
Kata-Kata tentang Ketuhanan (Ma’rifatullah) 
 

1 | S t u d i  M u f r o d a t  a l - Q u r ’ a n  
 

Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat 

kehidupan ini yang tak pernah henti-hentinya diberikan kepada seluruh mahluk-Nya, 

baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tidak tampak. 

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad 

SAW, karena berkat beliau kita dapat berada dalam keadaan terang benderang, dan 

semoga syafaatnya tertujukan kepada kita seraya umatnya yang senantiasa beriman 

dan bersholawat kepadanya. 

Kami menyadari bahwa yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan 

dan kekhilafan. Tentunya dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki.  

Untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan tersebut, kritik dan saran 

dari semua pihak sangat kami nantikan, dari semua itu kami mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. 

 

 

                                                                                 Penulis 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh SWT kepada umat manusia 

melalui Nabi saw untuk dijadikan sebagai pedoman hidup sepanjang zaman, 

petunjuk-petunjuk yang di bawahnya pun dapat menyinari seluruh alam ini dan 

mempunyai segudang keistimewaan yang tak dapat tertadingi oleh siapa pun juga.  

Al-Quran secara harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan 

Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal 

baca-tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Quran, bacaan 

sempurna lagi mulia itu. Tiada bacaan seperti al-Quran yang dipelajari bukan hanya 

susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat, 

tersirat, bahkan sampai pada kesan yang ditimbulkannya. Semua dituangkan dalam 

jutaan jilid buku, generasi demi generasi.  

Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak pernah kering, berbeda-beda 

sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semua mengandung 

kebenaran. Al-Quran layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang 

berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. 

Pemahaman atas kandungan al-Quran sangat penting, dan karena itu maka bahasa al-

Quran harus pula dipahami. Bahasa al-Quran adalah bahasa Arab, jadi seharusnya 

setiap muslim harus menguasai bahasa Arab khususnya dalam penguasaan kosa kata. 

Namun, dalam kenyataanya tidak semua muslim mampu menguasai bahasa Arab. 

Oleh karena kenyataan seperti ini tak dapat dihindari maka upaya yang harus 
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dilakukan adalah mempelajari, memahami dan menguasai kosa kata atau mufradat 

Al-Quran.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Pengertian tentang kata-kata ma‟rifatullah? 

a. Al-Ghaniy        d. Khaliq         

b. Ilah                  e. Qayyum 

c. Rabbi               f. Alim 

 

 

C. Tujuan Penulisan  

 Untuk menambah wawasan dan khazanah pemikiran kita terhadap ilmu-ilmu 

al-Quran.  

 Untuk mengetahui hikmah yang terkandung dalam al-Quran  

 Menstimulus mahasiswa melakukan studi kritis terhadap ilmu-ilmu al-Quran. 

 Untuk mengetahui, memahami, menyerap, mentransfer serta melaksanakan 

ajaran-ajaran Islam secara konsisten, dinamis dan kreatif. 
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BAB II 

Pembahasan 

Kata-Kata Tentang Ma‟rifatullah 

A. Al-Ghani (Maha kaya) 

Yang dimaksud dengan kata Al-Ghani dalam Al-Quran adalah Maha Kaya ( لغانيا ) 

pada dasarnya berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ghain, nun, dan ya 

mengandung arti kaya, cukup dan banyak harta atau pun selainnya. Dari akar kata 

inilah terbentuk pola kata “غانية”  yaitu seorang wanita yang tidak kawin dan merasa 

cukup hidup dirumah orang tuanya, atau merasa cukup hidup sendirian tanpa suami. 

Kemudian makna yang kedua adalah suara. Dari sini, lahir kata mughanni dalam arti 

penarik suara atau penyanyi. Kata Al-Ghani merupakan salah satu asma Allah SWT 

yang terdapat dalam Al-Quran yang diulang sebanyak 20 kali, yang terletak di 19 

surat dan dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 69 kali.
1
   

Dalam Al-Quran, pada umumnya tidak berarti “banyak harta”, dan bahkan secara 

tegas, sebagaimana ditulis oleh Bint Asy-Syathi dalam tafsirnya bahwa seseorang 

dapat dianggap kaya (ghaniy) menurut bahasa agama, walaupun dia tidak memiliki 

harta yang banyak, sebaliknya yang memiliki harta yang melimpah dapat saja tidak 

                                                           
1
 Tim Penyusun, Ensiklopedia Al-Quran : Kajian Kosa kata (Jakarta, Lentera Hati : Cet. 1, 2007). Hal. 

247 Lihat juga, Muhammad Fuad al-Baqi, 1378 H. Al Mu‟jam al-Mufahras li Alfadh al-Quran. Hal. 

642 
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dinamai “kaya” (ghaniy). Sedangkan menurut Imam Ghazali, Allah Al-Ghaniy, 

adalah Dia yang tidak punya hubungan dengan selain-Nya, tidak dalam zat-Nya, 

maupun dalam sifat-Nya, bahkan Dia maha suci dalam segala macam hubungan 

ketergantungan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud kaya yang 

sebenarnya adalah yang tidak butuh pada sesuatu. Manusia betapapun kayanya, maka 

dia tetap butuh, paling tidak kebutuhan kepada yang memberinya kekayaan. 

Sebagaimana Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat, (غني عن العلمين  = “Tidak 

butuh kepada seluruh lam raya” (QS. Al-Imran [3] : 97 dan QS. Al-Ankabut [29] : 6). 

Kata Al-Ghaniy itu sendiri merupakan sifat Allah, yang pada umumnya dalam Al-

Quran (10 kali) dirangkaikan dengan kata Hamid ( دحمي  )dan masing sekali dengan 

karim (كريم), Halim (حليم), Dzu Ar-Rahmah (ذو الرحمة), dan lima kali tidak 

dirangkaikan dengan sifat-Nya yang lain (alamin dua kali dan berdiri tiga kali).
2
  

Adapun perangkaian sifat Ghaniy dengan Hamid, menunjukkan bahwa bahwa dalam 

kekayaan-Nya Dia amat terterpuji, bukan saja pada sifatnya, tetapi juga jenis dan 

kadar bantuan/anugerah kekayaan-Nya. Perangkaiannya dengan sifat karim, 

menunjukkan bahwa anugerah-Nya melimpah, sedangkan perangkainnya dengan sifat 

halim menunjukkan bahwa Dia tidak bosan memberi, apalagi marah walau berulang-

ulang dimintai. Ini karena Dia Dzu Ar-Rahmah pemilik kasih sayang yang tercurah 

kepada makhluk-Nya. Dan ini menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan, 

keindahan dan keagungan-Nya. Dialah A-Ghani, Yang Maha Kaya, Maha Pemberi 

dan Maha cukup. Sehingga Dia tidak membutuhkan sesuatu, siapapun dan apapun itu 

dari hamba-hamba-Nya.  

Selain itu, kata Al-Ghani juga menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT 

yaitu kesempurnaan yang tidak mengandung unsur kelemahan, kekurangan dan 

keterbatasan sedikitpun ditinjau dari semua sudutnya. Sifat tidak membutuhkan inilah 

yang menjadi sifat mutlak bagi Allah SWT, sedangkan sifat membutuhkan hanya ada 

                                                           
2
 Ibid, Hal. 75 



Kata-Kata tentang Ketuhanan (Ma’rifatullah) 
 

7 | S t u d i  M u f r o d a t  a l - Q u r ’ a n  
 

pada makhluk. Allah tidak mempunyai sifat kekurangan dan keterbatasan. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa mustahil bagi seorang  hamba atau makhluk lainnya 

dapat bebas dari segala kebergantungan itu. Oleh karena itu, hak yang kaya raya 

adalah Allah SWT semata. Kata Al-Ghani ini, tercantum dalam beberapa ayat-ayat al-

Quran.  Allah SWT berfirman : 

               

Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak 

kepada-Nya (QS. Muhammad : 38) 

                                

Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah yang 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Fathir : 15-17) 

                             

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. dan 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Hajj : 64) 

Dengan melihat ayat diatas secara implisit maka dapat dipahami bahwa Allah SWT 

Maha sempurna dengan apa yang Dia miliki. Dia Maha kaya yang tak ada kaitannya 

atau pun bergantung pada selain-Nya.  Dengan mengenal sifat Al-Ghani ini, kita 

dapat mengambil suatu hikmah yang sangat berharga bahwa kita sebagai manusia 

hendaknya : 
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 Bersikap tawadhu' (rendah hati) , menghindari kesombongan apalagi durhaka 

kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak membutuhkan 

ibadah serta ketaatan makhluk-Nya.  

 Selalu bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya Dia-lah yang 

mencukupi segala kebutuhan makhluk.  

 Menjauhkan dari sikap memohon dan meminta kepada selain Allah, karena 

hanya Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan makhluk-Nya.  

 Menjadikan penuh pengharapan kepada-Nya.  

 Bersikap semakin bergantung dan bertawakal kepada Allah , sebab menyakini 

bahwa hanya Allah Yang Maha Kaya.  

B. Kata Ilah (Pencipta, Pengatur dan Penguasa) 

Para ulama berpendapat bahwa kata Allah asalnya adalah Ilah (اله) yang dibubuhi 

huruf alif dan lam, dengan demikian Allah merupakan nama khusus yang tidak 

dikenal dengan jamaknya. Sedangkan Ilah adalah yang bersifat umum dan yang dapat 

berbentuk jamak alihah (الهة).  Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi 

menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu merupakan sesuatu yang dikenal dalam 

benak. Kedua huruf tambahan tersebut itu menjadikan kata yang dibubuhi menjadi 

kata ma‟rifat atau definite (diketahui/dikenal). Adapun maksud dikenal dalam benak 

kita adalah Tuhan pencipta, berbeda dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari 

Ilah) yang lain. Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan 

mempermudah hamzah yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata al-Ilah, 

tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah yang menjadi nama khusus bagi Pencipta 

dan Penagtur alam raya yang wajib wujud-Nya.  

Ada juga yang berpendapat bahwa kata Ilah yang berbentuk kata Allah, berakar dari 

kata al-Ilahah ( هةاالل ), al-Uluhah (االلىهة), dan al-Uluhiyah (االلهية) yang kesemuanya 

menurut mereka bermakna penyembahan, sehingga secara harfiah bermakna yang 

disembah. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut berakar dari 
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kata “alaha” dalam arti mengherankan atau menakjubkan, karena segala perbuatan 

atau pun ciptaan-Nya menakjubkan dan bahkan jika dibahas hakikatnya, akan lebih 

mengherankan lagi akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakikat Dzat Yang Maha 

agung itu. Itu sebabnya ditemukan riwayat yang menyatakan, “Berpikirlah tentang 

makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang Dzatnya”.  

Para ulama mengartikan kata Ilah dengan yang disembah, dimana mereka 

menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. Sekalipun, 

penyembahan itu tidak dibenarkan oleh agama Islam  seperti : terhadap matahari, 

bintang, bulan, manusia, atau berhala; maupun yang dibenarkan dan diperintahkan 

oleh Islam yakni Dzat yang wajib wujud-Nya, Allah SWT. Oleh karena itu, ketika 

seorang Muslim mengucapkan La Ilaha Illa Allah maka dia telah menafikan segala 

tuhan, kecuali Tuhan yang nama-Nya “Allah”. Alasan yang digunakan untuk 

memperkuat makna ini adalah alasan kebahasaan yang ditunjang pula dengan ayat 

dari satu qira‟at (bacaan) tidak populer (syadz), yakni (QS. al-A‟raf [7]: 127 yang 

dibaca, “Wayadzaraka wa Ilahataka” kata Ilahataka dalam bacaan ini adalah kata 

ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan merupakan bacaan yang sah 

dan populer. 

Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata Ilah pada mulanya diletakkan 

dalam arti “Pencipta, Pengatur, Penguasa alam semesta, yang dalam genggaman-Nya 

segala sesuatu”. Sekian banyak ayat Al-Quran yang mereka paparkan untuk 

mendukung  pandangan mereka. Misalnya Firman Allah dalam surah al-Anbiya‟ [21] 

: 22, “Seandainya di langit dan dibumi ada Ilah-Ilah kecuali Allah, niscaya keduanya 

akan binasa”. Demikian juga dengan firman-Nya dalam (QS. al-Mu‟minun [23]: 91) 

dan (QS al-Isra [17]: 42). 

Kalau diperhatikan semua kata Ilah dalam al-Quran, niscaya akan ditemukan bahwa 

kata itu lebih dekat untuk dipahami sebagai penguasa, pengatur alam semesta atau 

siapa yang dalam genggaman tangan-Nya segala sesuatu, seperti yang dikemukakan 



Kata-Kata tentang Ketuhanan (Ma’rifatullah) 
 

10 | S t u d i  M u f r o d a t  a l - Q u r ’ a n  
 

sebelum ini, kata Ilah bersifat umum, sedang kata Allah  bersifat khusus bagi 

penguasa sesungguhnya.   

C. Rab Al-„Alamin ( رب العالمين ) 

Kalimat Rabb al-„Alamin (رب العالمين)  di dalam al-Qur‟an diulang sebanyak  

42 kali,yang artinya Tuhan Seru Sekalian Alam. Salah satunya dalam Q.S. al-Fatihah 

[1]: 1. Ar-Rabb (الرب) adalah Al-Malik (المالك) (Yang Memiliki), As-Sayyid (السييد) 

(Yang Dipertuan), Al-Ma‟bud (المعبىد) (Yang Disembah), Al-Muslih (المصلح) (Yang 

Menyelaraskan), Al-Mudabbir (المدبر) (Yang Mengatur dan Memelihara), Al-Jabbar 

 di ,(Yang Berdiri secara Konsisten) (القييم) dan Al-Qayyim ,(Yang Memaksakan) (الجبر)

dalamnya terkandung makna rububiyah, tarbiyah, dan inayah terhadap makhluk-

makhluk. Al-„Alamin adalah bentuk jamak dari kata Al-„Alam yaitu setiap yang ada 

selain Allah. Alam itu bermacam-macam, seperti alam insan, hewan, tumbuh-

tumbuhan, biji-bijian, alam jin, dan lain-lain.
3
 

Rabb secara etimologis artinya pemelihara, pendidik, pengasuh, pengatur, 

yang menumbuhkan. Kata Rabb itu biasa dipakai dalam nama Tuhan, karena 

Tuhanlah secara hakiki yang memelihara, mendidik, mengasuh, mengatur, 

menumbuhkan makhluknya. Oleh sebab itu di dalam al-Qur‟an kata Rabb sering 

diartikan dengan kata „Tuhan‟.
4
 

Rabb adalah asal dari kata Rabbaniyyin (ربىييه) dan Rabbaniyyun (ربىيىن) 

yakni  jamak dari kata Rabbaniy (ربىي). Kata Rabbaniy (ربىي) di-nisbah-kan kepada 

Rabb (Tuhan), sehingga memiliki arti orang yang berusaha meneladani sifat-sifat 

Tuhan dalam kedudukannya sebagai hamba yang taat kepada-Nya. 

Kata Rabbaniyyin (ربىييه) dan Rabbaniyyun (ربىيىن) di dalam al-Qur‟an disebut 

sebanyak  3 kali, yaitu: dalam Q.S. Ali Imran [3]: 79, Q.S. al-Maidah [5]: 44 dan 63. 

                                                           
3
 Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: AMZAH, 2012), hal: 244 

4
 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal: 801  
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Ketiga surah itu berbicara tentang orang-orang Yahudi, yaitu para pembesar dan para 

cendikiawannya yang berbakti pada kehidupan masyarakat. Kata Rabbaniy ini 

biasanya dihubungkan dengan kata Ahbar (احبر) yaitu para ahli agama dari kalangan 

Yahudi. Ada juga yang mengartikan kata Rabbaniy ini sebagai orang yang ahli 

tentang kandungan kitab Injil.
5
 

Ada juga pendapat yang berbeda dalam mengartikan kata Rabbaniy (ربىي) ini, 

yaitu Ath-Thabarsi (w. 584. H). beliau mengungkapkan 5 pendapat tentang 

pengertian kata Rabbaniy, yaitu: (1) para ahli di bidang hokum agama yaitu fuqaha‟, 

(2) ahli agama sekaligus ahli hikmah, (3) ahli hikmah yang bertaqwa kepada Allah, 

(4) orang yang banyak memikirkan kemaslahatan masyarakat, (5) orang yang 

mengajar masyarakat. Pendapat beliau ini sesuai dengan firman Allah swt. Q.S. Ali 

Imran [3]: 79
6
 

ُسىنَ ُكىوُىا َربَّىّييَه بَما ُكىتُم تُعلُِّمىَن الكتَاَب َوبماَ ُكىتُم تَدرُ   

”Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbaniy karena kamu selalu 

mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” 

D. Al-Khaliq (الخالق) 

Al-Khaliq (الخالق) adalah salah satu dari Al-Asma‟ul Husna (nama-nama Allah 

yang indah), yang berarti Yang Menciptakan. Nama Al-Khaliq terdapat di dalam al-

Qur‟an sebanyak 12 kali, diantaranya: Q.S. Al-An‟am [6]: 102, Q.S. Ar-Ra‟d [13]: 

16, Q.S. Al-„Ankabut [29]: 61, Q.S. Al-Fathir [35]: 3, Q.S. Al-Hijr [15]: 28 dan 86, 

Q.S. Yaasin [36]: 81, Q.S. Sad [38]: 71, Q.S. Az-Zumar [39]: 62, Q.S. Al-Mu‟minun 

[40]: 62, Q.S. Fussilat [41]: 37, Q.S. Al-Hasyr [59]: 24.
7
 

                                                           
5
 Ibid, hal: 801 

6
 Ibid, hal: 801 

7
 Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: AMZAH, 2012), hal: 
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 Kata khaliq (خالق) berasal dari kata khalq (خلق) yang arti dasarnya adalah 

mengukur atau menghapus. Kemudian dari makna tersebut berkembang menjadi arti; 

menciptakan dari yang tiada, menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, 

mengatur, membuat, dsb. Makna-makna tersebut diambil dari ayat-ayat al-Qur‟an 

yang membahas makna tersebut, seperti contohnya dalam Q.S. al-Mu‟minun [23]: 14 

yang mengartikan kata خلقىا dengan Kami jadikan, sedangkan di ayat lainnya 

mengartikan َخلُق السََّمَىات َواالرض dengan menciptakan langit dan bumi, kata 

„menciptakan‟ disini adalah menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, bisa juga 

diartikan dengan „pengaturan‟ yaitu pengaturan yang sangat teliti berdasarkan 

ukuran-ukuran tertentu bagi peredaran benda-benda langit dan bumi.
8
 

 Kata خلق dan جعل mempunyai arti yang sama yaitu menjadikan. Akan tetapi 

perbedaandari keduanya adalah kata خلق menekankan pada kehebatan dan kebesaran 

Alah dalam ciptaan-Nya, dan kata جعل menekankan kepada manfaat yang bisa 

diperoleh dari suatu yang dijadikan-Nya itu. Sebagai contohnya terdapat dalam dua 

ayat yang sama-sama berbicara tentang satu objek akan tetapi beda dalam 

redaksinya
9
, yaitu:  

 Pertama, Q.S. ar-Rum [30]: 21 

 َ  َومه آيته آن َخلََق لَُكم مه آَوفَُسُكم آَزَواجا

“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu 

pasang-pasangan dari jenismu.” 

 Kedua, Q.S. asy-Syu‟ara [42]: 11 

َ َجعََل لَُكم مه اَوفُ  َسُكم اَزَواجأ  

“Dia (Allah) menjadikan untukmu pasang-pasangan dari jenismu.” 

                                                           
8
 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal:454 

9
 Ibid, hal: 454 
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E. Al-„Alim (العلين) 

Ma‟rifatullah merupakan upaya mengenal Allah dari berbagai elemen, dan 

dalam elemen itu akan memberikan informasi kepada kita mengenai tingkatan-

tingkatan keimanan yang tentunya hanya Allah „azza wa jalla yang mengetahuinya. 

Mempelajari asma-asma Allah merupakan salah satu upaya mengenal Allah Swt. 

Sekalipun, kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami Allah Swt. Sebagaimana 

dalam pujian yang terdapat dalam do‟a imam Ali Zainal „Abidin “... Mata 

pemandang tak mampu melihat-Nya, khayal pemeri tak sanggup menggambarkan-

Nya
10

...  Namun, bukan satu hal yang bisa ditolak jika dapat melakukan upaya-upaya 

mengenal Allah selain karena kita merupakan mahluk, sang pencari Khaliq dalam 

fitrahnya.  

Dalam bagian ini, kita akan sedikit mengupas 2 asma Allah al-„Aalimu dan al-

Qayyum Allah Swt. Dalam al-Qur‟an dapat kita jumpai sebanyak 166 kali kata „Alim 

maupun kata-kata yang berakar padanya. Kata „Alim berakar pada kata „ilm yang 

mana oleh beberapa pakar bahasa memberi arti yakni menjangkau sesuatu sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya
11

. Kata „Alim ternisbatkan untuk Dzat Allah 

sebagai Pemilik seluruh pengetahuan („Aalimu) selain itu (A‟alamu) sebagai redaksi 

lain yang ditujukkan semata-mata hanya pada Allah. Sebagai contoh al-Qur‟an 

menunjukkan dalam beberapa surat  

Surah Thaha ayat 7 menegaskan bahwa kewenangan akan kuasa dan 

kepemilikian Allah mengatur alam raya dengan demikian maka M. Qurasih shihab 

dalam pendapatnya, bahwa kepemilikan dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu 

maka pasti disertai dengan keluasan ilmu atau pengetahuan-Nya. Selanjutnya, Dia 

mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi bahwa Allah mengetahui juga 
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rahasia bak yang kita sadari dan sengaja disembunyikan dalam benka hati kita. Kata 

yang lebih tersembunyi, jelasnya bahwa engkau tidak ketahui dan sadari lagi karena 

telah mengendap di bawah sadarmu. 

Thaba‟thaba‟i dalam penjelasannya bahwa isyarat kata Wamaa ya‟qiluha illa 

al-„Aalimuun yakni pengetahuan al-Qur‟an tidak sekedar didapat melalui kata-kata 

namun, al-Qur‟an mempunyai makna-makna yang tersembunyi dan dalam serta itu 

hanya diperoleh bagi mereka yang berpengetahuan
12

.  

Beberapa poin hujjah Ilmu Allah lebih luas dari manusia
13

  

1. Kaitannya dengan objek pengetahuan, Allah mengetahui segala sesuatu, 

manusia tidak mungkin dapat mendekati pengetahuan Allah. Sebagaimana “ 

Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (al-Israa‟:85) 

2. Kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu 

Allah.  

3. Ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu, tetapi sesuatu itulah yang merupakan 

hasil dari ilmu-Nya sedang, manusia ilmunya didapat dari hasil adanya 

sesuatu. 

4. Ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahui-Nya 

5. Allah mengetahui tanpa alat, perantara sedang manusia mendapatkan melalui 

proses muktasyabah. (Q.s an-Nahl:78) 

6. Ilmu Allah kekal, tidak hilang juga tak dilupakan-Nya (Q.s Maryam:64) 

 

F. Al-Qayyum (القيوم) 

Al-Qayyum melahirkan beberapa makna pertama, sekelompok manusia dari 

ini lahirlah kata Qaum/kaum. Kedua, bermakna tegak lurus (Ar-Rum:30), dari ini 

lahirlah makna berdiri sebagaimana al-Qur‟an berkata dalam surah Jin:19. Dan 

                                                           
12

 Pendapat ini tercantum dalam kitab tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab 
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ketiga, adalah tekad, dari ini maka terlahir pulalah makna berkesinambung atau 

terus-menerus. Al-Qayyum di dalam al-Qur‟an digunakan sebanyak tiga kali dalam 

penunjukkannya kepada Allah, yakni dalam ayat kursi (Q.s al-Baqarah:255), kedua, 

dalam konteks uraian menurunkan kitab suci sebagai petunjuk (Q.s al-Imraan: 1-3), 

dan ketiga, dalam konteks Hari Kemudian, di mana setiap orang akan mendapat 

keadilan sempurna (Q.s Thaha:111-112). Dalam redaksi lain, al-Qur‟an berbicara 

Aqimu as-Shalah. Makna yang dianggap tepat dalam Ensiklopedia al-Qur‟an, Prof, 

Quraish Shihab mengatakan maksud dari ayat tersebut adalah lakukan shalat secara 

bersinambung.  

Selain itu,dapat kita jumpai pula lafadz Qayyum bersanding sebelumnya 

dengan Hayy ( yang Maha Hidup dengan kehdupan yang kekal) dalam ayat kursi 

menandakan bahwa dengan terus menerus mengurusi mahluk-Nya
14

 dengan 

penegasan yang ditambahkan ayat sebelumnya berupa kemampuan manusia yang 

lemah (menahan rasa kantuk) sedang, Allah tidak dapat dikalahkan dengan rasa 

kantuk dan tidur.  

Qayyum dalam ayat 111-112 surat Thaha mengisyaratkan bahwa kerendahan 

totalitas mahluk dan ketundukan mereka berhadapan dengan Tuhan yang Maha 

Hidup kekal senantiasa dan tak pernah lengah dalam mengatur keperluan manusia.
15

 

Qayyum dalam al-Imraan:1-3 Dia yang memberi kehidupan serta mengandung 

makna terlaksananya sesuatu secara sempurna dalam mengatur dan mengurus. 

Terangkainya kata dengan Hayy, bermakna isyarat hidup sebenarnya itu bukan 

sendiri atau egoistis tetapi, kemampuan memberi hidup dan sarana hidup pada pihak 

lain
16

. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani dalam tujuan penyempurnaan tahap 

manusia menuju Tuhan-Nya.   
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 Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab hal. 548 
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Al-Imraan dalam ayat 18 kata Qaaim bermakna ketaatan yang 

berkesinambung para malaikat dengan tercermin melalui ketundukan dan bahwa iman 

tiada tuhan selain-Nya.
17

  

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasar dengan pembahasan yang dikaji, maka kami dapat menarik sebuah 

kesimpulan bahwa kata-kata tentang ma‟rifatullah dalam al-Quran ini merupakan 

wahyu yang diamanahkan kepada kita yang mengandung semua pelajaran mengenai 

kehidupan kita di alam dunia dan akhirat. Jika kita berpedoman dan mampu menyifati 

serta mengambil seluruh ilmu atau hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat atau 

mufradat al-Quran tersebut melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan, 

niscaya kita mampu mengenal dan menyakini Allah SWT.  

Sebab dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalanlah kita dapat 

merasakan kesempurnaan dan keangungan-Nya yang terkandung dalam ayat-ayat 

atau mufradat al-Quran bagi kemaslahatan hidup. Jika kemaslahatan hidup ini 

tercapai maka terbukalah hijab antara manusia sebagai makhluk dan Allah SWT 

sebagai Sang Khaliq. Dengan demikian, kita akan menyadari dan membuktikan 

sendiri bahwa sesungguhnya ayat-ayat al-Quran adalah wahyu yang mengandung 

ajaran yang lurus dan benar serta bersumber  dari Dzat Yang Maha Sempurna. 

B. Saran 
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Mencari kebenaran hanya dengan akal dan nafsu akan berakhir dengan kebathilan. 

Namun, apabila engkau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup (way of life) 

maka engkau akan menutup hidupmu dengan kebenaran (husnul khatimah). 
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