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ABSTRAK 

 

Nama/NIM    : Rifa Aulia/ 170304025 

Judul Skripsi      : Takdir dan Covid-19 Di Banda Aceh 

(Kajian Sosial Teologis Di Kecamatan    

Banda Raya) 

Tebal Skripsi    : 70 Halaman 

Prodi     : Aqidah dan Filsafat Islam 

Pembimbing I    : Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA 

Pembimbing II   : Dr. Fuad Ramly, M.Hum 

 

Wabah Covid-19 berkembang begitu cepat ditengah-

tengah kehidupan masyarakat dunia, kehadirannya membuat 

kepanikan yang begitu dahsyat, karena ancamannya yang tidak 

main-main, yang dapat berujung kepada kematian. Semua ini 

mengambil peran untuk dapat menghentikan laju perkembangan 

efek dari virus ini, hingga penghentian aktifitas keramaian, 

termasuk peribadatan di dalam rumah ibadah. Penelitian ini 

mengkaji bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Banda 

Raya tentang takdir dan covid-19 di Banda Aceh khusussnya 

kecamatan Banda Raya. Metode penelitian yang digunakan 

merupakan metode kualitatif yang berbasis penelitian lapangan 

dimana teknik pengumulan data berupa observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Maka untuk memberikan titik terang dan 

mampu memahami persoalan takdir, maka keadaan ini perlu 

dideskripsikan, kemudian diberikan analisis konseptual terkait 

persoalan takdir dalam perspektif Qadariyah, Jabariyah dan 

ahlusunnah wal jama’ah. Dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan masyarakat kecamatan Banda Raya pada dasar 

keseluruhannya mengikuti paham ahlusunnah wal jama’ah, 

hanya saja bagaimana sikap mereka terhadap fenomena covid-

19 yang terjadi menyalahi prinsip keyakinan kepada Allah swt, 

dan tidak percaya kepada takdir.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Takdir merupakan ketentuan Allah Swt atas apa yang terjadi 

di alam ini. Apa yang terjadi sekarang, besok dan seterusnya sudah 

ditentukan jauh sebelum Allah Swt menciptakan alam ini. Apa 

yang terjadi di alam ini merupakan hukum alam, dalam hal ini 

biasa disebut sunnatullah. “Takdir dalam Al-qur‟an terdapat dalam 

Surah Al Anam ayat 96, Surah Al Furqan ayat 2, Surah Yasin ayat 

38, dan Surah Fussilat ayat 12. Keseluruhan ayat tersebut terdapat 

tiga kesimpulan. Pertama, takdir berlaku untuk fenomena alam, 

artinya hukum dan ketentuan dari Tuhan mengikat perilaku alam 

sehingga hukum sebab akibat yang terjadi di alam ini dapat 

dipahami manusia. Kedua, takdir Tuhan terkait hukum 

sosial (sunnatullah). Hukum ini melibatkan manusia di dalamnya. 

Ketiga, akibat dari takdir dalam arti hukum kepastian Allah yang 

baru diketahui setalah berada di akhirat”.
1
  

Membahas tentang takdir tidak akan ada habisnya. 

Permasalahan ini telah menjadi pembahasan dari zaman klasik 

hingga kontemporer, baik ditimur maupun dibarat. Bahkan 

problematika takdir yang diantaranya membahas apakah manusia 

memiliki kebebasan kehendak atau perbuatannya telah ditentukan 

sebelumnya (ditakdirkan) telah menjadi suatu permasalahan filsafat 

tertua yang mencapai puncaknya pada pemikiran filsafat islam. 

Terlepas dari permasalah itu, pandangan mengenai takdir 

membawa dampak yang tidak kecil dalam kehidupan. Banyak 

orang berkeyakinan salah mengenai takdi menyalahkan Tuhan atas 

berbagai kesulitan dan kemalangan yang menimpanya. Ini 

membuktikan bahwa pandangan mengenai takdir akan 

mempengaruhi sikap dan mental seseorang dalam kehidupan 

setidaknya terdapat perbedaan dalam bersikap antara orang yang 

                                                             
1
,https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml, Diakses pada 18 

Juli 2020. 

https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml
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mempercayai bahwa dirinya adalah wujud yang terbelenggu 

dengan orang yang meyakini bahwa dia sendirilah yang berkuasa 

sepenuhnya atas masa depan dan nasibnya.
2
  

Konsep takdir juga terjadi perdebatan antara dua aliran dalam 

islam, yakni Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah menganggap 

bahwa takdir itu adalah usaha manusia (ikhtiar), sedangkan 

Jabariyah mengklaim takdir adalah ketetapan Tuhan yang tidak 

bisa dirubah. Jika dikaitkan dengan Covid-19, konsep keyakinan 

yang dipahami masyarakat juga memiliki corak yang identik 

dengan Jabariyah dan Qadariyah.  

Para Muslim yang konsep takdirnya condong kearah 

Qadariyah dapat dilihat dari cara mereka menyikapi Covid-19 

dengan ikhtiar. Seperti, menjauhi keramaian, memakai masker, 

meningkatkan imun, dan protok medis lainnya.  

Sedangkan para muslim yang condong pada Jabariyah, 

menyikapi Covid-19 dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang 

Khaliq. Merekah mencegah paparan virus bukan dengan protokol 

medis melainkan dengan meningkatkan ibadah dan berdoa. Karena 

meyakini bahwa kalau memang sudah ditakdirkan terkena virus 

maka ia akan terpapar. Maka mereka tidak peduli dengan protokol 

medis sehingga Sholat berjamaah tanpa jarak.  

Bagi kaum muslimin penyakit bagian dari qadha (ketetapan) 

Allah SWT. Hingga harus sabar menghadapinya dan berikhtiar 

untuk berobat. Maka wajib seorang muslim beriman terhadap 

setiap peristiwa yang terjadi di luar kuasanya, dan itu merupakan 

ketetapanNya (qadha) yang tidak mampu ditolak. Terlepas apakah 

itu baik maupun buruk. Untuk itu, dalam hal ini dibutuhkan sikap 

tawakal kepada Allah SWT. Berserah diri kepadaNya.  

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur‟an surah At-Thagabun 

ayat 11 yang artinya: "Tidaklah sesuatu peritiwa, baik maupun 

buruk, terjadi kecuali atas izin Allah SWT. sebab Dialah yang 

menciptakan sekaligus mengatur alam semesta. Sebagaimana Allah 

                                                             
2
 Djaya Cahyadi, “Takdir Dalam Pandangan Fakhr Al-Din Al-Razi”, 

(Skripsi: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah), hlm. 1 
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berfirman, “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 

kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada 

Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  (QS. At-Taghabun: 11)  

Meskipun wabah virus corona merupakan bagian dari qadha 

Allah, tetap saja manusia telah memiliki area-area yang mampu ia 

kendalikan. Sederhananya, manusia punya kemampuan berusaha 

mengubah suatu keadaan. Apalagi mengingat manusia telah 

dianugrahkan akal oleh Allah untuk berfikir, menimbang-nimbang 

mana perbuatan baik dan buruk. Mana halal dan haram.   

Sehingga, sekalipun kita wajib bersabar dan beriman bahwa 

wabah virus corona adalah qadha-Nya, di sisi lain wajib pula 

berikhtiar, yakni melakukan upaya pencegahan dan penyembuhan 

yang tentu saja bukan hanya dilakukan oleh individu melainkan 

peran negara sangat dibutuhkan.
3
  

Bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Aceh, 

sebagian masyarakat muslim tanpa disadari meyakini bahwa covid 

adalah takdir Tuhan yang jika sudah ditulis akan terkena maka 

tidak ada yang bisa menghindarinya. Padahal, sebagaimana yang 

kita ketahui bahwa memang benar seluruh peristiwa dan kejadian 

di alam semesta ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang sudah di-

qadha-kan, ditentukan, dan dirumuskan oleh Allah. Allah telah 

menetapkan hukum dan rumus-rumus kehidupan untuk mengatur 

ketertiban alam semesta, sehingga segala “hukum alam” yang 

berlaku di dunia ini pada hakikatnya adalah juga 

sebagai sunnatullah. Peristiwa alam seperti merebaknya virus 

Covid-19 dalam cara pandang ini adalah sebuah kejadian alam 

biasa yang memang sudah sewajarnya terjadi, karena hukum 

kausalitas (sebab-akibat) alam sudah menghendaki demikian. 

Manusia harus tawakkal (pasrah dan tunduk) terhadap qadha Allah 

ini.  

                                                             
3
http://www.dakta.com/opini/23364/konsep-takdir-pada-wabah-virus-

corona, Diakses pada 18 juli 2020   

http://www.dakta.com/opini/23364/konsep-takdir-pada-wabah-virus-corona
http://www.dakta.com/opini/23364/konsep-takdir-pada-wabah-virus-corona
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Karena itu, di dalam sikap tawakkal terdapat anjuran untuk 

ber-ikhtiar. Tawakkal bukan berarti pasrah atas segala peristiwa 

yang telah menimpa diri kita dan bermakna “pasif” serta 

menghindar tanpa melakukan apa-apa, tetapi terdapat ikhtiar untuk 

pasrah dan tunduk terhadap segala sunnatullah (qadha) Allah di 

alam semesta ini, sehingga bermakna “aktif”.  

Berbeda dengan sikap masayarakat muslim di Aceh, yang 

terjadi saat ini, mereka begitu pasrah akan apa yang menimpa diri 

mereka. Bagi mereka wabah ini adalah suatu yang sudah ditetapkan 

oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. 

Bahkan ketika ada dari sanak saudara mereka yang meninggal 

karena wabah ini mereka mengambil paksa jenazah tersebut untuk 

dikuburkan sendiri tanpa mengikuti protokol kesehatan. Bahkan 

ada juga yang berpandapat bahwa tidak perlu takut terhadap virus 

Covid-19 karena bila kita melaksanakan praktek keagamaan, 

meskipun praktek tersebut beresiko meningkatkan penularan, maka 

Tuhan akan melindunginya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis rasa penting 

membahas tentang takdir dalam menyikapi Covid-19 sehingga 

penulis tertarik mengangkat judul “Takdir dan Covid-19 Di Banda 

Aceh (Kajian Sosial Teologis Kecamatan Banda Raya)”  

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah masalah utama yang akan menjadi 

objek penelituan.
4
Pembahasan masalah dalam penelitian ini 

difokuskan pada masalah Konsep Takdir dalam pandangan 

masyarakat Kecamatan Banda Raya dalam Menyikapi Pandemi 

Covid-19 di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh  

 

 

 

                                                             
4
 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.47. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti oleh peneliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat dikecamatan Banda Raya 

tentang Takdir? 

2. Bagaimana kaitan antara takdir dan covid-19 dalam 

pandangan masyarakat kecamatan Banda Raya? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk meneliti Pandangan Masyarakat dikecamatan Banda 

Raya tentang takdir  

2. Untuk mengatahui kaitan takdir dan covid-19 dalam 

pandangan masyarakat kecamatan Banda Raya 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai 

ilmu pengatahuan dibidang agama dan dapat memperkaya 

pengatahuan.  

b. Dapat menjadi referensi dan menginspirasi pihak lain 

dalam mengembangkan penelitian dengan isu yang sama. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Fakultas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para 

pembaca serta menjadi sumber pada penelitian dengan 

objek kajian yang sama. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat di Aceh dalam memahami tentang Konsep 

Takdir dalam Menyikapi Covid-19, hasil penelitian ini 

diharapkan juga dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya 
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pemahaman Konsep Takdir serta kaitan takdir dan covid-

19. 

c. Bagi Pemangku Kepentingan 

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

untuk kepentingan pemerintahan keagamaan.  
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Pustaka 

Untuk melengkapi penulisan ini, penulis mengambil beberapa 

rujukan yang berkisar tentang Takdir dan Covid-19 di Banda Aceh 

dari berbagai sumber. Kajian pustaka merupakan upaya seorang 

peneliti untuk mencari buku, artikel, penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya dimana penelitian itu memiliki variabel 

yang sama dan penelitian yang kita lakukan sehingga kita tidak 

melakukan plagiasi, dan penelitian kita adalah penelitian asli. 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya dengan tulisan penulis 

ini. Penelitian mengenai Konsep Takdir Menyikapi Pandemi 

Covid-19, belum adayang menulis dan tidak sama dengan 

penelitian yang lain. Namun, ada beberapa karya tulis dan skripsi 

yang berhubungan dengan tulisan ini, diantaranya:  

Dalam jurnal “Konsep Probabilitas untuk Memodelkan 

Resolusi Antara Ikhtiar, Tawakal dan Doa dalam Menghadapi 

Wabah Covid-19” oleh Rio Aurachman, menjelaskan bahwa 

dengan sistematisasi konsep untuk mengharmonisasi usaha 

manusia dan kekuasaan Tuhan, diharapkan dapat mengurangi 

perdebatan yang buruk dimasyarakat. Manusia tidak perlu terjebak 

dalam konsep jabbariyah atau pre determinist dan juga tidak perlu 

terjebak dalam konsep Qadariyah atau free will. Dengan 

munculnya falsafah tentang random proses, akan lebih 

menjernihkan penjelasan antara usaha manusia dan kuasa Tuhan. 

Dapat dimodelkan bahwa usaha manusia berfungsi untuk 

meningkatkan probabilitas keberhasilan sedangkan kekuasaan 

Tuhan menentukan hasil akhir. 
5
  

Dalam jurnal “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 

Dalam Pandangan Islam” oleh Eman Supriatna, menjelaskan 

                                                             
5
 Rio Aurachman, “Konsep Probabilitas untuk Memodelkan Resolusi 

Antara Ikhtiar, Tawakal dan Doa dalam Menghadapi Wabah Covid-19”, hlm. 6 
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bahwa Covid-19 dalam pandangan Islam merupakan sebuah 

kejadian pandemic wabah virus menular seperti dizaman Nabi 

Muhammad Saw, dan para sahabat yang disebut dengan Tho’un. 

Meskipun masih terjadi perdebatan diantara para ulama tentang 

penyebytan Tho’un untuk Covid-19 ini. Namun faktanya wabah 

Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya dengan peristiwa 

dizaman Nabi Muhammad Saw, dan para sahabat. 
6
  

Dalam jurnal “Takdir dan Kebebasan Menurut Fetthullah 

Gulen” oleh Anang Haderi, menjelaskan bahwa takdir dan 

kebebasan manusia tampaknya ingin memadukan antara ketentuan 

Al-Qur‟an (wahyu) dan potensi akal yang dimiliki manusia. 

Namun, disaat yang bersamaan ia juga mengingatkan manusia agar 

selalu konsisten dijalan takdir-dalam pengertian kebaikan- yang 

sudah digariskan Tuhan. Manusia dalam pandangannya memang 

mempunyai kehendak bebas, namun kehendak itu haruslah sesuai 

dengan kehendak Tuhan. 
7
 

Dalam jurnal “Takdir dan Sunatullah” oleh Muh. Dahlan 

Thalib menjelaskan bahwa pengertian takdir dan sunatullah dapat 

dimaknakan dengan arti yang sama, yakni ketentuan dan ketetapan. 

Selain makna tersebut diartikan sesuai konteks kata tersebut (al 

qadr dan takdir), seperti qadr diartikan sempit, mulia, dan takdir 

diartikan (asshorfu) berubah-ubah, terbagi-bagi dan sebagainya. 
8
 

Dalam skripsi “Konsep Takdir Dalam Perspektif Muhammad 

Abduh” menjelaskan bahwa takdir merupakan segala perbuatan 

manusia adalah ikhtiar manusia yaitu dengan tujuan menetukan 

hasil, karena manusia merupakan makhluk yang bebas dalam 

memilih perbuatannya dengan dukungan akal, kemauan dan daya 

walaupun yang menjadi hasil terkadang bukan merupakan 

kehendak manusia. Muhammad Abduh juga mengungkapkan 

                                                             
6
 Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam 

Pandangan Islam”, (Jurnal STKIP Mutiara Banten, 2020), hlm.10 
7
 Anang Haderi, “Takdir dan Kebebasan Menurut Fetthullah Gulen” 

(Jurnal Universitas Antakusuma, 2014), hlm.22 
8
 Muh. Dahlan Thalib “Takdir dan Sunatullah”, (Jurnal Jurusan Tarbiyah 

dan Adab STAIN), hlm.37 
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bahwa tidak dapayt dipungkiri memang manusia mempunyai 

kemampuan berfikir dan kebebasan dalam memilih, namun 

manusia tidak memiliki kebebasan absolut, karena kebebasan 

absolut itu hanya dimiliki oleh Allah swt.
9
 

Dalam skripsi “Takdir Dalam Perspektif Masyarakat Desa 

Malasin, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeuleu 

“menjelaskan bahwa taktir suatu kehendak Allah SWT yang tidak 

dapat dirubah, dan Sebagian masyarakat lainnya mengatakan 

bahwa takdir sudah ditertapkan oleh Allah SWT akan tetapi 

manusia berhak untuk memilih daripada takdir yang ditentukan 

oleh Allah SWT.
10

 

B. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam 

mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun teori-teori 

secara sistematis yang mendukung permasalahan peneliti. Dalam 

sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat 

penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-

teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. 

Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau 

dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu 

adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun 

kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan 

menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.
11

 

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu 

menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai 

landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti 

menyoroti masalah yang akan diteliti. Kerangka teori juga 

                                                             
9
 Mailawati “Konsep Takdir Dalam Perspektif Muhammad Abduh 

“(Skripsi Jurusan Ushuluddin dan Filsafat), hlm.63 
10

 Roli Hendra, “Takdir Dalam Perspektif Masyarakat Desa Malasin, 

Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue”, (Skripsi Jurusan Ushuluddin 

dan Filsafat), hlm. 65 
11

 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1995), hlm. 39-40. 
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membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah 

penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang 

ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.
12

  

Sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan teori Interaksionisme Simbolik dari George Herbert 

Blumer. Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh 

Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide 

ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan George Herbert 

Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai 

tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu 

dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G.H. Mead.
13

 

Teori interaksionisme ini digunakan untuk mengkaji proses 

interaksi masyarakat Banda Raya Kota Banda Aceh. Beberapa hal 

yang dibicarakan Herbert Blumer dalam teorinya, yakni mengenai 

hubungan interaksi dengan makna dan simbol. Dalam interaksi 

sosial yang dilakukan masyarakat terdapat penafsiran-penafsiran 

makna terhadap sebuah simbol. Karena menurut Blumer 

masyarakat selalu melakukan penilaian, pemberian makna terhadap 

sesuatu dan akan bertindak berdasarkan pemaknaan tersebut.
14

 

Interaksi-simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung 

sejumlah ide-ide dasar, yaitu
15

: 

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi, kegiatan 

tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama 

membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur 

sosial. 

                                                             
12

 Koentjara Nigrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia, 1990), hlm. 39-40. 
13

 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradaigma, (Jakarta: 

Kencana, 2012), cet I, hlm. 109. 
14

 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 261. 
15

 Yuliati Rahmi, “Proses Adaptasi dan Interaksi Mahasiswa Malaysia 

Dengan Mahasiswa Lokal UIN Ar-Raniry”, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda 

Aceh, 2019), hlm. 12. 
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2. Interaksi terdiri dari berbagai kehidupan manusia yang 

berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-

interaksi non simbolik mencakup stimulus respon yang 

sederhana. 

Manusia dalam pandangan interaksionisme simbolik, bahwa 

tindakan manusia pada dasarnya terdiri dari pertimbangan atas 

berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian 

perilaku atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. 

Menurut Herbert Mead agar interaksi sosial bisa berjalan 

dengan tertib dan teratur dan agar anggota masyakat bisa berfungsi 

secara “normal” maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan 

untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga 

memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku 

sendiri dari sudut pandang orang lain.
16

  

Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang 

terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan 

hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar-

individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. 

Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada 

beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan 

antar-individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga 

berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara atau vocal, gerakan 

fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan 

disebut dengan “simbol”.
17

  

Interaksi simbolik menunjuk pada karakter interaksi khusus 

yang berlangsung antarmanusia. Herbert Blumer menyatakan, aktor 

tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia 

menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain 

tersebut. Respons individu, baik langsung maupun tidak langsung, 

selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Dengan demikian, 

                                                             
16

 J. dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), Sosiologi Teks Pengantar 

dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 20.  
17

 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradaigma, hlm. 109.  
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interaksi antarmanusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol 

penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.
18

  

Blumer melanjutkan pernyataan tadi dengan menggunakan, 

bahwa manusia itu memiliki kedirian di mana ia membuat dirinya 

menjadi objek dari tindakannya sendiri, atau ia bertindak menuju 

pada tindakan orang lain. Kedirian itu dijembatani oleh bahasa 

yang mendorong manusia untuk mengabstraksikan sesuatu yang 

berasal dari lingkungannya.  

Dari dua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, 

masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang memiliki 

kedirian mereka sendiri, tindakan individu itu merupakan suatu 

konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, tindakan 

kolektif itu terdiri atas beberapa susunan tindakan sejumlah 

individu.  

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada 

dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-

simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-

simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang 

ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap 

perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.
19

  

Secara ringkas Teori Interaksionisme simbolik didasarkan 

pada premis-premis berikut:
20

 

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon 

lingkungan termasuk obyektif fisik (benda) dan obyek sosial 

(perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung 

komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. 

2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak 

melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui 

                                                             
18

 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradaigma, hlm. 126. 
19

Artur asa Berger, Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 14.  

 
20

  Alex Sobur, Semiotika komunikasi, (Bandung: Rosada Karya, 2004), 

hlm. 199. 



13 

 

penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena 

manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya obyek 

fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek 

fisik, tindakan, atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang 

abstrak. 

3. Makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari 

waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang 

ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi 

dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses 

mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka teori Interaksionisme 

Simbolik ini dipilih oleh penulis untuk menjelaskan bagaimana 

pandangan Masyarakat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh 

tentang Konsep Takdir Menyikapi Covid-19. 

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga 

memaparkan bagaimana sebenarnya gambaran dari takdir. Pada 

umumnya takdir merupakan salah satu bagian dalam ajaran semua 

agama, takdir dapat menjadi sebuah bentuk ikatan antara Tuhan 

dengan makhluk yang menggambarkan peran dan Batasan-batasan 

antara keduanya. Adapun takdir dapat dikatakan sebagai gambaran 

yang memberikan dan menjelaskan hubungan Tuhan dan makhluk-

Nya. Pertama, tentang suatu kondisi yang berkaitan dengan 

kekuasaan Tuhan dan sejauh mana peran Tuhan dalam mengelola 

makhluk-Nya. Kedua, tentang kemampuan manusia untuk berusaha 

secara mandiri menurut potensi yang telah diberikan Tuhan dan 

sejauh mana manusia berperan dalam kehidupannya. 
21

 

Wujud semua makhluk dikuasai oleh takdir tanpa mampu 

keluar darinya dan tanpa ada pilihan lain, karena takdir merupakan 

ketentuan dari Tuhan sebagai Pencipta dan Maha Kuasa terhadap 

                                                             
21

 Mailawati, Konsep Takdir Dalam Perspektif Muhammad Abduh, 

(Banda Aceh, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Studi Aqidah Filsafat 

Islam UIN Ar-Raniry, 2015), hlm.11 
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ciptaan-Nya.
22

menurut paham Ahlusunnah Wal Jama‟ah bahwa 

beriman kepada qadar Allah hukumnya wajib. Tidak ada satupun 

yang mampu mengelak dari kehendak dan kekuasaannya. Tidak 

terjadi satupun kecuali atas kehendak dan keinginannya. Pengakuan 

terhadap al-qadar merupakan salah satu bentuk ketundukan kepada 

Allah dan pengakuan terhadap kemahaluasan ilmunya yang 

meliputi segala sesuatu, serta ketentuannya sejak azali atas segala 

sesuatu dengan hikmahnya.
23

 

Sedangkan menurut Mu‟tazilah lebih berlebihan lagi dengan 

menafikan al-qadr dalam arti al-ilm dan al-taqdir. Mengenai 

masalah ini mereka mengatakan bahwa semua urusan ditetapkan 

sekarang atas dasar bahwa semua perbuatan diciptakan oleh 

manusia sendiri.
24

 

Muhammad Abduh mengatakan segala perbuatan manusia 

dalam ikhtiar manusia yaitu dengan tujuan menentukan hasil, 

karena manusia merupakan makluk yang bias dalam memilih 

perbuatannya dengan dukungan akal, kemauan dan daya, walaupun 

yang menjadi hasil terkadang bukan merupakan kehenda manusia. 

Inilah yang dikatakan dengan takdir, yaitu kekuasaan Allah dalam 

menetukan segalanya melalui hukum kausalitas. Dengan hal ini 

maka akal menusia menetukan kebebasannya dalam memilih.
25

  

Dalam paham Qadariyah bahwa manusia memiliki hak 

kebebasan dimana mereka bebas melakukan apa saja atas keinginan 

dan kehendak mereka, sehingga mereka tidak merasakan 

kungkungan oleh takdir. Aliran Qadariyah dipelopori oleh Ma‟bad 

Al-Jauhari dan Ghailan Al-Dimsiki.
26

 Aliran ini adalah aliran yang 

                                                             
22

 Triyana Harsa, Takdir Manusia dalam Pandangan Hamka, (Banda 

Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm.41 
23

 Abdullah Bin „Alawi al-Haddad, Pancaran Iman, Terjemahan Ayub 

Mursalin, (Darul Haawi: 1994), hlm.86 
24

 Abdul Rozak, ilmu kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.163 
25

 Muhammad Abduh, Risalah al-Tauhid, Terjemahan Firdaus, (Jakarta: 

Bulan Bintang,1989), hlm.48 
26

 Damanhuri Basyir, Tauhid Kalam, Aqidah Islam, (Banda Aceh: 

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-raniry, 2016), hlm. 150 
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mengutamakan akal sehingga mereka dikenal dengan sebutan 

rasionalis-filosofis. Mereka dikenal sebagai kelompok yang 

pertama kali mempersenjatai Islam dengan filsafat dan juga sebagai 

peletak dasar filsafat Islam dan para filosof muslim. Dalam hal 

perbuatan manusia, menurut paham Qadariyah manusia sebenarnya 

telah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas 

dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Jika Tuhan itu adali maka menuruit ajaran ini 

manusia harus benar-benar bebas untuk menentukan perbuatannya 

sendiri baik secara baik ataupun secara buruk sehingga manusia 

dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalah hal ini dapat diketahui 

bahwa Qadariyah lebih Menuhankan akal, sehingga hal tersebut 

telah memberi arti mengingkari takdir Tuhan.  

Paham Qadariyah menurut salah satu tokoh Ghailan 

berpendapat bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. 

Manusia sendiri yang melakukan perbuatan baik dan buruk atas 

kehendak dan kekuasaannya sendiri dan manusia sendiri pula 

melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan atas kemauan dan 

dayanya sendiri. Dalam paham ini manusia merdeka atas tingkah 

lakunya.
27

  

Selanjutnya merupakan paham Jabariyah. Paham ini adalah 

kebalikan dari pada paham Qadariyah, dimana paham Jabariyah 

berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak atas 

perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak 

mutlak Allah SWT. Jadi nama Jabariyah berasal dari kata Jabara 

yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini memiliki paham 

bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dengan terpaksa.  

Aliran Jabariyah pertama kali muncul dalam sejarah Teologi 

Islam yang dipelopori oleh Al-Ja‟d Ibn Dirham. Tetapi yang 

mengembangkan paham ini adalah Jahm Ibn Safwan dari 

Khurasan.
28

 Penjelasan diatas dalam pemahaman Jabariyah segala 

                                                             
27

Rosihon Anwar, Aqidah Akhlak…, hlm.61 
28

Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa 
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perbuatan manusia bukan merupakan perbuatas atas kemauannya 

sendiri, melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang 

dipaksakan aytas dirinya. Sebagai contoh, jika seorang mencuri, 

maka perbuatan mencuri itu bukan bukanlah terjadi atas 

kehendaknya sendiri akan tertapi perbuatan tersebut timbul atas 

Qadar Allah yang menghendaki yang demikian.  

Dan yang terakhir merupakan paham Ahlusunnah Wal 

Jama‟ah. Pada paham ini dalam kajian takdir Ahlusunnah Wal 

Jama‟ah sangatlah berbeda dengan paham Jabariyah dan 

Qadariyah. Aliran Ahlusunnah memahami takdir bahwa sesuatu 

yang dikerjakan atau diusahakan adalah atas usahanya sendiri dan 

istiqomah dalam berusaha akan tetapi tidak terlepas daripada 

berdoa.
29

 Dalam pandangan aliran Ahlusunnah mempercayai 

bahwa takdirnya itu sudah ada akan tetapi bisa dirubah dalam 

tataran seberapa berusahanya manusia itu untuk merubah takdirnya 

sendiri. 

C. Definisi Operasional 

Untuk dapat memahami dengan mudah maka peneliti merasa 

perlu adanya penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul ini. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan 

pengertiannya yaitu sebagai berikut: 

1. Takdir  

Dalam kamus bahasa arab karya Mahmud Yunus kata takdir 

berasal dari kata qadara yang artinya ketentuan, sesungguhnya 

Allah Swt telah menentukan suatu perkara atas kehendaknya. 

Sedangkan kata qaddara dengan tambahan tasydid diartikan dengan 

Allah Swt telah menjadikan seseorang itu berkuasa melakukan 

sesuatu dengan kadarnya atau kemampuannya. Taqdīr dengan 

tambahan huruf ta dan ya mempunyai arti Allah Swt telah 

menakdirkan sesuatu atau Allah Swt telah menentukan sesuatu.
30

 

                                                             
29

 Ibnu Qayyim AlJauziyah, Qadha dan Qadar, Ulasan Tuntas Masalah 

Takdir…, hlm.362 
30

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 

1990), hlm. 332. 
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Sedangkan kata takdir dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah ketentuan atau ketetapan Allah Swt yang sudah ditetapkan 

sejak zaman azali. Akan tetapi manusia diwajibkan untuk tetap 

berikhtiar dan bertawakkal, selebihnya tetap diserahkan kepada 

dzat yang menentukan takdir yakni Allah Swt. 

Takdir merupakan segala yang terjadi, sedang terjadi dan 

yang akan terjadi, telah ditentukan oleh Allah Swt, baik suatu hal 

yang baik maupun suatu hal yang buruk. Segala sesuatu yang 

terjadi atas rencananya yang pasti dan tentu, yang mana terjadinya 

atas kehendak –Nya. Namun, manusia diberi hak untuk berikhtiar 

dan bertawakkal, Allah Swt lah yang menentukan.
31

 

Takdir merupakan sebuah ketetapan Allah Swt yang meliputi 

segala kejadian yang terjadi di alam ini baik itu mengenai kadar 

dan ukurannya, tempat maupun waktunya. Hal ini menunujukkan 

Takdir sebagai tanda dari kekuasaan Allah Swt yang harus kita 

yakini.
32

 

Sebagai landasannya adalah sebuah hadis riwayat Muslim 

dari Ibnu Umar, yang berisi dialog yang sangat panjang antara 

malaikat Jibril dengan Nabi Muhamad Saw. sebagaimana sabdanya 

dalam Riwayat Imam Muslim (T.t.:451-452) sebagai berikut: 

ُن ُجلُْوٌس ِعْنَد َرُسْوِل هللِا َصَّلى هللُا عَلَْيِو َوَسَلىَ  َر َرِِضَ هللُا َعْنُو َأيْضًا كَاَل : بَيْنََما ََنْ  َاََت َعْن ُُعَ

ْا َطلََع عَلَْينَا َرُجٌل َشِديُْد بََياِض َمِثَّياِب شَ 
ِ
َفِر، َوالَ يَْوٍم َ ْعِر، اَل يَُرى عَلَْيِو َأثَُر َمسى ِديُْد َسَوَِد َمشى

ََل ُرْنَبتَْيِو َوَوضَ 
ِ
نََد ُرْنبَتَْيِو َ ّ ملسو هيلع هللا ىلص فَأَس ْ ََل َمنىِبِ

ِ
َع َنفىْيِو عَََّل فَِخَذيِْو َوكَاَل: يَْعرِفُُو ِمنىا َأَحٌد، َحَّتى َجلََس َ

ِن  د َأْخِِبْ الى هللُا َوأَ ََي ُمَحمى
ِ
َ َ ََ

ِ
ِسََاُم َأْن ََْشَََد َأْن اَل َ

ِ
َْال ْسََاِم، فَلَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : 

ِ
َْال نى  َعِن 

تََطعْ  ِن َس ْ
ِ
جى َمَْبيَْت َ اكََة َوتَُصْوَم َرَمَضاَن َوََتُ ََاَة َوتُْؤِِتَ َمزى ًدَ َرُسْوُل هللِا َوتُِلْْيَ َمصى مَْيِو َسِبْيًَا  َت ُمَحمى

ِ
َ

يَْماِن كَاَل : َأْن تُْؤِمَن ِب 
ِ
َْال ِن َعِن  كُُو، كَاَل: فَأَْخِِبْ ُ َويَُصِدّ َُ ُ يَْسأَ ََ هلِل كَاَل : َصَدكَْت، فََعِجْبنَا 

ِه. كَالَ  ِن َعِن  َوَمََائَِكِتِو َوُنُتِبِو َوُرُسِِلِ َوَمَْيْوِم َلِٓخِر َوتُْؤِمَن ِبمْلََدِر َخْْيِِه َوَشِّ َصَدكَْت، كَاَل فَأَْخِِبْ

ِن  ىُو يََرََك . كَاَل: فَأَْخِِبْ ه
ِ
ْن مَْم تَُكْن تََرَُه فَا

ِ
ىَم تََرَُه فَا ْحَساِن، كَاَل: َأْن تَْعُبَد هللَا ََكَه

ِ
، َْال ِِ اعَ  َعِن َمسى

                                                             
31

 A. Munir, Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 38. 
32

 Rian Hidayat El-Bantany, Kamus Pengetahuan Islam Lengkap (Depok: 

Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 540 
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ائِِل. كَاَل فَأَْخِِبْ  ُِ َربىََتَا َوَأْن كَاَل: َما َمَْمْسُؤْوُل َعْْنَا ِبأَعََْلَ ِمَن َمسى َلَم َْ ِن َعْن َأَماَرَِِتَا، كَاَل َأْن تَِِلَ 

اِء يََتَطاَومُْوَن ِِف َمُْبنْيَاِن، ُُثى َهَْطلََق فَلَِبثُْت َمِليًّا َر تََرى َمُْحَفاَة َمُْعَرََة َمَْعاََلَ ِرعَاَء َمشى ، ُُثى كَاَل : ََي ُُعَ

ائِِل ؟ كُلُْت  ىُو ِجِْبِيُْل َأتـَاُُكْ يَُعِلُّمُُكْ ِديْنَُُكْ . روَه مسَل َأتَْدِري َمِن َمسى ه
ِ
ُ َأعََْلَ . كَاَل فَا َُ : هللُا َوَرُسْو  

 

Artinya:  

Dari Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia berkata: Suatu 

hari, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah 

SAW, datanglah seorang lelaki yang memakai pakaian 

serba putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya 

tidak tampak sedang melakukan perjalanan jauh, 

sedang kami tidak ada yang mengenalnya seorang pun. 

Kemudian lelaki itu duduk di hadapan Rasul seraya 

menyandarkan kedua lututnya ke lutut Rasul lalu 

meletakkan kedua tangannya di kedua paha Rasul. 

Lelaki itu beranya: “Hai, Muhammad! Beritahukanlah 

kepada saya tentang agama Islam!” Rasulullah SAW 

menjawab: “Agama Islam adalah engkau harus bersaksi 

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa 

Muhammad itu merupakan utusan Allah; lalu 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan 

Ramadhan, dan naik haji ke Biatullah jika engkau 

mampu pergi ke sana.” Lelaki itu berkata: “Tuan 

benar!” Kami merasa heran karena dia yang bertanya 

dia pula yang membenarkan. Kemudian lelaki itu 

bertanya kembali: “Beritahukanlah kepadaku tentang 

iman!” Rasul menjawab: “Iman itu berarti harus 

percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-

kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat, serta 

engkau harus percaya kepada takdir baik dan takdir 

buruk.” Orang itu berkata: “Tuan benar!” Lalu lelaki itu 

bertanya lagi: “Beritahukanlah kepadaku tentang 

ihsan?” Rasulu kembali menjawab: “Hendaklah engkau 

menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, 
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sebab sekali pun engkau tidak melihat-Nya, maka Dia 

akan melihatmu.” Kemudian lelaki itu bertanya: 

“Sekarang beritahukanlah kepadaku tentang hari 

kiamat?” Rasulullah menjawab: “Orang yang ditanya 

tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya.” 

Lelaki itu bertanya lagi: “Beritahukanlah kepadaku 

tentang tanda-tandanya saja.” Beliau menjawab: 

“Apabila ada seorang budak wanita melahirkan 

tuannya, dan apabila ada seseorang yang mulanya 

hidup melarat, berpakaian compang-camping, dan 

tanpa alas kaki sebagai pengembala kambing, lalu tiba-

tiba menjadi kaya hingga berlomba-lomba dalam 

membangun rumah.” Kemudian lelaki itu pergi. Dan 

Rasul bertanya kepadaku: “Hai, Umar! Tahukah 

engkau siapa yang bertanya tadi?” Saya menjawab: 

“Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau lalu 

menjelaskan: “Itulah Jibril yang datang kepada kalian 

untuk mengajarkan tentang agama kalian.” (Hadits ini 

diriwayatkan oleh Imam Muslim) 

2. Covid-19 

Pada Desember 2019 perhatian umat manusia tertuju pada 

kasus virus Corona atau dikenal dengan COVID-19. Pertama kali, 

virus Corona ini merebak sejak akhir Desember lalu, di Wuhan, 

China. Lembaga Badan Kesehatan Dunia WHO (World Healt 

Organization) menyatakan bahwa Covid-19 merupakan suatu 

penyakit yang disebabkan oleh virus yang telah banyak merenggut 

nyawa ribuan orang. Kasus Corona dunia global telah menginfeksi 

188 negara diseluruh dunia dan tembus dari 50 juta. Virus COVID-

19 merupakan penyakit pernafasan yang dapat ditularkan melalui 

droplet, hingga kemungkinan bertahan diudara. 
33

  

Menurut Mates PS bahwa Corona virus adalah keluarga virus 

RNA yang mengandung RNA tunggal sense-positif. Virus ini 

                                                             
33

 Ismail marzuki, dkk, COVID-19: Seribu Satu Wajah, (Yayasan Kita 

menulis, 2021), hlm.13 
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merupakan milik keluarga Coronaviridae dan Subfamili 

Orthocoronavirinae. Subfamili coronavirus secara genetic dan 

serologis dibagi menjadi empat genera: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Deltacoronavirus, dan Gammacoronavirus.
34
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau viriset, maka 

semua hasil dari data-data yang diperoleh dari penelitian ini 

didasarkan kepada data-data yang didapatkan dilapangan. Maka 

jenis penelitian ini kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah: penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan 

prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian 

kualitatif dapat menunjukan kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan 

hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat di ukur melalui data 

sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.  

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang 

menekankan pada quality atau hal yang terpenting suatu barang 

atau jasa yakni berupa kejadian-kejadian, fenomena-fenomena atau 

gejala-gejala sosial. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan 

diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri 

dari pelaku, kejadian, tempat dan waktu.
35

 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan Banda Raya 

Kota Banda Aceh dimana kecamatan tersebut memiliki luas 

wilayah 497 Km
2
.  Lokasi ini memiliki potensi sehingga peneliti 

dapat meneliti terkait dengan Konsep Takdir dalam Menyikapi 

Covid-19. Wilayah ini terdiri dari sepuluh Desa dengan luas 478,90 

Ha.
36

 

                                                             
35

 Djunaidi Chongdan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet 2, hlm. 25. 
36 https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan-gampong.html, Diakses pada 

18 juli 2020 
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Menurut Mamik, apabila dilihat dari sumber datanya, 

pengumpulan data dapat menggunakan suber primer (sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data) dan 

sumber sekunder (sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat 

dokumen). Bila dilihat dari cara atau Teknik pengumpulan data, 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, 

wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.
37

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber 

primer dan sekunder. 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau diambil 

langsung dari lapangan. Sumber data primer ini juga dapat berupa 

hasil wawancara secara langsung dan perilaku masyarakat melalui 

penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah takdir dan covid-19 dalam pandangan 

kecamatan Banda Raya dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung, yaitu 

berfungsi untuk mendukung dan menguatkan keterangan dari 

sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku-buku, ebook, dan jurnal-jurnal tentang takdir dan 

covid-19. 

Sumber primer dari hasil wawancara diambil dari berbagai 

macam kalangan dimasyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber 

data yang diteliti untuk menjadi bahan dari penelitian tentang 

Takdir dan Covid-19 diBanda Aceh (Kajian Sosial Teologis 

dikecamatan Banda Raya).  

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengambilan 

subjek atau sumber data antara lain sebagai berikut: 

                                                             
37

 Mamik, Metodologi Penelitian, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 

2015), hlm.103 
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1) Pengambilan subjek harus didasarkan atas 

karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok 

sumber data. 

2) Subjek yang diambil sebagai sumber data benar-

benar merupakan ciri-ciri pokok dari sumber data. 

3) Penetuan karakteristik subjek dilakukan dengan 

cermat didalam studi pendahuluan. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 

20 orang, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pihak aparatur gampong dari 5 (lima) gampong, 

masing-masing 1 (satu) orang satu gampong. 

2) Pihak aparatur Mesjid dari 5 gampong, masing-

masing 1 (satu) orang satu gampong. 

3) Ibu-ibu PKK serta masyarakat (bapak/ibu) dari 5 

(lima) gampong, masing-masing 1 (satu) orang satu 

gampong. 

 

C. Instrument Penelitian  

Instrument pada suatu penelitian adalah alat yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
38

dalam penelitian 

kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, peneliti 

harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin, apapun 

instrumen tersebut.
39

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

instrument pada penelitian skripsi ini peneliti merupakan instrumen 

pertama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. 

Peneliti akan mewawancarai terhadap beberapa sumber atau 

masyarakat yang melihat gejala praktik mengenai takdir dalam 

fenomena Covid-19, dengan mengajukan beberapa pertanyaan-

pertanyaan yang menyangkut dengan apa yang akan diteliti pada 

penelitian ini.  

                                                             
38

 Rony Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis 

(Jakarta: PPM, 2004), hlm.137 
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 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.10 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian.
40

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan teknik:  

1. Observasi 

“Observasi adalah metode yang digunakan dalam 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan. Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian 

guna memperoleh data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan 

terarah sesuai dengan apa adanya yang ditemukan dilapangan 

kajian secara langsung”.
41

  

Observasi (pengamatan) merupakan studi yang disengaja dan 

sistematis tentang femenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencacatan.
42

 Observasi dalam 

konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan 

dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan 

dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau 

sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan 

memperluhatkan syarat-syarat ilmiah. Dengan demikian hasil 

pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
43

 

Metode ini digunakan untuk melihat pandangan masyarakat 

mengenai konsep takdir dalam menyikapi pandemik Covid -19 di 

Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. 
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 Nana Sujana, Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 

1992), hlm. 216. 
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 Warul Walidin, Saifullah dan ZA. Tabrani, Metode Penelitian 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara si penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden atau 

informasi dengan mnggunakan alat yang dinamakan pendoman 

wawancara).
44

  

Wawancara (interview) teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara 

langsung pada informan, dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara mengenai pandangan Masyarakat tentang Konsep 

Takdir Menyikapi Pandemi Covid-19. Teknik ini peneliti gunakan 

dengan mewawancarai 12 orang Masyarakat sekitar di Kecamatan 

Banda Raya Kota Banda Aceh untuk mendapatkan data awal, dan 

untuk mendapatkan informasi lainnya. 

“Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

secara terbuka dan secara tertutup. Wawancara terbuka memang 

sangat relevan untuk digunakan di mana subjek tahu sedang 

diwawancarai, wawancara secara tertutup juga sebagai pendukung 

atau pedoman wawancara yang di lakukan apabila masyarakat agak 

sulit dilakukan secara terbuka karena masyarakat tersebut bersifat 

tertutup atau tidak mau diketahui tujuannya atau menghindar untuk 

diwawancara secara formal”.
45

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggal tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-

buku referensi tantang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
46

 

Sumber informasi dokumentasi memiliki peran penting dan perlu 
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mendapatkan perhatian bagi para peneliti.
47

 Adapun dalam kegiatan 

ini penulis akan mengumpulkan berbagai dokumen penting yang 

berkaitan dengan pandangan Masyarakat Sekitar terhadap Konsep 

Takdir Menyikapi Covid-19. 

E. Teknik Analisis Data 

“Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data penelitian. Analisis data adalah suatu proses 

penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna 

memecahkan permasalahan penelitian sudah diperoleh secara 

lengkap”.
48

Analisa data terbagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Creswell mendefinisikan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala 

sentral. Untuk mengerti gejala sentral peneliti mewawancarai 

peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan 

yang umum dan meluas.
49

  

Teknik analisis data diartikan sebagai suatu proses 

pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, 

pengabstrakan data, dan tranformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data 

dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu 

diberi kode, bagian kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman 

data, penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang 

tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik 

kesimpulan.
50
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“Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan 

dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya akan 

dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan 

kategori masing-masing. Baik yang bersifat hasil observasi dan 

wawancara maupun yang bersifat studi dokumentasi. Data tersebut 

akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat 

ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat 

kesempurnaan secara akademik”.
51

 

“Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam 

analisis data yakni: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan 

suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan”.
52

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang 

tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. 

Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan 

kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. 

Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk 

melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.
53

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian 

dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau 

kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.
54
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Kecamatan Banda Raya 

1. Keadaan Geografis 

“Kondisi umum Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh 

dapat dijelaskan merupakan salah satu Kecamatan dari sembilan 

Kecamatan yang terdapat di kota Banda Aceh. Kecamatan Banda 

Raya memiliki luas yaitu 578,9 Ha. Kecamatan Banda Raya Kota 

Banda Aceh membawahi sepuluh Gampong, yaitu: Gampong 

Lhong Raya, Gampong Lhong Cut, Gampong Mibo, Gampong 

Lampeuot, Gampong Peunyerat, Gampong Lam Ara, Gampong 

Lamlagang, Gampong Geuceu Komplek, Gampong Geuceu Kayee 

Jato, dan Gampong Geuceu Iniem”.  

Adapun batas-batas Kecamatan Banda Raya Kota Banda 

Aceh, yaitu:  

1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Baiturrahman.  

2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Darul Imarah Aceh 

Besar.  

3) Sebelah Barat dengan Kecamatan Jaya Baru.  

4) Sebelah Timur dengan Kecamatan Baiturrahman. 

Kecamatan Banda Raya sudah memiliki beragam fasilitas, 

sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat seperti sarana 

ibadah diantaranya adalah mesjid sebanyak 6 bangunan dan 

musholla sebanyak 16 bangunan. Sarana olahraga yang tersedia 

diantaranya adalah lapangan sepak bola sebanyak 2, lapangan bola 

voli sebanyak 8, lapangan bulu tangkis sebanyak 6, lapangan tenis 

meja sebanyak 5 dan lapangan tenis meja sebanyak 7. Sarana 

Pendidikan serta sarana Kesehatan. Sarana Pendidikan terdiri dari 1 

TK Negeri dan 12 TK Swasta, 6 SD Negeri dan 3 SD Swasta, 2 

SMP Negeri dan 3 SMP Swasta, 2 SMA Negeri dan 1 SMA 

Swasta, 3 SMK Negeri, 2 PAUD Negeri dan 13 PAUD Swasta 

serta 1 MI Negeri sedangkan sarana Kesehatan terdiri dari 2 Rumah 

sakit, 6 Poliklinik/Bali Pengobatan, 3 Pukesmas, 2 Pustu, 12 
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Praktek Dokter, 4 Praktek Bidan, 6 Polindes, 10 Posyandu, serta 9 

Apotik.  

Berikut adalah table geografis gambaran umum kecamatan 

Banda Raya Kabupaten Aceh Besar 

1.1. Jumlah penduduk rumah tangga dan jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin 

Jumlah kepala keluarga 5443 KK 

Jumlah laki-laki 12210 Orang  

Jumlah perempuan  12188 Orang  

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 

1.2. Jumlah penduduk Pindah dan Datang  

Penduduk 

Pindah 

710 Orang  

Penduduk 

Datang  

991 Orang  

Sumber: BPS Kota Banda Aceh  

1.3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 

Luas 

Wilayah 

478.9 Ha 

Jumlah 

Penduduk 

24.398 Jiwa  

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 
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1.4. Jumlah Kelahiran dan Kematian 

Jumlah  Total 

Jumlah Kelahiran  327 

Jumlah Kematian  96 

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 

1.5. Persentase Penduduk Per Kelompok Umur di Kecamatan 

Banda Raya Tahun  

Kelompok 

Umur  

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 1.197 1.244 2.441 

5-9 1.041 1.115 2.156 

10-14 953 906 1.859 

15-19 1.149 1.029 2.178 

20-24 1.295 1.262 2.557 

25-29 1.201 1.110 2.311 

30-34 1.034 1.013 2.047 

35-39 897 1.051 1.948 

40-44 834 920 1.754 

45-49 831 765 1.596 

50-54 622 577 1.199 
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55-59 486 421 907 

60-64 302 305 607 

65-69 188 199 387 

70-74 98 114 212 

75+ 82 157 239 

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 

2. Mata Pencaharian  

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Banda Raya 

didominasi oleh sektor perternakan dan ada juga sebagaian kecil 

berdagang seiring perkembangan zaman seiring dengan 

kemajemukan, hidup terus berkembang. Selain perternakan, 

Terdapat pula masyarakat Kecamatan Banda Raya yang bekerja 

pada bidangindustri dan perdagangan, PNS, lain sebagainya. 

Perternakan didaerah Kecamatan Banda Raya terdiri dari ternak 

besar seperti sapi dengan jumlah 258, kerbau 1, dan kambing 802, 

serta ternak kecil seperti ayam dengan jumlah 9.047 dan itik 4.277. 

3. Keadaan Sosial dan Keagamaan 

Masyarakat Kecamatan Banda Raya adalah yang mayoritas 

penduduknya bekerja pada bidang industri dan perdagangan. 

Masyarakat kecamatan Banda Raya menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebersamaan, dimana masyarakat sangat antusias dalam segala hal 

kegiatan yang ada di gampong. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

bersama, seperti gotong royong, pengajian gampong, musyawarah 

gampong, kegiatan pada hari-hari besar seperti 17 Agustus, Maulid 

Nabi, dan lain-lainnya. 

Penduduk masyarakat Kecamatan Banda Raya mayoritasnya 

adalah yang beragama islam. Dalam mengerjakan kewajiban 

sebagai seorang muslim sama seperti yang dianjurkan dalam AL-

qur‟an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Mendirikan sholat lima 
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waktu, biasanya masyarakat banda raya sholat pada tiap-tiap masjid 

atau meunasah gampong yang ada di daerah tersebut.  

4. Budaya dan Adat Istiadat 

“Budaya adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi 

manusi, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 

Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang 

digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan 

yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Hasil akal budi dari alam 

sekelilingnya dan dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya. 

Budaya adat Aceh adalah pemikiran dan usaha cipta kreasi 

masyarakat Aceh yang menghasilkan produknya dari bumu atau 

alam Aceh. Kata-kata orang bijak: bangsa besar adalah bangsa 

yang membangun atas pilar-pilar budaya bangsanya”.
55

Allah 

berfirman di dalam Q.S Al-A‟raf surah 7 ayat 10: 

ِفي َْها َمَعاِيَشَۗ قَِلْيًًل مَّا َتْشُكُرْونَ َوَلَقْد َمكَّنُّّٰكْم ِِف اْْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم   
Artinya: “Sesungguhnya kami telah menempatkan 

kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu 

di mukabumi itu (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur. 

 

Maka dari itu pemahaman adat budaya Aceh punya nilai 

khusus atau istimewa, karena keterkaitan dengan adat. Pemahaman 

adat dalam masyarakat Aceh adalah merujuk kepada ajaran agama. 

Budaya di Kecamatan Banda Raya juga masih kental dengan 

budaya gotong royongnya, terasa dikekompakan mereka. Bagi 

masyarakat Banda Raya budaya gotong royong sudah menjadi 

kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Seperti melakukan gotong 

royong membersihkan masjid dan meunasah.
56
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Petuah Maja dalam Masyarakat, Cetakan pertama, (Banda Aceh: Majelis Adat 

Aceh, 2018), hlm. 7-9. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Adat ialah 

aturan lazim yang dilakukan sejak dahulu kala. Kebiasaan, cara 

perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Adat juga dapat diartikan 

sebagai kebiasaan yang biasa dikerjakan dan dilakukan secara 

berulang untuk hal yang sama. Pada era modern ini, masih banyak 

tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek 

moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat. 

Masyarakat Kecamatan Banda Raya pada umumnya 

menghormati dan mentaati hukum adat, karena mentaai hukum 

sama dengan menghargai diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena 

menghormati adat merupakan suatu keharusan yang jika tidak 

demikian akan dianggap sebagai orang yang tidak tau adat.
57

 

 

B. Takdir dan Covid-19 dalam Pandangan Masyarakat 

Kecamatan Banda Raya  

1. Pengertian Takdir 

a. Takdir dalam Pemahaman islam 

“Kata Takdir dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai yang sudah 

lebih dahulu ditentukan oleh Allah SWT. Akan tetapi 

manusia diwajibkan untuk tetap berikhtiar dan 

bertawakka, selebihnya tetap diserahkan kepada dzat 

yang menentukan takdir, yaitu Allah SWT”.
58

 Peranan 

takdir dalam kehidupan manusia menentukan titik pijak 

                                                                                                                                         
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Studi Aqidah Filsafat Islam UIN Ar-raniry, 

2020), hlm.34 
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memilih bagaimana jalan hidup secara individu maupun 

secara kelompok.
59

 

Allah SWT menurunkan sebuah kitab yang 

didalamnya terdapat tatanan kehidupan melalui firman-

Nya yang mulia yang disampaikan oleh lisan rasul-Nya. 

Dalam Al-Qur‟an menjelaskan takdir dalam arti yang 

sangat amat luas guna memudahkan manusia dalam 

menginterprestasi takdir. Terdapat banyak sekali 

pembahasan takdir dalam Al-Qur‟an, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Q.S. Ar-Rad ayat 10-11 

                      

                        

                              

                        

 

Artinya: Sama saja (bagi Allah), siapa diantaramu yang 

merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang 

dengannya; dan siapa yang bersembunyi pada malam 

hari dan yang berjalan pada siang hari. Bagi manusia 

ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; 

                                                             
59

 Djaya Cahyadi, Takdir Dalam Pandangan Fakhr Al-Din Al- Razi, 

(Jakarta: Program Studi Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2011), hlm.1 
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dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia. 

Ayat diatas ditafsirkan oleh M. Quraish shihab 

dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang takdir 

dalam Al-Qur‟an: “Allah mengatahui yang gaib dan 

yang tampak, bahkan mengatahui segala sesuatu 

sebelum, pada saat dan sesudah wujudnya, maka sama 

saja bagi Allah siapa diantara kamu yang 

merahasiakan ucapan-Nya, agar tidak mengatahui 

kecuali dirinya sendiri dan siapa yang berterus terang 

dengannya, yakni dengan ucapa itu sehingga diketahui 

yang lain dan demikian juga sama saja bagi-Nya”. 

Lantas apa hubungan surah ar-rad ayat 10-11 kepada 

pembahasan takdir? “Pada surah ini juga terdapat 

penjelasan dimana takdir manusia terletak pada 

manusia itu sendiri kemana ia melangkah dan kerjakan. 

Dalam hal ini takdir dalam pandangan Al-Qur‟an 

ditegaskan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban 

memilih kemana hendak pergi akan tetapi Allah tidak 

merubah manusia itu sendiri baik dalam keadaan 

kemiskinan, kekayaan, kesesatan, dan kebodohan, akan 

tetapi Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan dan 

dilakukan hamba-Nya”.
60

  

Selanjutnya ada beberapa ayat Al-Qur‟an yang 

membicarakan takdir dalam jumlah yang banyak 

namun penulis hanya akan mengutip beberapa ayat saja 

serta pemahaman ulama dalam dalam menafsirkan ayat 

tersebut. Dari sekian banyak ayat Al-Qur‟an dipahami 

bahwa semua makhluk telah ditetapkan takdir oleh 

Allah swt. Menuntut dan menunjukkan mereka arah 

yang seharusnya mereka tuju. Hal ini dapat dipahami 
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antara lain ayat-ayat permulaan. Seperti firman Allah 

dala Q.S al-A‟laq, 1-3 

ى    َر فَ َهدّٰ   َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْْلَْعَلى   الَِّذْي َخَلَق َفَسوّّٰى   َوالَِّذْي َقدَّ

Artinya: sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, 

yang Menciptakan, dan Meyempurnakan (penciptaaan-

Nya), dan menetukan qadar masing-masing dan 

memberi petunjuk (Q.S Al-A‟la 1-3) 

Pada ayat tersebut bahwa takdir itu memang ada 

yang datangnya dari Allah namun takdir itu dapat 

dipilih oleh manusia sehingga Allah menyatakan akan 

memberi petunjuk bagi manusia. Beberapa ayat lainnya 

juga mengisyaratkan adanya takdir dengan hal yang 

senada,
61

 seperti firman Allah dalam Q.S al-Hijr 21 

 

ُنو ْن َشْيٍء ِاْلَّ ِعْنَدََن َخَزۤاىِٕ مَّْعُلْومٍ  ِبَقَدرٍ  ِاْلَّ  ٓ  ٗ  نُ نَ زِّلُو َوَما ٗ  َوِاْن مِّ  
 

Artinya: dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi 

Kami-lah khazanahnya (sumbernya) dan kami tidak 

menurunkannya melainkan dengan ukuran yang 

tertentu (Q.S al-Hijr 21) 

 

Firman Allah dalam Q.S Al-Qamar 49  

 ِاَنَّ كُ لَّ َشْيٍء َخَلْقنّٰ ُو ِبَقَدرٍ 
 

Artinya: sesungguhnya kami menciptakan segala 

sesuatu menurut Al-Qur‟an. (Q.S Al-Qamar 49) 
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Firman Allah dalam Q.S al An‟am 59 

 

رِّ  بَ  ْل ا ِِف ا ُم َم َل ْع  َ َوَۗ َوي ْلَّ ُى ا  ِا َه ُم َل ْع  َ ِب َْل ي ْي َغ ْل ُح ا اِت َف َم    ٗ ه َد ْن َوِع
ِت  مّٰ ُل بٍَّة ِِفْ ُظ ا َوَْل َح َه ُم َل ْع  َ ْلَّ ي ٍة ِا َرَق ْن وَّ ُط ِم ُق ْس ا َت رَِۗ َوَم ْح َب ْل َوا

ْيٍ  ِب ٍب مُّ تّٰ ْلَّ ِِفْ ِك ٍس ِا ِب ٍب وََّْل ََي  اْْلَْرِض َوَْل َرْط
 

Artinya: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua 

yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia 

sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di 

lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur 

melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh 

sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak 

sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis 

dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz). (Q.S al-

An‟am 59) 

Penetapan qadar telah dilakukan Allah sejak 

segala sesuatu itu diciptakan. Isyarat mengenai hal ini 

dinyatakan Allah dalam Q. S al-Hadid 22  

 

َبٍة ِِف اْْلَْرِض َوَْل ِفْ  اَنْ ُفِسُكْم ِاْلَّ ِفْ ِكتٍّٰب مِّْن  ا  َاَصاَب ِمْن مُِّصي ْ َٓ م

  ۖ ِلَك َعَلى اّللِّّٰ َيِسي ْرٌ  َراََىا َِۗانَّ ذّٰ  قَ ْبِل َاْن ن َّب ْ
 

Artinya: Tiada suatu bencanapun yang menimpa di 

bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan 

telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian 

itu mudah bagi Allah. (Q.S al-Hadid 22) 

Peristiwa yang terjadi dialam raya ini, dan sisi 

kejadiannya, dalam qadar atau ukuran tertentu, pada 

tempat dan waktu tertentu dan itulah yang disebut 

takdir.
62

 Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, 
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termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut berada 

dalam pengatahuan dan ketentuan Tuhan. 

 

b. Takdir dalam Pemahaman Teologis 

Dalam islam, kajian tentang takdir menjadi 

permasalah yang besar sehingga penafsiran tentang 

takdir masih berbed-beda dan menimbulkan beberapa 

aliran dalam pemahaman takdir. Dalam permasalaan 

takdir menimbulkan beberapa pertanyaan sampai 

dimanakah manusia sebagai ciptaan Tuhan, bergantung 

pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam 

menentukan dan mengatur perjalan hidupnya, ataukan 

manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan 

kekuasaan mutlak Tuhan? Takdir dalan pandangan 

Islam memunculkan tiga aliran yang sangat 

berkembang pada saat ini. Paham tersebut adalah 

Qadariyah, Jabariyah dan Ahlusunnah wal Jama‟ah. 

Takdir dalam tiga aliran ini, dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan seperti ada atas kaum Qadariyah 

berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan 

dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut 

paham Qadariyah manusia memiliki kebebasan dan 

kekuatan sendiri dalam mewujudkan perbuatan-

perbuatannya. Dengan demikian nama Qadariyah 

berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk 

dan patuh terhadap Qadar Allah SWT.  

Dalam paham Qadariyah bahwa manusia 

memiliki hak kebebasan dimana mereka bebas 

melakukan apa saja atas keinginan dan kehendak 

mereka, sehingga mereka tidak merasakan kungkungan 

oleh takdir. Aliran Qadariyah dipelopori oleh Ma‟bad 

Al-Jauhari dan Ghailan Al-Dimsiki.
63

 Aliran ini adalah 
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aliran yang mengutamakan akal sehingga mereka 

dikenal dengan sebutan rasionalis-filosofis. Mereka 

dikenal sebagai kelompok yang pertama kali 

mempersenjatai Islam dengan filsafat dan juga sebagai 

peletak dasar filsafat Islam dan para filosof muslim. 

Dalam hal perbuatan manusia, menurut paham 

Qadariyah manusia sebenarnya telah melakukan dan 

menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari 

kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Jika Tuhan itu adali maka 

menuruit ajaran ini manusia harus benar-benar bebas 

untuk menentukan perbuatannya sendiri baik secara 

baik ataupun secara buruk sehingga manusia dapat 

dimintai pertanggungjawaban. Dalah hal ini dapat 

diketahui bahwa Qadariyah lebih Menuhankan akal, 

sehingga hal tersebut telah memberi arti mengingkari 

takdir Tuhan. 

Paham Qadariyah menurut salah satu tokoh 

Ghailan berpendapat bahwa manusia berkuasa atas 

perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri yang 

melakukan perbuatan baik dan buruk atas kehendak dan 

kekuasaannya sendiri dan manusia sendiri pula 

melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan atas 

kemauan dan dayanya sendiri. Dalam paham ini 

manusia merdeka atas tingkah lakunya.
64

 

Selanjutnya merupakan paham Jabariyah. Paham 

ini adalah kebalikan dari pada paham Qadariyah, 

dimana paham Jabariyah berpendapat bahwa manusia 

tidak memiliki kehendak atas perbuatannya. Manusia 

dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Allah 

SWT. Jadi nama Jabariyah berasal dari kata Jabara 

yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini 
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memiliki paham bahwa manusia mengerjakan 

perbuatannya dengan terpaksa.  

Aliran Jabariyah pertama kali muncul dalam 

sejarah Teologi Islam yang dipelopori oleh Al-Ja‟d Ibn 

Dirham. Tetapi yang mengembangkan paham ini 

adalah Jahm Ibn Safwan dari Khurasan.
65

 Penjelasan 

diatas dalam pemahaman Jabariyah segala perbuatan 

manusia bukan merupakan perbuatas atas kemauannya 

sendiri, melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu 

hal yang dipaksakan aytas dirinya. Sebagai contoh, jika 

seorang mencuri, maka perbuatan mencuri itu bukan 

bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri akan tertapi 

perbuatan tersebut timbul atas Qadar Allah yang 

menghendaki yang demikian.  

Dan yang terakhir merupakan paham Ahlusunnah 

Wal Jama‟ah. Pada paham ini dalam kajian takdir 

Ahlisunnah Wal Jama‟ah sangatlah berbeda dengan 

paham Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Ahlusunnah 

memahami takdir bahwa sesuatu yang dikerjakan atau 

diusahakan adalah atas usahanya sendiri dan istiqomah 

dalam berusaha akan tetapi tidak terlepas daripada 

berdoa.
66

 Dalam pandangan aliran Ahlusunnah 

mempercayai bahwa takdirnya itu sudah ada akan tetapi 

bisa dirubah dalam tataran seberapa berusahanya 

manusia itu untuk merubah takdirnya sendiri.  

Pembahasan takdir dalam Islam berbeda-beda 

sehingga pemahaman takdir dalam pandangan 

masyarakat kecamatan Banda Raya dalam menyikapi 

masalah Covid-19 menarik untuk diteliti sehingga 

pemahaman takdir dalam masyarakat kecamata Banda 
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Raya apakah lebih dominam pada pemahaman 

Qadariyah, Jabariyah atau Ahlusunnah wal Jama‟ah, 

dimana masyarakat selama ini memahami takdir dalam 

tataran tiga aliran yang berkembang atau ada aliran dan 

paham yang lain sehingga dapat memahami takdir 

dalam kehidupan bermasyarakat, social, dan beragama.  

 

2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Banda Raya 

Tentang Takdir 

Subjek penelitian adalah kasi pelayanan gampong 

Lamlagang yang penulis temui dikantor guna untuk 

malakukan wawancara dengan para perangkat gampong 

lainnya yang ada digampong Lamlagang.  Yang penulis 

temui adalah geucik gampong Lamlagang. Setelah 

melakukan perkenalan singkat dengan geucik gampong 

Lamlagang, penulis langsung menyampaikan maksud dan 

tujuan kedatangan penulis untuk meneliti pada gampong 

tersebut dengan melakukan wawancara terhadap geuchik 

gampong Lamlagang. Menurut pemahaman geuchik 

gampong Lamlagang takdir yang dipahami adalah sebagai 

berikut: 

“Segala hal yang terjadi dalam hidup ini merupakan 

takdir Allah Swt. Yang tidak dapat kita hindari. Takdir 

ada yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. 

Menurut saya takdir merupakan suatu ketentuan yang 

sudah ditetapkan pada setiap umat manusia bahkan 

pada saya sendiri, dimana takdir yang tidak dapat 

dirubah misalnya seperti jodoh, maut, dan rezeki, 

sedangkan yang dapat dirubah misalnya seseorang 

diberi penyakit oleh Allah, kemudian kita berusaha agar 

sembuh dari penyakit tersebut dengan cara berdoa dan 

mendekatkan diri pada Allah”.
67
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Berdasarkan jawaban geuchik gampong Lamlagang 

dapat disimpulkan bahwa takdir merupakan suatu ketentuan 

Allah yang telah ditetapkan dan takada yang dapat 

menghindarinya, terdapat takdir yang dapat dirubah dan tidak 

dapat dirubah. Takdir yang dapat dirubah misalnya seorang 

diberikan suatu penyakit oleh Allah kemudian ia berusah 

untuk sembuh dan berdoa pada Allah. Sedangkan takdir yang 

tak dapat dirubah misalnya pertemuan, maut, jodoh dan 

rezeki.  

Demikian juga dapat kita simpulkan tentang bagaimana 

pandangan geuchik Lamlagang tentang takdir adalah suatu 

yang sudah ditetapkan oleh Allah, dimana virus ini 

merupakan sebuah ujian atau cobaan bukan hanya bagi 

masyarakat gampong Lamlagang saja, tapi bagi seluruh umat 

dibumi ini.  

Selanjutnya merupakan imam gampong Lamlagang. 

Beliau menyatakan pandangannya mengenai takdir adalah 

sebagai berikut: 

“Ada Qadha dan Qadar, memang secara kita kan ada 

syariat, ada yang Namanya tarikat, ada juga Namanya 

ma‟rifah. Sesuatu yang sudah dikehendakkan oleh 

Allah atau sudah ditakdirkan oleh Allah apa yang 

terjadi dalam dunia ini mulai dari awal mulanya 

sampek kiamat nanti sudah ada sudah ada ketentuan 

Allah kalau menurut pandangan islam. Termasuk dalam 

rukun imam termasuk kita duduk dan jumpa hari ini 

sudah ada ketetapan Allah. Nah, ketetapan dari Allah 

ini ada dua, ada yang ditetapkan yang ditulis dilauhul 

mahfuz kemudian ada yang ditetapkan oleh Allah 

kepada azal dalam ilmu Allah, yang sudah dalam ilmu 

Allah itu tidak berubah, tetapi yang dilauhul mahfuz itu 

boleh jadi berubah boleh jadi tidak, boleh jadi 

permanen boleh jadi tidak permanen yang dilauhul 

mahfuz, apa yang ditetapkan oleh Allah itu antara lain 
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langkan, rezeki, pertemuan dan maut tapi adakalanya 

langkah, rezeki, pertemuan, maut yang ditetapkan 

dilauhul mahfuz yang tercatat dilauhul mahfuz itu 

boleh jadi berubah boleh jadi tidak misalnya umur, 

umur kita 63 tahun misalnya, lalu diazali itu mungkin 

63 tapi 60 tahun tapi disyaratkan yang dilauhul mahfuz 

itu umur kamu 63 tahun kalau kamu mau bersedekah, 

lalu karena disini antara dilauhul mahfuz itu dengan 

diazali itu tidak sama supaya sama disyaratkan begitu 

oleh Allah. Umur kamu 63 tahun bila dikaitkan bila 

kamu mau bersedekah. Itu kalok kita bersedekah, 

karena supaya sama umur kita antara dilauhul mahfuz 

dengan diazali. Karena fadhilah bersedekah antara lain 

Panjang umur dan menyangkut dengan takdir 

adakalanya permanen adakalanya tidak permanen tapi 

sudah pasti permanen tidak bisa berubah yang diazal 

tadi itu menyangkut dengan takdir”.
68

 

Berdasarkan jawaban imam tersebut dapat disimpulkan 

bahwa takdir merupakan Sesuatu yang sudah dikehendakkan 

oleh Allah atau sudah ditakdirkan oleh Allah apa yang terjadi 

dalam dunia ini mulai dari awal mulanya sampai kiamat nanti 

sudah ada ketentuan Allah. Sebagaimana juga beliau 

mengatakan bahwa “pertemuan, maut, rezeki, langkah, 

bandum bak Allah kon bak tanyoe hamba”.  

Selanjutnya beliau merupakan seorang tokoh 

masyarakat digampong Lamlagang, beliau menyatakan takdir 

adalah sebagai berikut: 

“Takdir berarti ketentuan Allah yang merupakan 

bahagian dari rukun iman. Jika dikatakan rukun iman 

seseorang yang tidak percaya berarti dia belum 

beriman. Maka takdir Allah itu meliputi ya termasuk 

dalam hal rezeki, umur dia, umur kita, kemudian 

                                                             
68

 Wawancara dengan T. H. Marhaban, imam Desa Lamlagang, 06 

Februari 2021 



44 

 

langkah, dan segala apa yang kita ketemukan dari hal 

yang besar sampai kepada masalah yang paling kecil 

semua itu sudah menjadi takdir”.
69

 

Demikian dapat disimpulkan bahwasannya takdir 

dalam pandangan tokoh masyarakat tersebut adalah takdir 

berarti ketentuan Allah yang merupakan bahagian dari rukun 

iman. takdir Allah itu meliputi termasuk dalam hal rezeki, 

umur dia, umur kita, kemudian langkah, dan segala apa yang 

kita ketemukan dari hal yang besar sampai kepada masalah 

yang paling kecil semua itu sudah menjadi takdir. Takdir ada 

yang dapat dirubah dan yang tak dapat dirubah. Takdir dapat 

dirubah dengna berdoa dan berbuat kebajikan sedangkan 

yang tak dapat dirubah merupak takdir dari pernyataan 

sehari-hari yang kita alami, yang mungkin tidak kita ketahui 

sebelumnya.  

Penelitian selanjutnya merupakan gampong Long Raya. 

Subjek penelitian merupakan geuchik Long Raya yang 

penulis temui dikantor gampong guna untuk malakukan 

wawancara dengan para perangkat gampong lainnya yang ada 

digampong Long Raya. Imam masjid gampong Long raya 

menyatakan takdir dalam pandangannya adalah sebagai 

berikut:  

“Takdir adalah ketetapan dari Allah swt yang tidak 

dapat dirubah, yang merubah takdir adalah doa”.
70

  

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan imam tersebut merupakan sesuatu yang sudah 

ditetapkan oleh Allah dan tak dapat dirubah, takdir hanya 

dapat dirubah dengan cara berdoa saja. Dan takdir Allah ini 

merupakan bagian dari rukun iman yang harus kita yakini dan 

janganlah pula terlalu takut pada apa yang terjadi pada saat 
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ini karena itu dapat mengubah keyakinan kita dalam artian 

kita tidak percaya pada Allah bahwa Allah akan melindungi 

kita dari segala macam penyakit apabila kita berdoa atau 

berserah diri pada yang Maha Kuasa.  

Selanjutnya merupakan salah satu masyarakat gampong 

Long Raya. Pandangannya mengenai takdir adalah sebagai 

berikut: 

“Takdir itu suatu ketentuan dari Allah yang 

menyangkut dengan nasib seorang manusia sebagai 

hamba Allah ya apakah itu ketententuan yag baik atau 

ketentuan yang buruk. Takdir ada yang dapat dirubah 

dan ada takdir yang tidak dapat dirubah. Yang dapat 

dirubah misalnya seseorang itu pandai atau tidak pandai 

itu dapat dirubah juga misalnya rezeki tetapi yang tak 

dapat dirubah misalnya jenis kelamin itu juga ada 

namanya ada takdir mubram ada takdir mualaf”.
71

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan masyarakat tersebut adalah suatu ketetapan dari 

Allah yang menyangkut dengan nasib seorang manusia 

sebagai hamba Allah dimana takdir ini merupakan suatu 

ketentuan atau ketapan baik itu baik maupun buruk. Takdir 

ada yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah, takdir yang 

dapat dirubah misalnya pandai atau tidak pandai sedangkan 

yang tidak dapat dirubah misalnya jenis kelamin.  

Selanjutnya merupakan seorang tokoh masyarakat 

gampong Long Raya, takdir dalam pandangannya adalah 

sebagai berikut: 

“Takdir itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah 

bahwa setiap kita manusia ada yang saat kita diberi 

Kesehatan atau penyakit atau hal-hal lainnya yang 

menurut kita kadang-kadang itu suatu seperti hal yang 

kurang menyenangkan atau tidak mengenakkan tapi 
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sebenarnya itu hanya itulah takdir Allah dibilang karna 

setiap takdir itu pasti ada hal-hal yang bermanfaat 

cuman kita harus menyikapinya dengan bersabar dan 

ikhlas menerima dengan apa-apa yang telah ditakdirkan 

oleh Allah dan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. 

Makanya kita sebagai manusia juga harus berusaha. 

Kita dapat merubah takdir dengan doa. Maka dari itu 

berdoalah dengan hati yang ikhlas agar kita senantiasa 

dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala macam 

penyakit”.
72

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan tokoh masyarakat tersebut merupakan sesuatu 

yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa setiap kita manusia 

ada yang saat kita diberi Kesehatan ataupun penyakit ini 

merupakan takdir Allah. Terkadang suatu hal yang tidak baik 

yang terjadi pada kita dan tidak menyenangkan bagi kita tapi 

bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa 

dengan ikhlas menerima apa yang sudah ditetapkan oleh 

Allah.  

Pada saat wawancara dengan tokoh masyarakat 

tersebut, beliau juga bercerita dimana beliau merupakan salah 

seorang yang terpapar penyakit covid, responden bercerita 

bagaimana beliau dapat menerima keadaannya pada saat itu 

dengan hati yang ikhlas walaupun pada awalnya beliau juga 

merasa takut tapi beliau yakin bahwa ini adalah sesuatu yang 

sudah ditetapkan oleh Allah, ini adalah yang terbaik untuknya 

tapi atas dukungan suami dan keluarga dan terus berikhtiar 

dan bertawakkal kepada Allah responden akhirnya dapat 

melalui cobaan yang diberikan kepadanya.  

Gampong selanjutnya yang akan diteliti adalah 

gampong Mibo. Subjek penelitian adalah kasi pelayanan 

gampong Mibo yang penulis temui dikantor guna untuk 
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malakukan wawancara dengan para perangkat gampong 

lainnya yang ada digampong Mibo. Geuchik Mibo 

menyatakan takdir adalah sebagai berikut:  

“Takdir adalah kehendak Allah yang sudah ditetapkan 

kita manusia hanya bisa berusaha ataupun takdir itu 

mungkin sebelum kita lahir sudah ada semua 

catatannya, karna kita tidak tau dimana-mana batasnya 

dan berhubungan dengan takdir kita sehari-harinya 

itulah sebabnya manusia boleh saja merencanakan 

semua tapi yang berkehendak itu Allah swt. Baik itu 

yang diridhai Allah ataupun tidak diridhain Allah 

swt”.
73

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan geuchik Mibo merupakan suatu yang sudah 

ditetapkan oleh Allah swt bahkan sebelum kita lahir.  

Selanjutnya wawancara dengan imam gampong Mibo. 

Imam tersebut menyatakan bahwa takdir adalah sebagai 

berikut: 

“Takdir itu merupakan suatu yang sudah ditetapkan 

oleh Allah. Takdir ini bahkan sudah tertulis sebelum 

kita lahir, sebelum bumi ada. Akan tetapi kapan takdir 

ini disebut sebagai takdir ketika suatu itu sudah terjadi 

maka itu disebut sebagai takdir”.
74

 

Demikian dapat disimpulkan takdir dalam pandangan 

imam tersebut adalah suatu ketetapan Allah yang sudah 

ditetapkan dari kita sebelum lahir bahkan sebelum bumi ini 

ada, dan bahkan apa yang terjadi pada kita saat ini, kejadian-

kejadian yang kita alami dalam hidup kita ini merupakan 

bagian dari takdir.  
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Gampong selanjutnya yang diteliti adalah gampong 

Geuceu Ineum. Subjek penelitian yang peneliti temui adalah 

kasi pelayanan gampong Geuceu Ineum yang penulis temui 

dikantor desa guna untuk malakukan wawancara dengan para 

perangkat gampong lainnya yang ada digampong Geuceu 

Ineum. Pj geuchik gampong Mibo menyatakan takdir adalah 

sebagai berikut: 

“Takdir adalah suatu yang sudah ditetapkan oleh 

Allah”.
75

   

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan pj geuchik Mibo merupakan suatu ketetapan 

Allah. 

Selanjutnya wawancara dengan imam gampong Geuceu 

ineum. Imam gampong Geuceu Ineum menyatakan bahwa 

takdir dalam pandangannya adalah sebagai berikut: 

“Takdir ini bagi orang yang beragama islam merupakan 

bagian dari iman yang harus kita yakini, dalam artian 

mempercayai qadha dan qadar Allah, suatu yang sudah 

ditulis atau ditetapkan oleh Allah jauh sebelum bumi 

ada”.
76

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan imam gampong Geuceu Ineum adalah bagian dari 

rukun iman yang harus kita yakini, dimana kita harus percaya 

pada qadha dan qadar yang sudah Allah tetapkan pada setiap 

hambanya.  

Selanjutnya wawancara dengan pemuda gampong. 

Pemuda tersebut menyatakan pandangannya tentang takdir 

adalah sebagai berikut: 

“Takdir sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sejak 

kita belum lahir. Takdir covid tidak ada sebenarnya tapi 
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kalau takdir kita dikenakan penyakit, penyakit itukan 

berbagai macam kalau penyakit itu yang namanya 

takdir. Karna kita tidak bisa mengelak dari yang 

namanya penyakit. Jadi penyakit yang diberikan itulah 

takdir yang ditetapkan oleh Allah”.
77

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa takdir dalam 

pandangan pemuda gampong tersebut merupakan sesuatu 

yang sudah ditetapkan oleh Allah dari kita sebelum lahir, 

penyakit yang Allah berikan kepada kita adalah takdir yang 

Allah tetapkan bukan hanya covid tapi juga penyakit lainnya, 

penyakit ini adalah takdir yang tak dapat dielak. 

Gampong terakhir yang diteliti adalah gampong Lam 

Ara. Subjek penelitian yang ditemui adalah kasi pelayanan 

gampong Lam Ara yang penulis temui dikantor guna untuk 

malakukan wawancara dengan para perangkat gampong 

lainnya yang ada digampong Lam Ara. Sekretaris gampong 

Lam Ara menyatakan bahwa takdir adalah sebagai berikut: 

“Takdir merupakan suatu ketetapan Allah sudah dari 

azali. Takdir ini adalah bagian dari iman yang harus 

kita yakini, dalam artian kita percaya pada ketetapan 

Allah, percaya pada qadha dan qadar Allah”.
78

  

Selanjutnya responden terakhir digampong Lam Ara 

merupakan tokoh masyarakat gampong Lam Ara. Responden 

menyatakan bahwa takdir adalah sebagai berikut: 

“Takdir itu adalah ketetapan yang kuasa yang tak dapat 

dielak, takdir ini merupakan keyakinan kita pada Allah 

untuk apa yang ditetapkan pada setiap hambanya. 

Apakah takdir ini baik bagi kita atau menurut kita itu 

adalah takdir yang buruk. Tetapi apapun itu yang sudah 

Allah tetapkan pasti itu yang terbaik untuk kita sebagai 
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hambanya. Begitu pula dengan penyakit yang Allah 

berikan ini, ini adalah cobaan yang Allah beri kepada 

hambanya agar kita lebih taat lagi kepada Allah. 

Dengan kita berdoa pada Allah maka kita akan 

dijauhkan dari segala macam penyakit”.
79

 

3. Pandangan Masyarakat Kecamatan Banda Raya Tentang 

Kaitan Takdir dan Covid-19 

Subjek penelitian pertama adalah kasi pelayanan 

gampong Lamlagang yang penulis temui dikantor guna untuk 

malakukan wawancara dengan para perangkat gampong 

lainnya yang ada digampong Lamlagang. Responden yang 

penulis temui adalah geucik gampong Lamlagang. Setelah 

melakukan perkenalan singkat dengan geucik gampong 

Lamlagang, penulis langsung menyampaikan maksud dan 

tujuan kedatangan penulis untuk meneliti pada gampong 

tersebut dengan melakukan wawancar. Menurut geuchik 

gampong Lamlagang kaitan takdir dan covid-19 yang 

dipahami adalah sebagai berikut: 

“Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasannya penyakit 

atau wabah virus Corona ini merupakan suatu yang 

sudah diberikan oleh Allah yang tidak dapat kita 

hindari, ini merupakan ujian ataupun cobaan bagi yang 

terkena virus corona dan sudah takdirnya, saya percaya 

virus Covid-19 ini ada, akan tetapi saya tidak percaya 

sepenuhnya, ada beberapa dari warga saya yang 

merupakan warga lansia, kemudian meraka meninggal. 

Dari hasil tes swab beberapa dari mereka memang 

meninggal karna Covid dan beberapa lainnya 

meninggal karna emang penyakit mereka yang sudah 

lanjut usia tetapi dinyatakan sebab kematiannya karna 

Covid. Mungkin adek-adek sendiri sudah mendengar 
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bahwa banyak sekali isu-isu polotik mengenai virus 

corona ini, bahkan ada yang mengatakan bahwa virus 

ini buatan tangan manusia dan lainnya. Saat ini kita 

sebagai umat manusia dari akhir zaman hanya dapat 

berdoa kepada Allah agar virus ini dapat berakhir dan 

saya selaku pimpinan gampong tentunya menghimbau 

kepada masyarakat agar mematuhi protocol Kesehatan, 

karna ini merupakan suatu usaha yang dapat kita 

lakukan agar terhindar dari virus ini”.
80

 

Demikian juga dapat kita simpulkan tentang bagaimana 

pandangan geuchik Lamlagang tentang takdir mengenai 

kasus Covid-19 yang terjadi saat ini bahwa Covid-19 ini 

suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, dimana virus ini 

merupakan sebuah ujian atau cobaan bukan hanya bagi 

masyarakat desa Lamlagang saja, tapi bagi seluruh umat 

dibumi ini, geuchik tersebut juga menyatakan bahwa beliau 

tidak sepenuhnya percaya Covid-19 ini dikarenakan sebagian 

kebenaran tentang adanya virus tersebut nyata dan Sebagian 

lainnya lagi dipalsukan, hanya saja beliau tetap burusaha dan 

juga menghimbau masyarakatnya agar tetap mematuhi 

protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus Corona.  

Selanjutnya merupakan imam masjid Lamlagang. 

Beliau menyatakan pandangannya mengenai kaitan takdir 

dan covid-19 adalah sebagai berikut: 

“Lalu Covid, ini secara apa covid ini sudah ditakdirkan 

disana itu contoh ya mulai tahun sekian sampai tahun 

sekian itu sudah ada catatan itu sehingga terjadi dia. 

Semua bukan hanya covid termasuk kita duduk disisni 

hari ini, kemarin kenapa kita tidak jumpa padahal kamu 

sudah kerumah sayakan, kenapa kita tidak jumpa 

berarti langkah, rezeki, pertemuan, tidak ada 

pertemuan, jadi terjadi secara sesuatu itu dalam dunia 
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ini apabila sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 

disana itu, kalau tidak tidak terjadi. Dalam pandangan 

manusia itu yang dilihat sebab itu. Semua yang terjadi 

dalam dunia ini diberikan sebab oleh Allah. Makanya 

dulu malaikat maut malaikat yang mencabut nyawa itu 

dia tidak mau mencabut-cabut nyawa manusia waktu 

diperintahkan oleh Allah, alasannya takut manusia itu 

ngomong-ngomong kepada malaikat itu gara-gara 

malaikat mencabut nyawa maka manusia itu 

meninggal. Oh kalau begitu kata Allah kamu tidak 

dibilang-bilang oleh manusia nanti saya berikan sebab. 

Baru malaikat mau mencabut nyawa. Makanya orang 

meninggal kenapa meninggal ketabrak, sebab itu yang 

dibicarakan. Kenapa dia meninggal oh sakit covid. 

Covid itu yang ngomong, yang dibicaraka. Kalau 

begitu boleh kata malaikat. Makanya segala sesuatu 

yang terjadi dalam dunia ini baik meninggal maupun 

sebab maupun apa segala sesutu diberikan sebab oleh 

Allah, manusia yang tidak mempunyai I‟tikat tadi yang 

dibicarakan sebab itu. Kenapa meninggal oh sakit 

covid, padahal itu hanya sebab. Nah, meninggalnya dia 

itu sudah ditentukan yang sebenarnya tanggal pulang, 

bulan pulang, sebab pulang, dia meninggal. Nah itu 

pengertian takdir dalam pandangan saya demikian, 

menurut yang saya tau, yang saya tau demikian tentang 

takdir. Termasuk kenapa kemarin kita tidak bertemu. 

Rezeki, langkah, pertemuan, maut. Nyan geukheun 

ureung aceh meuno “pertemuan, maut, rezeki, langkah, 

bandum bak Allah kon bak tanyoe hamba”. Jadi, tidak 

sesuai antara rencana penetapan yang ditetapkan oleh 

mereka dengan rencana Allah. Kapan takdir itu kita 

sampaikan kita boleh kita mengambil ini sudah takdir 

Allah setelah terjadi karana takdir itu merupakan 

rahasia daripada segala rahasia. Tidak pernah 
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diberitahukan kepada siapapun oleh Allah. Demikian 

juga tsunami, tapi secara syariat takdir yang sudah 

ditetapkan oleh Allah ini, covid ini sudah ditakdirkan 

oleh Allah mulai tahun sekian kapan berakhir 

wawallahualam, nanti setelah berakhir oh ini takdir 

Allah. Nah, boleh sudah, boleh kita tau, boleh kita 

tetapkan ini takdir Allah, covid ini terjadi mulai tahun 

sekian sampai berakhir tahun sekian, berakhirnya covid 

ini disebabkan oleh manusia mengusahakan misalnya 

memakai vaksin, itu contoh. Cara menghilangkan covid 

ini misalnya dengan pakek vaksin, misal. Tapi kalau 

Allah menghilangkan covid ini bukan dengan cara 

memakai vaksin walaupun kita makan vaksin gak 

hilang juga covid ini. Tapi ini rahasia Allah, itu hakikat 

namanya. Tapi syariat tadi kita harus berusaha 

semaksimal mungkin bagaimana cara untuk 

menghilangkan covid ini antara lain dengan swab, 

dengan pakai vaksin dengan segala cara, tapi kalau 

Allah bukan dengan cara itu menghilangkan covid ini, 

antara lain dengan berdoa, dengan cara yang lain Allah 

sudah menetapkan ini rahasia Allah sebenarnya kita 

gatau. Ini menyangkut dengan takdir. Ini kira-kira 

begitu pandangan saya. Karna kita belum tau secara 

Syariah kita berusaha terus, pakek masker, jaga jarak, 

tapi kalau Allah mengatakan bahwa dengan cara 

apapun kita berusaha kalau Allah menetapkan covid ini 

tetap akan berjalan itu tetap akan berjalan. Nah begitu. 

Ini susah kalau kita takdir Allah ini pada dasarnya 

Allah menciptakan dunia ini semuanya sudah duluan 

dia memikirkan bagaimana ini nanti kiamatnya tanggal 

berapa, tahun berapa. Satu contoh lagi, kita mau makan 

kacang sudah kita beli kacang sudah kita kupas, mau 

masukan kemulut, sebelum masuk mulut jatuh, nah 

geukheun le ureung “meunyoe kahana rezeki” bukan 
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rezeki kita, ini harus kita iman. Langkah, rezeki, 

pertemuan yang tadi, maut juga begitu. Jadi empat 

macam itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum apa-

apa, sebelum kita ada, sebelum dunia ini. Makanya hal 

yang demikian itu menjadi rukun iman bagi kita yaitu 

percaya kepada qadha dan qadar, dan untung jahat dan 

untung buruk. Ini takdir dan kalau kita kaitkan dengan 

covid yang tadi, tapi bagi orang yang tidak beriman 

demikian ini susah kita sampaikan. Itu menurut 

pandangan saya”. 
81

 

Selanjutnya wawancara dengan seorang tokoh 

masyarakat, beliau menyatakan kaitan takdir dan covid-19 

adalah sebagai berikut: 

“Maka seperti hal ini juga penyakit atau virus yang kita 

kenal dengan covid-19 ini sebenarnya sudah ada zaman 

dari semenjak adanya manusia maka Ketika kita 

menghadapinya didalam agama sudah diberi tuntunan 

yaitu bahwa ketika pada hakikatnya adalah takdir Allah 

ketentuan Allah pada seseorang. Namun, pada zahirnya 

kita diperintahkan untuk ikhtiar kita berusaha 

menghindari mereda dan menjahui dari pada penyakit. 

Kita berharap bahwa takdir Allah yang lebih baik 

berpindah dari takdir yang tidak baik pada takdir yang 

baik itu merupakan bahagian daripada ikhtiar. Dalam 

riwayat ketika saidina Ali bersandar pada sebuah 

dinding yang rapuh kemudian beliau berpindah dan 

duduk pada dinding yang kokoh. Nah, sahabat bertanya 

apakah engkau hendak berlari pada takdir? maka 

saidina Ali menjawab: saya berpindah dari takdir yang 

tidak baik kepada takdir yang baik. Berarti kita 

berusaha. Kendati pun usaha atau ikhtiar kita itu pun 

adalah bahagian dari pada takdir atau ketentuan Allah. 
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 Wawancara dengan T. H. Marhaban, imam Gampong Lamlagang, 06 

Februari 2021 
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Itu yang dominan adalah apa yang kasat mata atau yang 

kita tangkap dengan hawas. Hawas disini artinya panca 

indra. Sehingga membuat manusia itu seolah-olah yang 

memberi hukas atau yang memberi pengaruh atau efek 

adalah dari ikhtiar dia sehingga lupa kepada takdir. Ini 

yang berarti membuat manusia itu tersesat, termasuklah 

pada penyakit ini. Kita diperintahkan untuk mencuci 

tangan tapi bagi orang Islam itu sudah cukup sudah 

lumayan, kemudian kita bila perlu memakai masker, 

kemudian bila perlu menjaga jarak tapi nah itu tadi 

Ketika hal itu sudah kita ikhtiarkan sudah kita lakukan 

berarti kita sudah melakukan suatu usaha untuk mereda 

atau menghindari. Nah, namun Ketika berlebihan 

tindakan bahkan menjadikan isu politis ini yang tidak 

disukai oleh bahkan dilarang oleh agama. Jadi misal 

ada suatu acara zikir, berdoa yang nilai zikir dan do aitu 

adalah tujuan untuk menolak dari pada marabahaya 

karena itu dianggap sebagai langgaran misal. Inilah 

yang salah dalam penempatan. Jadi ketika dikatakan 

kita berkeyakinan bahwa ada takdir Allah maka semua 

usaha kepada jalan takdir itu sudah baik seperti tadi 

usaha kita untuk memakai masker, jaga jarak, itu 

ikhtiar. kemudian dari sudut agama kita berdoa, jadi 

ketika orang berdoa lantas mungkin ada hal-hal yang 

kurang diperhatikan dalam ikhtiar terakhir itu wajib 

kita dengarkan atau kita patuhi peraturan dari agama. 

Jadi kita jangan khawatir sekali. Sampai jangan berdoa 

gara-gara nanti dapat, jangan berdoa gara-gara nah itu 

sudah keliru. Itu namanya sudah takut yang berlebihan. 

Kita mengenal takdir ada empat, ada takdir yang pada 

azali, ada takdir yang Allah zahirkan, jadi takdir pada 

azali yaitu pada umul kitab pada ilmu Allah itu tidak 

mungkin berubah. Dari hal yang paling besar sampai 

hal yang paling kecil apa yang sudah Allah ketahui itu 
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tidak akan berubah. Namun ada takdir yang ditulis pada 

saat manusia empat bulan didalam kandungan itu 

adalah takdir yang bisa saja berubah. Kemudian ada 

takdir yang juga bisa berubah yaitu takdir yang sudah 

Allah tulis dilauhul mahfuz, ada lauhul mahfuz ada 

takdir manusia yang Allah tuliskan dan juga bisa 

berubah. Takdir yang bisa berubah atau bisa Allah 

tuliskan kepada takdir yang lain itu apabila manusia 

melakukan dua perkara yang pertama doa, dan yang 

kedua usaha kebajikan. Jadi usaha yang baik itu dapat 

merubah takdir sementara doa demikian juga. Banyak 

Ketika covid orang berdoa itu adalah bahagian daripada 

usaha supaya Allah meluruskan takdir dari takdir yang 

tidak baik. Kemudian takdir yang keempat tadi yaitu 

pernyataan sehari-hari yang kita alami. Yang mungkin 

tidak kita ketahui sebelumnya. Itulah takdir yang tidak 

bisa berubah. Itu takdir yang berarti ketentuan Allah 

yang tidak akan berubah sama sekali. Kapan kita tahu 

ketika sudah zahir pada sisi kita”. 
82

 

Selanjutnya merupakan responden yang berasal dari 

gampong Long Raya.  Subjek penelitian merupakan geuchik 

Long Raya yang penulis temui dikantor guna untuk 

malakukan wawancara dengan para perangkat gampong 

lainnya yang ada digampong Long Raya. Imam gampong 

menyatakan kaitan takdir dan covid-19 dalam pandangannya 

adalah sebagai berikut:  

“Sekarang ini covid ini tidak ada doa sama orang kita 

ini, tidak doa. Yang ada cuci tangan, pakek masker, 

jaga jarak, itulah. Takdir yang mengubah takdir Allah 

adalah doa. Covid merupakan ujian Allah dengan 

ketakutan, tidak takut pada Allah dan takut pada 

penyakit merupakan syirik, berarti dia tidak percaya 
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kepada Allah. Karna dari itu kita harus percaya pada 

Allah dan takdir Allah karna ini merupakan baguian 

dari rukun iman. Maka dari itu berdoa kepada Allah 

agar terhindar dari segala macam penyakit baik itu 

covid yang terjadi saat ini maupun penyakit lainnya”.
83

 

Selanjutnya merupakan salah satu masyarakat gampong 

Long Raya. Beliau menyatakan pandangannya mengenai 

takdir adalah sebagai berikut: 

“Covid yang terjadi saat ini juga merupakan bagian dari 

takdir karna apapun yang terjadi didunia inikan sudah 

jauh sebelum bumi ini diciptakan sudah memang sudah 

ditetapkan oleh Allah untuk apa yang terjadi saat ini. 

Dan sebenarnya wabah atau penyakit atau yang terjadi 

sekarang namanya covid tapi pada masa nabi ada 

wabah-wabah penyakit lainnya seperti. Penyakit ini 

datang dari Allah, Allah yang memberi penyakit Allah 

juga yang memberi obatnya. Jadi seperti itu ya dalam 

pandangan saya tentang takdir dan hubungannya 

dengan covid”. 
84

  

Gampong selanjutnya yang akan diteliti adalah 

gampong Mibo. Subjek penelitian adalah kasi pelayanan 

gampong Mibo yang penulis temui dikantor guna untuk 

malakukan wawancara dengan para perangkat gampong 

lainnya yang ada digampong Mibo. Menurut Geuchik Mibo 

kaitan takdir dan covid-19 adalah sebagai berikut:  

“Covid ini juga merupakan takdir, sebenarnya wabah 

penyakit atau virus sudah ada sejak dulu, bukan hanya 

yang terjadi saat ini seperti covid, tetapi pada masa 

Rasulullah juga sudah ada penyakit lainnya, apakah itu 

takdir, itu adalah takdir, karna itu adalah suatu yang 
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 Wawancara dengan Hamdani, imam gampong Desa Long Raya, 17 
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sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita dan tentu saja 

apa yang Allah berikan atau apa yang Allah tetapkan 

sampai hari ini merupakan takdir yang sudah Allah tulis 

dan takdir ini akan terus ada sampai hari akhir nanti”.
85

 

Selanjutnya merupakan imam gampong Mibo. Beliau 

menyatakan bahwa kaitan takdir dan covid-19 adalah sebagai 

berikut: 

“Covid ini, ini juga bagian dari takdir. Wabah penyakit 

atau virus ini bahkan sudah pernah ada sejak zaman 

nabi walaupun namanya bukan covid tapi penyakit 

pada saat itu dan penyakit pada masa ini yang Allah 

berikan merupakan bagian dari takdir. Inilah takdir 

yang sudah Allah tetapkan. Apa yang kita lakukan 

sehari-hari dan apa yang kita alami dalam kehidupan 

itulah suatu yang sudah Allah tetapkan baik itu 

perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Inilah takdir 

yang sudah ditetapkan pada setiap umat manusia”.
86

 

Gampong selanjutnya yang diteliti adalah gampong 

Geuceu Ineum. Subjek penelitian yang peneliti temui adalah 

kasi pelayanan gampong Geuceu Ineum yang penulis temui 

dikantor guna untuk malakukan wawancara dengan para 

perangkat gampong lainnya yang ada digampong Geuceu 

Ineum. Pj geuchik gampong Geuceu Ineum menyatakan 

bahwa kaitan takdir dan covid-19 adalah sebagai beriku: 

“Misalnya seperti kaitannya dengan covid saat ini, 

apakah ini takdir atau ujian atau cobaan yang Allah 

berikan kepada hambanya. Mungkin bagi orang yang 

terkena covid ini apakah sebelumnya dia adalah 

seorang hamba yang taat dan patuh pada perintah Allah 

maka ini adalah suatu ketetapan dan ujian baginya agar 
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dia semakin lebih taat lagi pada Allah, akan tetapi 

apabila yang terkena covid adalah seorang yang tidak 

taat pada Allah maka mungkin itu bisa dikatakan ujian 

atau cobaan dalam bentuk hukuman, agar ia lebih taat 

dan patuh pada operintah Allah, maka baik yang 

terkena ataupun tidak terkena covid ini adalah suatu 

ketetapan yang sudah ditetapkan. Inilah scenario yang 

Allah tulis, nah begitulah kira-kira bahasanya. Jadi 

Allah uji kita dengan penyakit ini tapi Allah jugalah 

yang menyembuhkannya, nah dengan cara apay aitu 

dengan cara berdoa. Meminta pada Allah untuk 

kesembuhan dan terhindar dari segala penyakit. Inilah 

takdir dan hanya dengan berdoa saja takdir itu dapat 

dirubah”.
87

   

Selanjutnya merupakan imam gampong Geuceu ineum. 

Beliau menyatakan bahwa kaitan takdi dan covid-19 dalam 

pandangannya adalah sebagai berikut: 

“Covid ini ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya 

tidak percaya karna sudah ada yang terkena tapi bisa 

kita liat saat ini banyak juga yang memalsukan berita 

tentang penyakit ini. Tapi apapun yang terjadi saat ini 

maka sudah kehendak Allah, Allah sudah 

menentukannya tinggal kita sebagai hamba berusaha, 

bertawakkal pada Allah, berdoa pada Allah agar 

terhindar dari segala macam penyakit”.
88

 
 

C. Analisa Penelitian 

Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dapat 

dijelaskan merupakan salah satu Kecamatan dari sembilan 

Kecamatan yang terdapat di kota Banda Aceh. Takdir 

merupakan sebuah ketetapan Allah Swt yang meliputi segala 
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kejadian yang terjadi di alam ini baik itu mengenai kadar dan 

ukurannya, tempat maupun waktunya. Hal ini menunujukkan 

Takdir sebagai tanda dari kekuasaan Allah Swt yang harus kita 

yakini. 

Pandemi covid-19 adalah takdir Tuhan Yang Maha Esa 

dan akan menimpa setiap manusia, beriman atau tidak, baik 

atau buruk, jelek atau tampan jika tidak mengikuti prosedur 

kesehatan. Adalah salah satu untuk mengatakan bahwa ini 

tergantung pada takdir Tuhan. Takdir tuhan terjadi pada akhir 

pilihan manusia, Ketika manusia menetukan pilihannya, 

maka takdir akan berlaku pada mereka. Berdasarkan ayat-

ayat Al-Qur‟an, tampak bahwa seorang mampu mengubah 

jalan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan baik, amal salih, 

sedekah, berbuat baik kepada sesama manusia, pengabdian 

kepada kedua orang tua, silaturrahmi, tobat, syukur terhadap 

nikmat, istighfar. Semua itu dapat mengubah takdir 

perjalanan hidup manusia dari yang jelek kepada yang baik. 

Demikian, seseorang mampu mengubah perjalanan hidup dari 

yang baik kearah yang buruk dengan mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang buruk. Semua tergantung atas pilihan, amal 

perbuatan manusia itu sendiri.  

Pembahasan takdir merupakan suatu kajian yang sangat 

luas jika kita ingin mengkajinya. Banyak perseolan-persoalan 

dan perbedaan pendapat yang terjadi saat ini karna 

banyaknya paham ataupun aliran yang ada saat ini. Akan 

tetapi pada penelitian ini peneliti mengkhususkan meneliti 

mencangkup dalam tiga aliran dimana diantaranya adalah 

jabariyah, qadariyah dan ahlusunnah wal jama‟ah. Takdir 

dalam pandangan jabariyah merupakan sesuatu yang telah 

diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan, 

takdir dalam pandangan qadariyah merupakan suatu yang 

terjadi pada kita maka maka kitalah yang sepenuhnya 

berkehendak tanpa ada campur tangan dari Tuhan, sedangkan 

paham ahlusunnah wal jama‟ah takdir merupakan ketentuan 
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atau ketetapan Tuhan, namun manusia diberi beban untuk 

berusaha hidup sebaik-baiknya, dalam artian usaha terlebih 

dahulu, hasil akhir Kembali pada Tuhan. 

Takdir dalam pandangan masyarakat kecamatan Banda 

Raya terhadap fenomena covid-19 memiliki beragam sudut 

pandang. Pada dasarnya takdir dalam pandangan masyarakat 

kecamatan Banda Raya merupakan suatu ketetapan Allah 

yang sudah ditetapkan pada zaman azali, jauh sebelum kita 

lahir dan bumi ini tercipta. Yang jadi pembedanya adalah 

Ketika takdir ini dikaitkan kepada fenomena covid, apakah 

masyarakat percaya bahwa covid ini bagian dari takdir atau 

tidak. Banyak dari masyarakat yang percaya bahwa covid ini 

adalah bagian dari takdir dan tidak sedikit pula yang 

mengatakan bahwa covid ini bukanlah takdir tapi suatu 

penyakit yang diberikan maka penyakit itualah takdir dan 

karna banyaknya isu palsu mengenai penyakit covid seperti, 

buatan tangan manusia, politik dan lain sebagainya sehingga 

mereka tidak percaya pada covid karna mereka menganggap 

penyakit itu tidak datang pada mereka.  

Dapat kita lihat apakah pandangan masyarakat 

kecamatan Banda Raya lebih cenderung pada paham 

jabariyah, qadariyah ataupun ahlisunnah wal jama‟ah dengan 

bagaimana masyarakat itu menyikapi kasus covid 19 ini. 

Banyaknya pandangan masyarakat yang tertuju pada paham 

paham ahlusunnah wal jama‟ah dimana bahwa segala sesuatu 

ketetapan Allah, baik dan buruknya dapat dirubah dengan 

cara berdoa dan melakukan perbuatan terpuji, mengikuti 

protokol kesehatan juga bagian dari perbuatan terpuji, dan 

sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim agar terus berdoa 

pada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari segala macam 

penyakit dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Takdir merupakan sebuah ketetapan Allah Swt yang 

meliputi segala kejadian yang terjadi di alam ini baik itu 

mengenai kadar dan ukurannya, tempat maupun waktunya. Hal 

ini menunujukkan Takdir sebagai tanda dari kekuasaan Allah 

Swt yang harus kita yakini.  

Kedudukan sebagai seorang muslim dalam menghadapi 

problematika kehidupan, khususnya dalam kasus covid-19, 

harus menjadi perjuangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

Islam, dan terwujudnya aspek spiritual dan fisik. Ketundukan 

kepada Tuhan dan ketakwaan kepada-Nya, serta mencapai 

landasan akal, dari membatasi aktivitas sosial hingga menjaga 

kebersihan. 

Dari banyaknya problematika dalam kasus Covid-19, 

takdir merupakan sebuah konflik yang sangat sensitive dan 

menjadi bahan perbincangan yang tiada habisnya bukan hanya 

dikalangan para ulama tetapi juga dikalangan masyarakat-

manyarakat awam. Kecamatan Banda Raya menjadi salah satu 

tempat penelitian untuk mengkaji bagaimana pandangan 

masyarakat tentang takdir dan bagaimana kaitan takdir dengan 

fenomena Covid-19 yang terjadi saat ini.  

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat 

Kecamatan Banda Raya tentang takdir, sebagian besar pada 

umumnya mengikuti pemahaman atau ajaran Ahlusunnah wal 

Jama‟ah dimana Aliran Ahlusunnah memahami takdir bahwa 

sesuatu yang dikerjakan atau diusahakan adalah atas usahanya 

sendiri dan istiqomah dalam berusaha akan tetapi tidak terlepas 

daripada berdoa. Dalam pandangan aliran Ahlusunnah 

mempercayai bahwa takdirnya itu sudah ada akan tetapi bisa 

dirubah dalam tataran seberapa berusahanya manusia itu untuk 

merubah takdirnya sendiri. 
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Dengan demikian, pada umumnya takdir dalam pandangan 

masyarakat Kecamatan Banda Raya merupakan suatu ketentuan 

atau ketetapan Allah SWT dimana takdir ada yang tidak dapat 

dirubah dan juga ada takdir yang dapat dirubah. Jika takdir 

dikaitkan dengan fenomena Covid-19, pada dasarnya 

masyarakat percaya bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah 

SWT dimana tidak ada seorang pun umat manusia yang dapat 

mengelak dari penyakit ini. Masyarakat menganggap bahwa 

sudah menjadi takdir seseorang apabila ia terkena penyakit 

tersebut dan menjadi sebuah peringatan kepada umat manusia 

bahwa segala hal yang sudah ditetapkan menjadi pelajaran 

hidup. Dan juga doa mempunyai peran yang cukup besar bagi 

usaha manusia untuk merubah takdir. Maka, selain dengan 

wujud ikhtiar atau usaha yang dijalankan, juga dapat disertai 

dengan adanya doa sesuai dengan keinginan masing-masing 

agar dikabulkan oleh Allah SWT untuk prosses merubah takdir.  
 

B. Saran  

Dari hasil penelitian di atas, penulis menyadari bahwa dari 

hasil penelitian Takdir dan Covid-19 Di Banda Aceh (Kajian 

Sosial Teologi Di Kecamatan Banda Raya Kabupaten Aceh 

Besar jauh dari kata sempurna, selaku hamba Allah karena 

kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Penulis menyadari bahwa 

kurangnya kemampuan dan keterbatasan peneliti yang masih 

dalam tahap awal dalam melakukan penelitian, tetapi hal ini 

merupakan tahap untuk proses belajar, dimana agar kedepannya 

akan lebih baik dan sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran 

sangat diharapkan demi kebaikan penulisan ini selanjutnya. 

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini masih 

terbilang singkat, namun setidaknya penulis kajian ini bisa 

menjadi awal untuk kajian-kajian selanjutnya tentang takdir 

pada fenomena Covid-19, khususnya takdir dan covid-19 

diBanda Aceh (kajian sosial teologi di kecamatan Banda Raya) 

Kabupaten Aceh Besar, sehingga mempermudah penelitian-

penelitian serupa dapat diteruskan dalam lingkup yang luas lagi 
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