
KONSEP TILAWAH DALAM AL-QURAN 

Oleh: Husain 

 

BAB I  

Pendahuluan 

A. Latarbelakang 

Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw adalah Al-Qur`an. 

Al-Qur`an merupakan wahyu Illahi yang diberikan Allah kepada utusan-Nya 

Muhammad Saw, melalui perantara malaikat Jibril.  

Tak kan pernah ada hentinya kita sebagai umat Muhammad untuk 

selalu membaca dan mengkaji makna yang terkandung di dalamnya, karena 

Al-Qur`an merupakan pedoman hidup seluruh manusia agar selamat dunia 

dan akhirat.  

Bahasa yang terkandung didalam Al-Qur`an begitu indah dan 

menakjubkan, sehingga mampu membuat kita merenungi kata demi kata 

untuk memahaminya. Selain itu juga didalam Al-Qur`an terkandung begitu 

banyak ilmu pengetahuan yang membuat kita berpikir lebih rasional dengan 

disandarkan kepada ayat-ayat Allah Swt tersebut. 

Al-Qur’an sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat al-

Qur`an yang pertama kali turun pun berisikan perintah untuk membaca. 

Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan, sehingga sejak awal Islam memang 

mencurahkan pehatian pada penguasaan ilmu. Sebab ia merupakan alat untuk 

tersebar luasnya agama islam.  

Hal itu menunjukkan bahwa agama sangat menekankan pentingnya 

aktifitas membaca, menelaah dan meneliti segala sesuatu yang ada di alam 

raya ini. Dan aktifitas membaca tersebut hanya diperintahkan kepada 

manusia, karena hanya manusialah makhluk yang memiliki akal dan hati, yang 

menjadi pembeda utama dengan makhluk lainnya.  



Dengan hati dan akal itulah manusia bisa memahami fenomena-

fenomena yang ada di sekitarnya, sehingga memiliki kemampuan untuk 

mengemban amanah sebagai  khalifatullah fil ar’ḍ. 

Sudah tak asing lagi terdengar oleh kita semua, kata-kata tilawaħ, baik 

dalam kehidupan sehari-hari ataupun khusunya di dalam Al-Qur`an. Kata 

tilawaħ memiliki makna, baik ketika berdiri sendiri, ataupun sering 

disandarkan dengan kata lain, seperti “tilawaħ Al-Qur`an”.  

Lalu sebenarnya apa yang dimaksud tilawaħ itu? Dan bagaimanakah 

konsep pendidikan tilawaħ dalam Al-Qur`an. Oleh karena itu, maka kami 

tertarik dan mencoba untuk membahasnya dalam sebuah makalah. 

B. Rumusan masalah 

 Dari latarbelakang yang sudah diungkapkan penulis, maka makalah ini 

membatasi masalah dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa pengertian tilawaħ Al-Qur’an? 

2. Bagaimana hubungan Al-Quran dengan pendidikan Islam dalam surah 

al-Baqarah ayat 121, al-Anfal ayat2, al-Kahfi ayat 27 dan surah al-

Angkabut ayat 45? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Pembahasan 

A. Pengertian Tilawah Al-Qur’an 

Tilawah Al-Qur’an berasal dari kata Tilawaħ dan Al-Qur’an. Tilawaħ 

menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pembacaan (ayat Al-

Qur’an) dengan baik dan indah.1 

Dalam kamus Al-Munawwir, kata تالوة artinya bacaan.2 Begitupun 

dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia تالوة artinya membaca.3 Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian tilawah menurut bahasa adalah bacaan 

atau membaca. 

Tilawaħ menurut istilah seperti yang diungkapkan Ziad Khaled Moh al-

Daghameen dalam tulisannya “Al-Qur’an: Between The Horizons of Reading and 

Recititation”, yang dikutip oleh Harun, menyebutkan bahwa tilawaħ adalah 

mengikuti petunjuk dan aturan-aturan kitab suci. Ini berarti keharusan 

berkesinambungan dalam memahami makna dan kebenaran-kebenaran 

(haqaiq)-nya dalam hati. Berbeda dengan tilawaħ lebih dikhususkan untuk al-

Quran saja.  

Abu Hilal al-‘Askari yang dikutip dari Ar-Raghib al-Asfahani di dalam 

al-Furuq al-Lughawiyah dan Murtadha az-Zubaidi di Taj al-‘Urus menyatakan 

bahwa at-tilawah itu dikhususkan untuk mengikuti kitabullah dengan 

membaca (qira’ah) dan mematuhi (irtisam) kandungannya baik perintah, 

larangan, motivasi atau ancaman.4  

                                                                        
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 935 
2 Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 138. 
3 Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: 

Multi Karya Grafika, 1998), h. 141. 
4 Banjar, Galuh, 26 Agustus 2011, http://galuhbanjar.wordpress.com/, (diakses pada 

tanggal 05 Desember 2019). 



Sedangkan Al-Qur’an ialah kitab suci umat Islam yg berisi firman Allah 

yg diturunkan kpd Nabi Muhammad saw. dengan perantaraan malaikat Jibril 

untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup 

bagi umat manusia.29 

Tilawah Al-Qur’an adalah bagian dari ibadah paling utama yang 

disyari’atkan oleh nabi Muhammad dan menjadi ibadah paling agung yang 

menjadi sarana khusus mendekatkan diri kepada Allah. 

Tilawah Al-Qur’an juga  merupakan  salah  satu  bentuk  dzikir  kepada 

Allah. Nabi Muhammad bersabda dalam hadist:  

Artinya: “Dari Abu Sa’id r.a. berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Allah 
berfirman, barang siapa mengunggulkan dzikir atas-Ku dan membaca kitab-
Ku (Tilawah Al-Qur’an) dalam rangka meminta (berdo’a) kepada-Ku, maka 
aku akan memberikan kepadanya seutama-utamanya perkara yang aku 
berikan kepada orang-orang yang memohon kepada-Ku dan keutamaan kalam 
Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas 
makhluk-Nya.” (HR. Tirmidzi, Darami, dan Baihaqi)5 

Tilawah Al-Qur’an kadang dikaitkan dengan seni baca Al-Qur’an, yaitu 

sebutan untuk yang lebih lazim dikenal di Indonesia.6 Dalam membaca Al-

Qur’an, ada yang dibaca biasa dan ada yang memakai lagu. Dalam melagukan 

bacaan Al-Qur’an ada istilah khusus yang dipakai yang disebut “Nagham”. 

Pengertian Seni baca Al-Qur’an adalah bacaan-bacaan yang bertajwid 

yang diperindah oleh irama lagu.7 Hal ini akan mudah dipahami apabila 

seorang yang mempelajari seni baca Al-Qur’an telah memahami teori seni 

bernyanyi atau tausyeh dengan baik, dan telah memahami ilmu tajwid dan bisa 

membaca Al-Qur’an dengan tartil yang semua itu tidak lepas dari nafas, suara 

dan lagu. 

                                                                        
5 Hadits ini dishahihkan oleh Syeikh Salim Al-Hilali di dalam Bahjatun Nazhirin II/229 

, no: 999. 
6 Moh. Hikam Rofiqi, ANTIQ (Aturan Tilawah Al-Qur’an), (Kediri: Ponpes Lirboyo, 

2011), 1 
7 Khodijatus Sholihah, Perkembangan Tilawah Al-Qur’an dan Qiro’ah sab’ah, (Jakarta: 

Pustaka Al-Husna, 1983), h. 7. 



Seni baca Al-Qur’an atau dikenal dengan nama An-Naghom fil Qur’an 

maksudnya adalah memperindah suara pada Tilawah Al-Qur’an. Sedangkan 

ilmu Nagham adalah mempelajari cara atau metode di dalam 

menyenandungkan atau melagukan atau memperindah suara pada Tilawah 

Al-Qur’an.8 

Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadlan 

menguraikan cakupan makna tilawah dalam dua macam:9 

1. Tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala informasi Al Qur’an dan 

menerapkan segala ketetapan hukumnya dengan cara menunaikan 

perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. 

2. Tilawah lafdziyah, yaitu membacanya. Inilah yang keutamaannya 

diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadis sahih Bukhari yang 

artinya,“Sebaik-baiknya diantara kamu adalah yang belajar Al Qur’an 

dan yang mengajarkannya”. (HR. Bukhari) 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Tilawah Al-Qur’an secara 

istilah adalah membaguskan bacaan Al-Qur’an dengan memperhatikan kaidah 

tajwid, fashahah, lagu, suara, dan nafas serta memahami isi kandungan Al-

Qur’an dan menerapkan ketetapan hukumnya dengan cara menunaikan 

perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah. 

B. Keutamaan Tilawah Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

Nabi Muhammad saw lengkap dengan lafal dan maknanya dari Allah swt. Di 

antara keutamaan Tilawah dan mempelajari Al-Qur’an ialah sebagai berikut: 

                                                                        
8 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan Seni Baca Al-Qur’an, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1994), h. 9.  
9 Otong Surasman, Metode Insani: Kunci Praktis Membaca Al-Qur’an Baik dan Benar, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 20. 



1. Membaca Al-Qur’an baik ketika menjalankan sholat maupun di luar 

menjalankan sholat tetap mendapat pahala karena membaca Al-Qur’an 

merupakan ibadah kepada Allah swt.44 Hal ini sesuai dengan firman 

Allah swt di dalam surat Fathir ayat 29-30 

2. Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Qur`an 

termasuk insan yang terbaik, bahkan ia akan menjadi Ahlullah 

(keluarga Allah).10 Rasulullah saw bersabda “Sebaik-baik kalian adalah 

yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkanya”. (HR Bukhari)  

3. Orang yang bertilawah Al-Qur’an akan mendapatkan syafaat dari Al-

Qur`an pada hari kiamat.11 Seperti dalam sabda Nabi saw, “Bacalah Al-

Qur`an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan 

syafaat bagi pembacanya”. (HR. Muslim, dari Abu Umamah Al-Bahili)12  

C. Konsep Tilawah dalam Al-Qur’an 

 Kata tilawah dengan berbagai derivasi dan variasi maknanya dalam Al-

Qur’an terulang/disebutkan sebanyak 63 kali dalam Al-Qur’an. Kata tilawah 

ini dalam beberapa kitab seperti dalam Al-Mishbah Al-Munir fi Gharib Asy-

Syarh Al-Kabir, Al-Shahib Ibn ‘Ibad dalam Al-Muhith fi Al-Lughah, Ibnu 

Mandhur dalam Lisanul-‘Arab,dan dalam Mukhtar Al-Shihah, secara 

leksikal/harfiah mengandung makna "bukan sekedar” membaca (qira’ah). 

Kalau kita cermati kata yatluu atau sebagai kata kerja tilawah dalam Al-

Qur’an, maka obyek bacaannya adalah ayat-ayat atau kitab suci Al-Qur’an yang 

pasti terjamin kebenarannya.  

                                                                        
10 Ahlul Qur’an atau Shahibul Qur’an adalah orang yang membaca (mempelajari) Al- 

Qur’an dan mengamalkan hukum-hukumnya serta beradab dengan adab-adabnya. Lihat 
Bahjatun Nazhirin II/225, 230. 

11 Gus Arifin, Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur’an, (Jakarta: Zikrul 
Hakim, 2009), h. 81.  

12 Hadits ini dihasankan oleh Syeikh Salim Al-Hilali di dalam Bahjatun Nazhirin II/230, 
no: 1001. 



Berikut ini tafsir makna tilawah, kaitanya dengan pendidikan Islam 

dalam surah al-Baqarah ayat 121, surah al-Anfal ayat 2, surah al-Kahfi ayat 27, 

dan surah al-Angkabut ayat 45, yang sempat diuraikan penulis 

1. Tilawah dalam Surah al-Baqarah ayat 121 

ِينَ  ََٱَّلذ َُٰهُم َء ات ۡين  َٰب  ۡتلُون هََُٱۡلِكت  تِهََِۥي  و  َتَِل  قذ َبِهَََِۦ ح  َيُۡؤِمُنون  َٰٓئِك  ْول 
ُ
َأ َبِهََِۦ  َي ۡكُفۡر ن َۦو م 

َُهُمَ َٰٓئِك  ْول 
ُ
ونَ ف أ َِِٰسُ ١٢١َََٱۡلخ 

Terjemahnya:  

Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka 
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 
kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah 
orang-orang yang rugi 

Maksud dari ayat ini adalah, ketika orang-orang yang telah Allah 

berikan kepada mereka mereka Al-kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, 

mereka membacanya dengan sebaik-baiknya dan mengikuti kandungannya 

dengan sebenar-benarnya, mengimani semua yang terkandung di dalamnya, 

dan juga beriman kepada para utusan Allah, termasuk beriman kepada 

penutup mereka yaitu rasul dan nabi kita Muhammad saw, tidak mengganti 

dan mengubah-ubah apa yang ada di dalamnya. Mereka itulah orang-orang 

yang beriman kepada Nabi Muhammad saw dan kepada apa yang diturunkan 

kepadanya. 

Dalam tafsir Al-Muyassar, ayat ini berbicara tentang sebagian ahli kitab 

yang mengetahui isi kandungan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada 

mereka dan diikuti dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya mereka itu 

menemukan tanda-tanda di dalam kitab suci tersebut yang menunjukkan 

kebenaran Nabi Muhammad saw.  

Oleh karena itulah mereka bergegas menyatakan iman kepadanya. 

Sedangkan sebagian ahli kitab lainnya bersikeras untuk mempertahankan 

kekafiran sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi.  



Dalam Tafsir Al-Mukhtashar asuhan Shalih bin Abdullah bin Humaid, 

Imam Masjidil Haram kalimat  ُتاَِلَوتِهِ  َحق   يَْتلُونَه  yaitu mereka yang membaca al-

Kitab dengan bacaan yang sebenarnya) Yakni dengan mengikuti dan 

mengamalkannya, mereka menghalalkan yang halal, mengharamkan yang 

haram, dan membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, serta tidak 

mengubah dan menggantinya.  

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz, menafsirkan kata “tilaawah 

(disini) dengan makna mengikuti. Mereka menghalalkan yang halalnya dan 

mengharamkan yang haramnya, mereka melaksanakan ayat yang jelas 

(muhkam) dan beriman kepada ayat yang tidak jelas (mutasyabih).  

2. Tilawah dalam  Surah al-Anfal ayat 2 

ا ِينَ َٱلُۡمۡؤِمُنونَ َإِنذم  ََٱَّلذ َُذكِر  َُإِذ ا َُٰتهََُٱّللذ َء اي  ل ۡيِهۡم َع  َتُلِي ۡت َِإَوذ ا َقُلُوُبُهۡم ۡتُهۡمََۥو ِجل ۡت ز اد 
ُونَ  َّكذ ت و  ب ِِهۡمَي  َر  َٰ َٰٗناَو لَع   ٢َََإِيم 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut 
nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya 
bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal 

Keadaan orang beriman ketika dibacakan kepadanya al-qur'an : { َوإِذَا 

إِيَمانًا َزادَت ُهم   آيَاتُهُ  َعلَي ِهم   تُِليَت    } "dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah 

iman mereka" ; karena mereka menyiapkan pendengaran untuk ayat-ayat 

yang agung itu, dan mereka juga menghadirkan hati untuk menghayati 

maknanya, maka tatkala itulah keimanan mereka akan bertambah.  

إِيَمانًا َزادَت ُهم   آيَاتُهُ  َعلَي ِهم   تُِليَت   َوإِذَا }  } Apakah kita termasuk diantara orang-orang 

yang ketika mendengarkan ayat suci al-Qur'an kemudian keimanan kita 

bertambah, atau justru kita termasuk orang yang mendegarkan al-qur'an 

hanya karena kesenangan dan takjub, maka tatkala ayat-ayat itu dibacakan 

tidaklah ia sampai ke hati dan terhenti di telinga saja 



Menurut Wahbah az-Zuhaili, Oleh karena iman terbagi menjadi dua 

bagian; iman yang sempurna yang menjadikan pemiliknya dipuji, disanjung 

dan memperoleh keberuntungan yang sempurna, dan iman yang kurang, maka 

pada ayat di atas Alah swt menerangkan tentang iman yang sempurna. 

Maksudnya orang mukmin yang sempurna imannya. Yakni ancaman-Nya.. 

Hatinya takut sehingga membuatnya menjauhi larangan Allah dan bertakwa 

kepada-Nya.  

Hal itu, karena takut kepada Alah merupakan penghalang terbesar 

seseorang mengerjakan larangan-larangan Allah dan pendorong utama 

seseorang mengerjakan perintah-perintah-Nya. Karena mereka memasang 

telinganya dan menghadirkan hatinya untuk mentadabburinya sehingga 

imannya bertambah, tentunya mereka mengetahui makna yang dikandung 

ayat tersebut, mengingat apa yang telah mereka lupakan, adanya kecintaan 

kepada kebaikan, rindu dengan keutamaan dari sisi Allah, takut terhadap 

siksa-nya dan menghindari maksiat, semua ini dapat menambah imannya. 

Mereka bersandar kepada Alah dalam mendatangkan maslahat dan 

menghindarkan madharrat dan yakin kepada-Nya. 

Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an, karangan Marwan Hadidi bin 

Musa, apabila orang beriman dibacakan oleh siapa pun ayat-ayatnya kepada 

mereka, bertambah kuat imannya. Semakin mereka mendengar ayat-ayat Al-

Qur'an dibacakan, semakin kokoh keimanan mereka dan semakin mendalam 

rasa tunduk serta semakin bertambah pengetahuan mereka pada Allah.  

Allah sendiri menerangkan kepada kita hubungan erat antara bacaan 

ayat-ayat Al-Qur’an dengan jiwa dan emosi seorang yang mendengarkannya. 

Membaca Al-Qur’an dapat membuat hati gemetar. 

3. Tilawah dalam surah al-Kahfi ayat 27 

 

َٰتِهََِو ٱتُۡلَ ِم  َلَِك  ل  ِ َُمب د  َل  ََۖ ب ِك  َِمنَكِت اِبَر  ۡك  َإَِل  وِِح 
ُ
أ  َ ا َِمنَُدونِهََِۦم  ِد 

ل نََت  ٗداََۦو  ٢٧ََُمۡلت ح 



Terjemahnya:  

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (Al 
Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya. 
Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari pada-
Nya 

Ayat-ayat yang menjadi obyek bahasan adalah Allah swt memberikan 

ungkapan belasungkawa terhadap Rasulullah Saw dikarenakan dunia 

merupakan tempat cobaan dan ujian, sesuatu apapun yang dihiasi akan segera 

menjadi kering kerontang. Oleh itu tidak pantas engkau bersedih hati dan 

berkabung karena mereka tidak beriman dan menerima ajakanmu. 

Pada periode awal Islam, umat Muslim sangat membutuhkan tenaga 

dan fasilitas-fasilitas, sekelompok  orang-orang Arab kaya yang angkuh dan 

para pemuka congkak datang kepada Rasul dan sementara mereka mengacu 

kepada orang-orang beriman seperti Salman, Abu Dzar, Khabbab, dan yang 

sejenis mereka, orang-orang angkuh tersebut berkata kepada Rasul 

”Hai Muhammad! Jika engkau duduk di tengah-tengah majelis dan 

engkau menjauhkan diri dari orang-orang seperti ini, maka kami akan datang 

kepadamu, namun apa yang bisa kami lakukan dengan keberadaan kelompok 

ini kami tak punya tempat di sini!”  

Pada saat itu turunlah ayat 28 dari surah al-Kahfi dan diperintahkan 

kepada Nabi jangan pernah mengalah pada kata-kata omong kosong dan tetap 

berpegang teguh dengan orang-orang yang beriman dan suci layaknya para 

Salman dan para Abu Dzar. 

Seperti ini Allah swt memerintahkan Nabi bahwa “Bacakaanlah apa 

yang diturunkan kepadamu dari kitab Tuhanmu (Al-Quran) Tidak ada 

(seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak 

akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari-Nya.” Setelah itu 

mengimbuhkan, “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang 

yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap 

keridaan-Nya, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena 



mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti 

orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti 

hawa nafsunya dan urusannya senantiasa melewati batas.” 

Allah Swt menyatakan kepada Nabi-Nya, “Apa yang menjadi kewajiban 

kamu adalah sabar dan bersabar dengan kelompok miskin yang telah beriman 

dan orang-orang yang terus-menerus menyeru kepada Tuhan, mereka tidak 

memperdulikan orang-orang kafir tangguh pengingkar Tuhan yang selalu 

membanggakan harta kekayaan dan perhiasan kehidupan dunia mereka, 

karena mereka tahu  perhiasan-perhiasan itu akan berubah menjadi tanah 

yang kering, oleh karena nya mereka selalu mengajak para pecinta dunia 

kepada Tuhan mereka,  siapapun yang mau beriman dan yang tidak bukan 

menjadi tanggung jawab Rasul dan mereka tidak akan menanggunggi mereka 

lagi. Yang menjadi tanggung jawab Rasul adalah beliau harus menjaga diri 

ketika berhadapan dengan mereka, jika mereka beriman beliau dengan rasa 

senang dan jika mereka tidak beriman beliau jangan bersedih hati ketika 

berhadapan dengan mereka akan tetapi Nabi harus peringatkan pahala dan 

sanksi dari Tuhan. 

Kesimpulan dari apa yang diuraiakan adalah bahwa pada ayat-ayat ini 

seperti ini Allah Swt memerintahkan Nabi bahwa “Bacakaanlah apa yang 

diturunkan kepadamu dari kitab Tuhanmu (Al-Quran) Tidak ada (seorang 

pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat 

menemukan tempat berlindung selain dari-Nya.” Setelah itu mengimbuhkan 

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhan mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya, 

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan 

perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang 



hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa 

nafsunya dan urusannya senantiasa melewati batas.”13 

4. Tilawah dalam surah al-Angkabut ayat 45 

 

ََٱتُۡلَ َِمن  ۡك  َإَِل  وِِح 
ُ
أ  َ ا ََٰم  قِِمََبَِٱۡلِكت 

 
أ ََۖو  ة  ل وَٰ ََٱلصذ ة َإِنذ ل وَٰ ِنََٱلصذ َع  َٰ ا ءَِت ۡنَه  ۡحش  رَِ وَ َٱۡلف  َٱلُۡمنك 

ِۡكُرَ َّل  َِو  وَ َٱّللذ  َ ُ ۡكب 
 
َُأ اَت ۡصن ُعونَ َٱّللذ ۡعل ُمَم  ٤٥َََي 

Terjemahnya: 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan 
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan 

Pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan agar membaca Al-Qur’an 

dan melaksanakan shalat dengan baik dan benar. Al-Qur’an mengandung 

banyak prinsip dan informasi yang berbeda dengan kepercayaan Yahudi dan 

Nasrani, padahal mereka juga memiliki kitab suci yang disampaikan kepada 

Nabi Musa as, dan Nabi Isa as.14 

Jadi munasabah15 ayat 45 adalah ayat sesudahnya yaitu ayat 46 

perintah kepada kaum muslimin agar jika berdiskusi dengan ahli kitab,agar 

dilaksanakan dalam bentuk dan cara yang sebaik-baiknya. 

Munasabah surat Al-’Ankabut adalah berhubungan dengan surat Al-

Qasas dan Ar-Rum. Munasabah surat Al-’Ankabut dengan surat Al-Qasas 

                                                                        
13 Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, al-Mizân fi Tafsir al-Qur’ân, jil. 13, h. 300-

303, Nasyr Islami, Qom, 1417 H; Nasir Makarim Syirazi, Tafsir Nemune, jil. 12, h. 394-417, Dar 
al-Kutub al-Islamiyah, Tehran, 1374 S; Ya’qub Ja’fari, Kaustar, jil. 6, h. 401-402 

14 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid AN-NUUR , (Semarang, 
PT. Pustka Rizki Putra, 1987), h. 3142. 

15 Ilmu yang mengaitkan pada bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, 
mengaitkan lafadz umum dan lafadz khusus, atau hubungan antar ayat yang terkait dengan 
sebab akibat, ‘illat dan ma’lul, kemiripan ayat, pertentangan (ta’arudh ) dan sebagainya. Lebih 
lanjut dia mengatakan, bahwa keguanaan ilmu ini adalah “me njadikan bagian-bagian kalam 
saling berkait sehingga penyusunannya menjadi seperti bangunan yang kokoh yang bagian-
bagiannya tersusun harmonis. Lihat: Acep Hermawan, UlumulQur’an, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 122 



merupakan munasabah sebelum surat. Kedua surat tersebut memiliki 

beberapa hubungan. 16 

Dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan penafsiran surah 

Al-’Ankabut ayat 45 dari beberapa pendapat para ahli tafsir.17 

Ayat ini menjadi bahan diskusi dan pertanyaan para ulama’ khususnya, 

setelah melihat kenyataan bahwa banyak diantara kita yang shalat tetapi 

shalatnya tidak menghalangi dari kekejian dan kemungkaran. Persoalan ini 

telah muncul jauh sebelum generasi masa kini dan dekat yang lalu.18 

Banyak pendapat ulama’ tentang pengaitan ayat ini dengan fenomena 

yang terlihat dalam masyarakat. Ada yang memahaminya dalam pengertian 

harfiah, mereka berkata sebenarnya shalat memang mencegah 

Thabathaba’i ketika menafsirkan ayat ini menggaris bawahi bahwa 

perintah melaksanakan shalat pada ayat ini dinyatakan sebabnya, yaitu karena 

“shalat melarang atau mencegah kemungkaran dan kekejian”. Ini berarti 

bahwa shalat adalah amal ibadah yang pelaksanaannya membuahkan sifat 

kerohanian dalam diri manusia yang menjadikannya tercegah dari perbuatan 

keji dan munkar, dan demikian hati menjadi suci dari kekejian dan 

kemungkaran serta menjadi bersih dari kotoran dosa dan pelanggaran, 

sehingga shalat merupakan pemberi ingat kepada yang shalat.  

Menurut Al-Maraghi Ayat ini menyuruh kita untuk mengerjakan shalat 

secara sempurna seraya mengharapkan keridhaannya dengan khusyu’ dan 

merendahkan diri. Sebab, jika shalat dikerjakan dengan cara demikian,maka ia 

akan mencegahmu dari berbuat kekejian dan kemungkaran karena ia 

mengandung berbagai macam ibadah, seperti: takbir, tasbih, berdiri di 

hadapan Allah, ruku’ dan sujud dengan segenap kerendahan hati, serta 

                                                                        
16 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an ), 

(Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 513. 
17 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya , (Jakarta: Lentera abadi, 2010), h. 

355 
18 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an ), 

(Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 93. 



pengagungan, lantaran ucapan dan perbuatan shalat terdapat isyarat untuk 

meninggalkan kekejian dan kemungkaran.19  

D. Hubungan Konsep Tilawah dalam Pendidikan Islam 

Dari empat ayat Al-Qur’an yang mengandung kata tilawah tadi, penulis 

menggarisbawahi beberapa poin penting hubungan konsep tilawah terhadap 

pendidikan. 

Pertama, terkait pendidikan Islam, ayat pada surah al-Anfal ayat 2 ini 

memiliki hubungan kegiatan tilawah al-qur’an dengan ketenangan jiwa 

Setiap manusia memiliki emosi yang apabila tidak dikontrol, maka akan 

membuat jiwanya tidak seimbang. Emosi berarti keadaan dan reaksi 

psikologis dan fisiologis terhadap seseorang atau suatu kejadian, seperti: 

kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan keberanian yang tidak 

disertai pemikiran panjang. 

Al-Qur’an penuh dengan pedoman dan petunjuk Allah dalam segala hal. 

Dalam kesehatan rohani, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat 

diamalkan. Baik untuk pengobatan rohani maupun untuk pencegahan 

terhadap gangguan rohani. Kesehatan rohani ialah keadaan terhindar dari 

gangguan dan penyakit rohani. Sehingga yang bersangkutan mapun 

menyesuaikan diri dan sanggup menghadapi masalah-masalah dan 

keguncangan-keguncangan jiwa karena adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa, 

tidak ada konflik dan merasa bahwa dirinya berharga dan bahagia serta 

potensinya, gangguan kesehatan jiwa dapat mempengaruhi perasaan, fikiran 

kelakuan dan kesehatan tubuh.20  

Al-Qur’an sebagai penyembuh penyakit rohani, yakni jika isinya 

diaplikasikan dalam kehidupan. Orang yang rohaninya tidak sehat, seperti 

                                                                        
19 Ahmad Musthafa Al Maraghi,Tafsir Almaragh TerjemahAnshari dkk, (Semarang : 

Karya Toha Putra, 1992), h. 252 
20 Su’dan, Al-Qur’an dan Panduan Kesehatan Masyarakat, (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Prima Yasa, 1997), 100. 



keraguan terhadap Al-Qur’an sebagai petunjuk, munafik, berperilaku syirik, 

dan lain-lain memang tidak akan memberikan manfaat untuknya dari Al-

Qur’an. Karena itu Al-Qur’an tidak mendatangkan hikmah sebagai penawar 

dan rahmat bagi mereka yang rohaninya berpenyakit. Al-Qur’an memberikan 

petunjuk dengan metode rasional bagaimana menyembuhkan penyakit yang 

terdapat dalam kalam, yakni harus mempercayai Al-Qur’an, mengambil 

manfaatnya, membaca dan merenungkannya.21 

Kedua, dalam membaca, tidak bisa lepas dari metode membaca Al-

Qur’an yang berbeda, namun memiliki korelasi satu sama lain, sehingga tidak 

bisa dilepaskan atau dipergunakan secara parsial tanpa melibatkan lainnya. 

Tilawah sebagai metode memiliki fungsi yang khas. Fungsi-fungsi 

tersebut harus diseimbangkan secara proporsional agar pengaruh ayat-ayat 

Al-Qur’an betul-betul meresap dan membekas dalam perilaku serta karakter 

seorang muslim. 

Boleh jadi, sebagian orang telah berulang-ulang menyelesaikan tartil, 

namun ia melupakan tilawah. Atau hanya mengintensifkan qira'ah, tanpa 

disertai tilawah. Pun, bisa jadi ada yang telah menjalankan tilawah, namun 

kurang dalam aktifitas qira'ah dan tartil dalam kesehariannya. 

Ketiga, semua kata tilawah dalam ayat Al-Qur’an dibarengi dengan 

penyebutan kitab, ayat yang sudah pasti. Bisa dilihat dari empat ayat yang 

sudah diuraikan sebelumnya. 

Hal ini bisa bermakna bahwa tilawah adalah cara belajar yang 

memastikan materi ajar yang akan dipelajari sebelumnya. 

 

 

 

                                                                        
21 Basri Ibn Asghary, Solusi al-Qur’an tentang Problema Sosial, Politik, Budaya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 3. 



BAB III 

Penutup 

A. Kesimpulan 

 Sebagau jawaban dari rumusan masalah pada makalah ini, maka kami 

simpulkan; 

1. Tilawaħ memiliki arti pembacaan (ayat Al-Qur’an) dengan baik dan 

indah. Tilawaħ menurut istilah adalah mengikuti petunjuk dan aturan-

aturan kitab suci. Ini berarti keharusan berkesinambungan dalam 

memahami makna dan kebenaran-kebenaran (haqaiq)-nya dalam hati. 

2. Empat ayat Al-Qur’an yang mengandung kata tilawah, hubungan 

konsep tilawah terhadap pendidikan: Pertama, terkait pendidikan 

Islam, ayat pada surah al-Anfal ayat 2 ini memiliki hubungan kegiatan 

tilawah al-qur’an dengan ketenangan jiwa. Kedua, dalam membaca, 

tidak bisa lepas dari metode membaca Al-Qur’an yang berbeda, namun 

memiliki korelasi satu sama lain, sehingga tidak bisa dilepaskan atau 

dipergunakan secara parsial tanpa melibatkan lainnya. Ketiga, semua 

kata tilawah dalam ayat Al-Qur’an dibarengi dengan penyebutan kitab, 

ayat yang sudah pasti. Bisa dilihat dari empat ayat yang sudah 

diuraikan sebelumnya. 

B. Saran 

 Makalah ini semoga bisa menjadi bahan rujukan, bahan diskusi, 

sekaligus bahan untuk pengembangan pengetahuan tentang tilawah di masa 

yang akan datang. 
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