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BAB III

Biografi al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab

A. Al-T{abariy

1. Biografi al-T{abariy

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin

Gha>lib al-A>muliy. Ia dilahirkan di Amul, Ibu kota Tabaristan pada tahun 224

hijriah.1 Ia wafat pada hari senin,  27 Syawwal 310 H. bertepatan pada tanggal 17

Februari 923 M. Ia di shalatkan pada siang hari dan dikebumikan pada malam

hari.2 Ia wafat pada usia 86 tahun,  ia merupakan salah seorang ilmuan yang

sangat mengagumkan dalam  kemampuannya mencapai tingkat tertinggi dalam

berbagai disiplin ilmu, antara lain fiqih (hukum Islam) sehingga pendapat-

pendapatnya yang terhimpun dinamai Mazhab Al-Jaririyah.3

Al-T{abariy hidup dilingkungan yang mendukung penuh karir

intelektualnya, tidak heran jika di waktu usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur’an. Hal

tersebut pernah diungkap oleh al-T{abariy aku telah menghafal Al-Qur’an ketika

berusia tujuh tahun dan menjadi imam shalat ketika aku berusia delapan tahun

serta mulai menulis hadis-hadis Nabi pada usia Sembilan tahun.4 Al-T{abariy

mulai menuntut ilmu ketika berusia 12 tahun, yaitu pada tahun 236 hijriah di

tempat kelahirannya. Setelah al-T{abariy menuntut ilmu dari para ulama-ulama

terkemuka di tanah kelahirannya, seperti kebiasaan-kebiasaan ulama lain pada

1Muh{ammad bin Jarir al-T{abariy, Ja>mi’ al-Baya>n fi> ta’wil al-Qur’an (Kairo: Da>r al-
Sala>m, 2007), h. 4.

2M. Hasbi as-Shiddiqy, Ilmu-ilmu al-Qur’an (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 222.
3M. Husain az-Z}ahabi, al-Tafsir Wa al-Mufassirun, v.1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Hadis,

1976), h. 181.
4Muhammad bin Jarir al-T{abariy, op.cit., h. 4.
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waktu itu al-T{abariy dalam menuntut ilmu pengetahuan mengadakan perjalanan

kebeberapa daerah Islam.5 Seperti di Ray, Basrah, Kufah, Siria, dan Mesir. Hal

ini atas perintah ayahnya dengan usia yang masih belia itu, sehingga namanya

bertambah popular di kalangan masyarakat karena otoritas keilmuannya.

Di Ray al-T{abariy berguru pada Ibnu Humaid, Abu Abdillah Muh{ammad

bin Humaid al-Razi, disamping ia juga menimba ilmu dari al-Musanna bin

Ibrahim al-Iblisi, khusus di bidang hadis. Selanjutnya ia menuju ke Baghdad

untuk belajar kepada Ah{mad bin H{ambal (164-241 H/780-855 M), Tetapi

diketahui telah wafat sebelum ibnu Jarir sampai di negara tersebut, untuk itu

pejalanannya dialihkan ke dua kota besar Selatan Baghdad, yakni Basrah dan

Kufah, sambil mampir ke Wasit karena satu jalur perjalanan dalam rangka studi

dan riset. Di Basrah al-T{abariy berguru kepada Muh{ammad bin ‘Abdul al-‘Ala

al-Shan’ani (w. 245 H/859 M), Muh}ammad bin Musa al-Harasi (w. 248 H/867 M)

dan Abu al-As’as Ah{mad bin al-Miqdam (w. 253 H/867 M), disamping kepada

abu al-Jawza’ Ah{mad bin Usman ( w. 246/860). Khusus bidang tafsir al-T{abariy

berguru kepada Basrah Humaid bin Mas’adah dan Bisr bin Mu’az al-‘Aqadi (w.

akhir 245 H/ 859-860 M), meski sebelumnya banyak menyerap pengetahuan

tafsir dari seorang Kufah Hannad bin al-Sari (w. 243/857 M).6

2. Karya-karya al-T{abariy

Dalam dunia ilmu pengetahuan, al-T{abariy terkenal tekun mendalami

bidang-bidang ilmu yang dimilikinya, juga gigih dalam menambah ilmu

5M. Husain az-Z}ahabi, op.cit., h. 180.
6Franz Rosenthal, The History of al-T{abariy, (New York: State University of New York

Press, 1989), h. 19.
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pengetahuan. Sehingga dengat itu, al-T{abariy mampu menuangkan ilmu-ilmu

yang dikuasainya ke dalam bentuk tulisan. Kitab-kitab karangannya mencakup

berbagai disiplin ilmu, seperti: tafsir, hadis, fiqih, dan ilmu-ilmu bahasa Arab,

juga ilmu kedokteran.7

Terkait kitab-kitab karya al-T{abariy, tidak diperoleh informasi yang pasti

berapa banyak buku yang pernah ditulisnya, Namun, ada beberapa riwayat yang

menunjukan bahwa ia aktif menulis. Khatib al-Baghdadi mendengar dari ‘Ali bin

Ubaidillah al-Lughawi al-Samsi bahwa ia aktif menulis selama 40 tahun dengan

perkiraan setiap harinya menulis 40 lembar. Dengan demikian, selama 40 tahun

diperkirakan ia menulis sebanyak 1.768.000 lembar.

Lewat karya tulisnya yang cukup banyak dan sebagian besar dalam

bentuk kumpulan riwayat hadis dengan bahasa yang sangat indah, al-T{abariy

tidak hanya terkenal sebagai seorang ilmuan yang agung melankan juga sebagai

ulama yang dikagumi berbagai pihak. Namun tidak semua karya-karya al-T{abariy

sampai ketangan kita saat ini. Banyak karyanya tentang hukum lenyap,

diperkirakan bersamaan dengan maz|hab Jari>yah.8 Adapun karya-karyanya yang

sampai ketangan kita adalah sebagai berikut :

1. Tafsi>r

a. Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l Al-Qur’an

2. Qira’ah

7Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve,
1997), h. 1126.

8Aniza, Penafsiran Kata al-Kitab dan Pewarisnya dalam Surat Fa>t}ir (35) Ayat 32 (Studi
Komparatif antara Tafsir al-Thabari, al-Ra>zi> dan Sayyid Qurt}b) Skripsi, h. 20-22.
file:///C:/Users/acer/Documents/kumpulan%20tugas%20smerster%20V/kumpulan%20tugas%20
METODELOGI%20PENELITIAN/BAB%20II.%20III.%20IV.pdf. (31-5-2018).
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a. Kita>b al-Qira>’at wa al-Tanzi>l Al-Qur’an

3. Hadis

a. Tahz|i>b al-As|ar wa Tafs}i>l al-Sa>bit ‘an Rasul Allah min al-Akhba>r.

4. Fiqih

a. Ikhtila>f ‘Uluma> al-Ams|a>r fi Ah}ka>m Syara>’i al-Islam.

b. lat}i>f al-Qawl fi Ah}ka>m Syara>’i al-Isla>m.

c. Kita>b Mujhtas}ar Mana>sik al-Hajj

d. Al-Khafif Ah}ka>m Syara>’i al-Isla>m

e. Kita>b Mukhtas}ar al-Fara>’id.

f. Kitab al-Radd ‘ala> ibn Abd al-Hukm ‘ala> Ma>lik.

g. Kita>b Basi>t} al-Qawl fi Ahka>m Syara>’i al-Isla>m.

h. Kita>b A>da>b al-Qud}a>h

5. Ushuluddin

a. Al-Basariah Fi Ma’a>lim al-Di>n.

b. Risa>lah al-Musamma>h bi S}ari>h al-Sunnah.

c. Kita>b al-Mu>jaz Fi al-Us}u>l.

d. Kita>b Adab al-Nufu>s al-Jayyidah wa al-Akhlaq al-Nafi>sah.

6. Sejarah

a. Ta>rikh al-Umam wa al-Mulk.

b. Kita>b Fad}a’il Ali> ibn Abi> T{a>lib

c. Kita>b Z|ail al-Muzi>l.

d. Kita>b Fad{a>’il  Abi Bakr wa ‘Umar.

e. Kita>b Fad}a>’il al-Aba>si.
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3. Kondisi Sosial-Politik dan Aktifitas Keilmuannya

Pada masa khilafah Bani Abbasiyyah 132 H (750 M) sampai dengan 656

H (1258 M), merupakan masa puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran

Islam.9 Al-T{abariy hidup pada masa itu, pada saat Islam berada dalam kemajuan

dan kesuksesan dalam pemikiran. Al-T{abariy sudah hafal Al-Qur’an ketika

berusia 7 tahun, diusia 8 tahun ia bahkan sudah menjadi imam shalat dan diusia 9

tahun ia sudah menghafal hadis-hadis, ia juga mulai aktif menulis hadis.

Kemudian ia pergi belajar hadis dari guru keguru. Kecerdasan al-T{abariy dan

kebesarannya tersebut, sudah diketahui oleh ayahnya ketika beliau masih kecil

melalui isyarat mimpi. Pada suatu malam ayahnya bermimpi bahwa al-T{abariy

berada di dekat Rasulullah dan Rasulullah memberinya segenggam batu,

kemudian mereka berdua melempar-lemparkan batu tersebut bersama-sama. Oleh

seorang penta’bir mimpi, mimpi tersebut diartikan bahwa kelak al-T{abariy akan

menjadi penasehat agama dan memelihara syari’at agamanya.10

Al-T{abariy tumbuh menjadi seseorang yang berakhlak mulia, memiliki

integritas tinggi, zuhud, wara> dan lebih mementingkan aspek spiritual dibanding

material. maka, wajarlah bila ia sangat menguasai berbagai disiplin ilmu

mutakhir saat itu. Terutama hadis, fiqih, tarikh dan Balaghah. Pada saat itu juga

al-T{abariy lebih dikenal sebagai ahli fiqih. Pada awalnya al-T{abariy menganut

maz|hab Syafi’i, tetapi setelah meneliti lebih jauh tentang maz|hab tersebut, ia

9Akan tetapi, kemajuan tersebut tidak seluruhnya berawal dari kreatifitas penguasa Bani
Abasiyyah sendiri, sebagian diantaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Lihat Badri
Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2000), h. 55.

10Riwayat tersebut disampaikan oleh al-T{abariy kepada Abu> Bakr ibn Kamil ketika
bertemu sebelum melakukan jama’ah shalat magrib. Lihat  Abu> Ja’far Muh{ammad ibn Jari>r al-
T{abariy, Ja>mi’ al-Baya>n Fi> Ta’wil al-Qur’an, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), h.8.
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kemudian membentuk maz|hab sendiri yang oleh pengikutnya dinamakan maz|hab

fiqih Jari>riyah (yang diambil dari nama ayahnya). Hal ini terjadi setelah sepuluh

tahun, setelah ia kembali dari mesir. Akan tetapi, maz|habnya kemudian

kehilangan pamor dan akhirnya dilupakan orang karena dianggap bertentangan

dengan maz|hab Syafi’i dan Hambali.11

Pada penghujung abad ke-9 M. hingga pertengahan abad ke-10 dunia

masih menyaksikan kemajuan-kemjuan keilmuan dikalangan umat Islam.

Munculnya aliran-alairan teologi meramaikan kemajuan ini, seperti munculnya

aliran teologi Mu’tazilah (pengagungan pada akal), namun al-Mutawakkil

menghapusnya sebagai aliran resmi Negara. Hilangnya Mu’tazilah dari teologi

umat Islam diikuti dengan lahirnya aliran tradisional Asy’ariyah yang disebut

juga dengan aliran Sunni. Studi atas naskah Al-Qur’an juga mengalami banyak

kemajuan pada abad ke-10 H.  karena ada pengakuan resmi atas tujuh bacaan

(qira’at sab’ah) sebagai satu-satunya yang sah. Tindakan tersebut dilakukan oleh

mujahid (w. 935 M) untuk mengatasi ketidak mungkinan mengadakan

kesepakatan penuh atas perbedaan cara membaca Al-Qur’an yang muncul

menjelang abad ke-9 M. tujuh bacaan tersebut tidak segera diterima oleh para

ulama sebelum ibn mujahid wafat, sebuah pengadilan mendukung pandangannya

dengan mencela seorang ulama yang membolehkan membaca teks konsonan

sesukanya asal sesuai dengan tata bahasa dan maknanya dapat diterima. Namun

11Aniza, op.cit., h. 23.
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pada abad ke-10 M, qira’ah sab’ah dapat diterima secara luas, sebagai puncak

generasi ulama tekstual pada fase perkembangannya.12

Pada saat itu, tafsir sudah merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri

sendiri setelah sebelumnya merupakan bagian dari kitab-kitab hadis.

Sebagaimana disiplin ilmu yang lainnya, pada masa dinasti Bani Abbasyyah,

tafsir dijadikan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Perkembangan tafsir

ditandai dengan munculnya dua madrasah aliran tafsir yaitu bil al-Matsur dan bil

al-Ra’yu. Di samping itu juga, orientasi kajian tafsir sudah memasuki berbagai

disiplin ilmu seperti fiqih, kalam, sejarah dan filsafat.13 Tafsir bi al-Matsur

menghadapi persoalan yang serius, yaitu pembauran antara riwayat-riwayat yang

shahih dengan yang palsu. Seiring dengan banyaknya unsur luar ke dalam Islam,

tafsir inipun sudah dipengaruhi unsur-unsur dari luar itu.

Pada waktu yang sama perkembangan ilmu agama juga nampak pada

bidang hadis, fiqih dan tasawuf. Diantaranya adalah periode konsolidasi hadis

maupun kegiatan kritik terhadap ribuan hadis dari tahun 850 sampai dengan

tahun 945 dan berhasil membuat enam kitab yang dikenal dengan kutub al-

Sittah, yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmizi>, Sunan ibnu

Majah, Sunan Abu Dawud dan Sunan al-Nasa’i, sementara itu tasawuf telah

mencapai bentuknya yang sempurna.14

12Ibid., h. 24.
13Hasan al-Ardh, Sejarah dan Metodologi Tafsir, terj. Ahmad Arkom (Jakarta: CV.

Rajawali, 1992), h. 48.
14Itulah sebabnya Abu al-A’la> menjelaskan bahwa pada abad ke-3 dan ke-4 H merupakan

zaman keemasaan tasawuf. lihat Abu> al-Wafa al-Ganimi al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman
(Bandung: Pustaka, 1985), h. 92.
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Al-T{abariy juga mempunyai keberanian moral yang ditunjukkan dalam

perselisihannya dengan pengikut H{ambali mengenai persoalan sifat Al-Qur’an,

pada anthropomorfisme celaan terhadap Ali, dan pembelaan mereka terhadap

fatwa-fatwa dari para pendahulunya yang didukung oleh Mu’awiyah perlu

diperhatikan dengan seksama. Tanpa jera dan pesimis, ia mengemukakan bahwa

pendapat-pendapatnya berupaya menunjukkan  kelemahan basis intelektual kaum

H{ambali. Al-T{abariy menilai bahwa Ahmad ibn Hambal hanya mempunyai

otoritas dalam bidang hadis dan bukan dalam fiqih.15 Kecaman itu menyebabkan

ia di cela oleh pendukung-pendukung maz|hab Hambali. Beberapa catatan

mengenai al-T{abariy menyebutkan penyiksaan yang dialaminya dari tangan

kekuasaan kaum H{amali yang mengisolasinya dengan melarang para tamu dan

muridnya untuk bertemu al-T{abariy atau sekedar belajar hadis darinya.16

Iklim sosial politik tersebutlah yang memungkinkan ia menggali ilmu

yang sedalam-dalamnya. Namun, hal itu tidak mudah dilakukan karena pusat

atau tempat para ulama jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ia

menempuh pendidikan di kota asalnya terlebih dahulu, kemudian melakukan

perjalanan jauh menuju kota-kota lain yang mendapat dukungan penuh dari

ayahnya.

Pertama kali al-T{abariy ke kota ray dan daerah sekitarnya. Di kota

tersebut al-T{abariy mempelajari hadis dari Muh{ammad ibn Humayd al-Ra>zi> dan

al-Mus|anna> ibn Ibra>hi>m al-Ibi>li>. Pada saat yang sama ia juga berkesempatan

15Aniza, op.cit., h. 25.
16Ibid



56

belajar sejarah dari Muh{ammad ibn Hammad al-Daulabi>.17 Kemudian al-T{abariy

menuju ke Baghdad untuk belajar kepada Ah}mad ibn H{ambal, namun setelah

sampai di sana Ah}mad ibn H{ambal telah meninggal, maka beliau meneruskan ke

Basrah dan menuju ke Kuffah. Di Kuffah ia mengambil qira’ah dari Sulaiman al-

Tulhi> dan hadis dari sekelompok jama’ah yang diperoleh dari Ibra>hi>m Abi

Kurayb Muh}ammad Ibn A’la> al-H{amdani>, salah seorang ulama hadis. Beliau

mendengar hadis dari Abi> kurayb lebih dari 100.000 hadis, bahkan disebutkan al-

T{abariy adalah murid yang paling kuat hafalannya.18

Tidak lama kemudian setelah tinggal di Basrah dan Kufah, al-T{abariy

kembali ke Baghdad yang menetap untuk jangka waktu yang cukup lama. Di

Baghdad ia belajar qira’ah dari Ah}mad bin Yu>suf al-Sa’labi>. Ia juga mengenal

fiqih Syafi’i dari al-H{asan ibn Muh{ammad al-S{abba>h al-Za’rafani> dan Abi> Sa’id

al-Astakhari>.19

Pada tahun 253 H. al-T{abariy sampai di Mesir dan tahun tersebut

bertepatan dengan awal-awal pemerintahan Ah{mad ibn Tu>lun. Untuk beberapa

saat, ia tinggal di Fustat kemudian mengunjungi Syam dan kembali ke Mesir

tahun 265 H. di Mesir ia juga belajar fiqih Syafi’i kepada al-Rabi> ibn Sulaima>n

al-Mura>di>, Muh}ammad ibn Abdullah ibn al-H{akam dan saudaranya Abdurah}man

dan Isma>’il ibn Ibrahi>m al-Muzani>di, di samping itu ia juga belajar fiqih Malik

kepada murid-murid Abdullah ibn Wahab. Al-T{abariy sempat pergi ke Bairut dan

belajar qira’ah kepada al-Abbas ibn al-Wali>d. Di mesir ia juga bertemu dengan

17Ibn Ja’far Muhammad bin Jarir al-T{abariy, op.cit., h. 5.
18Bakr Isma’il, ibn Jari>r al-T{abariy Wa Manhajuhu fi> al-Tafsir (Kairo: Dar al-Mana>r,

1991), h. 25.
19 Ibid
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Yu>nus ‘Abd al-A’la> al-Sadafi> dan belajar qira’ah Hamzah dan qira’ah Warasy

kepadanya.20

Dari sana kemudian ia kembali ke Baghdad sampai saat wafatnya tahun

923 M. demikian setiap tempat dikunjunginya, ia berjumpa dengan ulama-ulama

besar. Ia mengambil ilmu dari mereka tidak saja terbatas pada bidang tertentu,

tetapi semua disiplin ilmu. Hal inilah yang memungkinkan ia diberi gelar ilmuan

ensklopedik. Al-T{abariy memanfaatkan waktunya selama beberapa tahun untuk

mempelajari ilmu-ilmu dan tradisi-tradisi Arab. Kemudian ia menghabiskan

waktunya untuk mengajar dan menulis. Ia menolak imbalan-imbalan yang

diberikan kepadanya, juga menolak menduduki jabatan-jabatan penting dalam

pemerintahan. Sikap itu membuat ia lebih berkonsentrasi dalam menggeluti

berbagai disiplin ilmu. Keahliannya tidak hanya terbatas dalam bidang sejarah,

fiqih, tafsir dah hadis. Tetapi juga dalam bidang sastra, leksikigrafi, tata bahasa,

tradisi Arab, logika dan kedokteran.21 Di antara guru-guru al-T{abariy adalah

sufya>n ibn ‘Uyaynah, Waki, ibn al-Jarrah (dari golongan Tabi>’ al-ta>bi’in).

Mereka inilah yang membukakan jalan bagi al-T{abariy dalam menyusun tafsir.22

Demikian kondisi sosial-politik dan perjalanan dalam menempuh

pendidikan oleh al-T{abariy, ia mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin

untuk menimba ilmu kapan dan di mana saja tampa terbatas pada bidang

tertentu. Dan penafsirannya pun terpengaruh oleh kondisi tersebut.

20Ibid
21Rasihan Anwar, Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam tafsir al-T{abariy dan ibn Kas|ir

(Bandung: Pustaka Setia, 1949), h. 60.
22Subhi al-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu al-Qur’an (Jakarta: pustaka firdaus, 2001), h.

384-385.
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4. Bentuk, metode dan corak Tafsir al-T{abariy

Tafsir Ja>mi’ al-Baya>n fi Ta’wi>l Al-Qur’an ini ditulis oleh Muh{ammad

ibnu Jarir al-T{abariy pada abad ke-3 H. Kitab tafsir ini terdiri atas 30 juz. Pada

mulanya tafsir ini dianggap hilang, tetapi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang

tidak lama, ditemukan kembali sebagai milik pribadi Amir Hammad ibn Amir

Abd al-Rasyid, salah seorang amir Najed.23 Aslinya konon lebih dari 30.000 juz,

Ibnu al-Subuki menyatakan bahwa bentuknya yang sekarang adalah ringkasan

dari kitab aslinya.

Untuk memahami sebuah tafsir kita perlu mengetahui terlebih dahulu

bentuk, metode, dan corak penafsiran. Karena dengan mengetahui hal ini, kita

dapat membaca isi teks tersebut secara obyektif  dan sistematis. Nashruddin

baidan mengemukakan bahwa dalam studi tafsir Al-Qur’an, terdapat dua bentuk

penafsiran yang biasa digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an.24 Yakni

sebagai berikut:

a. Bentuk tafsir bi al-Ma’tsur (bir-Riwa>yah)

Tafsir bi al-Ma’tsur ialah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan

yang shahih yaitu menafsirkan al-Quran dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan

23Muh}ammad Husain al-Zahabi>, Tafsir wa al-Mufassiru>n, juz. I (Beirut: Da>r al-Kutub al-
Hadis|ah, 1976), h. 287-788. Dalam fersi lain disampaikan Goldziher, manuskrip kitab ini
ditemukan pada maktabah Amir pada masa kebangkitan percetakan pada awal abad ke-20-an.
Namun, dalam Versi Mahmud Syaik yang menashih tafsir al-T{abariy sekarang naskah kitabnya
yang asli belum ditemukan. lihat juga. Rasihan Anwar. op. cit., h. 65.

24Nasruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.
41.
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Sunnah, Al-Qur’an dengan perkataan sahabat, dan Al-Qur’an dengan perkataan

tabi’in.25

b. Bentuk tafsir bi al-Ra’iy

Tafsir bi al-Ra’iy ialah tafsir yang berdasarkan pada pemikiran atau

ijtihad.26 Bentuk tafsir ini muncul sekitar abad ke-3 H. Masa berakhirnya salaf

peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka muncullah berbagai

mazhab dan aliran dikalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha

meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk

mencapai maksud itu, mereka mencari-cari ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis nabi

SAW., lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika

inilah berkembang apa yang disebut dengan tafsir bi al-Ra’iy .

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tafsir Ja>mi’ al-Baya>n fi

Ta’wi>l Al-Qur’an karya Muh{ammad ibnu Jarir al-T{abariy termaksud gabungan

antara bentuk tafsir bi al-Ma’tsur dan bi al-Ra’iy. Akan tetapi penafsiran beliau

lebih dominan kepada bentuk tafsir bi al-Ma’tsur. Dengan pengertian bahwa titik

tolak dan garis besar penafsirannya berdasarkan riwayat-riwayat baik berasal dari

Nabi SAW., sahabat, dan tabi’in. Namun al-T{abariy dalam menafsirkan Al-

Qur’an tidak semata-mata menggunakan riwayat, tetapi juga menggunakan nalar

(ra’yi). Hal ini dapat kita jumpai ketika beliau menetapkan pilihan dari beberapa

riwayat hadis guna menentukan makna yang dipandang lebih tepat.27

25Manna’ Khalil  al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an, diterjemahkan oleh Muzakkir
AS, (Cet. 16, Bogor: Antar Nusa, 2013), h. 482.

26Nasruddin Baidan, op,cit., h. 46.
27Ahmad al-Syirbashi, Sejarah tafsir al-Qur’an, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 1994), h.84
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Metode tafsir Al-Qur’an ialah suatu cara yang teratur dan berpikir secara

baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan

Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan-Nya kepada Nabi

Muh{ammad SAW.28 Terkait dengan metode tafsir Al-Qur’an pakar tafsir al-

Azhar University, Dr. Abdul H{ay al-Farmawi, dalam memahami Al-Qur’an

menggunakan empat metode yakni metode tahli>li (analisis), metode ijma>li

(global), metode muqaran (perbandingan) dan metode maudu’i (tematik).29

Metode yang digunakan al-T{abariy dalam tafsirnya Ja>mi’ al-Baya>n fi

Ta’wi>l Al-Qur’an yaitu metode tafsir tahli>li> (analisis), karena dalam menafsirkan

ayat-ayat Al-Qur’an secara sistematis berdasarkan susunan ayat dalam mushaf

usmani yakni dimulai dari surah al-Fatihah sampai al-Na>s, mengemukakan arti

kosakatanya, i’rabnya, diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat,

menjelaskan munasabah (korelasi) ayat, mengemukakan asba>b al-Nuzu>l (latar

belakang turunnya ayat), mengemukakan perbedaan qira’ah serta riwayat-

riwayat yang berasal dari Rasul SAW., sahabat dan tabi’in.

Menurut Nasruddin baidan corak penafsiran adalah suatu warna, arah atau

kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya

tafsir. Corak penafsiran erat hubungannya dengan keahlian dalam bidang

keilmuan tertentu oleh seorang mufassir.30 Corak khusus yang terkenal dalam

kitab tafsir adalah corak fiqih (kecenderungan mufassir pada bidang keilmuan

hukum), corak aqidah, corak lughawi> (bahasa), corak falsafi> (filsafat dan

28 Nasruddin Baidan, op,cit., h. 55.
29Abdul H{ay al-Farmawi, al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i (Kairo: Da>r al-T{haba>’ah Wa

al-Nasyr al-Islami>, 2005), h. 45.
30Nasruddin Baidan, op,cit., h. 388.
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pemikiran), corak sufi> (tasawuf dan tarikat), corak ‘ilmi> (saintific), corak al-

Adabi > al-Ijtimai (sastra dan sosial).31

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tafsir Ja>mi’ al-Baya>n fi

Ta’wi>l Al-Qur’an karya Muh{ammad ibnu Jarir al-T{abariy bercorak fiqih. Sebab

ketika al-T{abariy menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan

hukum furu’, beliau mengemukakan satu atau beberapa ayat lalu menjelaskan

maknanya secara ma’tsur dengan perspektif fiqih, Selanjutnya beliau

mengetengahkan pendapat berbagai mazhab fiqih tentang hal berkenaan,

kemudian memaparkan pendapatnya sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika beliau

menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 234. Terkait dengan masa iddah seorang istri

yang ditinggal mati oleh suaminya.

B. Muh}ammad Quraish Shihab

1. Biografi Muh}ammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16

Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenrang, Sulawesi Selatan.32 Ia berasal

dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. K.H

Abdurrahman Shihab, beliau adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang

tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah satu tokoh pendidik,

pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat

Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya

yang membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim

31Ibid., h. 389
32Muh}ammad Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam

Kehidupan Masyarakat (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 6.
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Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia

bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai

mantan Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut (UMI 1959-1965 dan IAIN

1972-1977).33

Sebagai seorang yang berpikir progresif, Abdurrahman pecaya bahwa

pendidikan adalah agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju

itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami’atul Khair, sebuah

lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di

lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran

Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan

sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan

Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya

Syaikh Ahmad soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari

seorang guru besar, Muh}ammad Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan

benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak

anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang

ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan ayat-ayat Al-Qur’an.

Muh}ammad Quraish Shihab sejak kecil telah menjalani pergumulan dan

kecintaan terhadap Al-Qur’an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti

pengajian Al-Qur’an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh

membaca Al-Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah

33Muhammad Nor Icwan, Membincang Persoalan Gender (Semarang: Rasail Media
Group, 2013), h. 25-26.
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dalam Al-Qur’an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur’an mulai

tumbuh.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang

sampai kelas 2 SMP.  Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk

“nyantri” di Pondok Darul Hadis al-Falaqiyyah di kota yang sama. Karena

ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahas

Arab. Melihat bahasa Arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk

mendalami studi keislamannya, Muh}ammad Quraish Shihab beserta adiknya

Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari

Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 1958 diterima di kelas dua I’dadiyah al-

Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai selesai. Setelah itu, ia

melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan

Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian pada

tahun 1969, Muh}ammad Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. Pada jurusan

yang sama dengan tesis berjudul “al-I’ja>z at-Tasyri>’i Al-Qur’an al-Karim

(kemukjizatan Al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)”.34

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang

ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN

Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai

tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili

ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pondok tertentu.

Berturut-turut setelah itu, Muh}ammad Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan,

34Muh}ammad Quraish Shihab, op.cit.,h. 7.
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seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur,

membantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan

mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah

kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara

lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah

Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada tahun

1980 Muh}ammad Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-

Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur’an. Ia hanya

memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini.

Disertasinya yang berjudul “Naz}m ad-D}urar li al-Biqa’i Tah}qi>q wa Dira>sah

(Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Naz}m ad-D}urar karya al-

Biqa>’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan Mumta>z Ma’a

Martabah asy-Syara>f al-U>la> (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur tengah, al-

Azhar, Kairo.35 Hal ini, oleh Howard M. Faderspiel dianggap sebagai seseorang

yang unik bagi orang Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada

tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut

: “ Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi

Selatan, terdidik dipesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada

Universitas al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A. dan Ph.D-nya. Ini

menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang

35Muh}ammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Berbagai
Permasalahan Umat (Bandung: Mizan, 2000), h. 10.
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lainnya yang terdapat dalam popular Indonesia Literature of the Qur’an, dan

lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu

menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada

tinggat itu diselesaikan di Barat. Ia juga mempunyai karir mengajar yang penting

di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan ia menjabat sebagai rektor di

IAIN Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol”.

Tahun 1984 adalah babak tahap kedua bagi Muh}ammad Quraish Shihab

untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar Ke

Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar tafsir dan Ulumul

Al-Qur’an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping

melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki

jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-

1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama

selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia

diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa.36

Kehadiran Muh}ammad Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah

memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti

dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankan di tengah-tengah masyarakat.

Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di

antaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak

1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departenen Agama sejak tahun

1989. Ia juga terlibat dalam beberapa organisasi professional, antara lain Asisten

36I.bid., h. 7.
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Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika

organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus

Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, dan Pengrus Konsorsium ilmu-ilmu Agama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan

adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesia journal for Islamic

Studies, Ulumul Qur’an, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan

Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, Muh}ammad Muh}ammad Quraish

Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada

latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal

serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan

bahasa yang sederhana, tetapi luas, rasional dan cenderung pemikiran yang

moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh

semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid

bergengsi di Jakarta, seperti masjid al-Tin, Sunda Kelapa dan Fathullah, di

lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta disejumlah stasiun

televisi atau media elektronik, khususnya pada bulan Ramadhan. Beberapa

stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama

Ramadhan yang diasuh olehnya.

Muh{ammad Muh}ammad Quraish Shihab memang bukan satu-satunya

pakar Al-Qur’an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan

menyampaikan pesan-pesan Al-Qur’an dalam konteks kekinian dan masa post

modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Al-Qur’an
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lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan

metode tafsir maudu’i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun

sejumlah ayat-ayat Al-Qur’an yang tersebar dalam berbagai surah yang

membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian yang

menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai

jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan

metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur’an tentang berbagai

masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur’an

sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.37

Muh}ammad Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami

Wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna

tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam

kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di

tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan Al-Qur’an, tetapi dengan tetap

bepegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dianggap baku.

Menurutnya, penafsiram terhadap Al-Qur’an tidak akan pernah berakhir. Dari

masa kemasa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan

ilmu dan tuntutan kemajuan. Meskipun demikian ia tetap mengingatkan perlunya

sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Qur’an sehingga seseorang

tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur’an. Bahkan,

37Diyan Yusri, Konsep Khilafah dalam al-Qur’an (Studi Komparatif terhadap Tafsir Ibn
Katsir dan Tafsir al-Misbah) Tesis. h. 53.
file:///C:/Users/acer/Documents/kumpulan%20tugas%20smerster%20V/kumpulan%20tugas%20
metodelogi%20penelitian/New%20folder/tesis%20Diyan%20Yusri. (11 Maret 2017)
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menurunya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas

nama Al-Qur’an.38

Muh}ammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir juga pendidik.

Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut baik untuk diabadikan dalam bidang

pendidikan. Kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama,

Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan,

menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan

pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui

sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut

diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut

diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawad}u, sayang kepada semua orang,

jujur, amanah dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang

seharusnya dimiliki oleh seorang guru.

2. Karya-karya Muh{ammad Quraish Shihab

Muh}ammad Quraish Shihab adalah ulama pemikir yang sangat produktif

melahirkan karya-karya tulis. Hampir semua karyanya berhubungan dengan

masalah-masalah Al-Qur’an dan tafsir. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan

berkaitan dengan Al-Qur’an dan tafsir, antara lain sebagai berikut:

a) Membumikan Al-Qur’an.

b) Lentera Hati.

c) Wawasan Al-Qur’an.

38Ibid
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d) Mukjizat Al-Qur’an.

e) Tafsir Al-Qur’an al-Karim : Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan

Urutan Turunnya Wahyu.

f) Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Qur’an.

g) Menaburkan Pesan Ilahi : Al-Qur’an dan dinamika Kehidupan Sosial.

h) Tafsir al-Misba>h : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.

i) Logika Agam.

j) Lentera Al-Qur’an : Kisah dan Hikmah Kehidupan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Muh}ammad Quraish Shihab

Dalam menulis atau meneliti seorang tokoh dalam suatu bidang keilmuan,

tentu sang tokoh tidak pernah sunyi dari lingkungan yang mengitarinya, yang

mempengaruhi corak pemikiran seseorang tokoh tersebut. Sudah barang tentu

setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan sebab pada setiap hasil

renungan dan pemikirannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat

intelegensi, kecenderungan pribadi, latar belakang pendidikan, bahkan

perkembangan ilmu pengetahuan kondisi sosial masyarakat demikian pula halnya

dengan Muh}ammad Quraish Shihab di lingkungan masyarakat Indonesia

namanya tidak asing lagi dan sangat popular. Karena ia tidak saja menulis di

media cetak, tapi juga tampil di media elektronik baik suasta maupun

pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah keluarga terutama sang

ayah. Sebagaimana dikemukakan pada riwayat hidup Muh}ammad Quraish

Shihabbahwa minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar sehingga
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kendatipun sibuk berwirasuasta, Abdurrahman Shihab selalu berusaha

menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar, baik di masjid maupun di

perguruan tinggi, bahkan sebagian hartanya benar-benar dipergunakan untuk

kepentingan ilmu baik dengan cara menyumbangkan buku-buku bacaan maupun

membiayai lembaga-lembaga pendidikan, ujar Muh}ammad Quraish Shihab.39

Kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang keudian memotivasi

Muh}ammad Quraish Shihab dalam studinya. Bahkan minatnya terhadap studi Al-

Qur’an pun menurutnya sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Sejak kecil sekitar 6-

7 tahun saya sudah harus ikut mendengarkan ayah mengajar Al-Qur’an ketika

usia seperi itulah selain menyuruh mengaji Al-Qur’an ayah juga menjelaskan

secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur’an. Demikian pengakuan Muh}ammad

Quraish Shihab tentang benih masa kecilnya pada studi Al-Qur’an mulai

tumbuh.40

Faktor yang kedua adalah ulama’ asal Lebanon yaitu al-Biqa’i yang juga

memberi pengaruh sangat mendalam terhadap studi Al-Qur’an Quraish Shihab.

Ulama Lebanon ini bahkan menjadi objek studi Muh}ammad Quraish Shihab

dalam menyelesaikan program doktornya. Al-Biqa’i sangat berpengaruh bagi

Muh}ammad Quraish Shihab dalam mengkaji tafsir terutama tentang pendekatan

hubungan Munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam Al-

Qur’an. Pengaruh ini begutu terlihat ketika kita membaca tafsir al-Misba>h, dalam

tafsirnya ini Muh}ammad Quraish Shihab banyak sekali mengutip dan menyetujui

39Ibid., h. 64.
40Muh}ammad Quraish Shihab, op.cit.,h. 14.
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pendapat-pendapat al-Biqa’i. Dalam buku al-Biqa’i yang berjudul Nazm ad-

D}urar fi> Tana>sub al-A>yat wa as-Suwar ia mengungkapkan keserasian dan

keharmonisan antara ayat-ayat maupun surah-surah dalam Al-Qur’an. Kitab

inilah yang nampaknya mengilhami Muh}ammad Quraish Shihab untuk memberi

judul pada kitab tafsir al-Misba>h dengan Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-

Qur’an. karena itu, tema tentang keserasian dan keharmonisan ayat-ayat Al-

Qur’an dalam setiap penafsiran Muh}ammad Quraish Shihab jelas sekali terasa.

Faktor yang ketiga yaitu tokoh lain yang ikut berpengaruh membentuk

pemikiran tafsir Muh}ammad Quraish Shihab adalah tokoh ulama Syi’ah

Muhammad Husein Thabatahaba’i. Dalam karya tafsirnya pandangan-pandangan

Thabathaba’i banyak menjadi rujukan oleh Muh}ammad Quraish Shihab. Dalam

hal ini kelihatannya Muh}ammad Quraish Shihab sangat mengapresiasi ulama ini

dan syi’ah pada umumnya. Ia kelihatannya ingin menjembatani dua paham

keagamaan tersebut di dunia Islam Sunni dan Syi’ah kemudian mencari titik

temu di antara keduanya, karena itu Muh}ammad Quraish Shihab tidak keberatan

mengutip pendapat-pendapat ulama Syi’ah sejauh relevan dan dapat diterima

secara ilmiah.

Selain ulama-ulama di atas, tentu masih banyak ulama yang ikut memberi

warna bagi pemikiran Quraish Shihab. Di antara mereka adalah Sayyid

Muhammad at-Thantawi, Sayyid Qurtb dan Thahir ibn ‘Asyur.41

41Muh}ammad Iqbal, Etika Politik Qur’ani (Medan: IAIN Pres, 2010), h. 40-41.
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4. Bentuk, metode dan corak Tafsir al-Misba>h

Untuk memahami sebuah tafsir kita perlu mengetahui terlebih dahulu

bentuk, metode, dan corak tafsir. Karena dengan mengetahui hal ini, kita dapat

membaca isi teks tersebut secara obyektif  dan sistematis. Nashruddin baidan

mengemukakan bahwa dalam studi tafsir Al-Qur’an, terdapat dua bentuk tafsir

yang biasa digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an.42 Yakni sebagai

berikut:

c. Bentuk tafsir bi al-Ma’tsur (bir-Riwa>yah)

Tafsir bi al-Ma’tsur ialah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan

yang shahih yaitu menafsirkan al-Quran dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan

Sunnah, Al-Qur’an dengan perkataan sahabat, dan Al-Qur’an dengan perkataan

tabi’in.43

d. Bentuk tafsir bi al-Ra’iy

Tafsir bi al-Ra’iy ialah tafsir yang berdasarkan pada pemikiran atau

ijtihad.44 Bentuk tafsir ini muncul sekitar abad ke-3 H. Masa berakhirnya salaf,

peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka muncullah berbagai

mazhab dan aliran dikalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha

meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk

mencapai maksud itu, mereka mencari-cari ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis nabi

SAW., lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika

inilah berkembanglah bentuk tafsir bi al-Ra’iy .

42Nasruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.
41.

43Manna’ Khalil  al-Qattan, op,cit., h. 482.
44Nasruddin Baidan, op,cit., h. 46.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tafsir al-Misba>h karya

Muh{ammad Quraish Shihab termaksud ke dalam bentuk tafsir bi al-Ra’iy. Sebab

sumber penafsiran yang digunakan dalam tafsirnya ada dua: pertama, bersumber

dari ijtihad beliau sendiri. Kedua, dalam rangka mengutkan ijtihadnya beliau juga

menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari fatwa dan pendapat para

ulama, baik ulama tafsir klasik maupun ulama tafsir kontemporer.45 Selain

mengutip pendapat para ulama, beliau juga mempergunakan ayat-ayat Al-Qur’an

dan hadis Nabi SAW., sebagai pengut dari hasil ijtihadnya.

Metode tafsir Al-Qur’an ialah suatu cara yang teratur dan berpikir secara

baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan

Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan-Nya kepada Nabi

Muh{ammad SAW.46 Terkait dengan metode tafsir Al-Qur’an pakar tafsir al-

Azhar University, Dr. Abdul H{ay al-Farmawi, dalam memahami Al-Qur’an

menggunakan empat metode yakni metode tahli>li (analisis), metode ijma>li

(global), metode muqaran (perbandingan) dan metode maudu’i (tematik).47

Metode yang digunakan Muh{ammad Quraish Shihab dalam tafsirnya

tafsir al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an menggunakan tiga  metode

yaitu metode tafsir tahlili, muqaran dan maudu’i. Hal ini dapat kita jumpai dalam

tafsirnya. Metode pertama, dilakukan dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an

secara sistematis sesuai dengan susunan mushaf usmani, kemudian memaparkan dari

berbagai segi baik dari arti kosakatanya, asba>b al-Nuzu>l (latar belakang turunnya

45Muh{ammad Quraish Shihab, op,cit., h. xii.
46 Nasruddin Baidan, op,cit., h. 55.
47Abdul H{ay al-Farmawi, op,cit., h. 45.
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ayat), mengemukakan perbedaan qira’ah dan lain-lain. Metode yang kedua,

dilakukan dengan cara memaparkan berbagai pendapat ulama tafsir terdahulu,

baik penafsiran ulama tafsir klasik maupun ulama tafsir kontemporer. Metode

yang ketiga, dilakukan dengan cara menggabungkan ayat-ayat Al-Qur’an yang

berbicara dalam satu tema tertentu.

Secara khusus, biasanya ketika Muh}ammad Quraish Shihab menafsirkan

Al-Qur’an, menjelaskan terlebih dahulu tentang surat yang hendak ditafsirkan:

dari mulai makna surah, tempat turunnya surah, jumlah ayat dalam surah, sebab

turunnya surah, keutamaan surah, samapai kandungan surah secara umum.

Kemudian Muh}ammad Quraish Shihab menuliskan ayat secara berurut dan

tematis. Artinya, menggabungkan beberapa ayat yang dianggap berbicara suatu

tema tertentu. Selanjutnya, Muh}ammad Quraish Shihab menerjemahkan ayat

satu persatu, dan menafsirkannya dengan menggunakan analisis korelasi antara

ayat atau surah, analisis kebahasaan, riwayat-riwayat yang bersangkutan dan

pendapat-pendapat ulama terdahulu.

Sesuai dengan maksud penulisnya sebagai penerang bagi para pencari

petunjuk dan pedoman hidup, tafsir al-Misba>h memiliki corak al-Adabi> al-

Ijtima>’i>. Yaitu tafsir yang memiliki kecenderungan menginterpretasi persoalan

seputar sosial kemasyarakatan atau tafsir yang hadir dengan senantiasa

memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan umat,

sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Qur’an memang sangat tepat untuk dijadikan

pedoman dan petunjuk hidup manusia. Selain menggunakan corak tafsir al-Adabi>

al-Ijtima>’i> beliau juga selalu mengutamakan pendekatan kebahasaan. Ia
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memandang bahwa pendekatan ini sangat signifikan, karena tanpa mengolaborasi

makna kebahasaan kosakata ayat-ayat Al-Qur’an mustahil umat Islam dapat

memahami maksud pemilik informasi Al-Qur’an tersebut. Menurut Muh}ammad

Quraish Shihab, kosakata yang berasal dari bahasa Arab tersebut ibarat wadah

atau gelas. Gelas tersebut hanya dapat diisi dengan air dan meiliki keterbatan,

tidak boleh gelas tersebut diisi dengan batu atau besi, karena gelas tersebut akan

pecah, gelas itu juga tidak bisa diisi dengan air di luar batas kemampuannya

karena akan menyebabkan air tumpah. Dengan perumpamaan ini, Muh}ammad

Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an kita

tidak boleh memahami kosakata jauh dari maksud lahir dari kosakata tersebut.

Karena hal ini akan membuat penafsiran yang keliru terhadap maksud ayat yang

sesungguhnya.


