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TAFSIR 

Optimalisasi Sarana Pendidikan 
dan Pengembangan Diri 

OLEH: Muhammad Amin 

K
etika lahir ke muka bumi, Allah 
menganugerahkan sejumlah sarana untuk 
manusia. Dalam Q.S. An-Nahl (16): 78 
tercantum tiga sarana atau alat penting 

yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia 
yang lahir ke dunia. Tiga sarana itu selayaknya 
dapat dipergunakan oleh manusia untuk 
pendidikan dan pengembangan potensi dirinya 
menuju keadaan yang lebih baik. 

\~~, \1;J, -=~:J ~ 'i ~,::f ·· -~~ · ~ ~,: t Atr ~J - u ~ ...... ~ .:r- r-·:?" 'J 

z,J~r*='~' i~~~j~~~~:;~~rw 
"Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu da
lam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 
memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 
agar kamu bersyukur." 

Tiga sarana itu disebut dalam Q.S. An-Nahl (16): 
78 sebagai a::~am' <E-"ll) , al-abshiir ()~~\) dan 
al-afidah (iJ.:/11). Untuk menangkap pes an yang 
terkandung dalam ayat ini secara lebih utuh, ada 
baiknya dikemukakan pengertian tiga kata terse
but di atas. 

Sarana yang pertama adalah as-sam' <&"ll) 
. Menurut Al-Ashfahani, dalam karyanya al

Mufradiit jf Gharfb Al-Qur'cin, kata as-sam' <&"ll) 
bermakna potensi untuk menangkap suara-suara. 
Kata as-sam' <E "II) kerap diterjemahkan dengan 
kata pendengaran atau mendengar. Selain makna 
pendengaran, masih menurut Al-Ashfahani, kata 
as-sam' <E "'11) juga mengandung makna pema
haman . 

. Setelah kata as-sam' (~I) adalah kata al
abshiir ()~~I) yang merupa an jamak dari kata 
bashar ~). Kata ini memiliki dua pengertian. 
Pertama, bashar adalah penglihatan atau anggota 
tubuh.yang dapat melihat. Dalam bahasa Al-Ash-
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fahani, al-jiirihah al-nozhirah .(organ tubuh yang 
dapat melihat). Dengan demikian, pengertian bas
har yang pertama adalah 'mata'. Pengertian seper
ti ini dapat dilihat dari firm an Allah pad a ayat yang 
terletak sebelum ayat yang dibahas di atas, yaitu 
pada Q.S. al-Nahl (16): 77. 

Kedua, kata bashar ~) memiliki arti po
tensi yang terdapat pada organ tubuh itu. Dengan 
demikian, pengertian bashar yang kedua adalah 
'penglihatan'. Makna kata bashar dalam pengerti
an seperti ini dapat dilihat pada firman Allah pada 
Q.S. Qaf (50) : 22. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
kata bashar memiliki dua makna: (1) organ tubuh 
untuk melihat atau yang sering disebut sebagai 
mata; (2) potensi yang terdapat pada organ tubuh 
atau pada mata itu untuk melihat yang biasa kita 
sebut sebagai penglihatan. Penglihatan itu dapat 
berupa penglihatan dengan mata fisik, dan dapat 
juga berupa penglihatan dengan mata hati atau 
kalbu. 

Sarana ketiga yang dianugerahkan oleh Allah 
sebagaimana tercantum pada Q.S. An-Nahl (16): 
78 adalah al-afidah (;.i£~1) yang merupakan ja
mak dari kata fu 'iid c~i§). Al-Ashfahani menyata
kan bahwa makna kata jU'cid <~~) sama dengan 
makna kata qalb (.,_Jj), yang sering diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia dengan makna kalbu. 
Sejumlah ulama berpendapat bahwa kata fu 'ad 
(.>~) bermakna aka!. Quraish Shihab (2002, 7: 
303) cenderung memaknai kata jU 'Qd ini sebagai 
gabungan daya pikir dan day a kalbu. Kata fu 'ad 
tercantum dalam Al-Quran sebanyak lima kali, an
tara lain pada Q.S. al-Najm (53): 11. 

(or : "l ss ~ ~~~ .;.5.5' ~ 
Artinya: Kalbunya tidak mendustakan apayang te
lah dilihatnya. 

Demikianlah pengertian kata as-sam'(~ "H), 
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