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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan penafsiran. Pada Q.S. Al-A’ra>f/7: 26 antara Al-T{abariy dan

Muh}ammad Quraish Shihab terdapat persamaan penafsiran yaitu pada lafazh

َباسلِ  , ِرْیش dan kaliamat ىْقوَ التَّ لَِباسُ  . Pada Q.S. Al-A’ra>f/7: 27 terdapat pada

lafazh َوَقِبیلُھُ  dan kalimat َیاِطیَن  ا َجَعْلَنا الشَّ َیاَء لِلَِّذیَن َال ُیْؤِمُنونأَْولِ إِنَّ . Q.S. Al-A’ra>f/7: 31

terdapat pada lafazh ,ِزیَنَتُكمْ  ,َمْسِجد َوُكلُوا َواْشَرُبوا dan lafazh ُھ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفینَ  .إِنَّ

Pada Q.S. Al-A’ra>f/7: 35 penafsiran secara global, antara  al-T{abariy dan

Muh}ammad Quraish Shihab memiliki penafsiran yang sama yaitu penekanan

terhadap Banu> A>dam tentang wajibnya taat kepada tuntunan Allah yang

disampaikan melalui lisan para rasul-rasul-Nya. Selaian terdapat pada

persamaan penafsiran ayat, juga terdapat pada metode penafsirannya yaitu

sama-sama menggunakan metode tahlili.

Perbedaan penafsiran. Pada Q.S. Al-Isra>’/17: 70 terdapat perbedaan

penafsiran antara al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab pada kalimat

ْن َخلَْقَنا َتْفِضیْ  مَّ ْلَنُھْم َعلَى َكِثْیِر مِّ ًال َوَفضَّ al-T{abariy menafsirkan bahwa maksud Kami

lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan adalah Allah

memberikan segala keunggulan dan potensi kepada Banu> A>dam yang tidak

dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya yang lain. Sedangkan menurut
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Muh{ammad Quraish Shihab selain seperti penafsiran al-T{abariy di atas

beliau juga menambahkan bahwa tidak benar dikatakan bahwa manusia

adalah makhluk Allah yang paliang hebat di antara makhluk ciptaan-Nya

yang lain. Karena pada penggalan ayat ini tidak menyatakan bahwa Allah

SWT., melebihkan manusia atas semua ciptaan atau kebanyakan ciptaan-

Nya, tetapi banyak di antara ciptaan-Nya. Pada Q.S. Al-A’ra>f/7: 27 terdapat

pada penafsiran al-T{abariy terhadap sifat pakaian yang ditinggalkan A>dam

dan Hawa akibat mengikuti bujuk rayu syaitan. Pada Q.S. Al-Ara>f/7: 172

terdapat pada kalimat .َوأَْشَھَدُھْم َعلَى أَْنفُِسِھمْ  Selaian perbedaan penafsiran ayat,

juga terdapat pada perbedaan corak dan bentuk tafsir serta pengutipan

riwayat pada penafsirannya.

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas kata

Banu> A>dam dalam tafsir al-T{abariy dan tafsir al-Misba>h. Pertama, Banu>

A>dam sebagai salah satu makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Kedua,

pemberian pakaian kepada Banu> A>dam sebagai salah satu tanda-tanda

Kekuasaan Allah SWT. Ketiga, Banu> A>dam dituntun iklas dalam beramal.

Keempat, syaitan sebagai musuh yang nyata bagi Banu> A>dam. Kelima

tuntunan Banu> A>dam agar bersikap porporsional dan tidak berlebih-lebihan

dalam segala hal.
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B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini dan diperoleh kesimpulan sebagaimana yang

telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengkaji ilmu-ilmu tafsir, penulis menyarankan untuk tidak hanya

mengambil dua tafsir saja, dalam mengkaji isi kandungan ayat-ayat yang

membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an. Akan tetapi semua tafsir baik

tafsir kalisik, tafsir kontemporer dan tafsir modern agar mendapatkan

wawasan dan pemahaman yang komprehensif.

2. Pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap

ayat-ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an serta dapat

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penulis hanya meneliti mengenai perbandingan penafsiran Muh{ammad ibnu

Jarir al-T{abariy dan Muh{ammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-

ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.  Penulis

menyarankan bagi siapa saja yang berkecimpung dalam bidang tafsir agar

dapat mengisi celah-celah yang kosong tentang pemikiran kedua mufassir

tersebut. Sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan tafsir.


