
BAB II 

PENGERTIAN KEGAGALAN DAN MODEL PENELITIAN TEMATIK 

A. Pengertian Kegagalan 

1. Definisi Kegagalan Secara Umum 

Kegagalan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata gagal. Menurut KBBI, kata 

gagal memiliki dua arti yaitu pertama, tidak berhasil, tidak tercapai, maksudnya adalah 

keinginannya untuk menjadi juara. Kedua, tidak jadi, seperti gagal panen yang artinya 

tidak jadi panen.
1 

Kegagalan dengan kata asal “gagal” merupakan kondisi di mana ketidakmampuan kita 

dalam menuju tujuan yang sudah ditetapkan ataupun mewujudkan keinginannya. Kegagalan 

juga bisa diartikan beragam oleh setiap individu manusia..  

Hal ini sejalan dengan pendapat Santrock, mengartikan kegagalan merupakan kondisi 

tidak terwujudkannya suatu harapan dengan yang diperolehnya, dengan kondisi seperti 

inilah yang memicu konflik emosional dalam diri seseorang. Kesenjangan antara diri aktual 

dan diri ideal “seseorang menjadi apa” apabila tidak terwujud maka, dapat menganggap 

dirinya telah gagal serta yang memicu pula hadirnya rasa depresi.
2
 

Menurut Fogle
3
, kegagalan adalah yang membuat maniusia mudah menyerah akibat 

tidak mampu mewujudkannya sehingga tidak dapat menjaga diri dalam ranah lingkungan 

sosialnya. Sementara itu, kegagala bisa terjadi akibat berlebihan untuk memaksakan diri 

melebihi batas kemampuannya. Apabila melihat pada beberapa tokoh dan perusahaan yang 
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besar, pelajaran kegagalan digunakan sebagai proses kesuksesannya. Maka, pelajaran dari 

terjadinya kegagalan memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang telah luput untuk 

dilakukan dan berusaha kembali untuk diwujudkan di waktu-waktu sesudahnya.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegagalan memberikan maksud 

tidak berhasil atau tidak dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkannya.
4
 Ahli falsafah 

menyatakan, kegagalan hanyalah kekalahan yang sementara. Seseorang bisa mengambil 

pelajaran dengan dan memberikan pengetahuan tentang akhlak dengan menrima kegagalan 

yang dialami tanpa melibatkan rasa malu dan aib.
5
 

Maka, kegagalan yang sebenarnya apabila seseorang tidak segera bangkit dari keadaan 

yang dialaminya tersebut. Letak perbedaan antara kegagalan dengan kekalahan yang 

sifatnya sementara yakni melihat penafsiran mentalnya. Tidak akan sampai ke ranah 

kegagalan apabila kita dapat mengakui dan kita dapat memilih situasi apa yang bisa diambil.  

Weiner
6
, dalam teori atribusi yang dikembangkannya mengatakan ada tiga 

karakteristik untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan seseorang. Pertama, 

penyebabnya yang mungkin berasal dari internal atau eksternal individunya. Artinya, faktor-

faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat berasal dari dalam diri 

seseorang itu sendiri maupun dari lingkungannya. 

 Kedua, penyebab lainnya berupa kestabilan atau tidak kestabilan seseorang. Ketiga, 

dapat berupa dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat 

dikendalikan yaitu meyakini bahwa orang tersebut dapat mengubah dirinya jika ia bertekad 
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melakukannya dan yang tidak dikendalikan ialah seseorang tersebut tidak meyakini dirinya 

sendiri untuk mengubahnya.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegagalan adalah 

ketidakmampuan diri kita dalam mewujudkan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. 

Kegagalan juga diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami seseorang dalam suatu hal 

yang diharapkan terjadi oleh manusia namun tidak terjadi atau tidak terwujud menjadi 

suatu kenyataan. Akibatnya dapat menyebabkan seseorang mengalami konflik emosi seperti 

kesedihan bahkan depresi. 

Kegagalan bukan sesuatu yang dapat selalu menetap pada diri seseorang melainkan 

individu dapat mengambil sikap untuk menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran 

yang berguna untuk memperbaiki langkah yang harus diambil di masa depan. 

2. Macam-macam Kegagalan 

Sebagaimana kata dasar kegagalan yakni tidak terjadi, maka berbagai bentuk 

kegagalan dapat menimpa berbagai sektor kehidupan kita. Seperti gagal mewujudkan suatu 

impian, gagal akan belajar dengan maksimal, gagal untuk meraih angka atau nilai yang 

tinggi, gagal berwiraswasta, gagal mewujudkan karir yang gemilang, gagal mewujudkan 

sebuah keluarga yang harmonis, gagal memenuhi janjinya, gagal pada suatu kompetisi, dan 

yang lainnya.  

3. Penyebutan Term-term Kegagalan dalam Al- Qur’an 

  Menurut kamus Al Ashri, kata kegagalan memiliki arti Fasyila
7
 yang juga memiliki 

beberapa kesamaan kata, seperti kata khaba dan khasara.  
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  Dalam kamus lisanul Arab makna fasyila adalah lemah, malas, penakut, gagal. 

Contoh dalam sebuah kalimat fasyila ar rojulu fasyalan yang artinya laki-laki itu 

mendapatkan kegagalan.
8
 Adapun penyebutan ayat-ayat yang berkaitan dengan lafazh 

fasyila, khaba, dan khasara akan diinventarisir pada bab selanjutnya. 

Disebutkan pula secara implisit dalam ayat lain yang berkaitan dalam al-Qur’an 

berada pada surat ali-Imran ayat 165 pada lafazh Qultum Anna Hadza? Qul Huwa Min 

‘Indi Anfusikum. yang disjelaskan dalam tafsir al-Misbah memiliki arti “Darimana 

datangnya kekalahan (kegagalan) ini? Itu dari kesalahan dirimu sendiri.” Yakni ketika 

kaum muslimin sedang melakukan peperangan di bukit uhud atau yang lebih dikenal 

dengan perang uhud dan pada peperangan itu kaum muslimin mengalami kekalahan.  

Pada surah al-Hadid ayat 23 yang memiliki arti sebagai berikut: “Agar kamu tidak 

bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira 

terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

sombong dan membanggalan diri”. Gagal yang dimaksud berada pada lafazh “ala ma 

fatakum” dengan makna apa yang luput dari kamu.  

Pada surat al-Baqarah ayat 164-165 yang disebutkan beberapa macam bentuk ujian 

dan ditutup dengan lafadz “Wa basysyiris shobirin (Dan sampaikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang yang sabar)” kemudian ayat selanjutnya “Alladzina idza ashotbathum 

musibah (Orang-orang yang apabila ditimpa musibah)”. Sebagaimana kegagalan adalah 

suatu kejadian (musibah), maka pada rangkaian ayat ini dijelaskan apabila sedang ditimpa 

musibah, mereka mengatakan “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un”.  
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Pada surat Ali-Imran ayat 139-141 yang terjemahannya sebagai berikut. 

“Janganlah kamu melemah, dan janganlah (pula) kamu bersdih hati, padahal kamulah 

orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu 

(pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada perang 

Badar)mendapat luka yang serupa. Dan hari-hari (masa kemenangan dan kegagalan) itu, 

kami pergilirkan di antara manusia dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang 

beriman dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya syuhada. Dan Allah tidak menyukai 

orang-orang zhalim, dan agar Allah membersihkan orang0orang yang beriman dan 

membinasakan orang-orang yang kafir”.
9
  

Pada ayat ini, Allah mengingatkan kita agar tidak lemah dan tidak bersedih jika kita 

tergolong sebagai orang-orang beriman, karena orang-orang yang beriman memiliki 

derajat tertinggi. Pada hari-hari yang saat itu kaum muslimin mengalami kemenangan 

(perang Badar) dan mengalami kegagalan (perang Uhud) merupakan kehendak tuhan untuk 

dipergilirkan dalam kehidupan manusia tersebut, supaya Allah mengetahui orang-orang 

keimanannya kuat dan akan menggolongkannya dengan para syuhada’. Kalimat penutup 

dari ayat ini ialah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bertindak dengan 

kezhaliman. 

B. Model Penelitian Tafsir Tematik 

1. Pengertian Tafsir Tematik 

Tafsir tematik terbagi menjadi dua kata yakni tafsir dan tematik. Secara etimologi 

tafsir memiliki arti menyingkap maksud dari suatu lafazh yang sulit dipahami.
10

 

Sedangkan secara epistimologi tafsir adalah rangkaian keilmuan yang membahas 
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maksud daripada setiap ayat al-Qur’an berdasarkan kemampuannya.
11

 Sehingga al-

Qur’an yang dipahami sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dapat diketahui 

sebagai kehendak Allah SWT. Maka, dalam konteks seperti ini upaya mengkaji dan 

menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur’an merupakan upaya agar perannya dikembalikan 

kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu,  membutuhkan suatu penjelasan dalam 

menyampaikan makna dari al-Qur’an yang dijalankan oleh keilmuan penafsiran sebagai 

suatu keilmuan yang bersifat terapan dan secara langsung dapat menjawab problematika 

kehidupan serta mental dan sikap seseorang dalam menghadapinya..
12

 Berikut ini 

beberapa pengertian terminologi tafsir menurut para ahli: 

1. Az-Zarkasy mengutip dari Imam as-Suyuthi mengatakan tafsir merupakan 

ilmu-ilmu dalam memahami al-Qur’an, menjelaskan makna dan mengambil 

hukum-hukum yang ada di dalamnya. 

2. Imam Al-Zarqani mengartikan tafsir sebagai keilmuan yang membahas 

kandungan firman Allah, baik dari segi memahami makna dan artinya sesuai 

kadar kemampuan manusia yang dikehendaki oleh Allah SWT. 

3. Al-Maturidi mengartikan dengan suatu penjelasan yang pasti menggunakan 

dalil-dalil melalui para perawi yang jujur dan adil pada maksud dari lafal 

dengan bersaksi bahwa Allah bermaksud yang demikian. 

Tafsir tematik atau dalam bahasa Arab dikenal maudhu’i merupakan kata yang 

berasal dari bahasa Arab yaitu maudhu’. Merupakan isim maf’ul dari fi’il madhi 

wadha’a dengan arti meletakkan, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat. Maksud 

maudhu’i di sini adalah yang menjadi pembicaraan dengan judul atau topik. Sehingga 
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tafsir maudhu’i dapat diartikan sebagai suatu penjelasan dari ayat-ayat al-Qur’an 

mengenai satu judul atau topik yang ditenteukan bukan maudhu’i yang mengartikan 

yang didustakan atau dibuat-buat. seperti pada kata hadis maudhu’ yang berarti hadits 

yang dipalsukan atau didustakan atau juga dibuat-buat.
13

 

Adapun tafsir maudhu’i menurut pendapat mayoritas ulama adalah “Menghimpun 

seluruh ayat al-Qur’an yang memiliki tujuan dan tema yang sama”
14

. Al-Qur’an selalu 

diyakini mampu berdialog dan menjawab tantangan yang sangat kompleks hadir dalam 

kehidupan manusia di setiap generasinya agar nilai yang dikandungnya terwujudkan 

secara ideal dengan hadirnya tafsir maudhui ini..
15

 

Maka, yang menjadi ciri utama dari tafsir tematik ini dengan menonjolkan tema 

yang telah ditentukan atau topik pembahasannya. Para mufassir dapat mencari suatu 

tema yang hadir di tengah kehidupan masyarakat atau juga di dalam al-Qur’an dan lain 

sebagainya. Tema-tema yang telah ditentukan atau permasalahan yang ada akan dikaji 

secara tuntas dari berbagai sisi atau aspeknya yang merujuk pada ayat-ayat yang akan 

dijelaskan dengan tafsirnya agar ditemukannya solusi dari permasalahan yang akan 

dibahas tersebut.
16

 

2. Sistematika Penulisan Tematik 

Pada sistematika ini, penulis mencatumkan dua model penafsiran tematik yang 

diadobsi oleh tokoh kontemporer yakni  Hasan Hanafi dan Abdul Hayy al-Farmawi. 

Gagasan Hasan Hanafi menawarkan sistematika tafsir tematik yang mengadobsi dari riset-
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riset ilmiah yang disebut sebagai rules of thematic interpretation sebagai berikut
17

: Pertama, 

mufassir menyadari dan merumuskan terhadap problematika sosial dan politik tertentu 

(socio-political commitment). Dengan makna dilatarbelakangi oleh keprihatinannya atas 

kondisi yang terjadi di zamannya. 

Kedua, mufassir mencerminkan terhadap proses lahirnya teks al-Qur’an dengan 

diketahuinya realitas terlebih dahulu dan merumuskan tujuannya (looking for something). 

Ketiga, setelah merumuskan komitmen tujuannya maka mengumpulkan ayat-ayat yang 

berkaitan dengan tema dan tujuannya (synopsis of the verses concerning one theme). 

Keempat, mengklasifikasi berbagai bentuk bahasa yang telah diinventarisasi (classification 

of the linguistic form) untuk dilanjutkan dengan langkah kelima yakni membangun struktur 

makna yang tepat dengan tujuannya agar makna dan objeknya dapat menjadi satu kesatuan 

(building the structure). 

Keenam, menganalisa permasalahan faktual dalam realitas yang sedang dihadapi 

mufassir dengan berbagai isu seperti pelanggaran HAM, isu kemiskinan, dan yang lainnya 

(analyzing the factual situation). Ketujuh, membandingkan idealisasi struktur sebagai hasil 

dari deduksi teks dengan permasalahan faktual sebagai induksi melalui statistik dan ilmu 

sosial (analyzing the factual situation). Terakhir dengan memberikan gambaran rumusan 

secara praktis untuk dijadikan langkah akhir dari proses penafsiran yang sifatnya 

memberikan informasi (description of the mode of action). 

Sedangkan menurut Abdul Hay al-Farmawi
18

, sistematika riset tematik sebagai 

berikut. Memilih satu tema atau istilah tertentu yang akan dibahas, kemudian 
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mengumpulkan berbagai ayat yang ada kaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Lalu, 

menyusun runtutan ayat-ayatnya sesuai dengan urutan pewahyuannya serta pemahaman 

tentang asbabun nuzulnya (jika memungkinkan). Kemudian, memahami korelasi anatr ayat-

ayatnya dalam surahnya masing-masing serta menyusun penyempurnaan kerangka 

pembahasannya. Kemudian, dilengkapi dengan hadits-hadits yang sesuai serta 

penjelasannya dari ahli psikolog dan sosiolog dan diakhiri dengan mempelajari ayat tersebut 

secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian 

yang sama, atau mengkompromikan antara ‘aam dengan yang khash, yang muthlaq dengan 

muqayyad atau yang secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam 

muara yang sama. 

Berdasarkan teori dari kedua tokoh tersebut, penulis mengikuti langkah-langkah 

model penelitian tematik menurut Al-Farmawiy.  

3. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penafsiran tematik adalah mengumpulkan beberapa ayat yang ada 

kaitannya dengan judul yang akan dibahas. Kemudian menertibkannya dengan masa 

turunnya dan sebab turunnya dan juga memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan 

dengan pembahasan serta hubungan dengan ayat-ayat lainnya lalu diambil suatu 

keseimpulan hukum-hukumnya. 

4. Urgensi Penelitian Tafsir Tematik 

Menururt Abdul Mustaqim
19

, penelitian dengan metode tafsir tematik menjadi yang 

banyak dipakai karena beberapa alasan. Pertama, sedikitnya para mufassir pada era klasik 

yang membahas kekhususan suatu tema sehingga msaih belum ada deskripsi yang utuh dan 
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komprehensip terkait gagasan al-Qur’an.  

Kedua, mengutip dari Fazlur Rahman, adanya kesalahan umum ketika memahami 

keterpaduan al-Qur’an sehingga cenderung dipahami secara parsial dan atomistik
20

 Dengan 

kata lain, metode tematik bisa memeberikan pemahaman yang holistik dan komprehensip 

yang benar-benar dideduksi dari al-Qur’an. 

Ketiga, seiring lewatnya waktu, maka sudut pandang dan pemikiran yang dimilikinya 

cenderung menjadikan objek penilaian bagi pemahaman yang baru daripada bantuan dalam 

memahami al-Qur’an.
21

 Dengan kata lain, cenderung dipahami berlebihan oleh mufassir 

walaupun sebenarnya tidak diragukan produk daripada tafsir ini. Namun, gagasannya 

cenderung tidak mengambil dari dalam al-Qur’an melainkan dari ideologi mufassirnya dan 

sebenarnya tidak memiiki kaitan dengan pesan al-Qur’an 

Metode tematik ini juga mampu mengontrol bias-bias ideologi yang dipaksakan 

untuk menafsirkan al-Qur’an al. Sebab terlacaknya akurasi penafsiran al-Qur’an dengan 

dipertimbangkannya struktur logis serta hubugan dengan beberapa ayat yang berkaitan 

dengan tema yang dikajinya. Dengan demikian gagasan-gagasan yang bersumber bukan dari 

al-Qur’an dalam menafsirkannya, tereliminir sedemikian rupa.
22

 

5. Kelebihan dan kekurangan 

Kelebihan dan kekurangan metode tafsir maudhu’i atau tematik sebagai berikut: 

a. Kelebihan
23
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1) Menjawab Tantangan Zaman 

Permasalahan kehidupan yang selalu muncul akibat perkembangan kehidupan 

itu sendiri dan menjadi semakin kompleks dan rumit yang akan berdampak secara 

luas. Hal ini terjadi karena mungkinnya apabila di suatu tempat mengalami kejadian, 

pada saat yang sama disaksikan atau diketahui oleh orang lain. Tidak menutup 

kemungkinan pula peristiwa yang terjadi di angkasa dapat dipantau dari bumi. 

Keadaan yang seperti ini menjadikan suatu permasalahan dapat tersebar cepat di 

tengah masyarakat. 

Permasalahan-permasalahan demikian dapat dilihat dari sudut pandang tafsir 

al-Qur’an yang tidak dapat menggunakan metode selain tematik. Karena metode 

tematik ditunjuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan membahas ayat-

ayat yang berbicara tentang kasus tertentu secara tuntas dan dari berbagai aspeknya. 

2) Praktis dan Sistematis 

Tafsir tematik ini memang disusun secara praktis dan sistematis dalam 

memecahkan permasalahan yang muncul. Kehidupan umat yang semakin canggih 

peradabannya seperti saat ini, karena minimnya waktu untuk mempelajari ilmu tafsir. 

Sedangkan untuk memperoleh petunjuk al-Qur’an mereka harus membacanya. Maka, 

adirnya tafsir tematik mampu memberikan kepada mereka pemahaman secara praktis 

dan sistematis dari al-Qur’an dan dapat membacanya secara lebih efektif dan efisiensi 

waktu. 

3) Dinamis  

Dinamis dalam arti sesuai dengan tuntutan zaman yang bisa memberikan 

pengaruh kepada mereka bahwa al-Qur’an selalu hadir mengayomi dan 



membimbing manusia dalam kehidupan di muka bumi ini. 

4) Membuat Pemahaman Menjadi Utuh 

Penyerapan pemahaman secara utuh dari ayat alQur’an dapat dilakukan 

dengan menerapkan pembahasan dari tema yang sudah ditentukan. Pemahaman sepeti 

ini tidak ditemukan dari metode penafsiran lainnya dan metode ini dapat diandalkan 

untuk memecahkan suatu permasalahan dengan baik serta tuntas. 

b. Kekurangan
24

 

1) Memenggal Ayat al-Qur’an  

Penggalan ayat yang dimaksud adalah mengambil satu contoh kasus yang ada 

dalam ayat tertentu atau lebih yang sebenarnya ayat tersebut mengandung 

permaslahan yang berbeda-beda. Misal, petunjuk tentang sholat dan zakat yang 

biasanya dua lafazh tersebut diungkapkan secara bersamaan dalam ayat yang sama. 

Apabila ingin membahas kajian tentang zakat misalnya, maka mau tidak mau ayat 

tentang sholat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak 

mengganggu dalam menganalisa. 

2) Membatasi Pemahaman Ayat 

Penetapan judul penafsiran justru membuat pemahaman suatu ayat menjadi terbatas dalam suatu 

judul atau tema yang akan dibahas. 
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