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ABSTRAK 

 

Munculnya COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 merupakan 

mimpi buruk bagi warga Indonesia. Wabah tersebut tidak hanya berdapak pada bidang 

kesehatan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, ag ama dan berbagai bidang lainnya. 

Meskipun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik, akan tetapi keresahan akibat wabah 

COVID-19 masih ada sampai hari ini dan tidak sedikit orang yang masih bingung 

bagaimana menyikapinya. Berangkat dari permasalahan itulah, penulis berpendapat 

bahwa cara menyikapi wabah COVID-19 tersebut menarik untuk diteliti. Oleh karena 

itu, penelitian ini nantinya akan memaparkan penjelasan Al-Qur’an terkait kayfiyyat 

atau tata cara menyikapi wabah dan relevansinya dengan konteks masa pandemi 

COVID-19.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 

menggunakan metode deskriptif analitik dan bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan pada 

kualitas data yang telah dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Sumber data primer 

dalam penelitian ini yaitu Tafsir Al-Misbah, dan sumber data sekundernya yaitu buku-

buku, jurnal, artikel dan berbagai data lainnya yang terkait dengan objek penelitian. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa segala musibah datangnya dari 

Allah SWT untuk menguji hambanya, Al-Qur’an menjelaskan berbagai macam cara 

dalam menyikapi musibah tersebut, diantaranya adalah dengan cara sabar dan tawakkal 

sebagaimana penjelasan QS. Al-Baqarah [2]: 155-157 dan QS. al-An’a>m [6]: 102. 

Dua sikap tersebut sangat relevan dengan konteks masa pandemi COVID-19. Karena 

ketika menyikapi pandemi dengan sabar dan tawakkal, selain akan berdampak pada 

perilaku kita menjadi lebih positif, juga akan meningkatkan keimanan kita kepada 

Allah SWT. Sehingga hal tersebut akan membuat diri kita menjadi lebih tenang dan 

dijauhkan dari segala kegelisahan ketika dihadapkan dengan berbagai macam musibah 

yang terjadi. 

Kata Kunci: Al-Qur’an, Menyikapi, Relevansi, COVID-19, Pandemi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wabah merupakan salah satu bentuk musibah atau ujian yang diberikan Allah 

SWT kepada hambanya untuk mengetahui seberapa besar keimanan hambanya 

tersebut.1 Segala musibah yang terjadi di muka bumi ini merupakan atas kehendak dan 

izin Allah SWT, Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat at-Tagha>bun ayat 

11: 

ِصيبَة   إِّلَ  بِِإْذنِ  ٱّلَلِ  ۗ َوَمن يُْؤِمن   بِٱّلَلِ  يَْهدِ  قَْلبَهُۥ ۚ وَ ٱّلَلُ  بُِكل ِ  َشْىء   َعِليم    َما   أََصابَ  ِمن مُّ

  

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan 

izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 

memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu”. 

 

Saat ini, dunia sedang diguncang suatu musibah berupa wabah penyakit 

menular COVID-19. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei 

China.2 Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini COVID-19 (Corona Virus 

Disease 2019) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 

 
1 Ainur Rozin, “Penafsiran Ayat-Ayat Musibah dalam Al-Qur’an: Studi Analisis Penafsiran M. 

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Semarang, 

2015, hlm. 2-3. 

2 Qun Li (dkk.), “Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected 

pneumonia”, The New England Journal of Medicine (N Engl J Med), Vol. 382, No. 13, Maret 2020, hlm. 

1199.  
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syndrome coronavirus 2).3 Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia, pada 

manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, 

hanya saja COVID-19 bersifat lebih masif perkembangannya. 4 

WHO kemudian secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, yang 

bertujuan agar semua negara di dunia meingkatkan kewaspadaannya dalam mencegah 

maupun menangani wabah tersebut.5 COVID-19 telah banyak menyisakan puing-

puing ketakukan pada setiap masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia bahkan 

hingga detik ini.6 Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 telah 

menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib 

dilakukan upaya penaggulangan. Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh 

pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya 

 
3 Irani Thevarajan (dkk.), “Breadth of Concomitant Immune Responses Prior to Patient 

Recovery: a Case Report of non-Severe COVID-19”, NATURE MEDICINE (Nat Med), Maret 2020, 

hlm. tt. 

4 Idah Wahidah (dkk.) “Pandemik Covid-19: Analisa Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat 

dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11, No. 3, 

Desember 2020, hlm. 180. 

5 Hans Tandra, Virus Corona Baru COVID-19 (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), hlm. 5. 

6 Putri Nasdhiyatul Firdausi dkk, “Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat pada Masa 

Pandemi COVID-19”, DAKWATUNA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 6, No. 2, Agustus 

2020, hlm. 283. 
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sosialisasi, penerapan sosial distancing, karantina kesehatan, sampai penetapan 

undang-undang sebagai dasar hukum penindakan.7  

Selanjutnya, dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum 

pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Program vaksinasi  dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi 

karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan moralitas 

serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19.8 Namun sampai saat 

ini, tidak sedikit dari masyarakat yang masih enggan mengikuti vaksinasi karena 

khawatir akan keamanan dan efektifitasnya. Alasan dibalik penolakan dan keraguan 

tersebut sangatlah beragam, seperti tidak yakin terhadap keamanan dan efektififitas 

vaksin, takut terhadap efek sampingnya, tidak mempercayai kegunaan vaksin dan 

karena keyakinan agama (SatgasCOVID-19, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai efektifitas dan keamanan vaksin 

COVID-19 sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat 

terhadap vaksin tersebut. 

Sementara itu, jauh sebelum COVID-19 menyerang, dunia juga telah mencatat 

beberapa wabah mematikan seperti Black Death, Flu Spanyol, Ebola dan sebagainya, 

yang juga memakan korban yang tidak sedikit sebagaimana halnya hari ini. Virus-virus 

 
7 Achmad Syauqi, “Jalan Panjang Covid-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela 

Berdampak pada Perekonomian)”, JKUBS, Vol. 1, No. 1, 2020. hlm. 2. 

8 Setiyo Adi Nugroho, Indra Nur Hidayat. “Efektivitas dan Keamanan Vaksin Covid-19: Study 

Refrensi”, Jurnal Keperawatan Profesional (JKP), Vol. 9, No. 2, 2021. hal. tt. 
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tersebut juga menimbulkan wabah epidemi (cakupan penyebaran daerah/negara) 

maupun pandemi (cakupan penyebaran dunia) yang menyerang dunia di masa 

kontemporer. 9 

Bahkan penyakit mewabah serupa pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW 

masih hidup. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra.10 Dalam 

sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan kebijakan kepada 

umatnya, “Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah maka janganlah kamu 

mendatanginya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar 

darinya.”. Maksud dari hadits ini adalah tidak mendatangi sebuah daerah yang terpapar 

suatu wabah. Begitu juga dengan penduduk yang bermukim di suatu daerah yang 

terjadi sebuah wabah, yaitu dengan tidak keluar dari daerahnya. Karena akan 

menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.11 

Selain itu, Al-Qur’an ternyata juga telah membicarakan masalah yang sama, 

terdapat beberapa ayat yang menceritakan bagaimana wabah diturunkan oleh Allah 

SWT kepada beberapa kaum. Diantaranya adalah kaum-kaum yang mengingkari 

 
9 Aprilia Dewi Ardiyanti, Tanzila Mustaqim. “Korelasi Informasi Al-Qur’an dan Hadis 

terhadap Penanganan Wabah Penyakit Pada Masa Rasulullah dan Kontemporer”. PROSIDING 

KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, Vol. 3, Februari 2021, hlm. 1. 

10 Mukharom. Havis Aravik. “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit 

Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, Jurnal Sosial & 

Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 3, 2020. hlm. 242. 

11 Muhammad Rasyid Ridho. “Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya 

dengan Covid-19”. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 4(1), 2020. hlm. 25. 
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utusan-Nya yaitu para nabi.12 Menurut para saintis muslim, wabah yang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an dapat diidentifikasikan sebagai lintah air, virus sampar dan virus 

cacar. Adapun ayat-ayat terkait wabah tersebut yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 249 yang 

menceritakan tentang ujian pasukan Thalut, QS. Hu>d [11]: 61-68 yang menceritakan 

tentang nabi Shaleh dan kamu Tsamud, kemudian QS. Fi>l [105]: 1-5 tentang wabah 

wabah yang diderita oleh pasukan gajah (ash}ab al-fi>l). 

Al-Qur’an menjelaskan berbagai macam musibah yang terjadi baik berupa azab, 

teguran, dan  ujian bagi setiap manusia. Kemudian Al-Qur’an juga menjelaskan 

mengenai kayfiyyat atau tata cara dalam menyikapi musibah tersebut. Perspektif Islam 

tentu memiliki pengaruh sangat kuat dalam menyadarkan masyarakat untuk melakukan 

tindakan tertentu, termasuk dalam menghadapi wabah COVID-19.13 

Meskipun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 

sebelumnya, akan tetapi keresahan akibat wabah COVID-19 masih ada sampai hari ini, 

yang mana tidak sedikit orang yang masih bingung bagaimana menyikapinya. Padahal 

pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam himbauan seperti memakai masker, 

menjaga jarak dan mencuci tangan. Ataupun protokol Kesehatan seperti PSBB, sosial 

 
12 Aprilia Dewi Ardiyanti, Tanzila Mustaqim. “Korelasi Informasi Al-Qur’an dan Hadis 

terhadap Penanganan Wabah Penyakit Pada Masa Rasulullah dan Kontemporer”. PROSIDING 

KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, Vol. 3, Februari 2021, hlm. 1-2. 

13 Putri Nasdhiyatul Firdausi dkk, “Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat pada Masa 

Pandemi COVID-19”, DAKWATUNA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 6, No. 2, Agustus 

2020, hlm. 285. 
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distancing, belajar daring dan lainnya, tapi masih banyak orang yang tidak terbiasa 

dengan hal baru tersebut. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pembahasan ini 

sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada 

program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta. Karya ilmiah ini nantinya akan membahas tentang beberapa wabah yang 

terjadi pada kaum-kaum terdahulu dan juga memaparkan beberapa solusi yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an tentang cara menyikapi suatu musibah. Yang mana dari 

hal tersebut diharapkan dapat memotivasi atau menumbuhkan kesadaran banyak orang 

dalam menyikapi wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Karena harus disadari 

bersama bahwa memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah semata, melainkan tanggung jawab setiap elemen masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan beberapa objek permasalahan menjadi beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kayfiyyat atau tata cara menyikapi wabah menurut perspektif al-

Qur’an? 

2. Bagaimana relevansinya dengan konteks masa pandemi COVID-19? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kayfiyyat atau tata cara menyikapi wabah menurut perspektif 

al-Qur’an. 

2. Untuk mengetahui relevansinya dengan konteks masa pandemi COVID-19. 

D. Tinjauan Pustaka 

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang 

berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan 

melalui khazanah kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas 

dalam penelitian ini. Adapun yang penulis temukan dari kajian pustaka yaitu sebagai 

berikut: 

Skripsi yang berjudul “Wabah Penyakit Menular pada Kisah-kisah dalam Al-

Qur’an14” yang ditulis oleh Sitti Amalia Latama. Skripsi ini membahas tentang 

pandangan dan perbandingan penafsiran pada tafsir al-Maraghi, Shafwah at-Tafsir, dan 

tafsir al-jami’ li Ahkam Al-Qur’an pada ayat yang menjelaskan kisah-kisah yang 

berkaitan dengan wabah penyakit menular dalam Al-Qur’an serta korelasi nilai-nilai 

moral pada kisah-kisah dalam Al-Qur’an terkait wabah penyakit menular dengan 

konteks kekinian. 

 
14 Sitti Amalia Latama, “Wabah Penyakit Menular pada Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an”, Skripsi 

Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2021. 
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Skripsi yang berjudul “Perspektif Al-Qur’an tentang Musibah (Telaah Tafsir 

Tematik tentang Ayat-Ayat Musibah)15” yang ditulis oleh Ade Tisa Subrata. Skripsi ini 

membahas tentang bentuk-bentuk musibah yang digambarkan dalam Al-Qur’an. 

Tulisan ini hanya membatasi permasalahan yang dikaji hanya berkisar pada musibah 

dan azab serta rahmat. 

Skripsi yang berjudul “Musibah dalam Perspektif Al-Qur’an (Study Analisis 

Tafsir Al-Jailani Karya Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani)” yang ditulis oleh Abdul 

Rojak16. Skripsi ini membahas tentang penafsiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani 

terhadap ayat-ayat tentang musibah dalam tafsir Tafsir al-Jailani serta relevansi 

pemikirannya tentang musibah dalam konteks kehidupan sekarang. 

Skripsi dengan judul “Musibah dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Ibriz li 

Ma’rifati Tafsir Al-Qur’an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa” yang ditulis oleh Nyla 

Uswatun Husniyah. Skripsi ini membahas tentang penafsiran KH. Bisri Mustofa 

terhadap ayat-ayat tentang makna musibah dalam “Tafsir Al-Ibriz li Ma’rifati Tafsir 

Al-Qur’an Al-Aziz” serta relevansi pemikirannya tentang musibah dalam konteks 

kehidupan sekarang. 

 
15 Ade Tisa Subrata, “Perspektif Al-Qur’an tentang Musibah: Telaah Tafsir Tematik tentang 

Ayat-Ayat Musibah”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. 

16 Abdul Rojak, “Musibah dalam Perspektif Al-Qur’an: Study Analisis Tafsir Al-Jailani Karya 

Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani”, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2019. 



 
 

9 

 

Kemudian penulis juga menemukan tesis dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat 

Musibah Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab17” yang ditulis oleh M. Thohir. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat musibah menurut 

Hamka dan M. Quraish Shihab yang meliputi pembahasan mengenai persamaan dan 

perbedaan penafsiran, kekurangan dan kelebihan penafsiran yang satu dengan yang 

lain tentang hakikat musibah, sebab terjadinya musibah dan sikap dalam menghadapi 

musibah. 

Adapun dalam bentuk artikel jurnal, juga terdapat beberapa karangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya: Korelasi Inforrmasi Al-Qur’an dan 

Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan 

Kontemporer18 yang ditulis oleh Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzila Mustaqim. Jurnal 

ini membahas tentang wabah yang terjadi di masa lampau yang mana hal tersebut 

ternyata sudah dijelaskan Hadis Nabi serta ayat-ayat Al-Qur’an hingga masa 

kontemporer. 

Kemudian artikel jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam pada Edaran 

Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19”, yang ditulis oleh Alif Jumai 

Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, dan Hayatullah Mubarak. Penelitian ini membahas 

tentang kebijakan ataupun edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan MUI dalam 

 
17 M. Tohir, “Penafsiran ayat-ayat Musibah menurut Hamka dan M. Quraish Shihab”, Tesis 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011. 

18 Aprilia Dewi Ardiyanti, Tanzila Mustaqim. “Korelasi Informasi Al-Qur’an dan Hadis 

terhadap Penanganan Wabah Penyakit Pada Masa Rasulullah dan Kontemporer”. PROSIDING 

KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, Vol. 3, Februari 2021.  
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melawan penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat apakah edaran tersebut sesuai syariat atau justru 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Selanjutnya artikel jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Musibah Pandemi Covid-19 dan Implikasinya pada Sikap Umat dalam Menghadapi 

Wabah Covid-19”, ditulis oleh Sasa Sunarsa. Jurnal tersebut membahas tentang hakikat 

sebenarnya dari musibah menurut Al-Qur’an serta relevansi musibah dengan wabah 

Covid-19 menurut tinjauan hukum islam. 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu terletak 

pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian-penelitian sebelumnya lebih 

memfokuskan pembahasannya pada kisah-kisah wabah yang terjadi pada umat 

terdahulu sebagaimana diceritatakan Al-Qur’an dan Hadis, ataupun fokusnya yaitu 

pada persoalan musibah secara umum. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu lebih 

kepada kayfiyyat atau tata cara menyikapi suatu wabah menurut perspektif Al-Quran 

dan relevansinya dengan konteks masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, penulis 

beranggapan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Karena sejauh bacaan 

penulis, belum ada karya tulis yang meneliti tentang wabah sebagaimana yang 

difokuskan dalam penelitian ini. 
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E. Kerangka Teoritik 

Wabah merupakan salah satu bentuk dari musibah, dan segala musibah yang 

terjadi merupakan bagian dari Qhada dan Qadar Allah SWT, sebagaimana firman-Nya 

dalam Al-Qur’an surah al-Ḥadi>d ayat 22: 

ِلكَ  َعلَى ٱّلَلِ  ن قَْبلِ  أَن نَْبَرأََها   ۚ إِنَ  ذََٰ ب   م ِ ِصيبَة   فِى ٱْْلَْرِض  َوّلَ  فِى   أَنفُِسُكمْ  إِّلَ  فِى ِكتََٰ  َما   أََصابَ  ِمن مُّ

 يَِسير  

 

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah.” 

 

Terkait ayat tersebut al-Syaukani menjelaskan bahwa musibah ada dua 

kategori; pertama, musibah yang terjadi di bumi seperti kemarau panjang, banjir, 

gempa, angin ribut, dan lain-lain. Kedua, musibah yang ada dalam diri manusia itu 

sendiri seperti penyakit, pelaksaan hukum pidana, kehidupan yang lemah dan 

sebagainya.19 Kedua macam musibah tersebut pada dasarnya adalah sama, yang 

berakibat pada penderitaan jiwa. 

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan terkait cara 

menyikapi suatu musibah (dalam hal ini wabah), namun dalam penelitian ini penulis 

membatasinya dan lebih berfokus penjelasan QS. al-Baqarah [2]: 155-156 dan QS. al-

An’a>m [6]: 102. 

  

 
19 Al-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami’ baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-

Tafsir Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 176. 
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F. Metode Penelitian 

Agar sebuah penelitian terlaksana dengan baik dan sistematis, metode 

merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Sehingga tujuan yang 

akan dicapai dapat berjalan dengan baik dan sampai pada kesimpulan yang optimal. 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berdasarkan pada kualitas 

data-data yang telah diuraikan dan dianalisa secara sistematis. Penelitian yang 

mengedepankan data-data kualitatif tersebut berupa: ayat-ayat Al-Qur’an, Hadis 

dan sunnah nabi, asar sahabat, perdapat-pendapat para ulama, riwayat, pengertian 

bahasa dan lafaz Al-Qur’an, serta kaedah maupun teori ilmu pengetahuan.20 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur’an terkait musibah menjadi objek 

utama. Adapun sumber data yang dikumpulkan terdiri dari sumber-sumber primer 

dan sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama atau pokok dalam 

kajian, yaitu Tafsir Al-Mishbah. 

b. Sumber data sekunder 

Sedangkan data sekundernya menggunakan literatur-literatur lain yang 

berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber tersebut berupa buku-buku, jurnal, 

 
20 Alfatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 153. 
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artikel online, dan berbagai data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Disamping itu penulis juga menggunakan kamus-kamus sebagai sumber 

pembantu. 

3. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

mengedepankan kajian pustaka dengan mengambil data-data tertulis dari buku, 

jurnal, kamus, maupun berbagai literatur  yang terdapat di dalam perpustakaan.21 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian.22
 Dengan demikian, maka langkah utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Mengingat penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penulis 

melakukan penghimpunan buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini, yang selanjutnya akan diklasifikasikan 

berdasarkan bahasan tema dan akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan. 

5. Analisa Data 

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode deskriptif 

analitik, yaitu upaya untuk mendeskripsikan musibah secara objektif dan 

proporsional dan kemudian dianalisis. Data dideskripsikan sesuai arah penelitian, 

 
21 Ahmad tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4. 

22 Neni Hasnunidah, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), 

hlm. 87. 
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kemudian dianalisa secara struktural. Dengan ungkapan lain, penulis mulai 

mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder secara selektif yang 

berkenaan dengan ayat-ayat musibah secara umum dan kaitannya dengan fokus 

kajian ini yaitu wabah, untuk kemudian dianalisa.  

Setelah membaca, menelaah dan menganalisa, maka selanjutnya penulis 

berupaya menyimpulkan fokus kajian secara relevan berdasarkan hasil analisis 

terhadap teks dan berbagai bentuk jawaban dari rumusan masalah. Proses penarikan 

kesimpulan ini dilakukan secara induktif maupun deduktif. Penggunaan metode 

induktif yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus, 

sementara metode deduktif dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal 

yang bersifat umum.23 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis, maka dalam 

penulisan karya ilmiah ini akan digunakan sitematika sebagai berikut: 

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang problem akademik 

yang melatarbelakangi permasalahan yang akan dibahas. Kemudian difokuskan dalam 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan telaah pustaka 

sebagai bukti kebaharuan tema yang diteliti. Kemudian juga dibahas mengenai 

 
23 Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 43-45. 
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kerangka teori, metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahas. 

Bab kedua membahas tentang pengertian wabah, sejarah wabah, macam-

macam wabah, ruang lingkup wabah, dan sekilas tentang virus corona serta macam-

macamnya. 

Bab ketiga memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an terkait wabah serta ayat-ayat 

terkait cara menyikapinya. 

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dengan kata lain, bab 

ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah sistematis berdasarkan pengolahan dan 

analisa data. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dinarasikan sedemikian 

rupa. 

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan serta saran dan 

masukan. Ini adalah langkah akhir penulis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini 

penulis berharap dapat memberikan dorongan dan inspirasi sebagai upaya perbaikan 

penelitian kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang cara menyikapi wabah menurut 

perspektif Al-Qur’an dan relevansinya dengan konteks masa pandemi COVID-19 

sebaga topik kajian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengandung perumpamaan yang 

ditujukan sebagai pelajaran atau I’tibar bagi manusia agar lebih mudah 

dipahami dan diamalkan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang cara menyikapi 

wabah antara lain: 

a. QS. Al-Baqarah [2]: 155-157, ayat ini menjelaskan bahwa segala ujian dan 

cobaan datangnya dari Allah, dan kita harus menyikapinya dengan sabar. 

Karena orang-orang yang bisa menyikapi ujian dengan sabar itulah yang 

akan memperoleh rahmat serta petunjuk dari Allah SWT. 

b. QS. Al-An’a>m [6]: 102, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus bertawakkal 

kepada Allah, yaitu berserah diri kepada-Nya setelah kita berusaha 

maksimal. Karena Allah-lah pencipta dan pemelihara segala sesuatu.  

2. Sabar dan tawakkal merupakan dua sikap yang sangat relevan dalam menyikapi 

pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Karena ketika menyikapi pandemi 
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dengan sabar dan tawakkal, selain akan berdampak pada perilaku kita menjadi 

lebih positif, juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. 

Sehingga hal tersebut akan membuat diri kita menjadi lebih tenang dan 

dijauhkan dari segala kegelisahan ketika dihadapkan dengan berbagai macam 

musibah yang terjadi. 

3. Implementasi sabar dan tawakkal dalam konteks pandemi COVID-19 yaitu 

dengan cara menahan emosi, pikiran, perkataan dan perbuatan negatifnya 

dengan didukung sikap optimis, pantang menyerah, dan tidak mengeluh 

sehingga tidak mengganggu kesehatan mentalnya. Ikhtiar yang bisa kita 

lakukan adalah dengan dengan mematuhi protokol kesehatan, diantaranya 

adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengonsumsi 

makanan yang sehat dan bergizi, olahraga, dan lain-lain.  

B. Saran 

Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk serta sumber ilmu pengetahun cukup 

menarik untuk terus dikaji dan didalami. Oleh karena itu penulis mengajak diri 

sendiri dan para pembaca sekalian untuk lebih mempelajari dan mendalami 

makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an. Sehingga segala persoalan dan 

permasalahan dalam kehidupan bisa kita sikapi dengan lebih bijak dan benar, 

yakni sesuai dengan pedoman yang tertulis dalam Al-Qur’an.  

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kajian tentang cara 

menyikapi wabah perspektif Al-Qur’an dan relevansinya dengan konteks masa 
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pandemi COVID-19 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang 

perlu dikaji lebih dalam tentang musibah khususnya wabah dalam berbagai 

perspektif. Untuk itu, penulis berharap semoga kajian ini menjadi kontribusi untuk 

kajian-kajian tentang wabah selanjutnya sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang 

sudah ada.  
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