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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Harun adalah seorang Nabi yang diutus kepada bangsa Israil, bersama 

dengan saudaranya Musa yang seorang Nabi juga. Kisah perjalanan Harun tak 

lepas dari kisah Musa, baik dalam Al-Kitab (khususnya Perjanjian Lama) maupun 

dalam Al-Qur’an. 

 Ketika Allah mengutus Musa kepada Fir’aun, seorang raja mesir dan bala 

tentaranya, untuk memberikan peringatan kepada mereka dan agar melepaskan 

Bani Israel, maka Musa memohon kepada-Nya agar menjadikan saudaranya yaitu 

Harun sebagai Wakil yang akan membantunya dalam menghadapi Fir’aun dan 

tentaranya.  

 “Ada yang menyatakan, lidah Musa mengalami kekakuan, akibat bara api 

yang diletakkan di lidahnya, disamping karena Fir’aun menguji kemampuannya. 

Yaitu ketika masa kecilnya, Musa pernah memegang jenggot Fir’aun. Maka 

Asiyah menjadi takut seraya berkata, “Ia itu masih anak-anak.” Maka Fir’aun 

mengujinya dengan meletakkan buah dan bara api di antara kedua tangannya. 

Setelah itu, si raja lalim itu mengambil dan meletakkan bara api itu ke lidah Musa 

hingga akhirnya lidahnya mengalami kekakuan.” 
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 Setelah Harun dan Musa menghadap raja mesir serta menampakkan tanda-

tanda mukjizat dari Allah, masih saja mereka itu tetap dalam kekafiran, 

kesombongan, dan keingkaran mereka dalam rangka mengikuti rajanya, Fir’aun. 

Tidak ada yang beriman dari mereka kecuali golongan para ahli sihir, pemuda-

pemuda kaum Fir’aun yang menyembunyikan Iman mereka karena takut bahwa 
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dia dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka, dan tentunya kaum Bani 

Israel.
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 Kaum Muslimin meyakini Harun sebagai Nabi yang diutus bersama Musa, 

saudaranya. Sebagai juru bicara dalam memberikan peringatan terhadap Fir’aun 

atas kesombongan dan kekejamannya pada Bani Israel. Allah berfirman: 

                  

“Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, Yaitu 

saudaranya, Harun menjadi seorang Nabi.” (QS. Maryam: 53)
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 Sedangkan kaum yahudi meyakini Harun sebagai Imam Besar yang 

dipercaya sebagai wakil umat Yahudi di hadapan Allah, serta berperan sebagai 

pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Sebagaimana dalam Kitab 

Keluaran, 28:1 :  “Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan 

anak-anaknya datang kepadamu, dari tengah-tengah orang Israel, untuk 

memegang jabatan imam bagi-Ku--Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, 

Abihu, Eleazar dan Itamar.” 

 Berangkat dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji 

tentang Harun 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 “Nabi Harun Dalam Al-Qur’an Dan 

Perjanjian Lama”. 

B. Rumusan Masalah 
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 Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka 

rumusan permasalahannya yaitu : 

1. Bagaimana kedudukan Nabi Harun dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Lama? 

2. Bagaimana gambaran karakter Nabi Harun dalam Al-Qur’an dan Perjanjian 

Lama? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam keduanya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kedudukan Nabi Harun dalam Al-Qur’an dan Perjanjian Lama. 

2. Mengetahui gambaran karakter Nabi Harun dalam Al-Qur’an dan Perjanjian 

Lama. 

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan dalam keduanya. 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  

a. Secara teoritis, dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan pada 

umumnya dan bagi civitas akademika Program Studi Perbandingan Agama. 

b. Secara praktis, diharapkan adanya sikap saling menghormati dan menghargai 

antar umat Islam dan Yahudi. 

c. Menambah wawasan keilmuan peneliti. 

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. 


