
BAB I 
AL-QUR’AN SURAT At-TIN 

Standar Kompetensi 
(Al-Qur’an) 

: 1. Memahami ajaran Al Qur’an surat At Tin 

Kompetensi Dasar : 1.1  Membaca QS. at-Tin dengan tartil. 
1.2  Menyebutkan arti QS. at-Tin 
1.3  Menjelaskan makna QS. at-Tin 

Indikator : 1.1.1 Mengidentifikasi tajwid dalam surat at-Tin 
dengan benar. 

1.1.2  Membaca surat At-Tin  dengan tartil dan 
benar 

2.1.1 Menyebutkan arti mufrodat surat at-Tin 
dengan benar. 

2.1.2 Menyebutkan terjemahan surat at-Tin 
dengan benar 

1.3.1 Menjelaskan pokok-pokok isi kandungan 
surat at-Tin  dengan benar. 

1.3.2 Menunjukkan perilaku beriman dan beramal 
shalih dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Membaca QS. Surat At-Tiin 

           

                       

                  

                        

                     

wattiini wazzaytuun(i)(1) wathuuri siiniin(a)(2) Wahaa-dzal-baladil-amiin(i)(3)  
laqad khalaqnal-insaana fii ahsani taqwiim(in)(4) tsumma radadnaahu asfala 

saafiliin(a)(5)  illalladziina aamanuu wa'amilush-shaalihaati falahum ajrun  
ghayru mamnuun(in)(6) famaa yukadz-dzibuka ba'du bid-diin(i)(7)                                                           

alaysallaahu bi-ahkami alhaakimiin(a)(8) 

B. Terjemahan dan penjelasan Surat at-Tin 

     

 dan (buah) Zaitun Demi (buah) Tin 

artinya: ”Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun” (1) 
 

 
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa 'Tin' adalah sejenis buah yang 

terdapat di Timur  Tengah.  Bila  matang,  warnanya  coklat,  berbiji seperti 
tomat, rasanya manis,  berserat  tinggi,  dan dapat digunakan sebagai obat 
penghancur batu pada saluran  kemih  dan  obat  wasir.  Oleh  sebab  itu,  pada  
Al  Quran terjemahan Departemen Agama, kalimat Wattiin diartikan dengan 
"Demi buah Tin" 

Sedangkan "Zaitun" adalah sejenis tumbuhan  yang  banyak  tumbuh di 
sekitar  Laut Tengah, pohonnya berwarna hijau, buahnya  pun berwarna hijau, 
namun ada pula yang berwarna hitam pekat, bentuknya seperti  anggur,  dapat  
dijadikan  asinan dan minyak yang sangat jernih. Zaitun adalah tumbuhan yang 
banyak manfaatnya 

Tidak  semua  ahli  tafsir  sependapat  bahwa  yang dimaksud ”Tin dan 
Zaitun” adalah nama buah sebagaimana dijelaskan di atas. Ada juga yang 
berpendapat bahwa 'Tin'  adalah  nama  bukit  tempat  Nabi  Ibrahim a.s. 
menerima wahyu, sedangkan 'Zaitun'  adalah  nama  bukit di dekat Yerusalem 
tempat Nabi Isa menerima wahyu. Jadi  'Tin'  dan  'Zaitun' adalah dua tempat 
yang dianggap bersejarah, karena di tempat itulah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 
Isa a.s. menerima wahyu. 

    
 Sinai dan bukit 

 artinya: ”dan demi bukit Sinai” (2) 

 
 yang dimaksud 'Thuur Siiniin' pada  ayat  tersebut  adalah  bukit Tursina atau 
lebih dikenal dengan nama bukit Sinai,  yaitu  bukit  yang  berada  di Palestina, 
tempat Nabi Musa a.s. menerima wahyu.   

     
 yang aman negeri (kota) dan ini 

artinya:”dan demi kota (Mekah) ini yang aman” 

(3) 
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 yang dimaksud 'Baladil Amiin' adalah kota Mekkah, tempat Nabi Muhammad 
saw. menerima wahyu. 
     Dengan  ayat-ayat (ayat 1-4) di atas Allah swt. bersumpah dengan empat 
tempat penting, yaitu  Tin, Tursina (bukit Sinai), Zaitun, dan Baladil Amin (kota 
Mekah), dimana pada  empat  tempat  tersebut  Nabi Ibrahim as., Musa as., Isa 
as., dan Muhammad saw.  menerima  wahyu  untuk memberikan bimbingan dan 
pencerahan hidup pada umat manusia. Bimbingan yang diberikan para nabi dan 
rasul ditujukan untuk menjaga agar manusia tetap berada dalam kemuliaannya 
karena manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah swt. dalam bentuk yang 
terbaik. 

 

               
 bentuk sebaik-baik dalam manusia kami telah 

menciptakan 
Sesungguh 

nya 
artinya: ”sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam  bentuk                

yang sebaik-baiknya” (4) 
 

 
 Allah  swt.  dalam  ayat  ini menegaskan bahwa manusia itu diciptakan  
dalam  bentuk  yang  paling sempurna. keistimewaan   manusia   dibanding   
binatang,  yaitu  manusai dikaruniainya  akal,  pemahaman,  dan  bentuk  fisik  
yang tegak dan lurus. Kesempurnaan manusia bukan hanya  sekedar pada 
bentuk fisik dan psikisnya saja. Allah memberi kedudukan manusia di antara 
makhluk  Allah  lainnya  menempati  peringkat tertinggi, melebihi kedudukan 
malaikat, 
  

         
 tempat 

yang 
rendah 

Lebih 
rendah/paling 

rendah 

Kami 
kembalikan dia 

kemudian 

artinya: ”Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat 
yang serendah-rendahnya (neraka)” (5) 

 
 
 Allah swt. telah memberikan  kemuliaan yang begitu tinggi pada manusia, 
bukan hanya yang bersifat fisik  dan  psikis, tapi juga dari segi kedudukannya. 
Namun, kalau manusia tidak mampu  mengemban amanah yang begitu besar, 
derajatnya akan turun ke tingkat yang paling  hina,  bahkan  bisa  lebih  hina  
dari  binatang  sekalipun. 

     Kalau  binatang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan perut 
dan syahwat  biologisnya,  kita tidak bisa mengategorikannya sebagai perbuatan 
hina, karena binatang tidak diberi akal dan nurani. Namun, kalau manusia 
melakukan hal yang sama seperti binatang, kita mengategorikannya sebagai 
perbuatan hina karena manusia  diberi  akal  dan nurani untuk mengontrol 
perbuatannya. Nah, kalau kita tidak  pernah  menggunakan  akal  sehat  dan  
nurani untuk mengarungi kehidupan, berarti derajat manusia jatuh yang 
serendah-rendahnya. 
 

             
maka bagi 

mereka 
Kebajikan/ 

soleh 
dan mereka 

berbuat/beramal 
beriman orang-

orang yang 
kecuali 

         
  terputus bukan/tidak pahala  
artinya: ”kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh;maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (6) 
 

      Agar  tidak  turun  ke derajat yang paling rendah, Allah swt. memerintahkan 
manusia  untuk  mengisi hidup dengan iman dan amal soleh. 
Amal soleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, 
kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Maka  bagi orang-orang yang 
mengisi hidupnya dengan iman dan karya (amal saleh), bagi mereka "ajrun 
ghairu mamnun" (pahala yang tiada putus). 

 

           

 hari pembalasan sesudah mendustakanmu maka apakah 
artinya: ”Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) 

pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?” (7) 
 
      Bentuk  pertanyaan  pada  ayat  ini,  mengandung  penegasan bahwa tidak 
ada alasan apapun yang patut membuat manusia  mendustakan  hari  
pembalasan dan mengingkari ajaran-ajaran Allah swt., setelah mengetahui 
bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. 
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 hakim  Lebih bijaksana/seadil-

adilnya 
Allah bukank

ah 
artinya:”Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?”(8) 

 
 
Penjelasan ayat: 
Surat  ini  kemudian  ditutup  dengan  kalimat bertanya yang bertujuan agar 
manusia mau berpikir. 
Seolah  ayat  ini  mengatakan, "Pikirkanlah wahai manusia, hanya Allah swt. 
Hakim  yang  Maha  Adil dan Maha Mengetahui kebutuhan kamu. Oleh sebab 
itu hanya aturan-aturan-Nya yang bisa memenuhi kebutuhanmu!" 
  
Semoga  kita menjadi orang-orang yang dapat menjaga kemuliaan yang Allah 
berikan dengan selalu meningkatkan iman dan mengerjakan amal saleh. 

 
 

C. Pokok-pokok Isi Kandungan Surat At-Tiin 
 Surat At-Tiin terdiri atas 8 ayat, Surat At Tiin adalah surat ke 95 dalam al 

Qur’an termasuk kelompok surat Makiyah ( yang diturunkan di Makkah), 
Nama At Tiin diambil dari kata ”At-Tiin” yang terdapat pada ayat pertama 
surat ini yang artinya buah tin. 

 
Pokok-pokok Isi Kandungan Surat At-Tiin dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci yaitu : 

a. Dengan buah Tin. Menurut sebagian ahli Tafsir ”Tiin” adalah tempat 
tinggal Nabi Nuh as yaitu Kota Damaskus yang banyak tumbuh 
pohon tiin. 

b. Dengan buah Zaitun. Zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di 
Yerusalem (Palestina) yang banyak ditumbuhi pohon Zaitun. Tempat 
ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa as. 

c. Dengan bukit Sinai. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa as 
menerima wahyu secara langsung dari Allah swt. 

d. Dengan Kota ini yang aman. Yang dimaksud dengan ”kota ini yang 
aman” adalah kota Mekkah. Di Kota ini lahir Nabi Akhir Zaman 
penutup dari semua Nabi, baik Nabi yang membawa syari’at atupun 
Nabi yang tidak membawa syari’at dialah Nabi Muhammad saw. 

2. Allah Swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
(sempurna), baik jasmani maupun rohani dan dilengkapi dengan akal 
dan nafsu. 

3. Allah Swt. akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah 
yaitu neraka, kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh.  

4. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh mereka akan 
mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya yaitu surga. 

5. Orang yang tidak beriman dan tidak beramal shaleh adalah orang-orang 
yang mendustakan Allah. Padahal mereka mengetahui hari kiamat itu 
akan mati dan akan menghadapi pengadilan Allah. 

6. Allah Swt. adalah Hakim Yang Maha Adil. 
 

D. Perilaku beriman dan beramal shalih dalam kehidupan sehari-hari. 

Setelah memahami isi kandungan Surat At-Tin, kita harus mengamalkan 
ajaran yang terkandung dalam Surat At-Tin tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita antara lain : 

1. Membaca Al-Qur’an setiap hari 

2. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, 
karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya, karunia akal harus dipergunakan sebaik-baiknya. 

3. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. 

4. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik dan membantu kepada sesama 
yang membutuhkan.  

5. Berhati-hati dalam berbuat karena Allah akan memberi balasan yag 
setimpal. 

6. Beriman kepada hari akhir (hari kiamat) dan meyakini bahwa  Allah 
adalah hakim yang Maha adil.       

 
Sumber bacaan:  
- http://alquranalhadi.com/interactive 
- http://www.riwayat.web.id/2009/07/tafsir-surat-at-tin.html 
- http://motivasinet.wordpress.com/2012/08/09/tafsir-surat-at-tin/ 
- Tafsir Ibnu Katsir 
- Qur’an for MS Word 
- Qur’an Digital Versi 2.0 
- Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), 

Pendidikan Agama Islam Aku Cinta Islam Kelas IX untuk SMP, Klaten: 
Cempaka Putih. 

- Tim Abdi Guru (2007), Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP Kelas IX, 
Jakarta: Erlangga 
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Kegiatan Kelompok 

Diskusikan bersama kelompokmu tentang hukum bacaan yang terdapat dalam surat      

At Tin: 

No Hukum  Bacaan  Lafal Alasan 
1 Mad Thabii   
2 Mad Jaiz Munfashil   
3 Mad ‘arid lissukuun   
4 Qalqalah   
5 Izhar halqi   
6 Izhar syafawi I  

 
 
 
 

Kegiatan Mandiri 
Tulis Kembali Surat At Tin dengan terjemahnya pada kolom di bawah ini ! 

 

Terjemahnya No. 
ayat Surat At Tiin 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
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