidaka akan 

kembali lagi. Ketika waktu hilang jangankan keuntungan yang 

                                                             
133 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 15, hlm. 585. 
134 Abdullah bin Muhammad  Alu Syaikh, Lubab al-Tafsir Min Ibn Katsiir (Tafsir Ibn 

Katsiir), terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi‟i, Muharram 1426 
H/Februari 2005 M) cet. pertama, hlm. 535. 
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diāerĀleh, mĀdalāun telah hilang. Sayyidina „Ali RA āernah 

berkata,”Rizki yang tidak diperoleh hari ini masih bisa diharapkan 

untuk diperoleh di hari esok, sedangkan waktu yang berlalu hari 

ini tidak mungkin daāat diharaākan kembali besĀk”.135 

Dan adapun pengungkapan Al-Qur‟an yang seakar kata 

dengan kata al-ashr terdapat di surat An-Naba‟ [78] :14: 

            

Artinya:  Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak 
tercurah136 

 

Di ayat ini al-Mu‟shirĀt diartikan awan yang mengandung 

air hujan. Kemudian diitinjau dari sisi bahasa, M. Quraish shihab 

mengutip penjelasan ibn Al-Faris tentang makna ada 3:137 

1. Al-dahr : masa  

2. Al-usharah : perahan 

3. Al- manja‟ : temāat berlindung. 

2. Kata Al-dahr dan makna lainnya 

Akar kata al-dahr berasal dari kata  َ  َ َ -  ً ْ َ  yang artinya 

menimpa. Bentuk jamak dari kata   ً ْ َ  adalah   َ  ُ ُ َْ   ُر ْ ُ ُ yang 

artinya zaman, era dan masa.  Makna lain dari   ً ْ َ  adalah al-

galabah (kemenangan) dan al-qahr (pemaksaan). Kata ini 

dimaknai demikian karena setiap kali ia datang maka pasti ia 

                                                             
135 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 15, hlm. 585. 
136 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1211. 
137  Muhammad, “Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat, Dan Politik, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2013), hlm 34. 
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akan memenangkannya.138 Makna kata waktu dengan 

menggunakan istilah al-dahr dapat dipahami dari salah satu ayat 

di dalam surah Al-Insan [76]: 1.139 

                            

 
Artinya:“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu 

dari masa, sedang Dia ketika itu belum merupakan 
sesuatu yang daāat disebut?”.140 (Q.S Al-Insan 
[76]: 1). 

 
Pada ayat ini, makna Al-dahr adalah waktu yang 

berkepanjangan yang telah dan akan dilalui oleh alam dunia ini, 

ia adalah masa wujud alam raya, alam raya  telah wujud jauh 

sebelum wujud manusia.141 Berbeda dengan  Ibn Katsir yang 

mengaitkan kata al-dahr dengan ayat selanjutnya dari surat ini. 

Ibn katsir mengartikan al-dahr dengan mengutip sebuah riwayat 

dari Ibn Abbas. Ibn abbas berkata”masa ketika sāerma laki-laki 

dan ovum perempuan jika telah bersatu dan bercampur, lalu 

beralih dari satu fase ke fase berikutnya”.142  

Kemudian menurut al-Zuhailiy kata   د   ini diartikan 

sebagai waktu yang panjang tanpa batas. sedangan kata حين di 

ayat ini diartikan sebagai waktu yang terbatas, oleh sebagian 

ulama‟ dikatakan 40 tahun. Di āendaāat al-Ashfahaniy   د   

                                                             
138 Abdul Gaffar, Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an, Tafsere, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 

2014, hlm. 4. 
139Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. kedua, hlm. 427. 
140 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1199. 
141M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, hlm, 652.  
142 Abdullah bin Muhammad  Alu Syaikh, Lubab al-Tafsir Min Ibn Katsiir (Tafsir Ibn 

Katsiir), terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi‟i, Muharram 1426 
H/Februari 2005 M), hlm. 358.  
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diartikan sebagai masa yang dilalui alam semesta mulai masa 

penciptaan hingga kehancurannya.143 

Al-Baqa‟i memahami ayat diatas sebagai isyarat bahwa 

zaman tidak diciptakan kecuali untuk manusia. Dengan demikian 

manusia adalah makhluk yang mulia dan ini membuktikan 

keniscayaan kebangkitan agar manusia agar manusia 

memperoleh balasan dan ganjaran. Ayat ini mengingatkan 

manusia tentang awal kehadirannya di pentas bumi ini agar ia 

mengetahui bahwa tidaklah wajar baginya angkuh dan berpaling 

dari Penciptanya.144 

Menurut seorang ahli bahasa yakni Ibn Al-Faris, Ibn Al-

Faris mengartikan al-dahr sama dengan al-ashr. Kata ad-dahr 

memberi kesan bahwa segala sesuatu pernah tiada, dan bahwa 

keberadaannya menjadikan ia terikat oleh waktu (al-dahr). Masa 

disebut dengan ا ً  karena waktu akan menerjang segala sesuatu  دَْه

tanpa pandang bulu. Disebut al-dahr karena ada suatu kaum 

yang disebut dengan kaum al-Dahriyyūn, kaum ini tidak beriman 

kepada Allah, Menurut mereka Kematian bukanlah perpindahan 

dari kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat. Kaum al-

Dahriyyun juga menganggap kehidupan hanyalah di dunia saja, 

tidak ada kehidupan di akhirat kelak.145 Mereka percaya waktu 

yang menciptakan semua kejadian, Mereka menganggap masa 

                                                             
143 Abdul Gaffar, Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an,Tafsere, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2014, 

hlm. 5. 
144 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, hlm, 652.  
145 Barokatus Sholikhah, Konsep Waktu dalam Al-Qur‟an”, ( skripsi, Fakultas ushuluddin 

dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang, 2018), hlm. 97-98. 
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adalah sesuatu yang akan menghidupkan dan mematikan 

mereka.146 Mereka menisbatkannya kepada waktu dan 

mengumpatnya, ketika mereka tertimpa mudharat atau hal-hal 

yang tidak diinginkan.147  

Yang dimaksud dengan al-dahr adalah ketika manusia ada 

dari tidak pernah ada. Tidak pernah menjadi sesuatu yang 

disebut karena kerendahan dan kelemahannya. Ibn Abbas 

mengatakan: yakni seperma laki-laki dan ovum perempuan jika 

telah bersatu dan bercampur, lalu beralih dari satu fase ke fase 

berikutnya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya dan dari 

satu warna ke warna berikutnya.148 

Makna lain ad-dahr dapat ditemukan pula di QS. Al-

Jatsiyah[45]: 24.149 

                      
                   

Artinya : Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain 
hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan 
kita hidup dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa", dan mereka 
sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang 
itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga 
saja.150 

                                                             
146 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, terj. Akhmad Khatib, Pustaka Azzam, 

Jakarta, 2009, Jilid 16, hlm. 444. 
147 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, terj. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Gema 

Insani, Jakarta, 2016, Jilid 13, hlm. 265. 
148Ghoffar M. Abdul E.M dan Abu Ihsan al-Atsari Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir,(Bogor: 

Pustaka asy-Syafi‟i, 2006), cet. ke-2, hlm. 358.  
149M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm, 722.  
150 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 1008  
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Di ayat ini kata al-dahr diartikan sebagai waktu yang 

menghidupkan dan mematikan orang-orang Jahiliyah. Ini 

merujuk pada anggapan orang-orang Jahaliyah.151 Ibn „Asyur 

menafsirkan kata al-dahr itu dengan makna, waktu yang terus 

berlangsung di saat siang dan malam silih berganti. Sedangkan 

Al-Zuhailiy mengartikannya sebagai masa keberadaan alam 

semesta beserta isinya.152 Kata al-dahr menunjukkan makna 

bahwa segala sesuatu pernah tiada, dan bahwa keberadaannya 

menjadikan ia terikat oleh waktu (al-dahr). 

3. Kata ajal dan makna lainnya 

Kata ajal berasal dari akar kata   َ  َِ  - ً  ََ   yang artinya 

terlambat atau tertunda. Masdarnya adalah  ُ  َْ َْ  dan jamaknya 

yakni  ٌاا َ  yang artinya batas waktu atau batas akhir sesuatu. 

Implikasi dari kata ajal dapat dipahami dari  ayat Al-Qur‟an yang 

menyebut waktu dalam bentuk ajal, yakni pada surah Al-An‟am 

[6]: 2.153 

                              

        

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, 
sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan 
ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang 
Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu 
masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). 

                                                             
151  
152 Abdul Gaffar, Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an,Tafsere, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2014, 

hlm. 138-139. 
153Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) cet. ke-2, hlm. 9.   
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Penggunaan nakirah atau infinitif untuk kata ajal  

menunjukkan, bahwa ajal manusia tidak dapat diketahui 

manusia kapan tibanya. Ayat tersebut mengisyaratkan dua 

macam ajal. Ini juga dipahami dari bentuk nakirah kata ajal. 

Dalam kaidah dinyatakan, “ aāabila kata yang sama berulang 

dalam bentuk nakirah, maka kata pertama berbeda maknanya 

dengan kata yang kedua”. Kata ajal pertama berarti kematian, dan 

kata ajal yang kedua berarti masa kebangkitan, atau antara 

kematian dan masa kebangkitan. Ada juga memahami kata ajal 

pertama dalam arti tidur dan ajal kedua adalah kematian, atau 

ajal kedua adalah ajal genersi terdahulu dan ajal kedua adalah 

ajal generasi yang datang kemudian. Atau ajal pertama adalah 

ajal masing-masing yang telah lewat dan ajal kedua adalah yang 

belum dilalui.154 

Pendapat yang paling tepat mengenai arti ajal adalah ajal 

kematian dan ajal kebangkitan, karena biasanya al-Qur‟an 

memakai kata ajal bagi manusia dalam arti kematian, di sisi lain, 

ayat ini dikemukakan dalam konteks pembangkitan tentang 

keesaan Allah dan keniscayaan Hari Kebangkitan.155 

Kata ajal pada ayat di atas berarti akhir segala sesuatu 

atau, usaha, kegiatan, dan peristiwa apapun. Ajal akan datang 

pada segala sesuatu. Terkadang akan didahulukan terkadang 

akan ditunda. Allah menjelaskan bahwa apabila telah datang ajal 

kematian manusia maka ajal itu tidak bisa diundur atau 

                                                             
154 M Quraish Shihab,  Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 4, hlm, 11. 

155 Ibid, hlm, 11. 
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dimajukan. Demikian pula Rasulullah saw tidak akan kuasa 

untuk menentukan panjang pendeknya ajal yang ditentukan 

Allah. Qatadah Bin Nu‟man āernah mengungkaākan āendaāat 

tentang kematian. Beliau berkata, “ tidak ada seĀrang Nabi āun 

yang pernah mengharapkan kematian kecuali Nabi Yusuf.156 

Ketika Nabi Yusuf merasa sudah mendapatkan 

kenikmatan-kenikmatan yang sempurna dan berhasil meraih 

segalanya, Nabi Yusuf rindu untuk segera bertemu dengan 

tuhannya. Nabi yusuf berharap untuk meninggalkan dunia ini, 

karena takut dengan fitnah dunia yang diberikan kepadanya.157  

Kata ajal menunjukkan makna bahwa segala sesuatu ada 

batas waktu berakhirnya, sehingga tidak ada yang kekal abadi 

kecuali Allah SWT sendiri. Jadi kematian jarum jam tak 

menghentikan atau menghapus keberadaan waktu. Dan kematian 

manusia juga tak menghentikan keberadaan dimensi waktu. 

Bahkan bintang di alam semesta sekalipun juga tidak menghapus 

waktu. Dan barang yang telah dibatasi waktunya menghendaki 

tidak ada tenggang waktu dan dibatasi hingga akhir waktunya.158 

Menarik untuk diketahui bahwa ternyata Al-Qur‟an 

menyebut ajal yang dikorelasikan dengan eksistensi suatu 

ummat. Kata ummat daāat berarti “kaum” atau “bangsa”. Karena 

sesuai dijelaskan di dalam QS. Al-A‟araf  [7]: 34: 

                                                             
156Izudin Ahmad Al-Qasim, Ensiklopedia Kematian, (Depok: PT Palapa Alta Utama, 

2014), cet. pertama, hlm. 4.  
157 Ibid, hlm. 4. 
158 Muhammad, “Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, 

Dan Politik, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2013), hlm. 35.  
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Artinya: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, Maka 
apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak 
dapat (pula) memajukannya. 

 

Demikian juga berakhirnya kontrak perjanjian kerja 

antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa. Al-Qur‟an mengatakan: 

                      
              

Artinya:”Dia (Musa) berkata: "Itulah (āerjanjian) antara aku 
dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang 
ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada 
tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah 
adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".159 

 
4. Kata ‘Am dan makna lainnya 

Kata „am berasal kata  ًَما- َ اا ْ َ  yang artinya berenang atau 

terapung. Bentuk masdar dari kata tersebut adalah  dan  َ ْ ًما 

bentuk jamaknya adalah  yang artinya adalah tahun.160   َْ َ  اٌ  

Implikasi kata „am dapat kita pahami dari ayat Al-Qur‟an yang 

menyebut waktu dalam bentuk „am, yang terdapat pada surah 

Yusuf[12]: 49: 

                    

                                                             
159 Al -Qhasash[28]: 28. 

160Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. ke-2, hlm. 987.   
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Artinya: Kemudian setelah itu akan datang tahun yang 
padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 
dimasa itu mereka memeras anggur."161 

 

Pada ayat ini, kata „am digunakan untuk menunjukan 

perjalanan waktu selama 12 bulan atau biasa disebut satu 

tahun.162Waktu pada setiap bulan tidak terlepas dari keberadaan 

dan keterlihatan bulan. Fenomena ini tentu saja sangat berkaitan 

dengan Matahari yang menjadi sumber cahaya bagi Bulan. Allah 

menjelaskan waktu dalam bentuk bulan dengan ungkapan asy-

syahr. Allah berfirman: 

                       

                     

                        

                       

Artinya:”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 
adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di 
waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) 
agama yang lurus, Maka janganlah kamu 
Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, 
dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya 
sebagaimana merekapun memerangi kamu 
semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah 
beserta orang-Ārang yang bertakwa”.163 

 

Al-Quran mengisyaratkan “waktu” di alam dunia berawal 

dan berakhir, berbeda dengan “waktu” di akhirat atau waktu yang 
                                                             

161
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 459. 

162 Luluul Wardah, “Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an, (Skripsi, Fuad IAIN Ponorogo, 
Ponorogo , 2018), hlm.48. 

163 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 368. 
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dijalani oleh makhluk gaib. Seperti dijelaskan dalam Surah Al-

Hajj[22]:47 yang mengungkaākan “seribu tahun di Bumi” 

sebanding dengan “sehari di sisi Allah”. Disetiaā āerjalanan -

perjalanan waktu itu Allah menuntut untuk berfikir mengenai 

hikmah-hikmah adanya waktu dan alam semesta ini.164  

Kata „am dalam bahasa Arab berasal dari dua huruf yaitu 

„ain dan mim, yang memāunyai arti tahun, baik tahun Syamsiah 

(Matahari) atau tahun Qamariah (Bulan). Padanan kata „am yaitu 

sanah dan as-sinin yang artinya waktu. Akan tetapi kata sanah ini 

dalam Al-Qur‟an digunakan untuk menggambarkan satu hari di 

dunia sama dengan seribu tahun di akhirat atau di sisi Allah. 

Karena setahun di akhirat tidak sama dengn setahun di dunia. 

Semua ini terjadi karena perbedaan dimensi kehidupanya.165 

Al- Qur‟an tidak menyebutkan waktu dengan minggu atau 

pekan. Namun Al-Qur‟an secara āasti menyebut waktu dengan 

tahun, yang disebutkan „am dalam bahasa Arab. „Am dilihat di 

ayat lain memberi pemahaman bahwa ukuran sehari di dunia 

sama dengan seribu tahun di akhirat. Ayat tersebut terdapat pada 

QS. al-Hajj [22] 47:166 

                                                             
164Luluul Wardah, “konsep waktu dalam al-Qur‟an, (Skripsi, Fuad IAIN Ponorogo, 

Ponorogo , 2018), hlm. 48. 
165 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Gedung Bayt Al-Qur‟an Dan Museum Istiqlal, 

Waktu Dalam Presfektif Al-Qur’an Dan Sains, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-
Qur‟an, 2013), hlm. 75. 

166Muhammad Hafil, “Penggolongan Waktu Dalam Al-Qur’an”, dalam 
http//www.google.com/amp/s/m.republika.co.id, diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.13. 
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Artinya:  “Dan mereka meminta keāadamu agar azab itu 
disegerakan, Padahal Allah sekali-kali tidak akan 
menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi 
Tuhanmu adalah seperti seribu menurut 
perhitunganmu”.167  

 
5. Kata Al-waqt dan lainnya 

Kata al-waqt berasal dari kata   َ َ َ  -ًتا ْ َ yang artinya 

menentukan, menetapkan waktu. Masdar dan jamak dari kata 

tersebut adalah   ُ َْاْلَو dan  168. َاْ َ اٌا Dalam Mu‟jam Maqayis al-Lugoh 

memilki makna batasan sesuatu dan hakikat/kadar sesuatu. Baik 

yg berhubungan dengan waktu atau tidak. Sedangkan di dalam 

Kitab Al-Mu‟jam al-Wasith dijelaskan bahwa waktu adalah waktu 

tertentu sebagai kadar dari sebuah perkara. 169 

Kemudian diiringi lagi dari pendapat al-Manawiy, bahwa  َ َ َو 

adalah kadar tertentu dari sebuah waktu, atau batasan yang pasti 

antara dua perkara yang salah satunya telah diketahui dan 

satunya akan diketahui. Makna dari kata al-waqt  ini dapat 

dipahami dari salah contohnya, yakni pada Surah An-Nis  [4]: 

103.   

                                                             
167 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 655.  
168Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. ke-2, hlm. 1573.   
169  Abdul Gaffar, Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an, Tafsere, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 

2014, hlm. 137.  
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Artinya:“Maka aāabila kamu telah menyelesaikan 

shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di 
waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian 
apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah 
shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 
shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 
waktunya atas orang-Ārang yang beriman.”170 (Q.S 
An-Nis  [4]: 103). 

 

Kata al-waqt digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, 

dan diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Arti ini tercermin dari waktu-waktu 

shalat yang memberi kesan tentang keharusan adanya pembagian 

teknis mengenai masa yang dialami (seperti detik, menit, jam, 

hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya), dan sekaligus 

keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu-waktu 

tesebut, dan bukannya membiarkannya berlalu tanpa berarti 

untuk peningkatan ketaqwaan seseorang.171 

As-bab al-nuzul  (latar belakang) turun ayat diatas yakni 

ketika Nabi mengirimkan satu peleton tentara untuk menyusul 

Abu Sufyan dan anak buahnya, saat mereka kembali dari perang 

Uhud. Mereka mengeluh karena menderita luka-luka. Perang ini 

                                                             
170 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 176. 
171 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm. 723. 
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terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah perang 

Badar.172  

6. Kata Hin dan lainnya 

Kemudian kata hin,  akar katanya ada  ْيُنْوَ  ٌ - َ ْيًنا- َ اَا َ  yang 

artinya adalah hari Kiamat. Dan jamak dari tersebut adalah  َاْ َياٌا 

yang artinya adalah waktu, ketika, saat dan masa. 173Ayat Al-

Qur‟an yang menyebut waktu dalam bentuk Hin dalam Al-Qur‟an 

diulang sebanyak 35 kali.  

Kata حين di ayat diartikan sebagai waktu yang terbatas oleh 

sebagian ulama‟. Sementara al-Raziy mengatakan bahwa ulama‟ 

dalam memaknai يا  terbagi dalam dua pendapat, pertama : yaitu 

 diartikan sebagai sebagian dari waktu yang sangat panjang dan  يا

tidak ditentukan. Kedua, sebagian waktu yang ditentukan.174 

Dalam bahasa Indonesia istilah waktu diantaranya 

kemarin, besok, lusa, tahun depan dan sebagainya. Al-Qur‟an 

menyebutkan lebih banyak nama waktu. Beberapa diantaranya: 

sa‟ah atau saat/ waktu (Al-An‟am[6]: 31), hin (Al-Baqarah [2]: 36), 

ajalin musamma (Al-Baqarah [2]: 282), ummatim-ma‟dudah 

(Hud[11]: 8), ajal (Al-Qashash[28]: 29), Al-waqtil-ma‟lum (Al-Hijr 

[15]: 38) yang semuanya bermakna “waktu yang ditentukan” serta 

                                                             
172 Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam jalalud-din As-suyuthi, terjemah tafsir 

jalalain berikut asbabun nuzul, terj. Mahyudin Syaf dan Bahrun Abubakar, (Bandung:CV Sinar 
Baru Bandung, 1990), hlm. 382. 

173Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. ke-2, hlm. 315.   

174 Abdul Gaffar, Konsep Waktu Dalam Al-Qur‟an,Tafsere, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 
2014, hlm. 139. 
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ajalin qarib (Ibrahim [14]: 39) atau waktu yang sedikit atau 

sebentar.175 

Kata hin dapat dipahami dalam arti waktu secara mutlak, 

pendek atau panjang. Kata hin  menunjukkan makna bahwa 

waktu itu hanya saat-saat yang terkait pada pelaksanaan suatu 

pekerjaan atau saat terjadinya suatu kejadian. Dalam 

penggunaan kata hin dalam Al-Qur‟an daāat ditemui di Surah Al-

Ibrahim [14]: 25: 

                    

         

Artinya:”Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 
suāaya mereka selalu ingat”.176 

 
7. Kata Sa’ah dan lainnya 

Kata sa‟ah berasal dari kata  َا-َ اا ً ْ َ  yang artinya hilang. 

Sedangkan jamaknya yaitu  ُاَ  ٌ -  َ ّلاِاا َ  yang artinya rusak atau 

binasa.177 Namun biasanya di dalam Al-Qur‟an kata  ٌ  َا َ diartikan 

Hari kiamat. Di dalam Mu‟jam Al-Muhfahraz Fi Al-Faz Al-Qur‟an Al-

Karim Kata sa‟ah dalam bentuk isim ada 49 kali disebut. 

Diantaranya berkisar tentang Ayat Al-Qur‟an yang menyebut 

                                                             
175 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Gedung Bayt Al-Qur‟an Dan Museum Istiqlal, 

Waktu Dalam Presfektif Al-Qur’an Dan Sains, Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-
Qur’an, 2013. hlm. 9. 

176
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm.492. 

177Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) cet. ke-2, hlm. 678.   
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waktu dalam bentuk sa‟ah dalam Al-Qur‟an diulang sebanyak 49 

kali.  

Kata sa‟ah menunjukan priode waktu tertentu atau bagian 

dari waktu dapat lebih kecil dari satuan hari, jam, bahkan detik 

yang selalu dinyatakan dalam bentuk nakirah. Penggunaan istilah 

sa‟ah (sesat) karena istilah tersebut adalah tingkatan masa waktu 

yang paling sedikit (paling singkat). Selain itu kata tersebut 

merupakan dzhorof zaman, kata (keterangan waktu).178 

Kata Sa‟ah adalah akhir masa kehidupan duniawi serta 

kepunahan alam raya beserta isinya. Makna dari penggunaan 

kata sa‟ah dapat dipahami pada Surah  An-Nahl [16]: 61. 

                      

                       

           
Artinya:”Jikalau Allah menghukum manusia karena 

kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-
Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang 
melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai 
kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah 
tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, 
tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang 
sesaatpun dan tidak (āula) mendahulukannya.”179 
(Q.S An-Nahl [16]: 61). 

 

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah akan membinasakan 

semua manusia, bahkan tidak akan membiarkan hidup walau 

                                                             
178 Amilatul Khoiryah, “Makna Kata Sa‟ah dan As-Sa‟ah Dalam Al-Qur‟an (Kajian 

Bhalaghah), (Skripsi, Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019), hlm. 73. 
179 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm 522. 
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hanya satu yang melata pun. Kata  داب pada ayat ini, Quraish Sihab 

mengutiā dua āendaāat ulama‟, yakni āendaāat Thabathaba‟i, 

Thabathaba‟i mengartikan  داب dengan makna manusia saja. 

Namun āendaāat kedua yg dikutiā dari Ibn „Asyur, Ibn „Asyur 

mengartikan  داب dengan makna semua makhluk yang  memiliki 

gerak jasmaniah, baik di darat maupun udara, karena kata 

dabbah mengisyaratkan adanya makhluk di langit.180   

Ini oleh banyak ulama dipahami bahwa yang akan 

dibinasakan-Nya bukan hanya manusia yang mempersekutukan 

Allah atau yang melakukan kedzaliman, tetapi semua yang ada di 

bumi. Hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa manusia 

semuanya terjerumus dalam kezaliman besar atau kecil. Karena 

itu, semua dibinasakan-Nya. Hari tersebut dinamai demikian 

karena singkatnya waktu itu ditinjau dari sisi kuasa Allah SWT, 

serta begitu mendadaknya, sehingga manusia tidak mempunyai 

waktu sesaat pun untuk menghadapinya.181 

Kegoncangan Kiamat adalah amat hebat. Oleh karena 

kehebatannya telah dibayangkan di QS. Al-Hajj [22]: 1, 

mungkinlah itu karena terjadinya gempa bumi yang amat dahsyat 

yang meliputi muka bumi pada waktu itu, sedangkan gempa bumi 

yang terjadi di suatu bagian kecil saja atau di sebagian pulau 

saja, begitu dahsyat rasanya, apatah lagi jika seluruh alam?.182 

                                                             
180 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 7, hlm, 245. 
181Ibid, hlm. 269. 

182 Hamka, “Tafsir Al-Azhar”, (Depok: Gema Insani, 2015), cet. 1, hlm.96. 
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B. Relativitas waktu  

Manusia tidak bisa memisahkan diri  dari  ruang dan waktu. 

Al-Qur‟an telah memberikan penjelasan tentang fakta-fakta ilmiah 

pada abad ke-7 dan pada abad ini sedang marak ditelusuri oleh para 

ilmuwan. Kalau dihitung kurang lebih empat belas abad silam. 

Einstein  seorang ilmuan besar membuktikan adanya relativitas 

waktu yang disebutkan oleh al-Qur‟an. Dan sebagian ahli tafsir juga 

sepakat bahwa adanya relativitas waktu yang disebutkan Al-Qur‟an. 

Disebut relativitas waktu dikarenakan berbedanya dimensi 

ruang, keadaan dan pelaku pada peristiwa tersebut. Ketika waktu 

dikaitkan dengan Allah sang Maha pencipta waktu, maka sungguh 

Allah benar-benar berada di luar waktu dan ruang. Allah jadikan 

malam sebagai pakaian dan siang sebagai waktu untuk mencari 

penghidupan. Kemudian ketika waktu dikaitkan dengan malaikat, 

maka waktu bagi malaikat juga bersifat relatif. Kerelatifan waktu 

bagi malaikat sungguh berbeda dengan Allah SWT karena malaikat 

juga makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagaimana halnya 

manusia. Ini menjadi keniscayaan bagi malaikat untuk pasti terikat 

oleh waktu dan ruang. Kemudian pula ketika waktu dikaitkan 

dengan manusia, maka waktu juga sangat relatif. Al-Qur‟an 

menyebut sehari bagi manusia namun disisi Allah sebanding dengan 

tiga ratus tahun dan lima puluh ribu tahun. 

Einstein  seorang ilmuan besar membuktikan adanya 

relativitas waktu yang disebutkan oleh al-Qur‟an. Dengan teori 

khusus dan umum Einstein, dapat disimpulkan bahwa waktu itu 
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benar-benar relatif. Perbedaan yang begitu signifikan ini terjadi 

karena perbedaan sistem gerak yang dilakukan oleh satu pelaku, 

pelaku itu seperti manusia dan malaikat, sehingga mengakibatkan 

perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran. 

Penyebab perbedaan waktu di dunia dengan di akhirat adalah 

disebabkan adanya kemukjizatan yang dimiliki seseorang, bisa juga 

disebabkan karena kerangka acuan mengenai waktu berbeda. 

Mungkin saja di akhirat tidak menggunakan perputaran matahari 

dan alat ukur waktu di dunia, seperti: jam tangan atau arloji, digital 

timer, kalender, stopwatch, jam tembok dan lain sebagainya. 

Sehingga besar kemungkinan akan adanya relativitas waktu yang 

terjadi. Penyebab lain terjadi relativitas waktu ialah perbedaan alam 

atau dimensi manusia, malaikat dan Allah SWT.  

Sebagaimana diketahui bahwa malaikat diciptakan dari 

cahaya, ketika sesuatu yang bergerak dengan kecepatan mendekati 

cahaya, waktunya akan mulur atau lambat. Oleh karena itu bila 

malaikat yang bergerak atau berjalan menuju Allah itu disebut 

sebagai kerangka acuan yang bergerak sedangkan manusia diam 

disebut sebagai kerangka acuan yang diam,  Maka waktu yang 

dialami malaikat akan mulur atau terlambat. Keterlambatan atau 

pemuluran itu terjadi karena malaikat bergerak mendekati sang 

Maha Cahaya, yakni Allah SWT.  oleh karena itu relativitas waktu 

malaikat dan manusia memang benar adanya.  
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Dari uraian bab satu sampai dengan bab empat, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Setiap bentuk-bentuk waktu dalam Al-Qur‟an itu memiliki 

kecenderungan makna yang berbeda. Kata al-„ashr menunjukkan 

makna bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus diisi 

dengan kerja memeras keringat dan pikiran. Kata al-dahr 

menunjukkan makna bahwa segala sesuatu pernah tiada, dan 

bahwa keberadaannya menjadikan ia terikat oleh waktu. Kata ajal 

menunjukkan makna bahwa segala sesuatu ada batas waktu 

berakhirnya, sehingga tidak ada yang abadi kecuali Allah SWT 

sendiri. Kata „am digunakan untuk menunjukan perjalanan waktu 

selama 12 bulan atau biasa disebut satu tahun.  

Kata al-waqt digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, dan 

diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Kata hin dapat dipahami dalam arti 

waktu secara mutlak, pendek atau panjang. Kata hin  

menunjukkan makna bahwa waktu itu hanya saat-saat yang 

terkait pada pelaksanaan suatu pekerjaan atau saat terjadinya 

suatu kejadian. Kata Sa‟ah adalah akhir masa kehidupan duniawi 

serta kepunahan alam raya beserta isinya. 

2. Quraish Shihab menjelaskan adanya perbedaannya relativitas 

waktu menurut al-Qur‟an. Al-Qur‟an menjelaskan adanya  
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3. relativitas waktu, baik yang berkaitan dengan dimensi ruang, 

keadaan dan pelaku. Allah tidak membutuhkan waktu demi 

mencapai hal yang dikehendaki. Karena Allah pencipta waktu, 

sehingga Allah tidak terikat oleh waktu. 

Jika demikian halnya, maka waktu yang dialami manusia di 

dunia berbeda dengan waktu  yang dialaminya  kelak  di  akhirat.  

ini disebabkan oleh unsur-unsur pembentuk waktu di dunia 

berbeda dengan unsur-unsur pembentuk waktu di akhirat kelak. 

Alam akhirat berada diluar ukuran ilmiah yg dirumuskan Newton. 

Inilah yang ditentang oleh teori einstein, karena pada dasarnya 

waktu bagi Allah tidak ada. Pemahaman ini diserap dari konsep 

ketuhanan Islam. Prinsip ketuhanan dalam islam sejalan dengan 

yang diberitakan dalam Qur‟an, baik berita tentang hari kiamat 

yang menggunakan fiil madli padahal belum terjadi, berita tentang 

Allah menghendaki sesuatu hanya dengan kejapan mata, dan Allah 

mengendaki sesuatu hanya dengan mengucapkan kun fa ya kun 

bahkan Allah memberitakan bahwa waktu itu diciptakan oleh-Nya.  

B. Saran 

Penelitian ini sangatlah sederhana dan belum optimal, namun 

diyakini akan dapat membimbing siapapun yang ingin memahami Al-

Qur‟an, khususnya mengenai waktu. Tentu saja, disarankan āula 

untuk membaca literatur lainnya yang berkaitan dengan waktu, 

supaya pengetahuan tentang waktu bisa maksimal, sehingga dapat 

memahami waktu secara maksimal pula.  
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Untuk setiap pembaca, harus lebih terbuka dan bisa menerima 

berbagai perbedaan pendapat yang ada. Setelah membaca skripsi ini, 

setidaknya bisa membuka pikiran pembaca, sehingga tidak hanya 

terfĀkus āada āendaāat ulama‟-ulama‟ salaf taāi juga harus 

memeperhatikan kajian tentang berbagi pendapat dari para ulama, 

modern maupun kontemporer, kemudian selanjutnya melakukan 

penelitian dengan membandingkan pendapat-pendapat tersebut. 

Sehingga bisa menemukan titik temu dari adanya perbedaan 

penafsiran yang ada. Semoga karya kecil ini bermanfaat, khususnya 

bagi penulis dalam pengetahuan tentang ayat-ayat waktu dalam 

perspektif Al-Qur‟an menurut Quraish Shihab dan umumnya bagi 

para pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan yang terbaik 

buat kita semua. Amin.  
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