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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an al-Karim merupakan hidangan Ilahi, yang berfungsi sebagai 

Hudan untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan 

merupakan pelita yang dapat menerangi berbagi persoalan hidup. Keindahan 

bahasanya yang sangat mempesona, pesan-pesannya yang demikian sangat Agung, 

telah meluluhkan kalbu manusia. Namun penulis melihat masyarakat hanya berhenti 

dalam pesona bacaan saja, seakan-akan kitab suci al-Qur’an diturunkan hanya untuk 

bacaan saja. Sebagai intlektual muslim, Ulama’ berkewajiban memperkenalkan       

al-Qur’an dan menyuguhkan pesan-pesan yang tersimpan didalamnya. 

Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar yang masih dapat dijumpai, dibaca 

dan dipelajari hingga sampai sa’at ini, bahkan hingga sampai hari kiamat nanti.1 

Allah SWT, telah menyuruh kepada hamba-hamba-Nya, terutama orang-orang yang 

beriman supaya memperhatikan isi kandungan ayat-ayat al-Qur’an, seperti yang 

terdapat dalam firman-Nya : “Maka apakah mereka tidak memperhatikan                

al-Qur‟an”, (surat an-Nisa’ : ayat 82).2 Ayat ini menjelaskan agar umat Islam selalu 

memperhatikan isi dan kandungan ayat yang terdapat dalam al-Qur’an, sebab setiap 

yang termuat didalamnya, mulai dari kata-kata, susunan kalimat, dan kandungan 

                                                           
1 Sahihul A. Nasir, Ilmu Tafsir Al-Qur‟an, Surabaya, Al-Ikhlas, 1987, hlm. 62 
2
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, Jakarta, 2002, hlm. 97 
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isinya merupakan suatu yang sangat istimewa.3 Serta mendapat pahala bagi orang 

yang membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan. 

Selain itu al-Qur’an merupakan sumber hukum pertama dalam ajaran Islam, 

isi kandungan yang ada dalam al-Qur’an, mencakup semua problema kehidupan 

manusia, baik masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, didalamnya 

memuat berbagai persoalan, Tauhid, Fiqih, Kisah-kisah dan lain sebagainya.4 Adapun 

Sifat-sifat yang tercela pada lembaran kitab suci al-Qur’an ialah : “Sifat berlebih-

lebihan dalam kehidupan” karena banyak sekali pada masa sekarang ini manusia yang 

tidak memanfa’atkan hartanya dengan baik, suka mengambur-ngamburkan hartanya, 

dengan membeli barang yang tidak semestinya dibutuhkan di dalam kehidupannya. 

Sedangkan Islam sangatlah membenci hal yang berlebih-lebihan atau 

melampaui batas, dan Islam mengajarkan untuk selalu berbuat hemat (bashathah). 

Membicarakan tentang “Sifat Israf atau berlebih-lebihan atau dalam kehidupan”, 

berarti membahas tentang orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, di 

jalan yang tidak bermanfa’at atau dengan kata lain bersifat boros dan lain sebagainya, 

mereka itu disebut juga dengan saudaranya setan, mereka tidak mau bersyukur 

kepada Allah SWT, atas apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dengan cara 

menafkahkan harta bendanya kepada orang yang membutuhkannya.  

                                                           
3 Muhammad Ali ash-Shabuni, Ikhtisar Ulumul Qur‟an Praktis, Pustaka Amani, Jakarta, 

2001, hlm. 138 
4
 Abdul Shabur Syahin, Sa‟at Al-Quran butuh pembelaan, diterjemahkan oleh; Khoirul Amru 

Harahap, Kairo, Mesir 2005, hlm. 35  
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Tidak ada nilainya jika kita menafkahkan harta benda kita hanya untuk pamer 

semata, atau mengharapkan pujian dari orang lain. Berapa banyak keluarga yang 

hancur akibat pengeluarkan belanja yang berlebihan, seperti halnya untuk pesta 

perkawinan, acara pemakaman, acara kantoran, acara syukuran dan lain sebagainya. 

Diantara Sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Syari’at Islam ialah : “berlebih-lebihan 

atau melampaui batas dalam kehidupan. 

Sebagai mana disebutkan dalam firman-Nya pada surat al-Furqan ayat 67 

yang berbunyi : 

                        

Artinya : “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 

antara yang demikian”5. 

Ayat di atas  menjelaskan bahwasannya ; dan apabila berinfak, mereka tidak 

berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, yaitu mereka tidak berbuat boros dalam 

berinfak, selagi infak tersebut ditengah-tengah kewajarannya.6 Artinya apabila 

mereka melakukan Infak atau sedekah, mereka tidak memberikan semua harta 

mereka, tetapi mereka membatasi dari apa yang mereka berikan, selagi Infak dan 

sedekah itu dalam hal yang wajar. 

 

                                                           
5
 QS. Al-Furqon ayat : 67 

6
 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir Ibnu Katsir,  jilid VI, dan diterjemahkan oleh 

Syihabuddin, Jakarta, Gema Insani Press, 1999, hlm. 563 

http://elhijrah.blogspot.com/
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Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah menuturkan 

bahwasannya : kata (  اوــرفـسـي ) yusrifu terambil dari kata رفـس )   ( sarafa yang artinya :

berlebih-lebihan atau melampaui batas kewajarannya, yaitu sesuai dengan kondisi 

yang bernafkah dan yang diberi nafkah. 7 Maksudnya ialah  : walaupun anda kaya 

raya, anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun anda juga 

tercela jika memberi orang yang sudah dewasa tetapi anda samakan pemberiannya 

dengan pemberian anda kepada sang anak itu. 

Senada dengan itu, Ibnu Manzur mengemukakan pendapatnya bahwa ; 

sesungguhnya Allah SWT, melarang berlebih-lebihan dalam segala perkara, terutama 

dalam perkara makan dan minum, karena berakibat bisa membahayakan akal dan 

fisik manusia.8 Al-Qur’an juga berpesan terhadap kita semua agar memakan makanan 

yang halal lagi baik, tetapi tidak untuk berlebih-lebihan di dalam makan dan minum 

tersebut. Karena berlebih-lebihan di dalam makan dan minum itu hanya sekedar 

kesenangan duniawi semata dan tidak dapat membuat kita bahagia di akhirat 

nantinya.9 Oleh karena itu Allah SWT, sangat tidak menyukai akan sifat yang 

berlebih-lebihan lagi melampaui batas tersebut.   

 

 

 

                                                           
7
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, volume 9,  Jakarta,  Lentari Hati, 2002, hlm. 151 

8
 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir Ibnu Katsir,,,, hlm. 301 

9
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an,,,,. hlm. 197 
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Sebagaimana yang digambarkan Allah SWT, dalam al-Qur’an surat al-A’raf 

ayat 31 sebagai berikut : 

 ….                  

Artinya; “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.10 

Pengertian ayat di atas dapat diperjelas bahwa : janganlah berlebih-lebihan 

atau melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sebab apabila terlalu 

banyak tubuh mengkonsumsi makanan, maka mengakibatkan tubuh manusia menjadi 

gemuk, dan bisa mengakibatkan mudahnya serangan penyakit terhadap tubuh 

manusia dan jangan pula melampaui batas makanan yang dihalalkan. Karena itu 

kebutuhan yang tidak perlu dan tidak ada gunanya, berulang-ulang dicela oleh         

al-Qur’an, Allah pun melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam bersikap, karena 

Allah SWT, tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam segala perkara.  

Juga dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, memberikan peringatan kepada 

ummatnya, sebagai mana yang berbunyi : 

 )الحد يث( . كـلـْوا وا ْشـر بـْوا وْالـبـسـْوا مـْن غـْيـر إ ْسـرا ف و َ مـْخـيـلـة 

Artinya : “Makanlah, minumlah, dan berpakaian tanpa berlebih-lebihan dan 

kesombongan”. 11 

 

                                                           
10

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah…, hlm. 207 
11

 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir Ibnu Katsir…, hlm. 304 
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Hadits di atas memberi penjelasan bahwasanya ; berlebih-lebihan yang 

dimaksud dalam perkara makan, dan menyuruh kita supaya tidak bersifat sombong. 

Namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya berlebih-lebihan dan boros, baik 

dalam makan dan minum memakai pakaian dan memakai prabot rumah tangga, 

sekalipun berlebih-lebihan dalam berwudhu’ juga dilarang dalam agama, juga 

termasuk dari bagian Akhlak tercela. Memang harus kita sadari, bahwa orang yang 

dermawan seringkali melakukan pemborosan. Padahal pemborosan dan berlebih-

lebihan itu sangatlah dimurkai oleh Allah SWT.  

Pada hakikatnya pengamalan agama itu adalah mudah, asalkan tidak 

berlebihan dalam mengamalkannya. Sebab berlebihan, baik dalam pengamalan 

agama maupun yang lain, hanya akan membuat seseorang mudah bosan dan merasa 

berat melaksanakannya. Karena itu setiap pagi, sore maupun malam hari, hendaklah 

kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari pada prilaku dan perbuatan 

yang berlebih-lebihan baik itu berupa makan dan minum, berpakain dan 

membelanjakan harta dan lain sebaginya, hingga demikian kita bisa meraih 

kesuksesan diduniawi.12 

Menurut seorang ahli tafsir, Imam al-Thabari mendefenisikan bahwasannya; 

berlebih-lebihan itu adalah semua perkara yang melanggar atau keluar dari batasan 

yang telah ditentukan Allah SWT, dalam ketetapannya.13 Al-Sadi seorang ahli tafsir 

                                                           
12

 Aba Firdaus Al-halwani, Membangun akhlak mulia dalam bingkai Al-Qur‟an dan As-
Sunnah, Al-Manar, Yogyakarta, 2003, hlm. 460 

13
 Muhammad Ibnu Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid At-Thabari Abu Ja’far, Tafsir At-Thabari, 

Beirut, Dar Al-Fikr, 1405.H, Juz VI, hlm. 34 
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berkata ; “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” 

Artinya; Allah SWT, sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan 

dalam ketetapkan Allah SWT. Suatu ketentuan berupa haram dan halal, Allah juga 

tidak menyukai orang yang melampaui perkara yang telah dihalalkan dan 

diharamkan-Nya, itulah suatu keadilan yang diperintahkan Allah SWT.14 Dan berkata 

Imam Sufyan bin `Uyainah : “Apapun yang diinfaqkan selain pada keta’atan kepada 

Allah SWT, merupakan berlebih-lebihan atau melampaui batas walaupun itu hanya 

sedikit.15 

Senada dengan itu, Abu Hurairah juga mengemukakan pendapatnya  bahwa; 

Nabi Muhammad SAW, pernah bersabdah : “satu hal yang sungguh tidak disenangi 

Allah SWT, yaitu : “berlebih-lebihan dalam kehidupan” membelanjakan harta untuk 

hal-hal yang tidak dibutuhkan dan tidak bermanfa’at bagi kehidupan-nya”.16 

Berlebih-lebihan paling tidak mengandung tiga arti; Pertama, membelanjakan harta 

untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras dan lain sebagainya. 

Kedua, pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal, baik di 

dalam maupun di luar batas kemampuan seseorang. Ketiga, pengeluaran untuk 

tujuan-tujuan amal saleh tetapi dilakukan samata-mata hanya untuk pamer.17 

 

 

                                                           
14

 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir Ibnu Katsir,… hlm. 357 
15

 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir Ibnu Katsir,… hlm. 456 
16

 Afzalurrahman, Muhammad sebagai seorang pedagang, diterjemahkan oleh; Dewi 
Nurjulianti, diterjemahkan dari buku; Muhammad Encyclopedia of Seerah,  Jakarta 1997, hlm. 206 

17
 Afzalurrahman, Muhammad sebagai seorang pedagang . . . . hlm. 205 
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Dari beberapa pendapat Ulama’ di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

yang dimaksud dengan Israf (berlebih-lebihan) disini ialah : Dalam segala perkara, 

yang mana Israf (berlebih-lebihan) berarti melampaui batas kewajarannya. Yaitu 

membelanjakan harta dan menghambur-hamburkan kekayaannya untuk jalan yang 

tidak bermanfa’at yang diberikan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang 

dihalalkan dan keinginan-keinginan yang haram, seperti mabuk-mabukan, judi dan 

lain sebagainya, perkara seperti itu sangat dilarang dalam islam dan hukunya adalah 

haram, karena perkara tersebut bukan merupakan keta’atan kepada Allah SWT. 

Permasalahan di atas tentu saja masih perlu dilakukan penelitian, guna untuk 

memahami ketetapan hukum dari permasalahan yang diperdebatkan sa’at ini, ayat   

al-Qur’an yang berkenaan dengan berlebih-lebihan cukuplah banyak, yaitu terdapat 

sebanyak 23 ayat, namun penulis ingin memfokuskan beberapa ayat saja terkait 

dengan permasalahan di atas, diantaranya ayat yang berkaitan dengan berlebih-

lebihan dalam perkara makan dan minum, sebagai mana terdapat di dalam al-Qur’an 

surat (al-An‟am : ayat 141), selanjutnya berlebih-lebihan dalam perkara 

membelanjakan harta, terdapat dalam surat (an-Nisa‟ : ayat 6), seterusnya berlebih-

lebihan dalam perkara berpakaian, terdapat dalam surat (al-„Araf : ayat 31). 

Oleh karena itu, penulis ingin sekali mengungkap secara detail dan lebih 

dalam  tentang permasalah ini, guna menghasilkan solusi dan pemahaman yang jelas, 

agar tidak lagi terdapat perselisihan dan penyimpangan dikalangan masyarakat awam 

pada umumnya. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk 

menggali secara komprehensif berkenaan dengan sebuah penelitian skripsi yang 
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berjudul “Konsep Israf Menurut Al-Qur’an”. (suatu kajian tafsir maudhu‟i) sangat 

menarik dan cukup relevan untuk dilakukan penelitian. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis akan memfokuskan 

pada ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang berlebih-lebihan atau 

melampaui batas yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah konsep Israf (berlebih-lebihan) menurut al-Qur’an ? 

2. Dalam konteks yang bagaimanakah al-Qur’an melarang tindakan          

Israf (berlebih-lebihan) tersebut ? 

C. Batasan Masalah 

 Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis bermaksud ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai “Konsep Israf Menurut Al-Qur’an“ (studi kajian tafsir 

maudhu‟i) yang secara ulang permasalahan ini akan dibatasi mengenai tentang  

“berlebih-lebihan di dalam mu’amalah” yaitu hubungan antar sesama manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berlebih-

lebihan menurut al-Qur’an, agar nantinya menimbulkan interpretasi 

penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari al-Qur’an 

tersebut. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan tujuan lain yang 

terangkum antara lain adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui Bagaimana Berlebih-lebihan menurut al-Qur’an. 

2. Untuk mengetahui dalam konteks apa sajakah al-Qur’an melarang 

tindakan Berlebih-lebihan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Dengan pembahasan ini diharapkan agar dapat mengungkap dan 

memberitahukan kepada masyarakat tentang sifat berlebih-lebihan yang 

seharusnya tidak boleh di dalam kehidupan, sebab pada masa sekarang 

ini banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari akan sifat berlebih-

lebihan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai motivasi 

dalam rangka meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan di lingkungan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 

3. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada Jurusan Tafsir Hadits. 

E. Defenisi Operasional 

 Judul penelitian ini didukung oleh dua istilah : yaitu sebagai pegangan kajian 

lebih lanjut, kedua istilah tersebut adalah : Konsep atau analisis, Israf atau berlebih-

lebihan. Adapun kedua istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut pertama : konsep 

adalah : Ide umum, rancangan, rencana, gambaran dasar.18 Sedangkan analisis adalah 

: dari kata analisis yang artinya uraian, pengkajian, terhadap suatu peristiwa, 

penguraian atau penelaahan secara menyeluruh dan mendalam. 
                                                           

18
 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, Gita Media Perss, Surabaya 2006. hlm. 261 
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 Kedua : Israf atau berlebih-lebihan yaitu : dalam sebuah kitab yang 

mengatakan : “Israf atau berlebih-lebihan berarti berlebihan dalam perkara makan 

dan minum, dan berlebihan dalam berpakaian, serta membelanjakan harta, dan 

menghambur-hamburkan kekayaannya untuk jalan yang tidak bermanfa’at yang 

diberikan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang dihalalkan dan keinginan-

keinginan yang haram, seperti mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya, perkara 

seperti itu sangat tidak dibenarkan di dalam Islam.  

 Senada dengan itu, Abu Hurairah juga mengemukakan bahwasanya ; Nabi 

SAW, pernah berkata bahwa suatu perkara yang sungguh tidak disenangi Allah yaitu:  

Israf atau berlebih-lebihan, yang mana Israf atau berlebih-lebihan disini ialah: 

melebihi batas kewajarannya, yaitu kewajaran yang telah ditetapkan.19 

F. Kajian Kepustakaan 

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan peneliti yang membahas 

tentang Israf (berlebih-lebihan) atau melampaui batas, maka ada beberapa reperensi 

yang menyebutkan tentang berlebih-lebihan itu apa, yaitu sebagai berikut : 

Pertama, Abu Sari’ Muhammad Abdul Hadi dalam bukunya Hukum Makan 

dan Sembelihan dalam pandangan Islam. Dalam buku tersebut menunjukkan 

bahwasanya segala sesuatu yang ada dibumi dan dilangit itu kepunyaan Allah SWT, 

namun kebanyakkan manusia mengeksplorisasi secara berlebihan, dan tidak 

menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut. 

                                                           
19

 Afzalurrahman, Muhammad sebagai seorang pedagang . . . . hlm. 206 
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Kedua, Afzalurrahman dalam bukunya Muhammad seorang pedangang. 

Menjelaskan bahwa al-Qur’an merupakan kitab suci yang membawa umat manusia 

untuk bertakwa, dan selalu memperhatikan dan menikmati apa-apa yang ada di alam 

jagat raya ini, tetapi manusia tidak menyadari akan ciptaan Allah tersebut, mereka 

menikmati hasilnya semau mereka, tidak memikirkan siapa yang menciptakannya dan 

tidak memikirkan akan mengabdi dengan yang menciptakannya. 

Ketiga, Haryanto al-Fandi dalam bukunya Etika beribadah dan Beramal 

berdasarkan al-Qur‟am dan al-Sunnah. Dalam bukunya menyebutkan berlebih-

lebihan itu adalah suatu perbuatan yang melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia, sebab apabila tetalu banyak tubuh mengkonsumsi makanan, maka 

mengakibatkan tubuh manusia menjadi gemuk, dan bisa mengakibatkan serangan 

penyakit terhadap tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang 

dihalalkan.  

Dalam beberapa buku di atas, hanya dibahas sepintas saja, ayat-ayat             

al-Qur’an dan hadits yang ditampilkan hanya sebagai pendukung, tidak secara rinci 

dan mendalam serta tidak diperkuat dengan pendapat lainya. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui lebih dalam tentang berlebih-lebihan menurut al-Qur’an, penulis 

bermaksud mengumpulkan keterarangan-keterangan yang ada hubungannya dengan 

permasalahan, dianalisa dan ditulis dengan menggunakan metode Maudhu‟i lalu 

dijadikan sebuah penelitian ilmiah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang sangat 

mendukung di dalam pemecahan masalah tersebut. 
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G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Penelitian  

   Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 

metode penelitian dengan mengumpulkan data melalui literature. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer 

Karena penelitian ini menyangkut dengan al-Qur’an secara 

langsung, maka sumber petama (data primer) adalah al-Qur’an. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah hadits dan buku penunjang serta segala  

referensi yang mendukung pembahasan tersebut, yaitu kitab tafsir, 

seperti : Tafsir al-Mishbah, karya M. Quraish Sihab, Tafsir             

al-Maraghi, karya Imam Ahmad Mustofa al-Maraghi, Kamus Besar 

Arab Indonesia dan kitab-kitab lainya. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data berdasarkan dari sumbernya masing-

masing dengan cara membaca, mencatat dan menela’ah berbagai literature 

yang bekaitan dengan permasalahan. 
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3. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut 

dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, lalu dianalisis secara 

deskriptif. Lalu penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan 

ayat-ayat yang berkenan dengan Israf (berlebih-lebihan), kemudian dicari 

permasalahannya secara singkat. 

 Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu’i 

Karena penelitian ini menggunakan metode Maudhu‟i, maka data yang telah 

terkumpul melalui studi kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah metode 

Tafsir Maudhu‟i. Adapun langkah-langkah tersebut dapat dirinci sebagai berikut20 : 

a. Menetapkan masalah / judul pembahasan. 

b. Menghimpun / menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut. 

c. Menyusun urutan ayat-ayat tadi sesuai dengan masa turunnya dengan 

memisahkan periode Mekkah dan Madinah. 

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. 

e. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang menyangkut masalah 

tersebut. 

f. Menyusun pembahasan salah satu kerangka yang sempurna. 

g. Studi tentang ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 

menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau 

mengkompromikan „Am dan khas (Umum dan Khusus), Mutlak dan 
                                                           

20 Rachmat Syafe’I, Pengantar Ilmu Tafsir, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 295 
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muqayyad (yang bersyarat dan yang tanpa bersyarat) atau yang 

kelihatannya bertentangan. 

h. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban           

al-Qur’an terhadap masalah yang dibahas tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan ini, penulis membagi kedalam empat bab dan 

dalam tiap bab terdapat pokok bahasan yang dijadikan acuan sebagai berikut :  

Bab pertama Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Defenisi Oprasional, Kajian 

Kepustakaan, Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab kedua Tinjauan Umum Tentang Israf (Berlebih-lebihan) yang meliputi 

Pengertian Israf (Berlebih-lebihan), Pandangan Ulama’ Tentang Israf (Berlebih-

lebihan),  Inventarisasi Ayat Tentang Israf (Berlebih-lebihan). 

Bab ketiga Makan Israf (Berlebih-lebihan) Menurut Al-Qur’an, yang 

meliputi Jenis-jenis Israf (Berlebih-lebihan), Sebab-sebab Terjadinya Israf (Berlebih-

lebihan), Akibat dari perbuatan Israf (Berlebih-lebihan), Larangan berbuat Israf 

(Berlebih-lebihan), Langkah-langkah Menghindari dari perbuatan Israf (Berlebih-

lebihan). 

Bab keempat Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran-saran. 


