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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Biografi Singkat Iwan Fals 

Masa kecil Iwan Fals atau yang biasa kita kenal sebagai Iwan dihabiskan 

di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi, selama 8 bulan. Bakat musiknya 

makin terasah di usianya yang ke-13 tahun, saat Iwan banyak menghabiskan 

waktunya dengan mengamen di Bandung. Bermain gitar dilakukannya sejak 

masih muda atau belum tua bahkan ia mengamen untuk melatih kemampuannya 

bergitar dan mencipta lagu. Ketika di SMP, Iwan menjadi gitaris dalam paduan 

suara sekolah. 

Selanjutnya, datang ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta dari seorang 

produser. Ia lalu menjual sepeda motornya untuk biaya membuat master. Iwan 

rekaman album pertama bersama rekan-rekannya, Toto Gunarto, Helmi, dan 

Bambang Bule yang tergabung dalam Amburadul, namun album tersebut gagal di 

pasaran dan Iwan kembali menjalani profesi sebagai pengamen. Album ini 

sekarang menjadi buruan para kolektor serta fans fanatik Iwan Fals. 

Setelah dapat juara di festival musik country, Iwan ikut festival lagu humor. 

Arwah Setiawan (almarhum), lagu-lagu humor milik Iwan sempat direkam 

bersamaPepeng, Krisna, dan Nana Krip serta diproduksi oleh ABC Records, tapi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jeddah
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gitar
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik_country
http://id.wikipedia.org/wiki/Pepeng
http://id.wikipedia.org/wiki/Krisna_Purwana
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nana_Krip&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ABC_Records&action=edit&redlink=1
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juga gagal dan hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Sampai akhirnya, 

perjalanan Iwan bekerja sama dengan Musika Studio. Sebelum ke Musika, Iwan 

sudah rekaman sekitar 4-5 a lbum. Di Musika, barulah lagu-lagu Iwan 

digarap lebih serius. AlbumSarjana Muda, misalnya, musiknya ditangani 

oleh Willy Soemantri. 

Iwan tetap menjalani profesinya sebagai pengamen. Ia mengamen dengan 

mendatangi rumah-rumah satu demi satu, kadang di Pasar Kaget atau Blok M. 

Album Sarjana Muda ternyata banyak diminati dan Iwan mulai mendapatkan 

berbagai tawaran untuk bernyanyi. Ia kemudian sempat masuk televisi setelah 

tahun 1987. Saat acara Manasuka Siaran Niaga disiarkan di TVRI, lagu Oemar 

Bakri sempat ditayangkan di TVRI. Ketika anak kedua Iwan, Cikal lahir 

tahun 1985, kegiatan mengamen langsung dihentikan. 

Selama Orde Baru, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan 

dibatalkan oleh aparat pemerintah, karena lirik-lirik lagunya dianggap dapat 

memancing kerusuhan. Pada awal kariernya, Iwan Fals banyak membuat lagu 

yang bertema kritikan terhadap pemerintah. Beberapa lagu itu bahkan bisa 

dikategorikan terlalu keras pada masanya, sehingga perusahaan rekaman yang 

memayungi Iwan Fals enggan atau lebih tepatnya tidak berani memasukkan lagu-

lagu tersebut dalam album untuk dijual bebas. Belakangan Iwan Fals juga 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musica_Studio&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana_Muda_(album_musik)
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Willy_Soemantri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_Kaget&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Blok_M
http://id.wikipedia.org/wiki/TVRI
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oemar_Bakri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oemar_Bakri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1985
http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
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mengakui kalau pada saat itu dia sendiri juga tidak tertarik untuk memasukkan 

lagu-lagu ini ke dalam album. 

Rekaman lagu-lagu yang tidak dipasarkan tersebut kemudian sempat diputar 

di sebuah stasiun radio yang sekarang sudah tidak mengudara lagi. Iwan Fals juga 

pernah menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam beberapa konser musik, yang 

mengakibatkan dia berulang kali harus berurusan dengan pihak keamanan dengan 

alasan lirik lagu yang dinyanyikan dapat mengganggu stabilitas negara. Beberapa 

konser musiknya pada tahun ‟80-an juga sempat disabotase dengan cara 

memadamkan aliran listrik dan pernah juga dibubarkan secara paksa hanya karena 

Iwan Fals membawakan lirik lagu yang menyindir penguasa saat itu. 

Pada bulan April tahun 1984 Iwan Fals harus berurusan dengan aparat 

keamanan dan sempat ditahan dan diinterogasi selama 2 minggu gara-gara 

menyanyikan lirik lagu Demokrasi Nasi dan Pola Sederhana juga Mbak Tini pada 

sebuah konser di Pekanbaru. Sejak kejadian itu, Iwan Fals dan keluarganya sering 

mendapatkan teror. Hanya segelintir fans fanatik Iwan Fals yang masih 

menyimpan rekaman lagu-lagu ini, dan sekarang menjadi koleksi yang sangat 

berharga. 

Saat bergabung dengan an merilis album bertajuk SWAMI pada 1989, nama 

Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkaryang sangat 

fenomenal. Perjalanan karier Iwan Fals terus menanjak ketika dia bergabung 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru
http://id.wikipedia.org/wiki/Bento
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bongkar&action=edit&redlink=1
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dengan Kantata Takwa pada 1990 yang didukung penuh oleh pengusahaSetiawan 

Djodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai 

konser musik yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. 

Setelah kontrak dengan SWAMI yang menghasilkan dua album (SWAMI dan 

SWAMI II) berakhir, dan di sela Kantata (yang menghasilkan Kantata Takwa dan 

Kantata Samsara), Iwan Fals masih meluncurkan album-album solo maupun 

bersama kelompok seperti album Dalbo yang dikerjakan bersama sebagian 

mantan personel SWAMI. 

Sejak meluncurnya album Suara Hati pada 2002, Iwan Fals telah memiliki 

kelompok musisi pengiring yang tetap dan selalu menyertai dalam setiap 

pengerjaan album maupun konser. Menariknya, dalam seluruh alat musik yang 

digunakan baik oleh Iwan fals maupun band-nya pada setiap penampilan di depan 

publik tidak pernah terlihat merek maupun logo. Seluruh identitas tersebut selalu 

ditutupi atau dihilangkan. Pada panggung yang menjadi dunianya, Iwan Fals tidak 

pernah mengizinkan ada logo atau tulisan sponsor terpampang untuk menjaga 

idealismenya yang tidak mau dianggap menjadi wakil dari produk tertentu
1
. 

2. Latar Belakang Album Dari Lagu Bongkar dan Ibu 

album kedua album ini memiliki latar belakang yang menarik. Swami I yang 

pada  tahun 2007, album Swami mendapatkan peringkat # 8 di dalam daftar 

                                                           
1
 https://seputariwanfals.wordm/2014/06/20/bio-singkat-iwan-fals/ di akses tanggal 21 April 2017. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kantata_Takwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Setiawan_Djodi
http://id.wikipedia.org/wiki/Setiawan_Djodi
https://seputariwanfals.wordpress.com/2014/06/20/biografi-singkat-iwan-fals/
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"donesia Terbaik" yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia bulan 

Desember 2007. Di mana, lagu Bongkar mendapat peringkat #1 dalam versi 

majalah Rolling Stone Indonesia. Kemudian juga merupakan album kolaborasi 

bersama grup Swami, lagu Bongkar di rilis bersama lagu Bento yang pada saat 

itu di asosiasikan dengan “Benteng Soeharto”. Kemudian, album lagu Ibu, lagu 

yang menceritakan perjuangan seorang ibu dan kasih sayang yang luar biasa 

terhadap anaknya, album lagu ini yaitu 1910 dengan pengucapan: Sembilan 

belas-Sepuluh, yang berarti 19 Oktober. Album ini mengacu terhadap peristiwa 

19 Oktober 1987, yaitu kecelakaan Kereta Api Bintaro terparah dalam sejarah 

Perkeretaapian Indonesia (untuk lebih lengkap, diuraikan pada gambaran umum 

di Bab IV). Itu alasan peneliti mengambil kedua lagu terebut. 

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Hasil dan Pembahsan Analisis Teks Lagu Bongkar (album Swami tahun 

1989) 

                                              Tabel 4.1 

Lirik Lagu Bongkar (Bait Pertama 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Bait Pertama) 

Kata Yang di Analisis 

Bongkar (album Swami I, 

dirilis tahun 1989) 

Kalau cinta sudah di buang 

Jangan harap keadilan 

akan datang 

Kesedihan hanya tontonan 

Bagi mereka yang di 

perkuda jabatan 

 

 Keadilan 

 Jabatan 
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a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Pertama, Baris Kedua) 

Dalam bait pertama teks lagu Bongkar ini, Iwan Fals berbicara ini, keadilan 

merupakan suatu peraturan yang harus ditegakkan sebagaimana tentang 

“keadilan” pada baris kedua. Berdasarkan terori C. S. Peirce, kata “keadilan” 

disini yaitu legsign (Penanda yang bertalian dengan kaidah). Karena, dalam 

teks semestinya. 

 Seperti yang dimaksud dengan legsign itu sendiri, “keadilan” menjadi 

sebuah kata yang bermakna peraturan. Ketika seseorang menjabat atau 

memegang suatu amanah yang sudah diamanahkan, hendaklah berlaku adil 

dalam hal apapun. Karena keadilan menjadi peraturan yang mutlak. Tidak 

hanya pejabat yang hendaknya adil, tetapi siapapun harus berlaku adil dalam 

situasi apapun. Maka dari itu, peneliti memasukkan kata “keadilan” di sini ke 

dalam legsign. 

b. Argument Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Hadits 

Dalam surat An-Nisa‟ ayat 58 telah membicarakan tentang 

keadilan.Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, keadilan 

menyangkut tentang suatu amanah yang harus dilaksanakan. Kedua tafsir 

memiliki pandangan yang sama tentang keadilan. Namun, ada perbedaan dari 

keduanya, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini hanya mengaitkan pada satu cerita 

tentang „Utsman bin Thalhah di saat Rasulullah SAW mengambil kunci 
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Ka‟bah darinya, yang mana „Utsman dipercayai memegang kunci Ka‟bah, 

tidak ada penjabaran yang lebih dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai keadilan, 

menurut peneliti, kurang memuaskan dalam menafsirkan ayat tersebut, tidak 

seperti pada tafsir Al-Maraghi, amanah dibagi menjadi tiga (lihat bagian 

pertama tafsir Al-Maraghi), kemudian beberapa hal memutuskan keadilan, 

dalam tafsir Al-Maraghi, dijelaskan secara jelas dan dengan mudah dipahami.. 

kedua tafsir memiliki inti yang sama dalam menjabarkan keadilan, yaitu 

tentang amanah yang hendaknya dilaksanakan dan baiknya diberikan kepada 

ahlinya.Peneliti lebih setuju dan memuaskan dalam memahami dan membaca 

tafsir.yaitu terhadap tafsir Al-Maraghi. Walaupun pada Al-Maraghi tidak 

mengaitkan terhadap kisah yang seperti diceritakan pada Ibnu Katsir.Al-

Maraghi menafsirkan dengan gaya penjabaran dan penjelasan yang umum 

seperti dalam buku-buku umum sehingga memudahkan peneliti dalam 

membaca dan memahami. 

Keadilan juga sudah dicantumkan dalam riwayat HR. Bukhari : 

َِميَر  َناِد َمنإ َأطَاَعِني فَ َقدإ َأطَاَع اللََّو َوَمنإ َعَصاِني فَ َقدإ َعَصى اللََّو َوَمنإ يُِطعإ اْلإ سإ فَ َقدإ َأطَاَعِني َوِبَهَذا اْلإِ

َقى بِِو فَِإنإ َأَمرَ  َماُم ُجنٌَّة يُ َقاَتُل ِمنإ َورَائِِو َويُ ت َّ َِميَر فَ َقدإ َعَصاِني َوِإنََّما اْلإِ َوى اللَِّو َوَعَدَل  َوَمنإ يَ عإِص اْلإ بِتَ قإ

ًرا َوِإنإ قَاَل بَِغيإرِِه فَِإنَّ َعَليإِو ِمنإو ُ  فَِإنَّ َلُو ِبَذِلَك َأجإ  

Dalam riwayat HR. Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda tentang 

keadilan, dalam sabdanya, Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa 
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yang bermaksiat kepadanya, maka dia juga bermaksiat kepada Allah, 

begitupun sebaliknya. Dan Rasulullah juga menyampaikan, bagi siapa yang 

memerintah dengan landasan takwa dan berbuat adil maka akan mendapat 

pahala. Begitupun sebaliknya, bila tidak berlandasan takwa dan tidak adil, ia 

akan menanggung dosanya
2
. 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

 Iwan Fals merasa keadilan tidak akan datang bila rasa cinta atau kasih 

sayang dicampakkan. Tentu keadilan di sini mengarah kepada situasi sosial dan 

pemerintahan. Keadilan sudah tentu harus ditegakkan di dalam kehidupan 

sosial. Maka dari itu, Iwan Fals berharap keadilan dapat ditegakkan yang ia 

sampaikan dalam baris kedua. Keadilan tentu berbeda dalam konteks yang 

dibicarakan. Misalnya, keadilan seorang hakim terhadap terdakwa, keadilan 

dalam harta warisan dan masih banyak keadilan dari berbagai konteks. Namun, 

di dalam teks lagu ini, keadilannya mengarah ke konteks seorang pemimpin 

                                                           
2 “Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya, dari Abu 

Hurairah; Dan dengan sanad diatas, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: 

"Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barang siapa 

yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang 

siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan barang siapa 

yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Dan 

sesungguhnya imam (pemimpin) adalah laksana benteng, dimana orang-orang akan 

berperang mengikutinya dan berlindung dengannya. Maka jika dia memerintah 

dengan berlandaskan taqwa kepada Allah dan keadilan, maka dia akan mendapatkan 

pahala. Namun jika dia berkata sebaliknya maka dia akan menanggung dosa."( HR. 

Bukhari, no. 2737.Di akses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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terhadap rakyatnya, karena pada baris keempat, yang disampaikan dalam lagu 

tersebut yaitu tentang jabatan.  

Contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari: 

Seorang pedagang harus berlaku adil, ia harus seimbang dalam 

menimbang barang dagangannya karena bila ia dapat menyeimbangkan 

timbangannya, maka ia tergolong dalam orang yang adil. Apabila ia mau 

berusaha untuk jujur, untuk berlaku adil, dengan membuat timbangannya 

seimbang, maka ia akan mendapat hasil yang baik dan pembeli tidak akan 

merasa dirugikan. 

Pengertian keadilan sosial memang jauh lebih luas daripada keadilan 

hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti 

tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas 

tentang hak warganegara dalam sebuah negara.Keadilan sosial adalah keadaan 

dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusi  kan 

secara adil kepada seluruh rakyat.Dalam konsep ini terkadung pengertian 

bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh 

rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya 

adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil. 

Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil. Misalnya 

menurut hukum setiap orang adalah sama, tetapi jika tidak ada keadilan sosial 
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maka ketentuan ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, karena asas 

persamaan setiap warganegara setiap orang mendapatkan pelayanan listrik 

dengan harga yang sama. Tetapi karena adanya sistem kelas dalam masyarakat, 

orang kaya yang lebih bisa menikmatinya karena ia punya uang yang cukup 

untuk membayar, sedangkan orang miskin tidak atau sedikit sekali 

menikmatinya. 

Jabatan disini tentu membicarakan tentang sebuah pemerintah. Maka, 

keadilan yang disampaikan di teks lagu Bongkar, yaitu keadilan dalam konteks 

pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya. Banyak sekali ayat Al-Qur‟an yang 

membicarakan tentang keadilan. Namun, dalam analisis ini peneliti 

mencamtumkan satu ayat tentang keadilan, yang menurut peneliti sangat cocok 

untuk analisis keadilan. 

Salah satu ayat Al-Qur‟an yang membicarakan tentang keadilan, terdapat di surat: 

ُتمإ بَ يإَن النَّاِس َأنإ  ِلَها َوِإَذا َحَكمإ ا يَِعُظُكمإ بِو ِإنَّ اللََّو يَأإُمرُُكمإ َأنإ تُ َؤدُّوا اْلَمانَاِت ِإَلى َأىإ ِل ِإنَّ اللََّو نِِعمَّ ُكُموا بِالإَعدإ َتحإ

ِِ ِإنَّ اللََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا   

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
3
 

 

                                                           
3
An-Nisa‟/4:58.Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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Pada surat An-Nisa‟ ayat 58 di atas, sudah sangat jelas bahwa Allah 

memerintahkan kita untuk berbuat adil antar sesama manusia. Dalam 

menyampaikan amanat dan menetapkan hukum hendaknya kita harus adil. 

Kita tidak akan bisa menola perintah tersebut, karena perintah dari Allah SWT 

kepada umat manusia. 

a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Pertama, Baris Keempat) 

Pada baris keempat, membicarakan tentang jabatan, yaitu “bagi mereka 

yang diperbudak jabatan”. Dalam teks tersebut, kita garis bawah “jabatan”. 

Berdasarkan teori C. S. Peirce, kata “jabatan” yaitu legsign, karena dalam teks 

tersebut mengungkapkan tentang orang-orang yang telah meninggalkan 

bagaiamana seharusnya peraturan ketika memegang jabatan yang tinggi. 

mereka membanggakan diri yang membuat mereka diperbudak jabatan sendiri 

dan membuat suatu keadilan terlupakan. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Hadits 

 

Dalam surat Al-Ahzab ayat 32, telah membicarakan tentang jabatan atau 

amanah. Dalam penjabaran dan penafsiran dari ayat tersebut, kedua tafsir 

tidak ada pertentangan atau perbedaan yang signifikan.Hanya saja berbeda 

bahasa tulisan yang ditulis. Ibnu Katsir menafsirkan dengan menghubungkan 

dengan beberapa riwayat satu dengan riwayat yang lain tentang amanah, 

sehingga penafsirannya lebih kuat. Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut 
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hanya dengan gaya bahasa yang umum, tidak ada menghubungkan dengan 

riwayat-riwayat hadits Nabi, yang menurut peneliti, penghubungan riwayat 

seperti dalam Ibnu Katsir sangat penting, karena demi memperkuat 

penafsirannya dan tidak ada keraguan. Dalam Al-Maraghi tidak ada riwayat 

yang dihubungkan. Peneliti kurang gaya bahasa tulisan yang umum yang 

mudah dipahami dan dibaca. Peneliti lebih setuju dengan penafsiran yang 

dijabarkan dalam Ibnu Katsir. Karena, dalam Ibnu Katsir menafsirkan dengan 

mengaitkan riwayat-riwayat yang lain dan memperkuat tafsirannya. 

Rasulullah telah bersabda dalam riwayatnya, 

 

ثَِنيعَ  ثَ َنايُوُنُسَعنإالإَحَسِنَقاَلَحدَّ ثَ َناَعبإُدالإَوارِِثَحدَّ ثَ َناأَبُوَمعإَمرٍَحدَّ ُنَسُمَرَةقَاَ َحدَّ َمِنب إ بإُدالرَّحإ  

ِطيتَ َها َمارََةفَِإنإُأعإ ْلإِ َأُلإ َنَسُمَرَةَُلَتسإ َمِنب إ أََلةٍ قَاَلِليَرُسوُُلللَِّهَصلَّىاللَُّهَعَليإِهَوَسلََّمَياَعبإَدالرَّحإ َغيإرَِمسإ ِطيتَ َهاَعن إ َهاَوِإنإُأعإ أََلٍةوُِكلإَتِإلَي إ َعنإَمسإ

َرىَ  تَ َعَلىَيِميٍنَفَرأَي إتَ َغي إ َهاَوِإَذاَحَلفإ َيِميِنكَ ُأِعنإتَ َعَلي إ رإَعن إ ٌروََكفِّ َهافَأإتِالَِّذيُهَوَخي إ ًراِمن إ اَخي إ  

Dalam HR. Bukhari, Rasulullah telah bersabda tentang jabatan, dalam 

sabdanya, hendaknya kita jangan meminta suatu jabatan, karena kita akan 

ditelantarkan karena memintanya, sebaliknya, bila kita tidak memintanya, 

maka kita akan ditolong
4
. 

                                                           
4 Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 

'Abdl Warits telah menceritakan kepada kami Yunus dari Al Hasan mengatkan telah 

menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, 

janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, 

maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tanpa meminta, maka 
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c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Terkadang manusia lupa atas apa yang mereka peroleh, seperti kekayaan, 

keberuntungan hingga jabatan yang tinggi dalam suatu tatanan pemerintahan. 

Jabatan tersebut yang menjadikan mereka dikendalikan oleh jabatan mereka 

sendiri. Kebanggaan itulah yang membuat mereka lupa betapa pentingnya 

sebuah keadilan, dengan akibat dari terlupakannya keadilan, terjadilan korupsi 

dimana-mana, penyogokan, penindasan terhadap rakyat kecil dan masih 

banyak lagi.Seperti yang dituliskan pada baris pertama dan kedua : 

“kalau cinta sudah dibuang 

jangan harap keadilan akan datang” 

Kemudian dilanjutkan dengan : 

“kesedihan hanya tontonan 

bagi mereka yang diperbudak jabatan” 

 

Teks lagu di atas, bahwa cinta yang dibuang membuat keadilan hilang 

dan terlupakan. Tidak hanya karena cinta, tetapi, jabatan juga yang membuat 

mereka melupakan keadilan. Karena jabatan telah memperbudak mereka yang 

memiliki jabatan yang tinggi.Jabatan merupakan amanah yang berat untuk 

dipikul.Tentu seseorang yang menjabat atau memegang kekuasaan tertinggi 

telah melakukan sumpah jabatan dan amanah-amanah yang harus 

                                                                                                                                                                      

kamu akan diotolong, dan jika kamu melakukan suatu sumpah, lantas kau lihat 

selainnya lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat 

sumpahmu. ( HR. Bukhari, no. 6614.Diakses melalui aplikasi Lidwa Pustaka.(Hadits 9 

Imam). 
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dilaksanakan.Namun, yang terjadi sekarang amanah-amanah yang sudah 

dititipkan dilupakan dan dibuang begitu saja, sehingga banyak terjadi 

penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat dan bangsa itu 

sendiri. 

Dalam Al-Qur‟an sebuah jabatan merupakan beban yang sangat berat dan 

amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tetapi, banyak 

dari kita melupakan hal tersebut dan menganggap jabatan merupakan 

kebanggaan yang membuat lupa segala sesuatunya, salah satunya keadilan. 

 Dalam Al-Qur‟an banyak membicarakan jabatan dan melarang kita 

membanggakan diri dengan jabatan yang tinggi.Serta, amanat yang harus 

dijaga dan dilaksanakan. 

Ayat-ayat Al-Qur‟an tentang jabatan atau memegang suatu amanah : 

ا  َه ن إ ِم َن  قإ َف شإ َوَأ ا  َه  َ ن لإ ِم حإ َي نإ  َأ َن  يإ  َ ب َأ َف ِل  ا َب ِج لإ َوا ِض  َرإ ْلإ َوا ِت  َوا ا َم سَّ ل ا ى  َل َع َة  َن ا ََم ْلإ ا ا  َن َرضإ َع نَّا  ِإ

وًُل  ُه َج ا وًم ُل َظ َن ا َك ُه ن َّ ۖ  ِإ ُن  ا نإَس ِ ْلإ ا ا  َه َل َم  َوَح

”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”
5
 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Al-Ahzab/33:72. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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Tabel 4.2 

Lirik Lagu Bongkar (Bait Kedua) 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Bait Kedua) 

Kata Yang di Analisis 

Bongkar (album Swami I, 

dirilis tahun 1989) 

Sabar, sabar, sabar dan 

tunggu 

Itu jawaban yang kami 

terima 

Ternyata kita harus ke 

jalan 

Robohkan setan yang 

berdiri mengangkang 

 

 Sabar, sabar, sabar 

(Kesabaran) 

 

a. Berdasarkan Teori C.S. Peirce (Bait Kedua, Baris Pertama) 

Pada bait kedua,mengungkapkan dalam teks lagu tersebut “sabar, sabar, 

sabar...”. dalam baris pertama ini, kata sabar disini yaitu menunggu sesuatu 

yang akan datang. Berdasarkan teori C. S. Peirce, kata “sabar” disini yaitu 

Rheme or sheme (penanda yang bertalian dengan mungkin terpahaminya 

objek petanda bagi penafsir) , dimana  sabar di sini menjadikan sifat yang di 

ungkapkan dalam bait kedua. Dimana sabar merupakan sifat yang mulia.  

Dalam teks tersebut telah menyebutkan kata “sabar” sebanyak tiga kali, 

sehingga peneliti menyimpulkan, yang dimaksud adalah sifat kesabaran. 

Maka dari itu, peneliti memasukkan dalam rheme or sheme, yang 

menyimpulkan bahwa kesabaran merupakan sifat yang seharusnya dalam diri 

manusia. 
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b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Hadits 

 

Dalam surat Asy-Syura ayat 43 membicarakan tentang kesabaran dan 

memaafkan. Kedua hal tersebut merupakan suatu sifat dan sikap.Kesabaran 

dan memaafkan dikategorikan sifat dan sikap yang mulia sekali. Kedua tafsir 

tersebut, Ibnu Katsir dan Al-Maraghi menafsirkan bahwa kesabaran dan 

memaafkan banyak diaplikasikan dalam keadaan apa pun. Dalam Ibnu Katsir, 

terdapat penjelasan tentang sabar dalam memaafkan kesalahan terhadap kita. 

Ada perbedaan antara kedua tafsir, Ibnu Katsir mengaitkan dan menuliskan 

riwayat hadits di dalamnya.Kemudian, pada tafsir Al-Maraghi, mengaitkan 

penafsirannya dengan ayat-ayat yang lain yang memiliki kesamaan arti dan 

tidak ada pencamtuman riwayat hadits di dalamnya. Menurut peneliti, 

perbedaan yang tampak hanya kedua hal tersebut.Dari peneliti lebih setuju 

terhadap tafsir Ibnu Katsir dari pada Al-Maraghi. 

Rasulullah dalam riwayatnya, telah bersabda, 

َعنإأَبِيَسِعيٍدالإُخدإ  َعطَاِءبإِنَيزِيَداللَّيإِثي ِّ بَ َرنَاَماِلٌكَعنإابإِنِشَهاٍبَعن إ نُ ُيوُسَفَأخإ ثَ َناَعبإُداللَِّهب إ رِي َِّرِضَياللَُّهَعنإوُ َحدَّ  

سَ  ُثمَّ طَاُىمإ َسأَُلوُىَفَأعإ ُثمَّ طَاُىمإ َنإَصاِرَسأَُلواَرُسوَُلللَِّهَصلَّىاللَُّهَعَليإِهَوَسلََّمَفَأعإ َحتَّىَنِفَدَماِعنإدَ ِإن ََّناًساِمنإاْلإ طَاُىمإ أَُلوُىَفَأعإ

ُيِعفَُّها تَ عإِففإ َيسإ َوَمن إ رإُىاللَُّهَوَماُأعإِطَيَأحَ ُىَفَقاَلَماَيُكونُِعنإِديِمنإَخيإرٍفَ َلنإَأدَِّخَرُىَعنإُكمإ ُيَصب ِّ رإ َيَتَصب َّ تَ غإِنيُ غإِنِهاللَُّهَوَمن إ َيسإ للَُّهَوَمن إ

َسَعِمنإالصَّبإرِ  ًراَوَأوإ  ٌدَعطَاًءَخي إ
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Dalam HR. Bukhari, Rasulullah bersabda tentang kesabaran, di mana bila 

seseorang meminta kesabaran, maka Allah akan memberinya kesabaran dan 

kesabaran merupakan suatu pemberian yang sangat baik dan luas dari-Nya
6
. 

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Sering kita mendengar kalimat “sabar itu ada batasnya”, menurut peneliti 

kesabaran tidak ada batasnya, karena tidak mungkin Allah memerintahkan 

kita untuk sabar bila sabar itu sendiri terbatas. Islam sangat menganjurkan kita 

terhadap sifat sabar. Dalam menghadapi apapun, hendaknya lah kita bersabar. 

Meskipun keadaan sangat sulit dikendalikan. Sepert juga dalam konteks 

pemimpin terhadap rakyatnya, dalam keadaan krisis ekonomi misalnya. 

Pemerintah harus sabar dalam mengatasi krisis tersebut. Bila kesabaran tidak 

dilakukan, maka yang haram pun akan menjadi halal. Tanpa melihat dulu 

akibatnya.  Sehingga kekacauan negara lah yang akan terjadi. 

                                                           
6 Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada 

kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy dari Abu Sa'id Al 

Khudriy radliallahu 'anhu bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar meminta 

(pemberian shodaqah) kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau 

memberi. Kemudian mereka meminta kembali, lalu Beliau memberi. Kemudian 

mereka meminta kembali lalu Beliau memberi lagi hingga habis apa yang ada pada 

Beliau. Kemudian Beliau bersabda: "Apa-apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) 

sekali-kali tidaklah aku akan meyembunyikannya dari kalian semua. Namun 

barangsiapa yang menahan (menjaga diri dari meminta-minta), maka Allah akan 

menjaganya dan barangsiapa yang meminta kecukupan maka Allah akan 

mencukupkannya dan barangsiapa yang mensabar-sabarkan dirinya maka Allah akan 

memberinya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada 

seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada (diberikan) kesabaran. (HR. 

Bukhari, no. 1376.Diakses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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Kesabaran dan keikhlasan sangat-sangat diperlukan dalam menghadapi 

cobaan yang tengah menimpa kita.Memang terkadang sulit untuk 

menumbuhkan dua hal itu.Tapi itu adalah kunci uatama dalam kehidupan 

untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kesabaran untuk menerima 

apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan kita harus percaya bahwa 

Allah akan memberi cobaan kepada hamba-Nya sesuai dengan 

kemampuannya. tentunya akan salah persepsi apabila sabar hanya berdiam 

diri dan menunggu keajaiban. Allah juga mengajarkan manusia untuk 

bertawakal dan berikhtiar.Bukan hanya berpangku tangan, tetapi tetap 

berusaha, berusaha dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita.Manusia 

hanya bisa berusaha dan Allah adalah Penentu keadaan yang pantas untuk 

diberikan kepada manusia tersebut. 

Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya, beliau sangat 

memiliki sifat sabar.Beliau sering, dilempar, dicemooh, diludah, dilempar 

kotoran dan lain-lain ketika beliau ingin berdakwah. Beliau tidak pernah 

membalasnya dengan tindakan nya yang sama. Maka, sudah selayaknya lah 

kita sebagai pengikut Rasulullah, kita mengamalkan sifat sabar yang sudah 

beliau terapkan ketika menyebarkan dakwahnya demi kemaslahatan umat 

Islam itu sendiri. 

Tidak sedikit juga dalam Al-Quran dan Hadist membicarakan pentingnya 

dan mulianya sifat sabar. 
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Ayat Al-Qur‟an tentang kesabaran : 

 ِِ ور ُُم ْلإ ا ِم  زإ َع نإ  ِم َل َك  ِل ذََٰ نَّ  ِإ َر  َف َغ َو َر   َ ب َص نإ  َم َل  َو

“tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu 

termasuk perbuatan yang mulia.”
7
 

 

Tabel 4.3 

Lirik Lagu Bongkar (Reff Pertama) 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Reff Pertama) 

Kata Yang di Analisis 

Bongkar (album Swami I, 

dirilis tahun 1989) 

Penindasan serta 

kesewenang-wenangan 

Banyak lagi teramat 

banyak untuk disebutkan 

Hoi hentikan 

Hentikan jangan di 

teruskan 

Kami muak dengan 

ketidakpastian dan 

keserakahan 

 

 Penindasan 

 Kesewenang-

wenangan 

 keserakahan 

 

a. Berdasarkan Teori C. S.Peirce (Reff Pertama, Baris Pertama) 

Pada baris pertama terdapat kata “penindasan” dan “kesewenang-wenangan”, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penindasan berarti menindas atau 

memperlakukan penindasan dengan sewenang-wenang
8
. Berdasarkan kata-kata 

“penindasan” dan “kesewenangan” yaitu rheme or sheme (penanda yang bertalian 

                                                           
7
 Asy-Syura/42:43. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 

8
KBBI Online. Di akses pada tanggal 26 Maret 2017. 
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dengan mungkin terpahaminya objek petanda bagi penafsir). Dimana kedua kata 

tersebut yaitu tentang penindasan yang dilakukan pemegang kekuasaan tertinggi 

terhadap yang ada dibawahnya.  

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Hadits 

 

Dalam surat Al-Anfal ayat 26 telah membicarakan tentang penindasan yang 

dialami kaum Muhajirin, dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi sama-sama 

membicarakan tentang menderitanya kaum Muhajirin pada masa itu, dalam kedua 

tafsir menjelaskan bahwa kaum Muhajirin merupakan kaum yang paling sengsara 

di muka bumi, yang nyata kelaparannya, yang nyata miskinnya dan nyata pula 

sesatnya. Pada saat itu agama Islam belum turun.Tidak ada perbedaan yang 

signifikan dari kedua tafsirnya, karena menafsirkan sama-sama mengaitkan 

dengan cerita kaum Muhajirin, hanya saja pada Ibnu Katsir tidak ada mengaitkan 

dengan ayat-ayat lain yang sama maknanya, sedangkan Al-Maraghi mengaitkan 

kisah kaum Muhajirin dengan ayat-ayat lain yang sama maknanya. Peneliti setuju 

terhadap kedua tafsir karena, keduanya sama-sama mudah dipahami dari yang 

ditafsirkan. 

Rasulullah telah bersabda tentang penindasan ini, dalam riwayatnya,  

ثَ َناُشعإَبُةَعنإَمعإَبِدبإِنَخاِلٍدَسِمعإُتَحارِثََةب إنَ َوىإ  ثَِنيغُنإَدرٌَحدَّ ُدب إُنالإُمثَ نَّىَحدَّ ثَ َناُمَحمَّ ٍبَقالَ َحدَّ  
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َأقإسَ  ِِللإَجنَِّةُكلَُّضِعيٍفُمَتَضعٍَّفَلوإ َعَلىَأىإ بِ َسِمعإُتالنَِّبيََّصلَّىاللَُّهَعَليإِهَوَسلََّميَ ُقوُْلََُلَأُدلُُّكمإ َتكإ ِِللنَّارُِكلَُّجوَّاٍظُعتُ لٍُّمسإ َمَعَلىاللَِّهََلَبَ رَُّىَوَأىإ

 رٍ 

Dalam HR. Bukhari, Rasulullah telah bersabda dalam riwayatnya, bahwa 

orang-orang yang tertindas dan lemah akan masuk surge bila sekiranya ia 

bersumpah atas nama Allah
9
 

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Maka, penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan dua hal yang saling 

keterkaitan.Dalam teks tersebut, yang dicoba disampaikan oleh Iwan Fals, adalah 

penindasan yang disertai dengan kesewenang-wenangan, sesuka hati, tanpa 

melihat siapa yang ditindas.Tentu, penindasan dilakukan dan disertai dengan 

tindakan kesewenangan, tidak ada penindasan dilakukan tanpa sebuah tindakan 

semaunya atau kesewenangan. 

Penindasan dapat terjadi di mana saja, penindasan terhadap teman (bully), 

penindasan di sekolah-sekolah atau di tempat pendidikan terhadap anak yang 

tidak memiliki biaya untuk melunasi administrasi di sekolahnya, sehingga 

                                                           
9 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 

kepadaku Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ma'bad bin Khalid 

aku mendengar Haritsah bin Wahb mengatakan; Aku mendengar Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "maukah kalian kutunjukkan penghuni surga? Yaitu setiap 

orang lemah dan tertindas, dan sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya 

Allah mengabulkannya, dan penghuni neraka adalah setiap orang yang berhati keras 

dan menentang kebenaran lagi sombong. (HR. Bukhari, no. 6165.Diakses melalui 

aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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ditindas oleh pihak sekolah dan di ancam untuk di DO (Drop Out). Penindasan 

tidak harus terjadi dalam konteks penguasa terhadap orang-orang yang ada di 

bawahnya, penindasan bisa terjadi dalam konteks lain. Namun, dalam teks lagu 

tersebut, penindasan di sini mengarah terhadap pemegang kekuasaan tertinggi 

yang seenaknya menindas rakyat yang mereka rasa rakyat berada jauh di bawah 

kekuasaan nya.Dengan kesombongan dan kebanggaan terhadap kekuasaan 

tersebut, mereka tidak takut dan semaunya menindas rakyat.Seperti contoh, kasus 

pada tahun 2009, seorang nenek yang bernama Minah (55) mencuri 3 buah kakao 

yang diganjar 1 bulan 15 hari  penjara dengan  masa percobaan 3 bulan.  

Kronolgisnya, Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju 

pada 3 buah kakao yang sudah ranum.Dari sekadar memandang, Minah kemudian 

memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya.Setelah dipetik, 3 

buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah 

pohon kakao. 

Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT 

RSA.Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu.Dengan polos, 

Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu 

tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. 

Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan 

berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia 
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serahkan kepada mandor tersebut.Minah berpikir semua beres dan dia kembali 

bekerja. 

Namun dugaanya meleset.Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang.Sebab 

seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses 

hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa 

kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
10

. 

Itu lah lucunya hukum di Indonesia, ketika korupsi terjadi, sangat lambat 

prosesnya. Namun, ketika rakyat kecil saja yang hanya mencuri 3 buah kakao dan 

itu pun kalau dilihat dari kronologisnya, sang nenek tidak ada niat mencuri. 

Nenek tersebut langsung diganjar penjara selama 1 bulan 15 hari.Itu lah salah satu 

bentuk penindasan yang terjadi di negeri kita. 

Islam sudah jelas melarang kita untuk melakukan penindasan terhadap siapa 

pun : 

مإ  َواُك آ َف ُس  نَّا ل ا ُم  ُك طََّف َخ َت  َ ي نإ   َأ وَن  ُف ا َخ َت ِض  َرإ ْلإ ا ي  ِف وَن  ُف َع ضإ َت سإ ُم ٌل  ي ِل َق مإ  ُت ن إ َأ ذإ  ِإ ُروا  ذإُك َوا

ُرونَ  ُك شإ َت مإ  لَُّك َع َل ِت  ا طَّيَِّب ل ا َن  ِم مإ  ُك َوَرَزَق ِرِه  صإ َن ِب مإ  يََّدُك  َوَأ

“Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi 

tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan 

menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan 

dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu 

rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.”
11

 

                                                           
10

Detik.com, diakses pada tanggal 26 Maret 2017. 
11

Al-Anfal/8:26.Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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Kemudian ayat Al-Qur‟an yang berbunyi tentang kesewenang-wenangan, ayat 

ini berbicara tentang masa kekuasaan Fir‟aun : 

مإ  ُى َء ا َن ب إ َأ بُِّح  َذ ُي مإ  ُه ن إ ِم ًة  َف ِئ ا َط ُف  ِع ضإ َت سإ َي ا  ًع  َ ي ِش ا  َه َل ىإ َأ َل  َع َوَج ِض  َرإ ْلإ ا ي  ِف َِل  َع َن  وإ َع رإ ِف نَّ  ِإ

نَ  ي د ِس فإ ُم لإ ا َن ِم َن ا َك ُه ن َّ ۖ  ِإ مإ  ُى َء ا َس ِن ي  ِي حإ َت سإ َي  َو

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan 

menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari 

mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak 

perempuan mereka.Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat 

kerusakan.”
12

 

a. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

 

Dalam surat Al-Qasas ayat 4 telah membicarakan tentang tindakan 

kesewenang-wenangan yang dilakukan Raja Fir‟aun pada masa Nabi Musa a.s. 

Fir‟aun sangat dikenal dengan kekejaman dan kekafirannya ketika menguasai 

Mesir, pada masa itu tidak ada yang berani menentang Fir‟aun, karena yang 

menentang akan dibunuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, 

menceritakan kisah Fir‟aun yang membunuh anak laki-laki yang baru lahir di 

kalangan Bani Israil dan membiarkan hidup anak perempuannya. Kedua tafsir 

memiliki perbedaan dari penyampaian tafsir ayat tersebut, Ibnu Katsir yang 

mengaitkan tafsir dengan ayat-ayat lain yang bermakna sama tanpa 

mencamtumkan riwayat-riwayat kisah Fir‟aun, sedangkan Al-Maraghi yang 

mengaitkan satu riwayat tentang Fir‟aun dan membicarakan ketololan Fir‟aun 

                                                           
12

 Al-Qasas/28:4. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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yang dianggap mengherankan. Menurut peneliti, perbedaan tersebut tidak 

menjadi masalah dalam penafsirannya, karena keduanya sama-sama dalam 

menafsirkan ayat tersebut dengan cerita masa kerajaan Fir‟aun.Sehingga, 

peneliti setuju terhada keduanya, karena sama-sama mencamtumkan atau 

mengaitkan tafsir dengan ayat dan riwayat yang membuat tafsiran menjadi lebih 

kuat dan dipercaya. 

 Rasulullah dalam riwayatnya telah bersabda, 

 

ثَنَاأَبُىالنُّْعَمانِأَْخبََشنَاَجِشيٌشهَُىاْبنَُحاِصٍمَعْنأَبِيإِْسَحاقََعْناْلبََشاِءْبنَِعاِصبٍقَالََ  َحذَّ

َمااْهتََذْينَاَسأَْيتُالنَّبِيََّصلَّىاللَّهَُعلَْيِهَىَسلََّميَْىَماْلَخْنَذقِيَْنقُلَُمَعنَاالتَُّشابََىهَُىيَقُىلَُىاللَِّهلَْىََلاللَّهَُ  

ُُصْمنَاَوََلَُصلَّْينَاَوََلَ  

 فَأَْنِضلَْنَسِكينَتًَعلَْينَا

 َوثَبِّْتاْْلَْقَذاَمإِْنََلقَْينَا

 َواْلُمْشِشُكىنَقَْذبََغْىاَعلَْينَا

 إَِراأََساُدوافِْتنَتًأَبَْينَا

Dalam HR.Bukhari, Rasulullah bersabda tentang kesewenang-wenangan 

tentang kaum musyirikin yang bertindak sewenang-wenang disaat perang 

Khandaq
13

 

                                                           
13 Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah memberitakan kepada kami 

Jarir ibnu Jazim dari Abu Ishaq dari Al Barra` bin 'Azib menuturkan; aku melihat 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di perang Khandaq memindahkan tanah-tanah 

bersama kami seraya melantunkan bait syair; "Demi Allah, kalaulah Allah tidak 

memberi kami petunjuk, kami tidak puasa dan tidak pula shalat, maka turunkanlah 

ketenangan bagi kami, kokohkanlah kaki-kaki kami jika kami bertemu musuh, musuh 

musyrikin telah sewenang-wenang terhadap kami, kalaulah mereka ingin 

mengganggu kami, kami menolaknya. (HR. Bukhari, no. 6310.Di akses melalui Lidwa 

Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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a. Berdasarkan Teori C.S. Peirce (Reff Pertama, Baris Kelima)  

Pada baris kelima, terdapat kata “keserakahan”.Di dalam teks pada baris 

kelima, Iwan mengungkapkan kekesalan terhadap sebuah keserakahan. Maka, 

berdasarkan teori C. S. Peirce, “keserakahan” disini yaitu rheme or sheme 

(penanda yang bertalian dengan mungkin terpahaminya objek petanda bagi 

penafsir). Keserakahan yang memberitahukan tentang memakan sesuatu (harta) 

dengan sewenang-wenang.  

Dalam teks tersebut, menyebutkan kata “keserakahan” masih dalam bentuk atau 

maksud yang universal, karena serakah banyak konteksnya, maka dari itu, peneliti 

memasukkannya ke dalam rheme or sheme. Menyimpulkan yang dimaksud 

keserakahan adalah tindakan memakan atau mengambil harta orang lain atau bisa 

disebut korupsi. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 telah membicarakan tindakan keserakahan, 

keserakahan bisa saja berhubungan dengan tindakan korupsi. Korupsi juga 

keserakahan memakan harta yang bukan menjadi haknya. Dalam tafsir Ibnu 

Katsir dan Al-Maraghi, keserakahan sangat melarang untuk kita melakukan 
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tindakan keserakahan terhadap harta orang lain.Seperti seorang hakim terhadap 

sebuah permasalahan atau kasus yang ingin diselesaikan, hendaknya seorang 

hakim tidak menerima sebuah sogokan dalam bentuk apa pun (suap). Agar hakim 

bisa memenangkan pihak yang menyuap.Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang 

ini.Suap-menyuap menjadi kasus yang biasa hadir di berita.Ada perbedaan yang 

lumayan signifikan dari kedua tafsir, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut secara 

jelas dengan ditambah riwayat, cerita dan Sabda Nabi Muhammad SAW 

mengenai keserakahan, sedangkan yang terdapat dalam Al-Maraghi tidak ada 

sama sekali riwayat atau ayat-ayat yang lain untuk mengaitkan tafsirannya, 

sehingga membuat peneliti tidak puas dengan yang ditafsirkan. Maka dari itu, 

peneliti lebih setuju terhadap tafsir Ibnu Katsir yang menurut lebih kuat dan yakin 

dibanding Al-Maraghi yang menafsirkan dengan hanya menafsirkan dengan 

bahasa yang umum. 

Rasulullah bersabda dalam riwayatnya,  

ُعْرَوَةبِْنالزُّبَ ْْيَِوَسِعيِدبِْناْلُمسَ  ثَ َناَعْبَدانَُأْخبَ َرنَاَعْبُداللَِّهَأْخبَ رَنَايُونُُسَعْنالزُّْىرِي َِّعن ْ ُهَقالَ وَحدَّ َنِحزَاٍمَرِضَياللَُّهَعن ْ يَِّبَأَّنََِّكيَمب ْ  

َسأَْلتُ هُ  َقالََياَحِكيُمِإن ََّهَذااْلَماَلََِضَرٌةُحْلَوٌةَفَمْنَأخَ َسأَْلتُ َرُسوََلللَِّهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَفَأْعطَانِيُثمَّ َسأَْلتُ ُهَفَأْعطَانِيُثمَّ َفَأْعطَانِيُثمَّ

ٌرِمْناْليَ َذُىِبَسَخاَوِةنَ ْفٍسُبورَِكَلُهِفيِهَوَمْنَأَخَذُىِبِإْشرَاِفنَ ْفٍسَلْميَُبارَْكَلُهِفيِهَكالَِّذيَيْأُكُلَوََلَيْشبَ ُعاْليَ  ْفَلىَقاَلََِكيٌمَفقُ ُداْلُعْلَياَخي ْ ِدالسُّ

نْ َياَفَكانَأَبُوَبْكرٍرَ  ََلأَْرزَأَُأَحًدابَ ْعدََكَشْيًئاَحتَّىأُفَارِقَالدُّ فَ َيْأبَىأَنْ ي َ ْلتُ َياَرُسوََلللَِّهَوالَِّذيبَ َعَثَكِباَْلَقِّ ِِ ُهَيْدُعوَحِكيًماِِلَىاْلَعطَا ِضَياللَُّهَعن ْ

ِإن َُّعَمَرَرِضَياللَّ  ُهُثمَّ ُهَشْيًئافَ َقاَلُعَمُرِِنِّيُأْشِهدُُكْمَياَمْعَشرَاْلُمْسِلِمينَ َعَلىَحِكيقْ بَ َلُهِمن ْ ُهَدَعاُىِليُ ْعِطيَ ُهَفأَبَىأَنْ يَ ْقبَ َلِمن ْ ٍمأَنِّيَأْعرِضُ ُهَعن ْ

فَ َيْأبَىأَنْ َيْأُخَذُىَفَلْميَ ْرَزْأَحِكيٌمَأَحًداِمْنالنَّاِسبَ ْعَدَرُسوَِلللَّ  ِِ َهَذااْلَفْي ِهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّمَحتَّىتُ ُوّفَِّ َعَلْيِهَحقَُّهِمن ْ  
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Dalam HR. Bukhari, Rasulullah bersabda tentang keserakahan dengan 

menceritakan hakim yang hendaknya adil dalam menyelesaikan masalah yang 

sedang dipecahkan
14

. 

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Mungkin di sini, keserakahan dalam tindak korupsi.Korupsi sudah tidak asing 

lagi di telinga kita dalam kasus di Indonesia.Dalam teks tersebut, keserakahan 

bukanlah serakah terhadap makanan, keserakahan yang diutarakan yaitu 

keserakahan yang dimiliki para pemegang kuasa tertinggi, serakah akan memakan 

uang rakyat, uang yang seharusnya bukanlah hak mereka. 

                                                           
14 Dan telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 

'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az 

Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab bahwa Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu 

berkata,: "Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 

lalu Beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun memberiku 

kembali. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliu pun masih memberiku lag seraya 

Beliau bersabda: "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, maka 

barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan 

memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan maka harta 

itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. 

Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah".Hakim berkata; "Lalu 

aku berkata, (kepada Beliau); "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu 

dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorangpun (yang meminta) setelah 

engkau hingga aku meninggalkan dunia ini".Suatu kali Abu Bakar pernah memanggil 

Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. 

Kemudian 'Umar radliallahu 'anhu juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan 

sesuatu namun Hakim tidak memenuhinya. Maka 'Umar radliallahu 'anhu berkata,: 

"Aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum Muslimin, tentang Hakim. Sungguh aku 

pernah menawarkan kepadanya haknya dari harta fa'iy (harta musuh tanpa 

peperangan) ini agar dia datang dan mengambilnya.Sungguh Hakim tidak pernah 

mengurangi hak seorangpun setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam hingga dia 

wafat. (HR. Bukhari, no. 1379.Diakses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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Untuk memenuhi keserakahan mereka, tidak sedikit orang harus menempuh 

jalur „kiri‟, dalam arti, yang penting tujuan tercapai, tak peduli dengan cara 

apapun jua, haram-halal dilabrak. Tidak bisa dengan cara damai, jalur paksa pun 

ditempuh. Buntu dengan negosiasi, cara tak manusiawi, pun terkadang dilakukan. 

Tidak hanya itu saja efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh orang yang 

memiliki sifat serakah. Yang paling berbahaya, dia pun akan menantang/durhaka 

terhadap Allah SWT. Sebagai „cermin‟, kita bisa beraca pada keserakahan yang 

dimiliki Fir‟aun terhadap kekuasaan, kedudukan, dan kemegahan, yang telah 

menyebabkannya buta hati, sehingga tega mengdzolimi masyarakat jelata. Dan 

yang paling fenomenal, dia menetapkan satu keputusan yang sangat sepihak demi 

mempertahankan kedudukannya yang nyaman, yaitu; dengan membunuh setiap 

anak-anak laki-laki dari Bani Isroil, karena khawatir kalau di kemudian hari, 

mereka akan merebut kekuasaan yang berada di kendalinya. 

Dalam data Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilansir Transparency 

International, Indonesia berada diperingkat 90 dari 176 negara dengan skor 37
15

. 

Dapat disimpulkan, Indonesia termasuk tingkat korupsi yang tinggi dengan posisi 

peringkat ke 90.Tentu, sebagai Negara dengan penduduk Islam terbanyak, dengan 

peringkat kasus korupsi seperti itu, kita malu.Islam sangat melarang kita 

melakukan tindakan korupsi baik itu hal kecil atau besar.Korupsi tidak hanya 

mengenai uang, seperti contoh, kita melanggar janji waktu dengan seorang teman 

                                                           
15

Sindonews.com, diakses pada tanggal 27 Maret 2017. 
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itu termasuk korupsi waktu.Terkadang, kita sering melakukan korupsi dalam 

bentuk lain, tetapi kita tidak menyadarinya, seperti korupsi waktu.Namun, dalam 

teks lagu baris kelima ini, keserakahan mengarah kepada korupsi uang yang 

terjadi di negeri kita ini. 

Islam sudah jelas melarang kita melakukan tindakan korupsi dalam bentuk 

apapun. Seperti dalam ayat di bawah ini : 

نإ  ِم ا  ًق ِري َف وا  ُل ُك أإ َت ِل ِم  ا كَّ  ُح لإ ا ى  َل ِإ ا  َه ِب وا  ُل دإ ُت َو ِل  ِط ا َب لإ ا ِب مإ  ُك َن ي إ  َ ب مإ  ُك َل َوا مإ َأ وا  ُل ُك أإ َت َوَُل 
ونَ  ُم َل عإ  َ ت مإ  ُت ن إ َوَأ ثإِم  ِ ْلإ ا ِب ِس  نَّا ل ا ِل  َوا مإ  َأ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui”
16

. 

 

 

Tabel 4.4 

Lirik Lagu Bongkar (Reff Kedua) 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Reff Kedua) 

Kata Yang di Analisis 

Bongkar (album Swami I, 

dirilis tahun 1989) 

Di jalanan kami sandarkan 

cita-cita 

Sebab dirumah tak ada lagi 

yang bisa dipercaya 

Orang tua pandanglah 

kami sebagai manusia 

Kami bertanya tolong kau 

jawab dengan cinta 

 

 Pandanglah kami 

sebagai manusia 

(saling 

menghargai) 

 

                                                           
16

 Al-Baqarah, 2:188. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya 

Hati). 
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a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Reff Kedua, Baris Ketiga) 

Pada reff kedua ini, jika membaca secara keseluruhan. Pesan yang 

disampaikan yaitu tntang rasa kecewa yang tidak dihargai. Dalam baris ketiga 

terdapat kalimat “pandanglah kami sebagai manusia”, berdasarkan teori C. S. 

Peirce, kalimat tersebut yaitu dicent or dicisign or pheme (penanda yang 

menampilkan informasi tentang petandanya).  Pesan yang disampaikan disana 

yaitu rasa yang tidak dihargai, seperti bukan dianggap manusia, ysng padahal kita 

semua sama walau berbeda jabatan atau pangkat.  

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 telah membicarakan tentang larangan saling 

mengolok-olok, mengejek dan memanggil panggilan yang menyakiti hati 

terhadap orang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, menafsirkan ayat 

ini dengan sama pada intinya, yaitu melarang mengolok-olok, mengejek dan 

memanggil gelar yang jelek terhadap orang lain. Karena, sesama Muslim atau 

bahkan kelompok lain, tidak sepatutnya untuk mengolok-olok yang bisa 

menyakiti hati yang di olok, bisa jadi yang di olok lebih baik di sisi Allah dari 

pada yang mengolok. Hendaknya lah kita hidup saling menghargai satu sama lain 

tanpa menyebabkan permusuhan. Kita tidak perlu menilai orang dari harta, fisik, 

agama dan lain sebagainya.Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua tafsir, 

karena saling melengkapi tafsirannya dengan riwayat hadits dan ayat-ayat lain 

yang semakna.Walaupun berbeda dalam penulisan bahasa.Menurut, peneliti tidak 
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menjadi masalah, karena keduanya sama-sama menafsirkan dengan lengkap dan 

mudah dipahami. Peneliti setuju dengan kedua tafsir baik dari segi penjelasan 

maupun gaya tulisan, karena keduanya mudah dipahami ketika dibaca. 

Rasulullah juga telah meriwayatkan tentang saling menghargai, 

ْعبِيَِّعْنأَبِيَجبَِ ثَنَاَعْبُذاللَِّهْبنُإِْدِسيَسَعْنَذاُوَدَعْنالشَّ ثَنَاأَبُىبَْكٍشَحذَّ اِكقَالَََحذَّ حَّ يَشةَْبنِالضَّ  

ُجلُِمنَّالَهُاَِلْسَمانَِىالََََّّلثَتُفََكانَالنَّبِيُّصََفِينَانََضلَْتَمْعَشَشاْْلَْنَصاِسَوََلتَنَابَُضوابِاْْلَْلقَابِقَِذَمَعلَْينَاالنَّبِيَُّصلَّىاللَّهَُعلَْيِهَىَسلََّمَىالشََّ

بِبَْعِضتِْلَكاْْلَْسَماِءفَيُقَالُيَاَسُسىََلللَِّهإِنَّهُيَْغَضبُِمْنهََزافَنََضلَْتَىََلتَنَابَُضوابِاْْلَْلقَابَِلَّىاللَّهَُعلَْيِهَىَسلََّمُشبََّماَدَعاهُمَْ  

Dalam HR. Ibnu Majah, Rasulullah meriwayatkan bagaimana saling 

menghargai.  Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami, dan lelaki 

dari kalangan kami biasanya memiliki dua atau tiga nama, terkadang Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam memanggil mereka dengan nama-nama itu, tetapi 

dikatakan kepada beliau; "wahai Rasulullah, sesungguhnya dia marah jika di 

panggil dengan nama itu." Maka turunlah ayat: Dan janganlah kalian saling 

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (Qs Al Hujurat; 11)."
17

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Terdapat kata “orang tua” pada baris ketiga, yang kemudian dilanjutkan 

“pandanglah kami sebagai manusia”, orang tua yang dimaksud pada kalimat 

tersebut, mengarah kepada pejabat atau pemegang kekuasaan tertinggi di Negara 

                                                           
17Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 

Abdullah bin Idris dari Daud dari As Sya'bi dari Abu Jabirah bin Adl Dlahak dia 

berkata; "Telah di turunkan kepada kami -yaitu kalangan orang-orang Anshar- suatu 

ayat, yaitu Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk(Qs 

Al Hujurat; 11)  Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami, dan lelaki dari 

kalangan kami biasanya memiliki dua atau tiga nama, terkadang Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam memanggil mereka dengan nama-nama itu, tetapi dikatakan kepada 

beliau; "wahai Rasulullah, sesungguhnya dia marah jika di panggil dengan nama itu." 

Maka turunlah ayat: Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang 

buruk (Qs Al Hujurat; 11). (HR. Ibnu Majah, no. 3731.Di akses melalui aplikasi Lidwa 

Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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ini karena konteks dari awal teks lagu, teks ini mengkritik terhadap pemerintah. 

Teks baris ketiga menyampaikan rasa kecewa karena merasa tidak dihargai dan 

tidak disama ratakan walaupun berbeda posisi jabatan atau pangkat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu kita harus saling menghargai 

tanpa pandang apapun, baik dari agama, fisik, pendidikan, dan pangkat yang 

dipegang. Manusia diciptakan pun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk 

beribadah kepada-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Pendidikan, harta dan 

jabatan tidak akan dibawa hingga mati, karena semua amalan akan terputus 

kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do‟a anak yang 

sholeh. Maka, kita tidak pantas untuk tidak saling menghargai dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena kita sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan 

orang lain dan kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Walaupun kita memiliki 

pangkat atau jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, kita tidak pantas 

merendahkan atau tidak menghargai orang lain yang mungkin belum beruntung 

dalam nasib hidupnya.  

Dalam konteks pemerintahan pun sama halnya di atas. Dalam baris ketiga reff 

kedua, “orang tua pandangalah kami sebagai manusia”, kita garis besar 

“pandanglah kami sebagai manusia” yang sebelumnya ada kata “orang tua”. 

Sebagai rakyat kita kecewa dengan sikap dan pandangan terhadap pemegang 

kekuasaan tertinggi di Negara ini, sehingga dengan sikap seperti itu, banyak 

rakyat yang ditindas, diperbuat sewenang-wenang, korupsi uang dari rakyat dan 

masih banyak lagi. 
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Islam selalu mengajarkan kita untuk saling menghargai dalam keadaan pun, 

tanpa melihat dari agama, pendidikan, harta, jabatan atau pangkat, karena 

sejatinya semua manusia itu sama. Seperti dalam ayat di bawah ini yang berbicara 

tentang saling menghargai :  

َوَُل  مإ  ُه ن إ ِم ًرا  ي إ َخ وا  وُن ُك َي نإ  َأ ىَٰ  َس َع ٍم  وإ  َ ق نإ  ِم ٌم  وإ  َ ق رإ  َخ سإ َي َُل   وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي

نَّ  ُه ن إ ِم ًرا  ي إ َخ نَّ  ُك َي نإ  َأ ىَٰ  َس َع ٍء  ا َس ِن نإ  ِم ٌء  ا َس ِن

تُ  َي مإ َل ن إ َم ۖ  َو نِ  ا َم ي ِ ْلإ ا َد عإ  َ ب  ُ وق ُس ُف لإ ا ُم سإ ُِل ا َس ئإ ۖ  ِب بِ  ا َق َلإ ْلإ ا ِب ُزوا  َ ب ا َن  َ ت َوَُل مإ ُك َس ُف ن إ َأ ُزوا ِم لإ  َ ت ۖ  َوَُل

ونَ  ُم ِل ظَّا ل ا ُم ُه َك ِئ ولََٰ ُأ َف  ب إ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka.Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.Dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 

mengandung ejekan.Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-

orang yang zalim.”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Al-Hujurat/49:11. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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2. Hasil dan Pembahasa Analisis Teks Lagu Ibu (Album 1910 tahun 1988) 

Tabel 4.5 

Lirik Lagu Ibu (Bait Pertama) 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Bait Pertama) 

Kata Yang di Analisis 

Ibu (Album 1910, dirilis 

pada tahun 1988) 

Ribuan kilo jalan yang kau 

tempuh 

Lewati rintang untuk aku 

anakmu 

Ibuku sayang masih terus 

berjalan 

Walau tapak kaki penuh 

darah, penuh nanah 

 Ribuan kilo jalan 

yang kau tempuh 

 Lewati rintang 

 Ibuku sayang 

 

a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Pertama, Baris Pertama) 

Pada lagu yang kedua ini, akan menganalisis lagu Iwan Fals yang berjudul 

“Ibu” dalam album 1910 (dibaca: Sembilan belas-sepuluh) yang berarti 19 

Oktober. Dalam lagu ini, peneliti mendapat beberapa kata yang bisa dianalisis. 

Pada bait pertama, baris pertama, terdapat kalimat “ribuan kilo jalan yang kau 

tempuh”. Berdasarkan teori C. S. Peirce, kalimat tersebut adalah dicent or 

dicisign or pheme (penanda yang menampilkan informasi tentang petandanya ), 

karena pada kalimat ini, bisa jadi tentang perjuangan, kerja keras, usaha.Jadi, 

dalam lagu tersebut, terdapat kisah perjuangan seorang ibu yang menempuh 

ribuan kilo hanya untuk anaknya. 



82 
 

Peneliti memperoleh informasi bahwa yang dimaksud dari kalimat tersebut 

adalah perjuangan atau kerja keras dalam hidup. Maka dari itu, peneliti 

memasukkannya ke dalam dicent or dicisign or pheme. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

 

Surat At-Taubah ayat 105 membicarakan tentang perintah bekerja keras untuk 

dunia dan akhirat. Dari kedua tafsir di atas, menafsirkan ayat tersebut dengan 

uraian dengan inti yang sama dan uraian yang berbeda. Ibnu Katsir sangat singkat 

menjelaskan perintah bekerja keras dalam ayat tersebut, namun mencamtumkan 

ayat lain dan satu riwayat hadits, berbeda dengan tafsir yang di uraikan Al-

Maraghi, tafsir tersebut menguraikan dengan lumayan panjang dan terdapat cerita 

para sahabat dan Nabi yang bersangkutan dengan surat At-Taubah ayat 105, 

namun tidak ada mencamtumkan ayat lain yang semakna. pada intinya, kedua 

tafsir menguraikan tentang kerja keras dengan maksud dan tujuan yang sama, 

tanpa ada perbedaan yang signifikan.Peneliti setuju terhadap kedua tafsir, 

walaupun tidak terlalu panjang, namun penafsirannya jelas. Masing-masing 

mencamtumkan ayat lain yang semakna dan riwayat yang berkaitan. Itu yang 

membuat peneliti setuju terhadap keduanya. 

Rasulullah telah bersabda dalam riwayatnya tentang kerja keras, 

 

ثَ َنا ِِبْ رَاِىيُم ْبُن ُموَسى َأْخبَ َرنَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن ثَ ْوٍر َعنْ  َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعْن اْلِمْقَداِم َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  َحدَّ  
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رًا ِمْن أَْن يَْأُكَل ِمنْ  َعَمِل يَِدِه َوِِنَّ َنِبَّ  َعْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخي ْ

ََلم كَ  هَِاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل يَدِ اللَِّو َداُوَد َعَلْيِو السَّ  

Rasulullah dalam riwayatnya telah bersabda bahwa tidak ada seorang yang 

memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha 

tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan 

dari hasil usahanya sendiri.”
19

 

 

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Gambaran ibu dalam teks lagu tersebut menggambar sifat yang kerja keras, 

berjuang dan berusaha demi menghidupi anaknya. Dalam teks lagu ini, ibu sangat 

digambarkan sosok yang mulia, yang bekerja keras tanpa pandang dan merasakan 

capek.  

Giat dalam belajar adalah contoh kerja keras. Bekerja keras telah dicontohkan 

oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Rasulullah saw. bekerja keras dengan cara 

berdagang untuk membantu perekonomian Abu Talib. Usman bin Affan bekerja 

keras hingga menjadi pengusaha yang sukses. Contoh lain dapat ditemukan dalam 

sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ada seorang sahabat yang ingin 

meninggalkan urusan dunia agar lebih khusyuk beribadah. Sahabat itu berniat 

                                                           
19Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 

'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu 

dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang 

memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya 

sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil 

usahanya sendiri.(HR. Bukhari, no. 1930.Di akses melalui aplikasi Lidwa Pusaka (Hadits 9 

Imam). 
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terus-menerus berpuasa dan beribadah sepanjang hari.Mendengar khabar tersebut, 

Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang meninggalkan dunia dan lebih 

mengedepankan urusan akhirat, bukan termasuk golongannya. 

Dalam Islam, tentu bekerja keras dianjurkan kepada kita. Kita bekerja keras 

untuk mencari ridha-Nya agar memperoleh hasil yang kita inginkan. Bila kita 

malas, tidak mau berusaha, rezeki ataupun hasil akan sulit untuk kita peroleh. 

Dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan, hendaknya kita tidak lupa selalu 

berdo‟a dan tidak pula diiringi dengan usaha yang giat.Sehingga ada istilah “tidak 

ada hasil yang mengkhianati usaha”. Tentu bila kita berusaha, maka hasil yang 

akan diperoleh akan memuaskan. Allah SWT pun menyukai orang-orang yang 

mau bekerja keras dalam mencapai keinginan dan ridha-Nya. 

 Allah telah berfirman dalam Kitab-Nya untuk membiasakan kerja keras : 

وَن  ُن ِم ْؤ ُم ْل َوا ُو  وُل َوَرُس ْم  ُك َل َم َع ُو  لَّ ل ا َرى   َ ي َس َف وا  ُل َم ْع ا ِل  ُق َو

ونَ  ُل َم ْع  َ ت ْم  تُ  ْن اُك َم ِب ْم ُك ُئ بِّ َن  ُ ي  َ ف ِة َد ا َه شَّ ل َوا ِب ْي َغ ْل ا ِم ِل ا َع  ٰ ى َل ِإ َن و  َردُّ  ُ ت َس ۖ ََو  

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
20

 

 

 

 

                                                           
20

 At-Taubah/9:105. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Pertama, Baris Kedua) 

Kemudian, dalam teks lagu baris kedua terdapat kalimat “lewati rintang”. 

Berdasarkan teori C. S. Peirce, kalimat tersebut adalah dicent or dicisign or 

pheme (penanda yang menampilkan informasi tentang petandanya), karena 

kalimat tersebut bisa jadi menggambarkan melewati rintangan, cobaan yang 

menghadang seorang ibu untuk anaknya.  

Peneliti memperoleh informasi yang dimaksud dalam kalimat tersebut, 

sehingga peneliti memasukkannya ke dalam dicent or dicisign or pheme. Peneliti 

menyimpulkan yang dimaksud yaitu tentang cobaan. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, membicarakan tentang bagaimana kita 

menghadapi cobaan dan penderitaan. Dari kedua tafsir, ada perbedaan yang 

signifikan dalam menafsirkan ayat ini, hanya saja kedua tafsir berbeda dalam 

menceritakan yang terdapat dalam ayat tersebut.Ibnu Katsir tidak 

menghubungkan kisah hijrahnya kaum Muslimin ke Madinah, namun Al-Maraghi 

menghubungkan ayat tersebut dengan kisah kaum Muslimin tersebut, bagaimana 

mereka diberi cobaan ketika dalam perjalanan menuju Madinah. Ibnu Katsir 

menjelaskan dengan mengaitkan ayat lain yang semakna, tidak dengan Al-

Maraghi, tafsirnya menjelaskan secara umum tanpa mengaitkan dengan ayat lain 

atau riwayat hadits. Tetapi, peneliti setuju terhadap kedua tafsir, karena keduanya 
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menjelaskan dengan jelas.Karena, keduanya sama-sama menafsirkan dengan 

bahasa yang mudah dipahami dan enak dibaca. 

Rasulullah telah meriwayatkan tentang cobaan, 

ْسَنادِ   َوِِبََذا اْْلِ

ِِ َمَع ِعَظمِ  ِِ َوِِنَّ اللََّو َِِذا َأَحبَّ قَ ْوًما ابْ َتََلُىْم َفَمْن َرِضَي فَ َلُو  َعْن النَِِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل ِِنَّ ِعَظَم اْْلَزَا اْلَبََل

َخطُ   الرَِّضا َوَمْن َسِخَط فَ َلُو السَّ

 قَاَل أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َىَذا اْلَوْجوِ 

Rasulullah telahg meriwayatkan tentang setiap cobaan yang dihadapi, bahwa 

sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila 

Allah cinta kepada suatu kaum Dia akan menguji mereka, barangsiapa yang 

ridla maka baginya keridlaan Allah, namun barangsiapa yang murka maka 

baginya kemurkaan Allah." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib dari jalur 

sanad ini.”
21

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Dalam hidup, kita pasti mengalami cobaan-cobaan yang menghadang dalam 

mencapai apa pun yang kita inginkan. Allah menguji kita dalam perjalanan 

kita.Setiap masing-masing dari kita pasti pernah sulit menghadapi rintangan atau 

                                                           
21 Dan dengan sanad ini (Yaitu; Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah 

menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Sa'id bin Sinan 

dari Anas berkata:) dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda: 

"Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah 

cinta kepada suatu kaum Dia akan menguji mereka, barangsiapa yang ridla maka 

baginya keridlaan Allah, namun barangsiapa yang murka maka baginya kemurkaan 

Allah." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib dari jalur sanad ini. (HR. Tirmidzi, no. 

2320. Di akses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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cobaan yang menghadang.Namun, kita tetap mampu melewatinya, karena Allah 

memberi kita cobaan tidak melebihi kemampuan kita. 

Ada juga orang yang dikasih cobaan ketika ia sedang proses mencapai yang 

diinginkannya, ia menyerah dan tidak ingin bangkit lagi. Padahal, cobaan ataupun 

rintangan yang menghalang menjadikan kita manusia yang lebih bisa menghargai, 

kuat dan ikhtiar.Seperti dalam teks lagu tersebut, menggambarkan bahwa seorang 

ibu yang selalu melewati cobaan demi untuk anaknya, seorang ibu tidak pernah 

menyerah untuk anaknya dan menjadikannya manusia yang mulia. 

Di dalam ajaran Islam, Allah swt mengatakan di dalam Al Quran bahwa 

manusia diciptakan tidak lain hanyalah untuk mengabdi/beribadah kepada Allah 

swt. Artinya, jika ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah swt maka 

ia tidak patut untuk hidup. Ibadah kepada Allah swt, itulah perjuangan hidup yang 

diajarkan di dalam Islam.Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bermalas-

malasan. Islam mengajarkan umatnya untuk berjuang, karena Islam mengajarkan 

bahwa Allah swt tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu 

sendirilah yang harus berjuang untuk merubahnya. Sama saja dengan seorang 

karyawan yang direkrut untuk bekerja, kalau dia tidak mau bekerja maka berhenti 

saja menjadi karyawan.Satu hal yang identik dengan perjuangan adalah adanya 

cobaan.Cobaan adalah salah satu bagian dari setiap perjuangan yang tidak dapat 

dihindarkan, pasti dialami dan dirasakan oleh setiap manusia dalam perjalanan 

hidup.Cobaan memang terkadang terasa sangat berat, sehingga banyak sekali 
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manusia yang merasa sangat menderita manakala mendapatkan cobaan dari Allah 

swt.Bahkan ada pula yang nekat mengakhiri hidupnya karena tidak mampu untuk 

bertahan dengan cobaan yang tengah dialaminya. 

Umat muslim tidak pantas bersikap demikian. Putus asa dan terjebak dalam 

duka yang tak berkesudahan bukanlah sifat seorang muslim. Seorang muslim 

hendaknya senantiasa optimis dan berpikiran positif. Berbaik sangka kepada yang 

telah memberikan cobaan, yaitu Allah swt adalah jalan terbaik yang diajarkan 

oleh Islam. Karena sesungguhnya Allah swt akan menjawah sesuai dengan 

prasangka hamba-Nya. Jika hambanya berprasangka buruk, maka keburukanlah 

yang akan diterimanya. Namun, jika hambanya senantiasa berbaik sangka maka 

Allah swt pun akan memberikan kebaikan kepadanya. 

 Allah SWT telah berfirman dalam Kitab-Nya: 

 

ِت  َرا ثََّم ل َوا ِس  ُف  ْ ن ْْلَ َوا ِل  َوا ْْلَْم ا َن  ِم ٍص  ْق  َ ن َو ْْلُوِع  َوا ِف  َْلَْو ا َن  ِم  ٍِ ْي َش ِب ْم  نَُّك َو ُل  ْ ب َن َل َو

نَ  رِي ِب ا صَّ ل رِا شِّ َب ۖ ََو  

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.Dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”
22

 

 

 

 

                                                           
22

 Al-Baqarah/2:155. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Pertama, Baris Ketiga) 

Kemudian, pada baris selanjutnya, yaitu baris ketiga terdapat kalimat “ibuku 

sayang”. Berdasarkan teori C. S. Peirce, kalimat tersebut adalah dicent or 

dicisign or pheme (penanda yang menampilkan informasi tentang petandanya), 

dalam teks tersebut, menggambarkan kasih sayang terhadap seorang ibu. 

Peneliti memperoleh informasi yang dimaksud dari kalimat tersebut, maka 

dari itu, peneliti memasukkannya ke dalam dicent or dicisign or pheme. Peneliti 

menyimpulkan yang dimaksud kalimat tersebut menjadi tentang menyayangi dan 

menghormati orang tua. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

 

Dalam surat Al-Isra‟ ayat 23 membicarakan bagaimana, apa, dan akibat 

mengenai kedua orang tua, yang seharusnya kita lakukan. Dalam kedua tafsir, 

lumayan memiliki perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan ayat 

tersebut.Ibnu Katsir menguraikan ayat tersebut dengan singkat, berbeda dengan 

Al-Maraghi, menafsirkan ayat tersebut sangat merinci dan jelas, sehingga ada 

pembagian-pembagian bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua. Dalam 

Ibnu Katsir, hanya menjelaskan setiap potongan dari Al-Isra ayat 23 dan 

menjelaskan satu-satu dan tidak ada riwayat atau ayat yang semakna di dalamnya. 

sedangkan, dalam Al-Maraghi tidak menjelaskan setiap potongan ayat, tetapi 

langsung secara keseluruhan dan terdapat beberapa hal bagaimana sikap kita 



90 
 

terhadap orang tua, dalam tafsir ini juga mencamtumkan cerita Nabi di dalamnya. 

Namun, kedua tafsir memiliki pandangan yang sama dalam menafsirkan, karena 

pada intinya melarang kita untuk durhaka kepada orang tua dan di sana, sudah 

sangat jelas, bahwa, Allah sungguh-sungguh mewasiatkan mengenai bagaimana, 

apa dan akibat mengenai kedua orang tua. Peneliti lebih setuju terhadap 

penafsiran Al-Maraghi yang lebih jelas dan terperinci. 

Rasulullah telah bersabda tentang menghormati dan berbakti kepada kedua 

orang tua, 

ُرَمَة َعْن َأِب ُزْرَعَة عَ  ثَ َنا َجرِيٌر َعْن ُعَماَرَة ْبِن اْلَقْعَقاِع ْبِن ُشب ْ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ يْ َرَة َرِضَي اللَُّو ْن َأِب ُىرَ َحدَّ

 َعْنُو قَالَ 

َِ َرُجٌل ََِِل َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّو َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِِبُسْ  ِن َصَحاَبِِت قَاَل أُمَُّك َجا

مَُّك قَاَل ُُثَّ َمْن قَاَل ُُثَّ أَبُوكَ قَاَل ُُثَّ َمْن قَاَل ُُثَّ أُمَُّك قَاَل ُُثَّ َمْن قَاَل ُُثَّ أُ   

ثَ َنا أَبُو ُزْرَعَة ِمثْ َلوُ  ُرَمَة َوََيََْي ْبُن أَيُّوَب َحدَّ  َوقَاَل اْبُن ُشب ْ

 

 

Rasulullah dalam meriwayatnya, telah bersabda tentang menghormati kedua 

orang tua, bahwa Rasulullah pernah menjawab pertanyaan seseorang tentang 

kepada siapa dia harus berbakti. Dalam riwayatnya, Rasulullah mengatakan 

“ibu” sebanyak tiga kali dan terakhir satu kali yaitu “bapak”
23

. 

                                                           
23 Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada 

kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu 

Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 

paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya 
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c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Ibu merupakan orang tua yang wajib kita patuhi, hormati, hargai dan 

menyayangi, sebagaimana seorang ibu mengasihi dan menyayangi kita dari masih 

menyusui hingga kelak sampai tua.Ibu memiliki tempat yang mulia di sisi-Nya, 

karena kasih sayangnya kepada kita melebihi apa pun, kita pun tidak mampu 

membalas budi seorang ibu.  

Berikut ini setidaknya ada 10 cara yang cukup sederhana yang dapat kita 

lakukan untuk berbakti atau memuliakan orang tua, termasuk kepada orang tua 

yang telah tiada: 

1. Lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua 

2. Membantu berbagai pekerjaan rumah 

3. Ringan tangan menjalankan perintah orang tua 

4. Senantiasa bersikap sopan dan santun 

5. Bersikap sabar dan menahan marah 

6. Memberi hadiah kepada orang tua 

7. Tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua 

                                                                                                                                                                      

lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian 

siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia 

menjawab: "Kemudian ayahmu." Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata; 

telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadits seperti di atas. (HR. Bukhari, no. 

5514.Di akses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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8. Merawat mereka saat usia semakin renta 

9. Doa anak yang shalih untuk orang tua yang telah meninggal 

10. Menjaga silahturahmi dengan kerabat ataupun teman orang tua
24

 

Orang tua kita semakin meranjak usia tua, akan sering mudah tersinggung, 

kecewa bahkan menangis seperti anak kecil. Akibat berkurangnya fungsi indera 

pendengaran, penglihatan, gerak fisik dan sebagainya maka muncul gangguan 

fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya badannya menjadi 

bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur dan sebagainya 

sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan 

selalu mengajak mereka melakukan aktivitas, selama yang bersangkutan masih 

sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan. Karena jika keterasingan 

terjadi akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain dan kdang-

kadang terus muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, 

mengumpulkan barang-barang tak berguna serta merengek-rengek dan menangis 

bila ketemu orang lain sehingga perilakunya seperti anak kecil. 

Dalam menghadapi berbagai permasalahan di atas pada umumnya lansia yang 

memiliki keluarga bagi orang-orang kita (budaya ketimuran) masih sangat 

beruntung karena anggota keluarga seperti anak, cucu, cicit, sanak saudara bahkan 

kerabat umumnya ikut membantu memelihara (care) dengan penuh kesabaran dan 

pengorbanan. Namun bagi mereka yang tidak punya keluarga atau sanak saudara 

                                                           
24

Di akses melalui https://12056fis.wordpress.com, tanggal 25 April 2017. 

https://12056fis.wordpress.com/
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karena hidup membujang, atau punya pasangan hidup namun tidak punya anak 

dan pasangannya sudah meninggal, apalagi hidup dalam perantauan sendiri, 

seringkali menjadi terlantar.
25

 

Dalam Islam kita dilarang untuk membantah perkataan ibu, apalagi melawan 

perkataannya, sungguh durhaka tindakan tersebut.Meninggikan suara saja kita 

tidak diperbolehkan di hadapan ibu.Betapa mulianya seorang ibu. Ketika kita 

berbuat salah kepada ibu, ibu tidak akan pernah membalasnya. Tetapi, ibu akan 

membalasnya dengan kebaikan dan nasehat agar tidak mengulangi dengan lembut 

hati. Al-Qur‟an pun membicarakan bagaimana kita menyikapi terhadap ibu, sudah 

jelas bahwa Allah sangat memuliakan seorang ibu. Maka sudah sepatutnya kita 

sebagai muslim tidaki membantah orang tua, apa lagi seorang ibu. Karena ibu 

yang sudah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan jiwa dan raganya. 

Allah SWT telah membicarakan bagaimana seharusnya terhadap orang tua 

atau ibu dalam Kitab-Nya: 

ا  ًن ا َس ِِْح ِن  ْي َد ِل َوا ْل ا ِب َو ُه  يَّا ِِ َِِلَّ  وا  ُد ُب ْع  َ ت َلَّ  َأ َربَُّك  ٰى  َض َق َو

ا ِريً  َك ْوًَل  َ ق ا َم ُه َل ْل  ُ ق َو ْرُُهَا َه  ْ ن  َ ت َوََل ف ٍّ ُأ ا َم ُه َل ْل ُق  َ ت ََل َف ُُهَا ََل وِْك َأ ُُهَا ُد َح َرَأ  َ ب ِك ْل ا َدَك ْن ِع نَّ َغ ُل  ْ ب  َ ي ا مَّ ِِ َ ۖ  

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

                                                           
25

 Di akses melalui http://belajarpsikologi.com/, tanggal 26 April 2017. 

http://belajarpsikologi.com/
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mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”
26

 

 

Tabel 4.6 

Lirik Lagu Ibu (Bait Kedua) 

 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Bait Kedua) 

Kata Yang di Analisis 

Ibu (Album 1910, dirilis 

pada tahun 1988) 

Seperti udara kasih yang 

engkau berikan 

Tak mampu ku membalas, 

ibu… ibu… 

 

 Kasih yang engkau 

berikan 

 

a. Berdasarkan Teori C. S.Peirce (Bait Kedua, Baris Pertama) 

Pada bait kedua, peneliti menemukan kalimat “kasih yang engkau berikan” 

pada baris pertama. Berdasarkan teori C. S. Peirce, kalimat tersebut adalah dicent 

or dicisign or pheme (penanda yang menampilkan informasi tentang petandanya), 

karena dalam teks tersebut menggambarkan dan menyampaikan kasih sayang, 

cinta seorang ibu kepada anaknya.  

Peneliti memperoleh informasi yang dimaksud dalam kalimat tersebut, 

sehingga peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud yaitu tentang kasih 

sayang orang tua kepada anaknya, kemudian diinterpretasikan peneliti dengan 

mendidik keluarga sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

 

                                                           
26

Al-Isra‟/17:23.Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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Dalam surat At-Tahrim ayat 6 telah membicarakan tentang bagaimana 

mengasihi, mengajari dan mendidik keluarga, baik itu istri, anak, dan budak laki-

laki dan perempuan. Dari kedua tafsir yang telah menafsirkan ayat tersebut tidak 

terlalu panjang baik dari Ibnu Katsir ataupun Al-Maraghi.Ibnu Katsir menjelaskan 

dan mengaitkan dengan riwayat hadits dan cukup jelas dalam menafsirkan ayat 

tersebut.Dalam Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut, sangat singkat dan 

menurut peneliti kurang panjang dalam penjelasannya.Namun, kedua tafsir tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan, karena keduanya sama-sama menjelaskan 

bagaimana cara mendidik dan mengajak keluarga agar terhindar dari api neraka. 

Peneliti lebih setuju terhadap penafsiran dari Ibnu Katsir yang singkat dan jelas 

dari At-Tahrim ayat 6 tersebut. 

Rasulullah bersabda tentang mendidik keluarga dalam riwayatnya, 

رََة اْلَُْهِِنُّ َعْن  ثَ َنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َأْخبَ َرنَا َحْرَمَلُة ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن الرَّبِيِع ْبِن َسب ْ ِو َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن الرَّبِيِع َحدَّ َعمِّ

ِه قَالَ  ْبنِ  رََة َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ َسب ْ  

ََلَة اْبَن َسْبِع ِسِننَي َواْضرِبُوُه َعلَ  َها اْبَن َعْشرٍ قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعلُِّموا الصَِِّبَّ الصَّ ي ْ  

رََة ْبِن َمْعَبٍد اْْلَُهِِنِّ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح قَاَل َوّف اْلَباب َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو قَاَل أَبُو  ِعيَسى َحِديُث َسب ْ

اْلَعْشِر ِمْن الصَََّلِة فَِإنَُّو َوَعَلْيِو اْلَعَمُل ِعْنَد بَ ْعِض أَْىِل اْلِعْلِم َوبِِو يَ ُقوُل َأْْحَُد َوِِْسَحُق َوقَاََل َما تَ َرَك اْلُغََلُم بَ ْعَد 

َرُة ُىَو اْبُن َمْعَبٍد اْْلَُهِِنُّ َويُ َقاُل ُىَو اْبُن َعْوَسَجةَ يُِعيُد قَاَل أَبُو عِ  يَسى َوَسب ْ  
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Rasulullah bersabda dalam riwayatnya, tentang mengajarkan sholat kepada 

anak pada saat umur tujuh tahun, dan pukul ketika ia meninggalkan sholat saat 

umut sepuluh tahun
27

. 

 

 

 

c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Baik ibu ataupun seorang bapak pasti sangat menyayangi anaknya, mendidik 

anaknya, dan menginginkan anaknya menjadi lebih baik dari pada keduanya.Di 

dunia ini tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Walaupun anaknya sangat 

nakal, berstatus preman, nara pidana, orang tua tidak akan pernah membenci 

anaknya, terutama kasih sayang seorang ibu yang sangat kuat dan dekat terhadap 

anaknya. Kalau anak yang membenci kedua orang tuanya, mungkin kita pernah 

melihatnya, namun orang tua tidak akan membalas kebencian itu dengan 

kebencian pula. 

                                                           
27 “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata; telah mengabarkan kepada 

kami Harmalah bin Abdul Aziz bin Ar Rabi' bin Syabrah Al Juhani dari Abdul Malik 

bin Ar Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata; "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ajarkanlah shalat kepada anak-anak diumur 

tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan shalat di umur sepuluh 

tahun." Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdullah bin 'Amru." Abu 

Isa berkata; "Hadits Sabrah bin Ma'bad Al Juhani derajatnya hasan shahih." Sebagian 

ahli ilmu mengamalkan hadits ini.Dan pendapat inilah yang diambil oleh Ahmad dan 

Ishaq.Keduanya berkata; "Shalat yang ditinggalkan oleh anak yang telah berumur 

sepuluh tahun, maka ia harus mengulanginya." Abu Isa berkata; "Sabrah adalah Ibnu 

Ma'bad Al Juhani, ia disebut juga dengan nama Ibnu Ausajah. (HR. Tirmidzi, no. 372. 

Di akses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam) 
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Kasih sayang adalah sebuah rasa yang timbul  dan tulus dari hati untuk 

menyayangi, mencintai, memberi kebahagiaan kepada seseorang tanpa rasa 

pamrih sedikitpun  dan menghitung apa yang telah kita lakukan kepada seseorang. 

Seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya dan sebaiknya.Ayah dan Ibu, 

mereka adalah sosok pahlawan bagi anak anak mereka.Untuk  menjadi orang tua 

haruslah memberi contoh yang baik kepada anak anak mereka, karena mau tak 

mau anak mereka akan tumbuh dan mengikuti cara orang tuanya mendidik.Setiap 

pasangan selalu menginginkan kehadiran anak. Bagi mereka anak adalah 

segalanya yang mengisi keluarga kecil itu. Segala hal akan dilakukan untuk 

melihat anaknya tumbuh dengan baik dan kelak menjadi anak yang berbakti 

kepada orang tua. Semua orang tua senantiasa menyayangi anak mereka. 

Sesungguhnya marah mereka adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita 

sebagai anak. Memang setiap orang tua memiliki cara sendiri untuk mendidik 

anaknya, tapi dengan tujuan yang sama yaitu membentuk karakter anak yang 

lebih baik darinya. 

Orang tua selalu rela mengalah demi makanan kepada anaknya.Hal itu sering 

kujumpai saat membeli bakso atau pangsit di pinggir jalan. Mereka hanya 

membeli 1 porsi untuk anaknya dan sang ibu hanya melihat anaknya makan 

dengan lahap dan sesekali mengusap pipi dan meja bekas tumpahan kuahnya. 
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Entah apa ibu tadi sudah kenyang atau menahan lapar demi anaknya, bagi 

dirinya anak itu lebih utama, nah bagaimana jika sang anak sudah pergi keluar 

kota untuk melanjutkan sekolah, apakah kasih sayang orang tua kepada mereka 

terhenti begitu saja? Tentu tidak. Setiap bulan, orang tua kita selalu menyisihkan 

uang untuk kehidupan anak mereka di kota perantauan dan selalu bilang kepada 

anaknya untuk tidak berhemat dalam makan dan jangan memikirkan uang. 

Kasih yang diberikan seorang ibu ataupun bapak, tidak akan pernah ternilai. 

Itu dikarenakan betapa ikhlas mereka mendidik, mengasihi, menyayangi, merawat 

kita dengan penuh kesabaran tanpa ada rasa benci sedikit pun.Dalam Islam tentu 

menganjurkan dan mengajarkan kita untuk saling menyayangi, tidak boleh saling 

membenci.Dalam teks yang dianalisis, merupakan gambaran dan mengungkapkan 

bahwa orang tua, baik ibu atau bapak pasti memberikan kasih sayang.Betapa 

mereka ikhlas dan sabar menghadapi anaknya. Orang tua juga memiliki tanggung 

jawab terhadap keluarganya, untuk menjaga dari siksaan api neraka, seperti 

mendidik anak-anaknya dengan aturan-aturan Islam yang semestinya, 

melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 

Allah telah memerintahkan untuk menjaga keluarga kita dari siksaan api 

neraka dengan, mendidik dan mengajarkan serta melaksanakan perintah-Nya 

dalam kitab-Nya: 
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ا  َه  ْ ي َل َع َرُة  ا َْلَِج َوا ُس  نَّا ل ا ا  َى وُد ُق َو ًرا  ا َن ْم  ُك ي ِل ْى َوَأ ْم  ُك َس ُف  ْ ن َأ وا  ُق وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي

ُرونَ  َم ْؤ  ُ ي ا  َم وَن  ُل َع فْ   َ ي َو ْم  َرُى َم َأ ا  َم َو  لَّ ل ا وَن  ُص ْع  َ ي ََل  ٌد  ا َد ِش ٌظ  ََل ِغ ٌة  َك ِئ ََل  َم

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”
28

 

Tabel 4.7 

Lirik Lagu Ibu (Bait Ketiga) 

Judul Lagu dan Album Lirik Lagu  

(Bait Ketiga) 

Kata Yang di Analisis 

Ibu (Album 1910, dirilis 

pada tahun 1988) 

Ingin ku dekat dan 

menangis di pangkuanmu 

Sampai aku tertidur bagai 

masa kecil dulu 

Lalu doa-doa baluri 

sekujur tubuhku 

Dengan apa membalas, 

ibu… ibu… 

 

 Menangis 

 Do‟a-do‟a 

 

a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Ketiga, Baris Pertama) 

Pada bait kedua ini, peneliti mengambil kata “menangis” pada baris pertama. 

Kata “menangis”. Berdasarkan teori C. S. Peirce, kata “menangis” adalah sinsign 

(Penanda yang bertalian dengan kenyataan), karena menangis merupakan ekspresi 

kenyataan sedih ataupun bahagia. di baris kedua ini menggambarkan seorang 

                                                           
28

 At-Tahrim/66:6. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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anak yang menangis untuk seorang ibu, atas perjuangan yang telah dilakukan 

ibunya.  

Peneliti memasukkan ke dalam sinsign karena, menangis sebuah ekspresi 

kenyataan yang diperoleh dari kalimat yang dianalisis. Peneliti menganalisis 

menangis dalam konteks menangis bahagia. 

 

 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

 

Dalam surat At-Taubah ayat 82 ini telah membicarakan tentang bagaimana 

kita sepatutnya menangis. Dari kedua tafsir, tidak banyak menjelaskan tentang 

ayat ini, hanya pada intinya menganjurkan dan menguraikan kenapa kita harus 

sedikit tertawa dan perbanyaklah menangis.Walaupun tidak menangis, berpura-

puralah menangis.Kedua tafsir dalam menafsirkan ayat ini, tidak terlalu berbeda 

secara signifikan.Baik dari Ibnu Katsir yang sangat singkat menafsirkan ayat ini 

dan dengan mencamtumkan riwayat yang berhubungan, penjelasannya tidak 

panjang dan terperinci.Tafsir Al-Maraghi menafsirkan ayat ini juga sangat singkat 

dan mencamtumkan riwayat yang berhubungan dengan penjelasan yang tidak 

terperinci.Maka dari itu, menurut peneliti membaca kedua tafsir kurang 

memuaskan dalam memahaminya karena kurangnya penjabaran penafsiran ayat 
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tersebut.Jadi peneliti kurang setuju terhadap keduanya, karena penafsirannya yang 

sangat singkat. 

Rasulullah bersabda tentang anjuran menangis dalam riwayatnya, 

ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة َوعَ  ثَ َنا َحدَّ ِليُّ ْبُن ُحْجٍر َواللَّْفُظ ِْلَِب َبْكٍر قَاَل اْبُن ُحْجٍر َأْخبَ رَنَا َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َحدَّ

 َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن اْلُمْخَتاِر ْبِن فُ ْلُفٍل َعْن أََنٍس قَالَ 

َنا ِبَوْجِهِو فَ َقاَل أَي َُّها النَّاُس  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َذاَت يَ ْومٍ  ا َقَضى الصَََّلَة أَقْ َبَل َعَلي ْ فَ َلمَّ

ُجوِد َوََل بِاْلِقَياِم َوََل بِاَِلْنِصرَاِف فَِإِّنِّ أَرَا  ُكْم أََماِمي َوِمْن َخْلِفي ُُثَّ ِِِّنِّ َِِماُمُكْم َفََل َتْسِبُقوِّن بِالرُُّكوِع َوََل بِالسُّ

ٍد بَِيِدِه َلْو رَأَيْ ُتْم َما َرأَْيُت َلَضِحْكُتْم قَِليًَل َولََبَكْيُتْم َكِثْيًا قَاُلوا َوَما رَأَْيتَ قَاَل َوالَّذِ  يَا َرُسوَل اللَِّو قَاَل  ي نَ ْفُس ُُمَمَّ

 َرأَْيُت اْْلَنََّة َوالنَّارَ 

ثَ َنا ابْ  ثَ َنا َجرِيٌر ح و َحدَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ يًعا َعْن اْلُمْخَتاِر َعْن َحدَّ ُن ُُنَْْيٍ َوِِْسَحُق ْبُن ِِبْ رَاِىيَم َعْن اْبِن ُفَضْيٍل َجَِ

 أََنٍس َعْن النَِِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِِبََذا اَلَِْديِث َولَْيَس ِّف َحِديِث َجرِيٍر َوََل بِاَِلْنِصرَافِ 

Rasulullah telah meriwayatkan dalam hadits, Rasulullah berkata kalau kalian 

melihat sesuatu yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa, dan 

banyak menangis. Di sana yang dilihat Rasulullah adalah surga dan neraka
29

. 

                                                           
29 Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Hujr 

sedangkan lafazh tersebut milik Abu Bakar, Ibnu Hujr berkata, telah mengabarkan 

kepada kami, sedangkan Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin 

Mushir dari al-Mukhtar bin Fulful dari Anas dia berkata, "Rasulullah shalat 

mengimami kami pada suatu hari, ketika beliau telah menyelesaikan shalat, maka 

beliau menghadap kami dengan wajahnya seraya bersabda, 'Wahai manusia, aku 

adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dengan rukuk, sujud, 

berdiri, dan berpaling dari shalat. Karena aku melihat kalian dari arah depanku dan 

belakangku.' Kemudian beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di 

TanganNya, kalau kalian melihat sesuatu yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit 

tertawa, dan banyak menangis.' Mereka bertanya, 'Apa yang kamu lihat wahai 
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c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Menangis dalam teks tersebut bukanlah menangis karena hal yang tidak 

berguna, namun sesuatu yang berharga. Tentu, seorang anak yang menangis untuk 

ibunya sudah hal yang aneh, menangis yang digambarkan merupakan menangis 

rasa terima kasih dan terharu atas apa yang sudah ibu perjuangkan.  

Namun, menangis tidak harus menangis karena hal tersebut.Menangis bisa 

karena penyesalan, karena bahagia, dan lain sebagainya.Menangis karena 

penyesalan, tentu sesuatu yang sangat disayangkan. Penyesalan terjadi selalu 

diakhir, mungkin menyesal atas perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, bisa 

kesalahan atau dosa terhadap orang tua, kerabat, tetangga, terhadap Allah dan 

masih banyak lagi. Ketika ia wafat, di akhirat hanya penyesalan dan hanya tangis 

yang dapat dilakukan ketika teringat atas kesalahan yang pernah ia lakukan di 

dunia. Itulah yang dimaksud dengan menangis sia-sia dan penyesalan tentu tidak 

bisa merubah apa pun yang sudah terjadi. 

Pada teks lagu tersebut, merupakan menangis karena bahagia.Menangis 

bahagia ini mengeluarkan air mata yang bernama air mata emosional (emotional 

                                                                                                                                                                      

Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Aku melihat surga dan neraka'." Telah menceritakan 

kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir --lewat jalur 

periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Ishaq bin 

Ibrahim dari Ibnu Fudhail semuanya meriwayatkan dari al-Mukhtar dari Anas dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits ini, dan tidak ada dalam hadits Jarir, 

"Jangalah kalian mendahuluiku dalam berpaling. (HR. Muslim, no. 646. Di akses 

melalui aplikasi Lidwa Pusaka (Hadits 9 Imam). 
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tears).Air mata inilah yang kita kenal sebagai air mata umumnya, dimana air mata 

ini hanya keluar ketika adanya pengaruh emosional dan perasaan.Air mata yang 

timbul karena manusia menangis yang disebabkan oleh amarah, sedih, dan 

bahagia.Air mata bahagia tidak jauh berbeda dengan air mata yang kita keluarkan 

pada saat kita sedang sedih atau air mata emosional ini. Air mata bahagia juga 

memiliki fungsi yang sama, dimana ditujukan untuk menunjukkan (sinyal) bahwa 

seseorang sedang bahagia dan dapat membuat ia lebih dekat dengan orang-orang 

yang dekat dengannya (komunikasi).
30

 

Mata menangis tetapi hati berbahagia. Bagaimana tidak bahagia? Sementara 

air mata mengalir deras, ia bergumam, “akhirnya, akhirnya, akhirnya, mata ini 

menangis karena Allah? Bagaimana tidak bahagia, ia langsung teringat 

keutamaan menangis karena Allah. Nabi Muhammad Shallallâhu „alaihi wa 

sallam bersabda,  

“Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada 

Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat 

keluarnya.” (HR. Tirmidzi no. 1633) 

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada 

naungan kecuali naungan-Nya; …. dan [7] seorang yang mengingat Allah di 

kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis).” (HR. 

Bukhari 629 dan Muslim 1031) 

 

 
Allah SWT telah berfirman dalam Kitab-Nya tentang  menangis: 

                                                           
30

Di akses http://www.japanindocuteculture.com, tanggal 25 April 2017.  

http://www.japanindocuteculture.com/
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ونَ  ُب ِس ْك َي وا  ُن ا َا َك ِِب  ًِ َزا َج ْيًا  ِث وا َك ُك ْب َي ْل َو ًَل  ي ِل َق وا  ُك َح ْض َي ْل  َ  ف

“Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai 

pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.”
31

 

 

 

a. Berdasarkan Teori C. S. Peirce (Bait Ketiga, Baris Ketiga) 

Kemudian pada baris ketiga, peneliti mengambil kata “do‟a-do‟a”, 

berdasarkan teori C. S. Peirce, kata “doa” adalah sinsign (Penanda yang bertalian 

dengan kenyataan), di mana doa di sini merupakan ekspresi untuk meminta 

kepada-Nya. Dalam teks tersebut menggambarkan do‟a seorang ibu yang selalu 

menyertai anaknya. Baik itu do‟a dari ibu ataupun bapak.Yang jelas, do‟a orang 

tua tidak pernah melupakan anaknya.  

Peneliti menganggap bahwa do‟a merupakan sebuah ekspresi kenyataan 

meminta kepada Allah. Maka dari itu, peneliti memasukkannya ke dalam sinsign. 

Karena kenyataannya meminta merupakan ekspresi. 

b. Argumen Peneliti Dari Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Hadits 

 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini telah membicarakan tentang kewajiban 

berdo‟a hanya kepada Allah SWT. Dari kedua tafsir tidak terlalu panjang lebar 

menafsirkan ayat tersebut. Ada perbedaan yang lumayan signifikan dari kedua 

tafsir, yaitu Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini dengan menceritakan tentang 

orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah tentang kedekatan Allah terhadap 

                                                           
31

 At-Taubah/9:82. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 
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manusia, sedangkan Al-Maraghi, menceritakan di awal tafsir yaitu ketika kaum 

Mulimin berteriak Allahuakbar dalam perang khaibar.Menurut peneliti ini 

perbedaan yang signifikan. Peneliti mudah memahami dan memuaskan dengan 

membaca tafsir Ibnu Katsir, sama halnya peneliti membaca tafsir Al-Maraghi, 

tetapi peniliti lebih memuaskan dan setuju terhadap tafsir Al-Maraghi dengan 

penjelasan yang umum yang juga mempermudah pemahaman ayat yang 

ditafsirkan. namun, kedua tafsir sama saja dalam menguraikan ayat ini pada 

dasarnya. Bagaimana kewajiban kita berdo‟a hanya kepada Allah dan tidak ada 

yang lain. 

Rasulullah bersabda tentang berdoa‟a kepada-Nya, 

اُدْبنَُضْيٍذَعْنأَيُّىبََعْنأَبِيُعََّْمانََعْنأَبِيُمىَسىَشِضيَاللَّهَُعْنهُقَالَََحذََّ ثَنَاَحمَّ ثَنَاُسلَْيَمانُْبنَُحْشبٍَحذَّ  

َسلََّمأَيُّهَاالنَّاُساْسبَُعىاَعلَىأَْنفُِسُكْمفَإِنَُّكمَْْيِهىََُكنَّاَمَعالنَّبِيَِّصلَّىاللَّهَُعلَْيِهَىَسلََّمفِيَسفٍَشفَُكنَّاإَِراَعلَْىنَاَكبَّْشنَافَقَاََللنَّبِيَُّصلَّىاللَّهَُعلََ

أَتَىَعلَيََّىأَنَاأَقُىلُفِينَْفِسيََلَحْىلََىََلقُىََّ َىََلَغائِبًاَولَِكْنتَْذُعىنََسِميًعابَِصيًشاثُمَّ بِاللَِّهفَقَالَيَاَعْبَذاللَِّهْبنَقَْيٍسقُْلََلَََلتَْذُعىنَأََُصمَّ ةَإَِلَّ

بِاللَِّهفَإِنَّهَاَكْنٌضِمْنُكنُىِصاْلَجنَِّتأَْوقَاَْلَََلأَُدلَُّكَعلَىَكلَِمٍتِهيََكْنٌضِمْنُكنُىِصاْلَجنَِّتََلََحْىلََىََلقَُ ةَإَِلَّ َِىَّ بِاََّّ ةَإَِلَّ َحْىلََىََلقُىَّ  

 

Rasulullah bersabda tentang berdo‟a, dengan meriwayatkan yang berisi bahwa 

kita tidak perlu berteriak-teriak dalam berdo‟a, karena Allah tidaklah tuli dan 

tidak jauh. Cukup dalam hati saja kita berdo‟a kepada-Nya
32

. 

                                                           
32 Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada 

kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Utsman dari Abu Musa radliallahu 

'anhu dia berkata; "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di suatu 

perjalanan, apabila kami berjalan ke tempat yang agak tinggi, kami pun bertakbir, 

maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Saudara-saudara sekalian, 

rendahkanlah suara kalian! Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli 

dan jauh.Tetapi kalian berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha 

Dekat.'Kemudian beliau mendatangiku, sedangkan diriku tengah membaca; 'Laa 
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c. Analisis Berdasarkan Argumen Peneliti 

Orang tua selalu mendo‟akan kita dalam keadaan apa pun, di mana pun dan 

kapan pun. Misalnya, kita akan merantau ke negeri orang untuk masuk ke 

perguruan tinggi, kita akan selalu di nasehati dan do‟a mereka berdua akan selalu 

menyertai setiap langkah saat menuntut ilmu. Allah memerintahkan setiap 

manusia untuk selalu berdo‟a kepada-Nya dalam keadaan pun, di mana pun dan 

kapan pun.Baik sedang dalam keadaan sulit atau bahagia. 

Allah Swt. yang Maha Agung, yang melimpah karunia-Nya, menjadikan 

permohonan hamba-Nya untuk memenuhi hajatnya sebagai suatu ibadah kepada-

Nya. Dia mencela hamba-Nya yang enggan berdoa. Orang yang tidak mau berdoa 

digolongkan sebagai orang yang sombong yang diancam dengan neraka. 

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, ”Barang siapa yang tidak meminta 

kepada-Nya, Allah Swt. akan marah kepadanya”(H.R. Tirmidzi). 

Renungkanlah syair di bawah ini. Alangkah indahnya ucapan seorang penyair 

berikut ini. 

                                                                                                                                                                      

haula wa laa quwwata ilIa billaah' (Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan 

AlIah). Kemudian beliau bersabda: 'Hai Abdullah bin Qais, 'Ucapkanlah: Laa haula 

wala quwwata illaa billaah, karena itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga -

atau beliau bersabda; 'Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat, yang termasuk 

salah satu dari perbendaharaan surga? Yaitu; Laa haula walaa quwwata illaa billah' 

(Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan AIIah). (HR. Bukhari, no. 5905.Di 

akses melalui aplikasi Lidwa Pustaka (Hadits 9 Imam). 
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Janganlah kau meminta kepada Bani Adam 

Suatu hajat kebutuhan 

Tetapi, mintalah kepada Allah Swt., 

Yang pintu-Nya selalu terbuka. 

Allah Swt. akan marah 

Bila engkau tidak meminta kepada-Nya 

Sedangkan manusia menjadi marah 

Bila engkau meminta kepadanya. 

 

Pada ayat yang lain Allah Swt. memerintahkan agar manusia memohon 

kepada-Nya, ”Mohonlah kepada Allah Swt. sebagian dari anugerah-Nya” (Q.S. 

An Nisa: 32). Berapa pun banyaknya yang meminta dan betapa pun banyaknya 

yang mereka semua minta, lalu semua diberi sesuai dengan permintaannya, itu 

hanya sebagian kecil dari anugerah Allah Swt.. 

Rasulullah saw. juga bersabda yang menunjukkan betapa besar nilai doa 

sekaligus merupakan anjuran memanjatkan doa, ”Tiada sesuatu yang lebih mulia 

di sisi Allah Swt. melebihi doa.” Sabdanya dipertegas lagi dalam hadis 

berikut,”Doa adalah ibadah” (H.R. Tirmidzi dan Abu Daud). 

Hal ini disebabkan setiap ibadah mengandung permohonan. Permohonan yang 

sebenarnya adalah yang tulus ditujukan kepada Allah Swt. setelah mengakui 

keesaan-Nya. Di sisi lain, kata ibadah sering kali digunakan dalam Al Qur‟an 

dalam arti doa, begitupun juga sebaliknya. 

Allah Swt. membuka pintu selebar-lebarnya bagi manusia untuk memohon 

kepada-Nya, bahkan Dia akan marah kepada mereka yang enggan berdoa. 

Keengganan itu mengisyaratkan bahwa manusia tidak mengakui kelemahannya 
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dan kebutuhannya kepada Allah Swt. Padahal, semua manusia pasti 

membutuhkan pertolongan-Nya. 

Do‟a dari orang tua merupakan do‟a yang paling mujarab, terutama do‟a dari 

seorang ibu. Do‟a restu dari orang tua, tentu akan membuka dan mempermudah 

jalan kita dalam menggapai apa yang kita inginkan. Apakah kita pantas untuk 

durhaka kepada orang tua?Orang tua yang selalu mendo‟akan kita di setiap sujud 

mereka, di setiap shalat mereka baik pagi hari, siang hari hingga sepertiga malam, 

kita tidak pernah dilupakan mereka.Tidak hanya orang tua yang mendo‟akan 

anaknya, namun Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia selalu 

berdo‟a kepadanya. 

Allah SWT telah berfirman dalam Kitab-Nya tentang anjuran berdo‟a: 

ٌب  رِي َق ِّنِّ  ِإ َف ِنِّ  َع ي  ِد ا َب ِع َك  َل َأ َس ا  َذ ِِ َو

ونَ  ُد ْرُش  َ ي ْم ُه لَّ َع َل ي ِب وا ُن ِم ْؤ  ُ ي ْل َو ي ِل وا ُب ي ِج َت ْس َي ْل  َ ۖ َف نِ  ا َع َد ا َذ ِإ ِع ا دَّ ل ا َوَة ْع َد ُب ي ِج ۖ َُأ  

“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka 

itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”
33

 

 

                                                           
33

 Al-Baqarah/2:186. Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati). 


