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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian(ukuran)  terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; 

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara 
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-

lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu.” (Q.S. Al-Maidah: 48) 
 

 هدبا عدمحأَنَّ مو لَه كرِيالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و أَنْ الَّ إِلَه دها أَشأَنو
 ورسولُه، رضيت بِاِهللا ربا، وبِمحمد رسوالً، وبِاِإلسالَمِ دينا

"Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba 

dan utusan-Nya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, aku ridha Muhammad 
sebagai Rasul dan aku ridha Islam sebagai agamaku." (HR. Muslim 1/290) 
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ABSTRAK 
 

Palestina atau yang mempunyai nama klasik Kan’an adalah wilayah yang 
sejak dahulu hingga sekarang menjadi tanah sengketa antara umat Islam dan 
Yahudi. Karena bagi kedua agama ini, Palestina tidak sekedar tempat hidup, tetapi 
mempunyai nilai spiritual. Palestina yang pada awalnya dihuni oleh mayoritas 
umat Islam perlahan-lahan tersingkir dan menjadi wilayah kependudukan Israel.  

Penjajahan Israel/Yahudi di tanah Palestina hingga saat ini bukan hanya 
karena alasan perebutan wilayah sebagai tempat hidup.  Tetapi isu tentang ”tanah 
yang dijanjikan” menjadi faktor utama bagi mereka untuk menduduki wilayah 
tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan sebuah 
penelitian dengan judul ”Konsep Tanah yang Dijanjikan dalam Al-Qur’an dan 
Perjanjian Lama (Studi Perbandingan)”. 

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah konsep tanah yang 
dijanjikan di dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Lama?. Apa persamaan dan 
perbedaannya?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep 
tanah yang dijanjikan di dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Lama, persamaan dan 
perbedaannya. 

Skripsi ini termasuk dalam penelitian perpustakaan (library research) dengan 
menggunakan metode pendekatan komparatif normatif, yang sumber datanya 
diperoleh dari buku-buku maupun tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah 
penyelidikan. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis secara 
kualitatif komparatif, kemudian hasil analisis disimpulkan secara deduktif untuk 
mencari perbandingan konsep tanah yang dijanjikan di dalam Al-Qur’an dan 
Perjanjian Lama. 

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa dari segi kesamaan, 
secara garis besar kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan 
hampir sama, yakni kisah panjang dan melelahkan perjalanan bangsa Israel 
menuju tanah suci Palestina, meskipun ada perbedaan di beberapa titik kisahnya. 
Dan persamaan dalam menggambarkan bangsa Israel yang selalu mengeluh dan 
durhaka kepada Tuhan dan nabi-nabinya. Sedangkan perbedaannya, di dalam 
Perjanjian Lama dijelaskan dan disebutkan secara berulang-ulang bahwa tanah 
Kan’an/Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang 
mereka sejak nabi Ibrahim hingga selama-lamanya, dan bangsa Israel 
diperintahkan untuk merebut dari bangsa yang ada didalamnya dan 
mendudukinya. Karena itu adalah tanah milik mereka dengan batas-batas wilayah 
yang jelas yang telah ditentukan Tuhan untuk mereka kuasai. Sedangkan di dalam 
Al-Qur’an tidak sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Lama, 
bahwa Tuhan hanya memerintahkan untuk memasukinya, bukan menguasai. Dan 
yang diperintahkan adalah nabi Ibrahim dan keluarga pada masa itu dan umat 
Musa pada masa itu. Serta wilayah tanah yang dijanjikan tidak disebutkan dengan 
jelas sebagaimana di dalam Perjanjian Lama. 
 
Kata Kunci: Tanah yang Dijanjikan, Al-Qur’an, Perjanjian Lama 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang telah memudahkan jalan 

dan memberikan pemahaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Konsep Tanah yang Dijanjikan dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Lama 

(Studi Perbandingan)”. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang 

mengikuti ajarannya hingga akhir kelak.amiin. 

Palestina atau yang mempunyai nama klasik Kan’an adalah wilayah yang 

sejak dahulu hingga sekarang menjadi tanah sengketa antara umat Islam dan 

Yahudi. Penjajahan Israel/Yahudi di tanah Palestina hingga saat ini bukan sekedar 

alasan perebutan wilayah sebagai tempat hidup.  Tetapi isu tentang ”tanah yang 

dijanjikan” menjadi faktor utama mereka berusaha menduduki wilayah tersebut. 

Dalam kepenulisan skripsi ini penulis telah meneliti dengan baik dari analisis 

dokumen-dokumen, bahwa konsep ”Tanah yang Dijanjikan” yang dijelaskan di 

dalam Al-Qur’an tidaklah sama dengan yang ada di Perjanjian Lama.   

Skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat menjadi wacana bagi 

seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa Perbandingan Agama 

(Ushuluddin). 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis 

banyak mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari berbagai pihak. Melalui 
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karya ini, penulis menyampaikan teriam kasih kepada: 

1. Dr. M.A, Fattah Santoso, M.Ag Selaku Dekan FAI UMS. 

2. Dr. H. Syamsul Hidayat, M. Ag selaku Kaprodi Ushuluddin FAI UMS dan 

Pembimbing I, yang dengan sabar mengoreksi dan memberikan sumbangan 

pemikirannya kepada penulis. 

3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag Selaku Pembimbing II, yang dengan sabar 

mengoreksi dan memberikan sumbangan pemikirannya kepada penulis. 

4. Seluruh dosen FAI, dosen-dosen Ushuluddin khususya yang telah memberikan 

ilmu yang berharga dan tak terhingga kepada penulis. 

5. Segenap pimpinan  dan karyawan di perpustakaan UMS dan TU FAI UMS 

yang telah membantu penulis guna melengkapi administrasi dan buku yang 

dibutuhkan. 

6. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan kepada 

pihak-pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan jazakumullah khairan 

katsira. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

 

Surakarta, 05 Juli 2012 

  Penulis 

 

  (Erviana Nur Izzati) 
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