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Tafsir Surat Al-Alaq 

(ayat 1 - 5) 

                                     

                    

Surat Al-‘Alaq dinamakan juga surat Iqra’ atau surat Al-Qalam, periode turun Makkiyah 
dan terdiri dari 19 ayat. Di surat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca 
disertai adanya penjelasan tentang kekuasaan Allah SWT terhadap manusia dan penjelasan sifat-
sifatnya. Juga disebutkan keterangan tentang pembangkangan sebagian menusia dan balasan 
yang sesuai dengan perbuatan. 

Syarah/Penjelasan: 

Dalam Shahih-nya Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. yang artinya demikian, 
“Wahyu pertama yang sampai kepada Rasul SAW adalah mimpi yang benar. Beliau tidak pernah 
bermimpi kecuali hal itu datang seperti cahaya Shubuh. Setelah itu beliau senang berkhalwat. 
Beliau datang ke gua Hira dan menyendiri di sana, beribadah selama beberapa malam. Untuk itu 
beliau membawa bekal. Kemudian kembali ke Khadijah dan membawa bekal serupa. Sampai 
akhirnya dikejutkan oleh datangnya wahyu, saat beliau berada di gua Hira. Malaikat datang 
kepadanya dan berkata, “Bacalah!” Beliau menjawab, “Aku tidak bisa membaca.” lalu 
Rasulullah saw. berkata, “Lalu di merangkulku sampai terasa sesak dan melepaskanku. Ia 
berkata, ‘Bacalah!’ Aku katakan, ‘ Aku tidak bisa membaca.’ Lalu di merangkulku sampai terasa 
sesak dan melepaskanku. Ia berkata, 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (Al-Hadits). 

Dengan demikian maka awal surat ini menjadi ayat pertama yang turun dalam Al-Qur’an 
sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia. Wahyu pertama yang sampai kepada Nabi saw. 
adalah perintah membaca dan pembicaraan tentang pena dan ilmu. Tidakkah kaum Muslimin 
menjadikan ini sebagai pelajaran lalu menyebarkan ilmu dan mengibarkan panjinya. Sedangkan 
Nabi yang ummi ini saja perintah pertama yang harus dikerjakan adalah membaca dan 
menyebarkan ilmu. Sementara ayat berikutnya turun setelah itu. Surat pertama yang turun secara 
lengkap adalah Al-Fatihah. 
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Pengertian ringkas ayat-ayat di atas adalah:  

Bacalah…Agar Rasulullah SAW menjadi orang yang ‘bisa’ membaca, setelah tadinya 
tidak. Bacalah dengan nama Tuhanmu, maksudnya dengan kekuasaan-Nya. Nama (ism) adalah 
untuk mengenali jenis dan Allah dikenali melalui sifat-sifat-Nya. Dia yang menciptakan semua 
makhluk dan menyempurnakan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki-Nya. Dan Allah swt. 
telah menciptakan manusia dari ‘segumpal darah’ – al-‘alaq. 

Bacalah, (ya Muhammad). Dan Tuhanmu lebih mulia dari setiap yang mulia. Karena 
Allah SWT yang memberikan kemuliaan dan kedermawanan. Maha Kuasa daripada semua yang 
ada. Perintah membaca disampaikan berulang-ulang karena orang biasa perlu pengulangan 
termasuk juga Rasulullah SAW.  Karena Allah sebagai Dzat yang paling mulia dari semua yang 
mulia, apa susahnya memberikan kenikmatan membaca dan menghapal Al-Qur’an kepadamu 
tanpa sebab-sebab normal. Firman Allah, 

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu 
pandai) membacanya.” (Al-Qiyamah: 17). 

“Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) Maka kamu tidak akan lupa.” 
(Al-A’la: 6). 

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia dan mengajarkan manusia untuk 
saling memahami dengan pena, meski jarak dan masa mereka sangat jauh. Ini merupakan 
penjelasan tentang salah satu indikasi kekusaan dan ilmu (manusia). 

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al-‘alaq) 

Allah memberikan insting dan kemampuan berpikir kepada manusia yang menjadikannya 
mampu mengkaji dan mencerna serta mencoba sampai ia mampu menyibak rahasia alam. 
Dengan demikian ia dapat menguasai alam dan menundukkannya sesuai dengan yang 
diinginkannya. 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (Al-Baqarah: 29). 

“Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya” (Al-Baqarah: 31). 

Nampaknya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk membaca secara umum dan 
khususnya membaca Al-Qur’an. Setelah itu Allah menjelaskan bahwa hal itu sangat mungkin 
bagi Allah yang menciptakan semua makhluk dan menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Dia-lah yang Maha Mulia dan tidak pelit terutama terhadap Rasul-Nya. Dialah yang 
mengajarkan manusia dengan pena tentang apa yang belum pernah diketahuinya. 
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Makna kata AL-’ALAQ (‘Segumpal darah’): 

Jika kita terus mempelajari fakta-fakta yang diberitakan dalam Al Qur'an mengenai 
pembentukan manusia, sekali lagi kita akan menjumpai keajaiban ilmiah yang sungguh penting. 

Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan 
lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai "zigot" dalam ilmu biologi ini akan segera 
berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi "segumpal daging". Tentu saja 
hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop. 

Namun, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat 
pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi dengan carangnya. Melalui 
hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi 
pertumbuhannya. (Moore, Keith L., E. Marshall Johnson, T. V. N. Persaud, Gerald C. Goeringer, Abdul-Majeed A. Zindani, and Mustafa A. 

Ahmed, 1992, Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Makkah, Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah, s. 36) 

Di sini, pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al Qur'an terungkap. Saat merujuk 
pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu, Allah menggunakan kata "'alaq" dalam Al 
Qur'an: 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari 'alaq (‘segumpal darah’). Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah." 
(Al Qur'an, 96:1-3) 

Arti kata "'alaq" dalam bahasa Arab adalah "sesuatu yang menempel pada suatu tempat". 
Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh 
untuk menghisap darah. 

Tentunya bukanlah suatu kebetulan bahwa sebuah kata yang demikian tepat digunakan 
untuk zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Al 
Qur'an merupakan wahyu dari Allah, Tuhan Semesta Alam. 

   

Gambar 1: Zigot menempel di dinding Rahim  
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Gambar 2: Cara Zigot membelah diri 

Pada tahap awal perkembangannya, bayi dalam rahim ibu berbentuk zigot, yang 
menempel pada rahim agar dapat menghisap sari-sari makanan dari darah ibu. Gambar 1 di atas 
adalah zigot yang terlihat seperti sekerat daging. Informasi ini, yang ditemukan oleh embriologi 
modern, secara ajaib telah dinyatakan dalam Al Qur'an 14 abad yang lalu dengan menggunakan 
kata "'alaq", yang bermakna "sesuatu yang menempel pada suatu tempat" dan digunakan untuk 
menjelaskan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. 

 

Gambar 3:Konsepsi Pembuahan (Jutaan Sperma berebut menembus Ovum) 
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Makna kata IQRA’: 

Pemahaman iqra itu sederhana. Dekatkan semua yang ada di sekeliling ke dalam pikiran 
kita sebagai bahan pertimbangan untuk bertindak. Tindakan tersebut merupakan wujud tanggung 
jawab keberadaan manusia di muka Bumi. 

Hal tersebut diiungkapkan Prof. Dr. Ir. Iping Supriana, DEA. Beliau adalah penggagas, 
peneliti, dan pemrogram piranti DMR (Digital Mark Reader). Sehari-harinya Iping  adalah dosen 
di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB. Pernyataan beliau dilontarkan dalam 
Diskusi Tafsir Surat Al-Alaq ayat 1-5, dari sudut pandang informatika.  Diskusi ini 
dilangsungkan pada Senin, 13 Juni 2011 di Ruang Rapat Pembina Rumah Alumni Salman ITB. 
Sebagai penanggap, hadir Ustadz Aceng dari Divisi Pelayanan dan Dakwah YPM Salman ITB. 

Pembahasan lima ayat pertama Surat Al-Alaq ini memang cukup panjang. Bahkan 
mungkin ayat-ayat tersebut akan terus dibahas pada beberapa pertemuan mendatang, dengan 
sudut pandang yang berbeda. Setelah pekan sebelumnya istilah iqra dibahas dari sisi semiotika, 
berkembang usulan untuk membahas istilah tersebut dari sudut pandangnya sebagai ahli sensor. 
Selain itu, sebagai penutup, kelima ayat ini menurutnya perlu dibahas dari sisi pendidikan dan 
psikologi. 

Jika Allah hendak membahas sesuatu panjang lebar dalam Al-Quran, biasanya intisarinya 
disampaikan dalam ayat-ayat awal sebuah surat. Lima ayat pertama Surat Al-Alaq ini—selain 
memang menjadi awal surat—juga merupakan wahyu yang pertama turun. Karena itu, tidak 
heran jika maknanya memang dalam dan dapat dikupas dari berbagai sudut pandang. 

Hidup identik dengan membaca. Bahkan menurut Iping, setiap detik hidup ini adalah 
membaca. Layaknya komputer, hidup adalah rangkaian input-process-output. Hanya saja, 
manusia memiliki alat yang berbeda, ada mata, tangan, telinga, dan anggota tubuh lainnya. 
Tanpa membaca misalnya, seseorang tak dapat mengendarai mobil. Sebab setiap waktu ia harus 
membaca jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan yang lainnya. Jika mendaki gunung, kita hanya 
akan bisa pulang kembali bila memiliki mekanisme baca-simpan-cari (read, save and retrieve). 

Setiap orang bisa saja membaca objek yang sama. Namun yang membedakan adalah 
kualitas pembacaannya. Pada masa jahiliyyah dahulu, kondisi kehidupan masyarakat didominasi 
oleh pembacaan yang salah. Membaca yang benar—dalam arti menyeluruh—harus menjadi 
bagian dari hidup seorang muslim. 

Manusia menurut Iping, baru dapat dimintai pertanggungjawaban setelah mampu 
membaca dalam arti luas. Sebab kemampuan membaca adalah tanda berfungsinya akal 
seseorang. Iping mengutip sebuah hadits, “Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal”. 

Kualitas pembacaan juga ditandai dengan kedalaman atau kejauhan pandangan. Dengan 
hanya sedikit indikator atau tanda, seharusnya setiap Muslim mampu membaca jauh melebihi 
apa yang dilihatnya. Mampukah kita misalnya, membaca laut pada kedalaman 7 kilometer? 
Bagaimana kita bisa membaca benda-benda di langit? 
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Pembacaan-pembacaan yang jauh 
seperti ini baru lazim dilakukan masyarakat 
Jepang. “Kalau mereka mau, 10% rakyat 
Jepang bisa hidup hanya dengan 
mengandalkan bambu,” tutur Iping. Hal ini 
karena mereka bisa menjelaskan bambu dari 
segala aspeknya. Mereka bisa membaca 
sesuatu yang tidak bisa dibaca orang lain. 

Gambar 4: Skala Tata Surya kita 

Selain membaca, pemahaman iqra 
dalam arti luas berkaitan juga dengan sistem 
penyimpanan atau memori, dan cara 
pemanfaatan memori tersebut. Dalam hidup 
kita, membaca sering menjadi sia-sia karena 
kita menyimpan banyak data yang tidak 
perlu. Pembacaan yang berkualitas perlu 
penyimpanan secara efisien. Kita perlu 
upaya menyimpan data secara sistematis. 
“Karena yang paling penting setelah 
menyimpan adalah mencari,” tegas Iping.  
Bila pembacaan yang berkualitas tersebut 
dilakukan, kita akan mampu mengambil 
tindakan dan tanggung jawab yang efisien. 
“Dalam satu waktu, akan banyak hal yang 
bisa kita lakukan,” ujarnya. 

Kemampuan mencari ini juga cukup 
penting diterapkan dalam Alquran. Iping 
yang juga penggagas Qur’an Digital, 
menyebutkan setidaknya ada empat 
keterkaitan dalam Alquran yang perlu 
dipetakan agar mempermudah pencarian. 

Pertama, keterkaitan pragmatik. Pragmatik adalah ilmu berkenaan dengan syarat-syarat 
yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Kedua, 
keterkaitan sintaktik. Sintaktik adalah ilmu mengenai tata kalimat. Ketiga, keterkaitan semantik. 
Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat. Terakhir, keterkaitan statistik, berupa 
jumlah suatu kata dalam suatu surat dan dalam Alquran secara keseluruhan. (mari kita lihat demo 
Digital-Qur’an..) 

 

Iqra’  Qolam  Ya’lam 

 


