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Pendahuluan

Disember 2019 ditemuinya penyakit mysterious pertama kalinya 
dilaporkan di Wuhan sampai diumumkan WHO pada 12 Mach 
2020 bahawa adanya penyebaran virus COVID-19 sekaligus 
sebagai masa pandemik 

Berbagai Negara di belahan dunia termasuk Indonesia mengajak 
seluruh masyarakatnya untuk mencegah virus ini melalui 
berbagai usaha 

Sejak terjadinya pandemik ini, timbul anggapan di masyarakat 
prasangka buruk.

Prasangka seperti ini sebenarnya bertolak belakang dengan yang 
Islam ajarkan kepada penganutnya bahawa segala penyakit pasti 
ada ubatnya, hanya saja karena kekurangan dan keterbatasan 
ilmu yang dimiliki manusia maka belum menemuinya. 



Method

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library 
research). 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. 

Literatur yang relevan menggunakan aplikasi 
google scholar maupun menggunakan aplikasi 
KSU Holy Quran project versi 1.4

Hasil dari temuan dianalisis menggunakan aplikasi 
ATLAS.ti versi ke 9.1.5.0 dan hasil analisis direview 
dengan sistematis.



a. Makna 
Laᶜalla dari 
sudut 
bahasa

Kata laᶜalla berasal dari 3 
huruf iaitu huruf lam, ᶜain 
dan lam. 

–ل –ع ل

Kata ini asalnya adalah ᶜalla 
adapun lam di awal kalimat 
hanyalah tambahan.

علّ  +ل



Kata laᶜalla bermakna: 

laᶜallasebagai kata 
benda bermakna

semoga, mudah-
mudahan, barangkali 

dan boleh jadi. 

Kamus Dewan ia 
diertikan sebagai: 

hasrat (kehendak) 
untuk mendapat 

sesuatu, hasrat supaya 
terjadi sesuatu. 

Kamus Bahasa 
Indonesia kata 

laᶜalla memiliki erti:

mudah-mudahan, 
semoga, diharapkan 

supaya, dengan 
harapan supaya 

dikabulkan. 



Dalam ilmu 
nahwu kata laᶜalla 
digunakan dalam 

dua bentuk. 

•Takut, rasa cemas, atau 
rasa khawatir. 

al-Ishfāq :

•Mengharapkan. 

al-Tarajjī :



Ada pendapat lain 
yang mengatakan 
makna dari laᶜalla 

ada empat iaitu: 

al-Tarajjī, 

al-Isfāq, 

al-Taᶜlīli, 

Istifḥām



Ada yang 
menyebut 
maknanya 
enam iaitu: 

al-Tarajjī, 

al-Isfāq, 

al-Taᶜlīli, 

Istifḥām, 

al-Shak, dan 

al-Tamanī. 



b. Laᶜalla dalam al-Qur’an 

al-Baqarah 17 kali; al-Aᶜrāf 13 kali; al-Anᶜām 9 kali; al-Qaṣaṣ 7 kali; 

Āli-ᶜImrān dan al-Naḥl 6 
kali; 

al-Anbiyā, al-Māidah, al-
Nūr dan Yūsuf 5 kali;

al-Zukhruf dan Ṭāhā 4 kali; 
al-Anfāl, dan al-Shuᶜarā 3 

kali;

al-Ḥajj, al-Mu’minūn, al-
Naml, al-Rūm, al-Sajdah, al-
Tawbah, al-Zumar, Ghāfir, 
Ibrāhīm dan Yāsīn 2 kali; 

Abasa, al-Aḥqaf, al-Ahzāb, 
al-Dhāriyat, al-Dukhān, al-
Hadid, al-Hashr, al-Ḥujurāt, 

al-Jāthiya, al-Jumu'a, al-
Kahf, al-Shurā, al-Talaaq, Ar-
Raᶜd, Fātir, Fuṣṣilat dan Hūd 

1 kali



Untuk membantu pemehaman dapat 
dilihat pada gambar berikut: 



c. Berharap 
Mengikut 

makna Laᶜalla 
dalam al-

Qur’an
• 1) Harapan menerusi kata sesudah laᶜalla

• 2. Berharap menerusi laᶜalla secara maknawiyah



1) Harapan 
menerusi 
kata sesudah 
laᶜalla



1) Harapan 
menerusi 
kata sesudah 
laᶜalla



Contoh dari laᶜallakum dalam al-Quran: 

َتْشُكُرْونََْلَعلَُّكمَْْعَلْيُكمْْ .……•
• Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan 

salat, maka basuhlah wajahmu …. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika 
kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau 
menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu 
yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak 
ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (al-
Maidah: 6)



2. Berharap menerusi laᶜalla 
secara maknawiyah
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َلَعلَّْ●
Gr=3

َلَعلَّكَْ●
Gr=4

َلَعلَُّكمْْ●
Gr=68

َلَعلَّهُۥ●
Gr=3

َلَعلَُّهمْْ●
Gr=44

َلَعل ِّىْ ●
Gr=6



d. Hikmah 
berharap kepada 
Allah menerusi kata 
laᶜalla di masa 
pandemik

Memantik rasa 
syukur 

Menghilangkan 
rasa takut yang 

berlebihan 

Mendatangkan 
keberuntungan 

kerana 

Berharap 
kepada Allah 
melahirkan 



Kesimpulan

Pandemik COVID 19 yang sudah berjalan + 2 tahun ini menguras 
energy kita semua tak terkecuali energy spiritual yang berhujung 
pada kepasrahan kepada Allah SWT. 

Hal itu mencerminkan bahawa makhluk tidak kuasa di hadapan-
Nya. 

Justeru berharap kepada Allah lebih ditingkatkan kerana dapat 
membangun kepercayaan diri.

Berharap kepada Allah sememangnya ada 2 kata yang ditunjuk 
oleh al-Qur’an iaitu yarjū dan laᶜalla. Namun, dalam penelitian 
ini difokuskan pada kata laᶜalla kerana tidak banyak orang yang 
mengerti bahawa kata itu mengandungi makna berharap. 


