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JADILAH MANUSIA 

YANG BERMAKNA 
  

 

Kandungan Surat At-Tin Menjelaskan 

bahwa manusia diciptakan oleh Allah q 

dalam bentuk yang baik-baiknya. Maka 

hendaknya seorang manusia bersyukur atas 

nikmat Allah q tersebut dengan 

menggunakan kesempurnaan fisiknya untuk 

beriman dan mengiringi keimanannya 

dengan amal shalih. Karena ketika seorang 

ingkar terhadap nikmat tersebut, maka ia 

akan dikembalikan ke Neraka yang paling 

rendah pada Hari Kiamat kelak –

wal’iyadzubillah.- Berikut ini akan dibahas 

beberapa pelajaran berharga dari tafsir 

Surat At-Tin yang mulia. Semoga kita 

semua dapat mengambil pelajaran darinya.  
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FAIDAH YANG TERAMBIL 

DARI TAFSIR SURAT AT-TIN
1
 

 

 

A. Allah q Mengawali Firman-Nya 

dengan Tiga Kali Sumpah 

Tidaklah Allah q bersumpah dengan 

sesuatu, kecuali sesuatu tersebut merupakan 

perkara yang besar, baik karena dzatnya itu 

sendiri maupun karena ia merupakan salah 

satu tanda-tanda kekuasaan Allah q.
2
 Allah 

q berfirman; 

 ْ� ُ��ْ َوא�ّ�ِْ  ∪⊅∩ �َ ِ��ْ ِر ِ��ْ َو�ُ�ْ  ∪⊆∩ نِ ِ� َوא���

 ∪⊃∩ �ِ َوَ�َ�א אْ�َ�َ�ِ� אْ�َِ��ْ 

                                                 
1
 Surat Ke-95 : 8 Ayat - Makkiyyah, diturunkan 

sesudah Surat Al-Buruj 
2
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 42. 
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”Demi (buah) tin dan (buah) zaitun. Demi 

bukit Sinai. Dan demi kota (Makkah) ini 

yang aman.”
3
 

 

Allah q bersumpah dengan buah tin 

dan buah zaitun, karena buah tin merupakan 

buah yang bersih dari bahan-bahan yang 

sulit dicerna tubuh dan banyak mengandung 

nutrisi, sedangkan buah zaitun merupakan 

buah yang dapat dibuat minyak dan banyak 

digunakan sebagai bahan obat-obatan. 

Penyebutan kedua buah ini merupakan 

kinayah tentang Baitul Maqdis (Palestina) 

yang terkenal dengan tumbuhan tin dan 

zaitun,
4
 tempat kenabian Nabi Isa bin 

Maryam j
5
 yang merupakan Nabi 

terakhir dari kalangan Bani Israil.
6
 

 

                                                 
3
 QS. At-Tin : 1 - 3. 

4
 Zubdatut Tafsir, 813. 

5
 Taisirul Karimir Rahman, 929. 

6
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 256. 
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Allah q bersumpah dengan bukit 

Sinai, yang disana Allah q pernah 

berbicara langsung kepada Nabi Musa 

j.
7
 Allah q bersumpah pula dengan kota 

Makkah ini yang barangsiapa 

memasukinya, maka ia akan aman.
8
 

Makkah Al-Mukarramah merupakan tempat 

diangkatnya Nabi Muhammad a sebagai 

seorang Nabi.
9
 Allah q bersumpah dengan 

ketiga tempat di atas, karena ketiganya 

merupakan tempat turunnya wahyu kepada 

para Rasul Ulul ’Azmi, dan dari ketiganya 

terpancar hidayah untuk umat manusia.
10

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zubdatut Tafsir, 813. 

8
 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/526. 

9
 Taisirul Karimir Rahman, 929. 

10
 Zubdatut Tafsir, 813. 
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B. Manusia diciptakan dalam Sebaik-

baik Bentuk 

Allah q bersumpah dengan tiga kali 

sumpahnya untuk menyampaikan bahwa : 

 

 �ْ�ْ!َ אَن ِ ْ  َ�َ#ْ� َ$َ�ْ#َ�א אْ"ِ�ِ#ْ%َ �ِ َ&َْ' ٍ)  

”Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya.”
11

 

Allah q telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang paling sempurna dengan 

anggota badan yang serasi.
12

 Allah q 

menciptakan manusia dengan kemampuan 

dapat menerima ilmu, dapat berbicara, 

dapat mengatur, dan memiliki sifat 

bijaksana.
13

 Dan Allah q juga membekali 

manusia dengan tiga perangkat penting, 

yaitu : 

                                                 
11

 QS. At-Tin : 4. 
12

 Taisirul Karimir Rahman, 929. 
13

 Zubdatut Tafsir, 813. 
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ْ/َ. َوא�ْ-َ,אَر َوא�ْ�ِ+َ�ةَ   َو1َ2َ3َ َ�ُכُ( א� �

 

“Dan Dia memberi kalian pendengaran, 

penglihatan, dan hati.”14 

 

Pendengaran, penglihatan, dan hati 

merupakan perangkat untuk menerima 

pengetahuan. Pengetahuan yang akan 

masuk kepada manusia, maka akan melalui 

salah satu dari tiga anggota tersebut. 

Berkata Syaikh ’Abdurrahman bin Nashir 

As-Sa’di 5; 

 

 َ$ �4  َ�א @َ �ِ ?َ <َ ، �ِ >ُ ;َ َ: א��9  אءُ 7َ 6ْ אْ�َ  هِ �َ 
�َ (ٍ �ْ 6ِ  1ِّ כُ �ِ  אحُ �َ Aْ א �ِ @َ !� ِ�َ א وَ @َ �ِ 7ْ �َ وَ  ، :َ 

                                                 
14

 QS. AN-Nahl : 78. 
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 هِ �ِ �َ  �ٍ &َ 'َ  �ْ  �ِ Cَ 1َ  ِ� ْ� َ2 ْ� ِ�  ِ6 ْ� ٌ)  ِE �F وَ 
 .>ُ ;َ َ: א��9  אُب �َ -ْ אْ�َ 

 

“Mengistimewakan (penyebutan) ketiga 

anggota tubuh (tersebut), untuk 

memuliakan dan mengutamakannya. 

Karena (ketiga)nya merupakan kunci 

(masuknya) setiap ilmu. Maka suatu ilmu 

tidak akan sampai pada seorang hamba, 

kecuali melalui salah satu dari ketiga pintu 

tersebut.”
15

 

 

Hendaknya ketiga perangkat tersebut 

digunakan dalam hal-hal kebaikan. Berkata 

Imam Al-Qurthubi 5; 

 

                                                 
15

 Taisirul Karimir Rahman, 2/267. 
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 ?ُ �ْ אْ�َ  Iِ א -ِ �ْ 2ُ /َ ْ  �َ �ِ  .َ /ْ א� �  (ُ כُ �َ  1َ 2َ 3َ وَ 
 אرُ א J;َ @َ א -ِ وْ ?ُ ِ, �ْ �ُ �ِ  אرَ َ, -ْ אْ�َ ، وَ ُ� @ْ א��� وَ 

 Cَ ْ� ِ2 ِI َאْ�َ ، و ْ��َ ?ِ K ْ2 �َ �َ א Eِ @َ א -ِ �ْ �ُ ُ, �َ �ِ  ةَ �َ +ِ  ِ� ِI. 

“Dan diberikannya kalian pendengaran 

untuk mendengarkan perintah dan 

larangan(-Nya). Penglihatan untuk melihat 

tanda-tanda ciptaan-Nya. Dan hati 

dipergunakan untuk sampai pada makrifat 

kepada-Nya.”
16

 

 

Dengan kesempurnaan fisik dan ilmu 

yang dimiliki oleh manusia hendaknya 

mereka menjadi manusia yang bermakna di 

muka bumi ini. Disibukkan hari-harinya 

dengan hal-hal yang positif dan prodktif, 

baik dalam perkara dunia maupun perkara 

akhirat. Allah q berfirman; 

                                                 
16

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 10/65. 
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 Lْ,َ!ْא�َ MَNْ?َ��Pَِذא ََ ∩∠∪ 

 

”Apabila engkau telah menyelesaikan 

(sesuatu urusan), maka kerjakanlah 

(urusan yang lain).” 

 

Apabila engkau telah menyelesaikan 

sesuatu amalan, maka bangkitlah untuk 

mengerjakan amalan yang lainnya. Jika 

engkau telah selesai dari pekerjaan dunia, 

maka kerjakanlah amalan akhirat. Jika 

engkau telah selesai dari amalan akhirat, 

maka sibukkanlah dengan pekerjaan 

dunia.
17

 Sehingga seorang muslim 

merupakan orang yang produktif baik 

dalam urusan dunia maupun ururan akhirat. 

Sedangkan orang yang banyak santai dan 

pengangguran, maka ia adalah orang yang 

tercela. Berkata ‘Abdullah bin Mas’ud y; 

                                                 
17

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 254. 
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 Qَ�ْ�َ אNًאِر�1َ3ُ 'َْن 'ََرאُه َ � َ�َْ-SُTُ א�?�ِْ!ّEِ
 1ِ/َ6َ �ْ�ِ Fََ�א َو!ْ Uٍء ِ�ْ� 6ََ/1ِ א���ْVَ �ْ�ِ

  אWِْ$َ?ةِ 
 

“Sesungguhnya aku sangat benci melihat 

orang yang pengangguran, (ia) tidak bekerja 

untuk dunia(nya) dan tidak pula beramal 

untuk akhirat(nya).”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Shifatush Shafwah, 1/414. 
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C. Manusia yang Kufur Akan 

dikembalikan Ke Neraka 

Allah q berfirman; 

 

 ْ��ِ� ∪∋∩ �َ ;ُ(� َرَدْدَ!אُه '1َAَ�َْ َ�אِ

 

”Kemudian Kami kembalikan ia (ke 

tempat) yang serendah-rendahnya.”
19

 

 

Kemudian Kami kembalikan ia ke 

Neraka yang serendah-rendahnya, jika ia 

tidak taat kepada Allah q dan tidak 

mengikuti para Rasul.
20

 Di antara gambaran 

siksaan di Neraka –wal’iyadzubillah- 

adalah : 

 

                                                 
19

 QS. At-Tin : 5. 
20

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/527. 
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ُ�وْ َ Fَ ْ�Yُ ْ��Vَ Fَ ∩⊄⊆∪  �FEَِ?אً-אَ@א َ-ْ?ًدא و� َن ِ

אYًאً/א و� َ&ِ/�ْ  � Nَ ∩⊄∈∪ 

 

”Mereka tidak merasakan kesejukan di 

dalamnya dan tidak (pula mendapatkan) 

minuman. Selain air yang mendidih dan 

nanah.”
21

 

 

Di dalam Neraka Jahannam mereka 

tidak mendapatkan sesuatu yang 

menyejukkan hati mereka, dan tidak pula 

mendapatkan minuman yang baik untuk 

mengisi perut mereka.
22

 Hamim adalah air 

panas mendidih yang berada pada puncak 

kepanasannya,
23

 Ghassaq adalah campuran 

                                                 
21

 QS. An-Naba’ : 24 - 25. 
22

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 
23

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 30. 
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dari nanah, keringat, air mata, serta sesuatu 

yang keluar dari luka-luka para penghuni 

Neraka yang dinginnya tidak terperikan dan 

bau busuknya tidak tertahankan.
24

 Lalu 

dikatakan kepada mereka; 

 

�ُ�وْ َ ْ�Yُ ْ�ِ!َ �ْ�َ� ∪⊂⊃∩ َ�ُכْ( �FEِ 6ََ�אً-אא َ

 

”Karena itu rasakanlah, dan Kami sekali-

kali tidak akan menambah kepada kalian 

kecuali (tambahan) adzab.” 

 

Berkata ‘Abdullah bin ‘Amru p; 

 

 ْ�َ' K�َ6َ ْ�ِ�ْلَ )ْ�َ �ْ�ِ U�Vََ' <ًَJ 1ِ א���אِر
 <َِWِْ�ِه א�َ) �ْ�َ��ُ�ْوYُْ�א ََ َ! ِ� ْ�FEِ  (ْ כُ �َ 

                                                 
24

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 



- 14 - 

ٍ� ِ�َ� א2َ�َْ�אِب ) 6ََ�אً-אْ�ِ�َ �ْ�ِ )ْ@ُ�Yَאَل َ
  .'ََ-ً�א

 

“Belum pernah diturunkan kepada para 

penghuni Neraka satu ayat pun yang lebih 

keras dari pada ayat, ”Karena itu 

rasakanlah, dan Kami sekali-kali tidak 

akan menambah kepada kalian kecuali 

(tambahan) adzab,” bahwa mereka 

senantiasa mendapatkan tambahan adzab 

selama-lamanya.”
25

 

 

Mereka akan tinggal di dalam Neraka 

selama-lamanya. Allah q berfirman; 

 

 

                                                 
25

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 
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 ْ�9ِ-ِFَ ِ� ∪⊃⊅∩ َ@א 'َْ&َ#אً-א�ْ َ� 

 

”Mereka tinggal di dalamnya berabad-

abad lamanya.”
26

 

 

Mereka tinggal di dalam Neraka 

sepanjang zaman
27

 yang tidak ada habis-

habisnya, setiap kali habis satu abad datang 

lagi abad selanjutnya.
28

 Berkata ‘Abdullah 

(bin Mas’ud) y; 

 

� א���אِر َ�ْ� 6َ ��1ُ א���אِر 'َ!�ُ@ْ( َ9�َ�ُْْ�َن َِْ' )َ�ِ
ْ!َ�א Aَ�َِ?ُ&ْ�א، َوَ�ْ� 6َِ�َ(  Uא�� K,َ&َ 6ََ�َد

                                                 
26

 QS. An-Naba’ : 23. 
27

 Zubdatut Tafsir, 787. 
28

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/464. 
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��ِ> 6ََ�َد  َ̂ � אْ��9�َ�ُْْ�َن َِ )ْ@ُ�!َ' <ِ�� َ̂ �1ُ אْ�َْ'
ْ!َ�א َ�َ_ِ�ُ!ْ�א Uא�� K,َ&َ.  

 

“Seandainya penghuni Neraka mengetahui 

bahwa sesungguhnya mereka akan tinggal 

di dalam Neraka (selama) banyaknya 

kerikil di dunia, niscaya sungguh mereka 

akan bergembira. Dan seandainya penghuni 

Surga mengetahui bahwa sesungguhnya 

mereka akan tinggal di dalam Surga 

(selama) banyaknya kerikil di dunia, 

niscaya sungguh mereka akan bersedih.”
29

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Tafsirul Baghawi, 4/540. 
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D. Beruntunglah Orang-orang yang 

beriman dan Beramal Shalih 

Allah q berfirman; 

 

 ْאِ�َ_אِت َ� �ُ�َJ��FEِ ْ א��ِ� א َو6َِ/ُ��א א�,�

 ْ��ُ/ْ�َ ?ُ�ْNَ ?ٌ3َْ' )ْ@ُ�َ� ∪∌∩ نٍ َ

 

”Kecuali orang-orang yang beriman dan 

melakukan amal shalih, maka bagi mereka 

pahala yang tidak terputus.”
30

 

 

Orang-orang yang beriman dan 

melakukan amal shalih, maka mereka tidak 

dikembalikan ke Neraka yang serendah-

rendahnya, namun mereka dikembalikan ke 

Surga yang luas dan tinggi
31

 serta mereka 

mendapatkan pahala yang tidak ada 

                                                 
30

 QS. At-Tin : 6. 
31

 Zubdatut Tafsir, 813. 
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habisnya,
32

 karena mereka istiqamah di atas 

iman dan amal shalih hingga mereka 

meninggal dunia.
33

 

 

Iman meliputi setiap hal yang 

mendekatkan diri kepada Allah q berupa 

keyakinan yang benar dan Ilmu yang 

bermanfaat. Sedangkan amal shalih 

meliputi setiap perkataan dan perbuatan 

yang mendekatkan diri kepada Allah q 

yang dilandasi dengan keikhlasan kerena 

Allah q dan mengikuti petunjuk Rasulullah 

Muhammad a.
34

 Berkata Fudhail bin 

‘Iyadh
35

 5 berkata; 

 

                                                 
32

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/527. 
33

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 257. 
34

 Syarhu Tsalatsatil Ushul, 13. 
35

 Fudhail bin Iyadh 5 adalah seorang tabi’ut 

tabi’in yang wafat di Makkah tahun 187 H. 
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Eِن� אEِ 1َ/َ2َ�َْذא َכאَن َ$אِ�ً,א َوَ�ْ( َُכْ� 
Cََ�אً-א َ�ْ( ُْ#1ْ�َ َو Eَِذא َכאَن Cََ�אً-א َوَ�ْ( 

ُכْ�َن  َُכْ� َ$אِ�ً,א َ�(ْ َ K��&َ 1ْ�َ#ُْ
 ِ �aِ َن�ُכَْ$אِ�ً,א َو Cََ�אً-א َوאbَ�ْא4ُ�ِ 'َْن َ

 ِ<�� U א� K�َ6َ َن�ُכَْ�אُب 'َْن َ   . َوא�,�
 

”Sesungguhnya suatu amalan jika 

dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, 

maka ia tidak akan diterima (oleh Allah q). 

Jika amalan tersebut benar tetapi tidak 

ikhlas, maka juga tidak akan diterima (oleh 

Allah q). Hingga amalan tersebut ikhlas 

dan benar. Ikhlas adalah karena Allah q 

dan benar adalah menurut Sunnah 

Rasulullah a.
36

 

                                                 
36

 Iqtidha’ Ash-Shiratim Mustaqim, 451. 
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E. Celakalah Orang-orang yang 

Mendustakan Hari Pembalasan 

Allah q berfirman; 

 

 ْ ُ-َכ َ-2ُْ� ِ-א�ّ�ِ �َ/א َُכّ�َِ ِ� ∩∠∪ 

 

”Maka apakah yang menyebabkanmu 

mendustakan (Hari) Pembalasan sesudah 

(adanya penjelasan) itu?”
37

 

 

Apakah yang menyebabkanmu, wahai 

manusia mendustakan Hari Kebangkitan 

dan pemberian balasan
38

 sesudah adanya 

penjelasan tersebut.
39

 Pada hari itu manusia 

akan mendapatkan balasan dari amalannya 

ketika di dunia. Berkata Al-Hafizh Ibnu 

Katsir 5; 

                                                 
37

 QS. At-Tin : 7. 
38

 Zubdatut Tafsir, 813. 
39

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 258. 
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 َْ א��ِّ  مُ �ْ  ِ�  َ�ُ وَ  b :َ ِe fَِ �ْ �ِ  אِب َ  _ِ א�ْ  مُ �ْ  َ� 
 ََ  >ِ א�َ �َ #ِ א�ْ  مَ �ْ  ِ� ْ َ� ُ@ ْ)  ِ- َg ْ6 َ/ ِא� ِ@ ْ)  ِE ْא?ً �ْ $َ  ن 
 َ� َb ْ� ٌ?  َو ِE ْن  Vَ h?א  َ� َ> i?  ِE �F َ�  ْ�  َ6 َA َ6 א ْ� ُI 

 

“Hari Pembalasan adalah hari perhitungan 

bagi para makhluk. Hari itu merupakan 

Hari Kiamat yang para makhluk akan 

dibalasan (sesuai) dengan amalan mereka. 

Jika amalannya (ketika di dunia) baik, maka 

baik pula (balasan yang akan diterimanya). 

(Namun) jika amalannya (ketika di dunia) 

buruk, maka buruk pula (balasan yang akan 

diterimanya). Kecuali bagi siapa saja yang 

dimaafkan (oleh Allah 5).”
40

 

 

 

 

                                                 
40

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/24. 
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Orang-orang yang tidak takut 

terhadap Hari Kebangkitan, maka 

peringatan ayat-ayat Allah q tidak 

bermanfaat baginya. Allah q berfirman; 

 

 َ/�!Eِj  � ∪∋⊇∩ bَْ<אَ�א'َْ!Mَ ُ�ْ�ِ�ُر َ�ْ� 

”Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi 

peringatan bagi orang-orang yang takut 

terhadap (Hari Kebangkitan).” 

 

Sesungguhnya Allah q mengutus 

engkau, wahai Muhammad a hanyalah 

agar engkau pemberi peringatan
41

 bagi 

orang-orang yang takut terhadap Hari 

Kebangkitan. Adapun bagi orang-orang 

yang mengingkari dan mendustakan Hari 

Kebangkitan, maka peringatan tidak 

bermanfaat bagi mereka.
42

 

                                                 
41

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/469. 
42

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 57. 
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F. Allah q tidak Akan Menzhalimi 

Hamba-Nya 

Allah q berfirman; 

ُ ِ-gَْ&َכِ( אْ�َ_אِכِ/�ْ  �aא Qَ�ْ�ََ' َ� ∩∇∪ 

”Bukankah Allah adalah hakim yang 

seadil-adilnya?”
43

 

 

Bukankah Allah q adalah hakim 

yang seadil-adilnya, yang tidak akan 

menzhalimi seorang pun.
44

 Pada Hari 

Kiamat para hamba waktu itu mengetahui 

kesempurnaan keadilan Allah q.
45

 Bahkan 

akan ditegakkan pula qishash antara 

kambing yang bertanduk dengan kambing 

yang tidak bertanduk.
46

 
 

***** 

                                                 
43

 QS. At-Tin : 8. 
44

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/527. 
45

 Taisirul Karimir Rahman, 912. 
46

 HR. Muslim Juz 4 : 2582. 
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