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Al-Qur’an merupakan kitab yang membahas tentang segala sesuatu, dan 

tema mengenai binatang adalah salah satu yang terdapat dalam al-Qur’an. Ada di 

antara nama surat dalam al-Qur’an yang menggunakan nama binatang. Al-Qur’an 

juga menyebutkan beberapa kisah mengenai binatang, manfaat binatang yang 

sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Selain itu, al-Qur’an 

menyebutkan beberapa binatang dalam bentuk perumpamaan. Dari semua 

penyebutan binatang dalam al-Qur’an tentu ada pelajaran yang bisa kita peroleh. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelajaran dari penyebutan 

binatang dalam al-Qur’an. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

dengan metode content analysis, yaitu dengan menelaah semua sumber data, baik 

sumber data primer maupun sumber data sekunder. 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya 

adalah al-Qur’an. Dan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang masih ada 

kaitannya dengan masalah penelitian. 

Hasil penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tema 

yang dibahas, yaitu mengenai binatang, ditemukan ada beberapa binatang yang 

disebutkan dalam al-Qur’an, yaitu: keledai, singa (qaswarah), gajah, ikan (hut), 

kuda, bighal, anjing, binatang ternak (al-an‘âm), unta, kambing, sapi, burung 

(thair), abâbîl, salwâ, hudhud, gagak, belalang, kutu (qummal), katak, rayap, lebah 

(nahl), semut, laba-laba (‘ankabût), ular, serigala (dzi’b), babi, kera, nyamuk 

(baûdhah), lalat (dzubâb). Al-Qur’an juga menyebutkan manfaat yang bisa 

diperoleh dari binatang, diantaranya adalah: dari binatang yang dihalalkan ada yang 

dijadikan sebagai makanan dan ada yang menghasilkan minuman, yang dijadikan 

pakaian dan perhiasan, yang dijadikan sebagai alat bantu dalam bidang transportasi, 

dan yang dijadikan bahan pembuat alat rumah tangga. Selain itu, al-Qur’an juga 

menyebutkan binatang dalam bentuk perumpamaan. Dari semua penyebutan 

binatang dalam al-Qur’an itu, ada beberapa pelajaran yang bisa diperoleh, yaitu: 

taatilah Allah Swt. dan rasul-Nya, jangan menyekutukan Allah Swt., jangan 

mendustakan ayat-ayat Allah Swt., Allah Swt. akan selalu melindungi setiap yang 

dicintai-Nya, jangan bersikap sombong, jangan berbohong, dan jangan berbuat 

zhalim kepada siapapun, jadilah manusia yang bermanfaat, Allah Swt. Maha Kuasa 

atas segala sesuatu, binatang adalah salah satu dari ayat-ayat Allah Swt., binatang 

banyak manfaatnya, Allah Swt. bisa menjadikan binatang sebagai bentuk mu‘jizat, 

ujian, dan ‘adzab, amalkanlah ilmu yang telah diperoleh, belajarlah tentang hal-hal 

yang baik dan berguna walaupun kepada binatang. 


