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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tanah kan’aan adalah tanah kakek moyang semua keturunan 

Abraham/Ibrahim. Kakek moyang umat manusia ketiga agama (Yahudi, kristen, 

dan Islam) itu hidup dan mati disana (Trias Kuncahyono, 2011:96) 

Palestina adalah sebuah nama untuk menyebut wilayah barat daya negeri 

Syam. Sebuah wilayah yang terletak di bagian barat benua Asia dan bagian 

pantai timur Laut Tengah. Palestina terletak di titik strategis penting, karena 

dianggap sebagai penghubung antara benua Asia dan Afrika, di samping sebagai 

sentra yang mempertemukan wilayah dunia Islam. 

Kan’an merupakan nama klasik dari Palestina. Dinamakan Kan’an karena 

yang pertama kali bermukim di sini yang dikenal dalam sejarah adalah bangsa 

Kan’an, mereka datang dari Jazirah Arab sekitar 2500 tahun SM. Adapun nama 

Palestina sendiri diambil dari salah satu  bangsa pelaut, kemungkinan mereka 

datang dari daerah barat Asia kecil dan wilayah laut Ijah sekitar abad ke-12 SM. 

Nama ini diketemukan diukiran Mesir dengan nama “Ba Lam Sin Ta, PLST”. 

Adapun penambahan Nun “N” kemungkinan untuk menunjukan kata plural atau 

jama’. Mereka bermukim di wilayah-wilayah pesisir dan berasimilasi dengan 

orang-orang Kan’aan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun orang-orang 

Kan’aan memberikan nama buat tanah wilayah tersebut dengan nama mereka 
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(orang-orang Palestina). 

Mengenai bentuk dan batas-batas wilayah Palestina pada zaman dahulu 

belum dikenal secara konkrit seperti sekarang, kecuali pada masa penjajahan 

Inggris atas Palestina tahun 1920-1923. Dalam perjalanan sejarahnya, penetapan 

batas wilayah ini terkadang menyempit dan meluas, namun secara umum ada hal 

yang konstan tentang wilayah ini bahwa ia tetap terletak di antara Laut Tengah, 

Laut Mati dan Sungai Jordan sebagai bagian dari wilayah negeri Syam. 

(http://alhikmah.ac.id/2011/sejarah-palestina-dan-rakyatnya-bag-ke-1-tanah-

palestina/. Diakses pada 29 Maret 2012 pukul 10.05 WIB) 

Kesuburan tanah Palestina dan kondisi iklimnya yang stabil serta letaknya 

yang strategis , mendorong banyak orang untuk tinggal disana sejak zaman 

dahulu hingga saaat ini. Letak geografis Palestina yang tepat berada ditengah 

negara-negara yang berada di lembah sungai Nil, Mesopotamia, dan Anatolia 

memiliki peran sangat besar dalam penulisan sejarahnya. Oleh karena itu, 

Palestina memiliki andil yang cukup besar dalam menjalin hubungan peradaban 

antara berbagai negara dibelahan dunia ini. Sebab ia menjadi titik transit 

peradaban di seluruh wilayah timur kuno, bagian timur Laut Tengah, dan bagian 

utara Afrika.     

Letak Palestina yang berada tepat di tengah tiga benua: Asia, Afrika, dan 

Eropa membuatnya memiliki peran penting dalam penulisan sejarah. Khususnya, 

karena ia dianggap sebagai pintu utama bagi ketiga benua tersebut, sebagaimana 

negeri ini juga menjadi mata rantai penghubung antara benua-benua tersebut 

http://alhikmah.ac.id/2011/sejarah-palestina-dan-rakyatnya-bag-ke-1-tanah-palestina/
http://alhikmah.ac.id/2011/sejarah-palestina-dan-rakyatnya-bag-ke-1-tanah-palestina/
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secara umum, antara Mesir Kuno dengan wilayah Asia lainnya secara khusus. 

(Sami’ bin Abdullah: 2011:77) 

Pada zaman sekarang ini umat Yahudi dan Palestina sama-sama mengklaim 

sebagai yang berhak atas setiap jengkal tanah. Tidak bisa disalahkan klaim 

seperti itu. Orang Palestina dan Yahudi mendasarkan klaim mereka berdasarkan 

fakta sejarah dan apa yang termuat di kitab suci. (Trias Kuncahyono,2011:67-68) 

Bagi umat Muslim, Palestina adalah kota yang istimewa. Karena para nabi 

dan rasul banyak berasal dari kota ini. Disini jugalah tempat Nabi Muhammad 

SAW melakukan perjalanan malamnya dari Makah ke Palestina (Isra’) dan 

Mi’raj ke Sidrat al Muntaha (Trias Kuncahyono, 2010:223). 

                   

                                

Artinya: “ Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada 

suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami 

berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-

tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. “ (Q.S. Al Isra’ :1) 

 

Sedangkan di dalam Al-Qur’an juga digambarkan tentang tanah yang 

dijanjikan.  

                          

         

Artinya: “Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah 

bagimu, dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), 
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Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-Maidah:21) 

 

Bagi bangsa Yahudi, Palestina adalah satu-satunya kota suci di dunia. Inilah 

kota yang dipilih Tuhan sebagai “tempat kediaman nama-Ku” sebagaimana 

tertulis di kitab Tawarikh. (Trias Kuncahyono, 2010:223) 

Bangsa Israel menganggap dirinya sebagai bangsa yang suci dan dipilih 

antara bangsa-bangsa lainnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian 

Lama: “ Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkaulah 

yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk 

menjadi umat kesayangan-Nya.” (Ulangan, 7 : 6) 

Di samping itu, bahkan Tuhan menjanjikan suatu tanah suci untuk mereka. 

Dan tanah suci yang dimaksud adalah tanah Palestina. Karena disanalah 

dimakamkannya para leluhur mereka; Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sebagaimana 

firman Tuhan kepada Yakub dalam Kitab Kejadian, 28:13 : “Berdirilah Tuhan 

disampingnya dan berfirman: ‘Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan 

Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan aku berikan kepadamu dan 

kepada keturunanmu’.”  

Banyak sekali ayat-ayat dalam perjanjian lama yang menyinggung tentang 

adanya tanah Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Hal 

itulah yang menjadi dasar pembenaran sikap mereka terhadap penjajahan yang 

dilakukan di Palestina saat ini. 

“Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta 

berfirman: “Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai 

Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Eufrat”. (Kejadian, 15:8) 
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Dengan landasan teks itu, Moshe Dayan (Menteri Pertahanan Israel) dalam 

koran Jerusalem Post 10 Agustus 1967 mengatakan: 

 “Jika kita memiliki Taurat, dan menganggap diri kita sebagai bangsa yang 

beriman kepada Taurat, maka kita berkewajiban untuk memiliki seluruh tanah 

yang tertulis dalam Taurat itu.”       (http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/ 

artikel/isartikel/makalah/Makalah96-02/hayyie_yahudi. diakses tanggal 14 

Desember 2011 pukul 10.15 WIB) 

 

Menurut Karen Amstrong dalam bukunya The Battle for God, Para 

ekstremis Yahudi diantara mereka meyakini bahwa mereka hanya dapat hidup 

sebagai Yahudi yang sesungguhnya hanya jika mereka mempraktikkan seluruh 

hukum dalam Torah. Hal ini hanya dapat dimungkinkan jika mereka kembali ke 

tanah yang dijanjikan. (http:// www.konspirasi.com/berita/penjajahan-deandles . 

diakses tanggal 10 Januari 2012 pukul 9.17)  

Pembahasan Tanah yang Dijanjikan  menarik untuk dibahas. Karena tidak 

dipungkiri, permasalahan dunia dalam hal politik ataupun agama yang menjadi 

pusat perhatian saat ini adalah mengenai penjajahan yang terjadi di tanah 

Palestina oleh bangsa Israel. Wilayah yang mereka anggap sebagai tanah yang 

dijanjikan Tuhan untuk mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

bermaksud untuk mengkaji permasalahan seputar Tanah yang Dijanjikan yang 

bersumberkan dari dua kitab suci dua Agama (Islam dan Yahudi) yakni Al-

Qur’an dan Perjanjian Lama (The Old Testament) melalui penyusunan skripsi 

dengan judul “Konsep Tanah Yang Dijanjikan Dalam Al-Qur’an Dan 

Perjanjian Lama (Studi Perbandingan)”.  

http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/%20artikel/isartikel/makalah/Makalah96-02/hayyie_yahudi
http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/%20artikel/isartikel/makalah/Makalah96-02/hayyie_yahudi
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B.  Penegasan Istilah 

Dalam penilitian ini penulis menggunakan beberapa pokok pengertian, yaitu 

sebagai inti dari penelitian ini dimana pokok-pokok pengertian tersebut berguna 

untuk memfokuskan pembatasan tersebut agar tidak terjadi kesulitan dalam 

memahami tulisan ini.  

1. Tanah yang Dijanjikan (The Promised Land) 

Tanah yang dijanjikan yaitu suatu wilayah yang telah Tuhan janjikan 

kepada nenek moyang bangsa Israel untuk diberikan kepadanya dan 

keturunannya untuk selama-lamanya (Kejadian 17:7-8), yakni tanah Kan’an 

dengan batas-batas yang telah Tuhan tentukan (Bilangan, 34:1-12) 

2. Al-Qur’an 

Al-Qur’anul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya 

selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah 

kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari 

suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan 

yang lurus. Rasulullah menyampaikan Al-Qur’an itu kepada sahabatnya 

(orang – orang Arab asli) sehingga mereka dapat memahami berdasarkan 

naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami 

suatu ayat, mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW (Manna’ Khalil, 

2000:1) membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir , 

dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat 

An-Nas. 
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Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 

22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi 

sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada’ tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 

H. (Dr. Rosihon Anwar, 2006: 2) 

3. Perjanjian Lama 

Perjanjian Lama adalah bagian utama dan pertama dalam Alkitab, 

biasanya dibagi kepada kategori-kategori hukum, sejarah, puisi dan nubuat. 

Semua buku-buku atau kitab-kitab tersebut ditulis sebelum kelahiran Yesus. 

Perjanjian Lama kadang-kadang disebut Kitab-Kitab Ibrani, karena 97% 

isinya ditulis dalam Bahasa Ibrani. 

Seluruh kanon Perjanjian Lama adalah sama dengan kanon dari Kitab 

Suci Yahudi, yaitu Tanakh, tetapi dengan urutan yang berbeda. Susunan 

urutan kanon Tanakh berakhir dengan Kitab Tawarikh, sedangkan Perjanjian 

Lama berakhir dengan Kitab Maleakhi. 

(http://legendakitabsuci.wordpress.com/2011/06/25/perjanjian-lama/.Diakses 

pada tanggal 1 Agusus 2012 pukul 8.22 WIB) 

Umat Yahudi membagi Perjanjian Lama menjadi 3: 

a. Kitab Taurat (Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan) 

b. Kitab Nabi-Nabi meliputi: Nabi-Nabi yang terdahulu (Kitab Yusak, 

Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja), dan Nabi-Nabi Kemudian (Yesaya, 

Yeremia, Yezekil, dan 12 Nabi-Nabi kecil mulai dari Hosea sam pai 

Meleakhi) 

http://legendakitabsuci.wordpress.com/2011/06/25/perjanjian-lama/
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c. Surat-Surat, terdiri dari Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Nudub, Al-Khatib, 

Ester, Daniel, Ezra, Nehemia dan Tawarikh. (Mudjahid, 1994: 52-53) 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan 

pengertian dari judul penelitian “Konsep Tanah yang Dijanjikan dalam AL-

Qur’an dan Perjanjian Lama (Studi Perbandingan)” adalah studi tentang konsep 

tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel unuk diberikan 

kepadanya dan dan keturunannya dengan mengambil dua sumber utama, yaitu 

Al-Qur’an dan Perjanjian Lama untuk menemukan perbandingan dari kedua 

sumber tersebut. 

C.  Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah dan penegasan istilah yang penulis 

uraikan di atas, maka rumusan permasalahannya yaitu : Bagaimana konsep 

Tanah yang Dijanjikan dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Lama? Apa persamaan 

dan perbedaannya?  

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 Untuk mengetahui konsep Tanah yang Dijanjikan dalam Al-Qur’an dan 

Perjanjian Lama, persamaan dan perbedaan. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  
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a. Secara teoritis, dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan pada 

umumnya dan bagi civitas akademika Program Studi Perbandingan 

Agama  pada khususnya. Selain itu dapat menjadi stimulus bagi 

penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan 

terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara praktis, diharapkan adanya sikap saling menghormati dan 

menghargai antar umat Islam dan Yahudi untuk hidup berdampingan 

dalam satu wilayah yang sama, Palestina. 

c. Menambah wawasan kepada pembaca tentang konsep Tanah yang 

Dijanjikan. 

d. Sebagai sumbangan pemikiran kepada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, khususnya fakultas agama islam program 

studi perbandingan agama (ushuluddin). 

e. Sebagai sumbangan untuk menambah koleksi perpustakaan sekripsi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

E.  Metodologi Penelitian 

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan kerancauan yaitu: 

1. Jenis penelitian  

Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian 

perpustakaan (Library Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di 
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ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-

kisah sejarah dan lain-lain (Mardalis, 2006:28). 

2. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif normatif. 

Metode komparatif ialah suatu metode yang berusaha membandingkan 

agama secara umum atau gejala-gejala agama(unsur agama) tanpa memihak, 

karena dalam hidup manusia terdapaat unsur-unsur yang dapat diuraikan atau 

diklasifikasikan dalam lingkup struktur-struktur fundamental yang memiliki 

arti fenomena tersendiri (Dhavamony, 1995:41). Sedangkan metode normatif 

ialah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang 

pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya benar-benar terdapat hasil 

penalaran pemikiran manusia (Nata, 2002:28-35). 

3. Sumber Data 

Adapun data yang diperoleh dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer ialah data yang berupa dokumen, catatan harian, arsip, 

biografi yang ditulis langsung oleh pelaku, dan berbagai berita yang 

ditulis oleh orang-orang sezaman (Ali, 2002: 21). Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an dan Al-Kitab (bagian 

Perjanjian Lama) 

b. Data Sekunder adalah data sejarah yang bersumber dari hasil rekonstruksi 

orang lain, seperti buku, artikel yang ditulis oleh orang-orang yang tidak 

sezaman dengan peristiwa tersebut. (Ali, 2002:21) Data sekunder yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, ensiklopedia, 

buku-buku, maupun artikel yang terkait dengan Tanah yang Dijanjikan. 

4. Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter. Teknik 

dokumenter yaitu teknik mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen 

tertulis yang berupa arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Pengumpulan 

data dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, 

reliabel. (Kusdiyanto, 1997:89). 

5. Metode analisis data 

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan model analisis kualitatif 

komparatif yang menekankan keaslian dan kepastian (tanpa perlakuan 

manipulatif) dalam menggambarkan fenomena sosial secaraholistik. Metode 

komparatif menggambarkan tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-

kelompok fenomena, untuk menentukan secara analitis faktor-faktor yang 

membawa ke kesamaan-kesamaan (titik temu) dan perbedaan-perbedaan, 

dalam pola yang khas dari tingkah laku.  (Dhavamony, 1995: 39). 

Hasil dari analisis akan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik 

suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus  

dengan menggunakan penalaran atau rasio (Sudjana, 1988:5-6). 
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F.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Hasil penelitian mengenai konsep tanah yang dijanjikan dalam Al-Qur’an 

dan Perjanjian Lama akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar 

belakang masalah yang menjadi landasan dasar penelitian, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Konsep Tanah yang Dijanjikan dalam Al-Qur’an. Dalam bab 

ini akan dipaparkan: pengertian Al-Qur’an, sejarah perjalanan bangsa Israel 

menuju tanah yang dijanjikan, ayat-ayat tentang tanah yang dijanjikan, wilayah 

tanah yang dijanjikan, pewaris tanah yang dijanjikan. 

BAB III Konsep Tanah yang Dijanjikan dalam Perjanjian Lama. 

Dalam bab ini akan dipaparkan: pengertian Perjanjian Lama, sejarah perjalanan 

bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan, ayat-ayat tentang tanah yang 

dijanjikan, wilayah tanah yang dijanjikan, pewaris tanah yang dijanjikan. 

BAB IV Analisa Perbandingan. Bab ini berisi analisa perbandingan 

tentang persamaan dan perbedaan konsep tanah yang dijanjikan dalam Al-

Qur’an dan Perjanjian Lama. 

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup. 


