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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dicipta dan dilahirkan ke dunia ini dibekali dengan naluri 

keindahan. Naluri keindahan atau naluri estetis ini adalah anugerah Tuhan yang 

tak terkira yang pernah Dia berikan pada ciptaannya. Dengan naluri estetis atau 

naluri puitis ini manusia dapat merasakan pengalaman yang lain dalam jiwanya 

saat melihat dan mendengar realitas apapun yang ada di luar dirinya  

Kesadaran akan yang indah atau yang puitis ini pada dasarnya telah ada 

dalam diri tiap-tiap manusia kesadaran untuk melihat, menyimak, memandang, 

membaca dan menerima pamandangan atau realitas apapun sebagai sesuatu yang 

estetis. Pengalaman estetis dan puitis ini adalah fitrah manusia. Dia dimiliki dan 

dialami setiap manusia sejak dicipta hingga terpisah secara jasad dengan dunia 

(Faqih, 2014, H. 2). 

Selain berkomunikasi, individu sering menggunakan gaya bahasa dalam 

berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Sebuah tulisan adalah ungkapan ide 

dan kreasi penulisnya. Selain itu, mereka juga ingin menyampaikan perasaan 

mereka, untuk membuat pembaca mengerti dan merasakan nilai emotif sebuah 

karya, ia menambah bahasa kiasan. (Khoironi, 2019:113). Untaian kata-kata 

dalam syair bagi masyarakat Arab bukanlah semata-mata bunyi yang disuarakan 

lisan yang tanpa makna, melainkan sarana yang ampuh untuk membakar 

semangat, menarik perhatian, dan meredam emosi yang bergejolak di tengah 

kehidupan masyarakat (Mustamar/2006:63). 
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Dalam konteks historiografi pra-Islam, masyarakat Arab sebelum Islam 

datang masih hidup dalam kondisi yang belum berperadaban. Begitu banyak sikap 

dan sifat mereka yang jauh dari kata manusiawi, sehingga wajar jika masa tersebut 

sering disebut dengan masa jahiliyah. Akan tetapi, pada masa tersebut ada satu hal 

yang menonjol dari mereka, yaitu kemampuan tinggi dalam bidang sastra. Tradisi 

yang begitu dihargai dan digunakan terbukti dengan adanya perlombaan syair di 

pasar Ukaz (Labib, 2017, h. 3). Hal ini, sebagaiman dijelaskan Haeruddin (2016) 

“bahwa yang pertama kali memperkenalkan puisi jahiliyah adalah Imrul Qais bin 

Hujrin dan Muhalhil Rabi‟ah yang kalau kita teliti jarak masanya dengan 

kedatangan Islam adalah 150 tahun”, sehingga masa jahiliyah hanya pada 150 

tahun sebelum Islam dan masa sebelum itu disebut fase jahiliyah pertama. 

Di sisi lain, syair dalam lintasan sejarah sastra Arab, memiliki peranan 

yang sangat penting dalam system sosial budaya bangsa Arab. Syair selain 

berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan imajinasi dan emosi, oleh bangsa 

Arab digunakan juga untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan mereka, seperti untuk melukiskan peperangan yang mereka alami, 

kondisi lingkungan yang mereka tempati, hal-hal yang membanggakan, dan lain 

sebagainya, sehingga selain disebut dengan istilah syair ia juga dinamakan dengan 

diwan al-Arab atau catatan sejarah bangsa Arab (Buana, 2010, h. 24). Karena 

puisi dibentuk seperti syair sesuai dengan perkembangan kultur masyarakat zaman 

dahulu yang menyenangi bahasa yang teraplikasikan dalam tulisan yang ditulis di 

batu-batu ka‟bah (Sri, 2019, h. 19). 

Kesusastraan Arab mengenal dua tradisi sastra yang Kokoh dan kuat, yaitu 

prosa dan puisi. Keduanya tumbuh dalam lingkungan yang baik. Puisi, sebagai 
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salah satu genre sastra yang paling banyak digandrungi mencapai puncak 

penghargaan di festival Ukaz. Karya para maestro itu lalu tersebar luas di 

masyarakat melalui rantai transimisi secara lisan. Namun, kokohnya tradisi lisan, 

tidak mematikan sama sekali tradisi tulisan, terbukti dengan karya-karya 

diabadikan dalam bentuk tulisan sebagai diwan al-Arab (Walidin, 2014, h. 24). 

Masyarakat Arabia sangat terkenal dengan kemahiranya dalam bidang bahasa dan 

sastra terutama syair. Bahasa mereka sangat kaya sebanding dengan bahasa 

bangsa Eropa sekarang ini. Keistimewaan bangsa Arabia di bidang bahasa dan 

sastra merupakan kontribusi mereka yang cukup penting terhadap perkembangan 

dan penyebaran Islam. 

Selain bersyair, tradisi lain yang dimiliki bangsa Arab memiliki pasar-

pasar dekat Mekkah, seperti: Ukaz, Majanna dan Dzul Majaz. Di pasar-pasar 

dagang biasanya juga diiringi dengan pasar sastra (suq al-adab), dimana orang-

orang Arab belomba-lomba menunjukkan kehebatannya dalam membuat syair. 

(Yunus, 2015, h. 24). 

Al-Qur’a>n bukanlah perdukunan, bukan pula sihir. Ia bukan tindakan 

(karya) setan, dan bukan pula puisi. Nabi Muhammad saw; bukanlah seorang 

dukun, penyihir maupun penyair. Al-Qur’a>n adalah kebenaran, dan Nabi 

menyatakan dengan benar (faqih, 2014, h. 8). Di antara ayat al-Qur’a>n yang 

membahas mengenai syair, yakni firman Allah dalam Q.S Asy-Syu‟ara >/26:224-

227. 

 َٓ  َٕ ْٞ ُُ ْٞ ُ ْْ ٣َو ُ َّٜ اَٗ َٝ  ۙ َٕ ْٞ ُٔ ٤ْ ِٜ اٍد ٣َّ َٝ  َِّ ًُ ْْ ك٢ِْ  ُ َّٜ ْْ رََش اَٗ َٕ ۗ اََُ ٗٝ ب ـَ ُْ ُْ ا َؼَشۤاُء ٣َزَّجُِؼُٜ اُشُّ ب اَل َٝ

ِِٰحذِ  ُِٞا اُّصٰ ِٔ َػ َٝ ا  ْٞ ُ٘ َٓ َٖ ٰا َٕ ۙ ااِلَّ اَُِّز٣ْ ْٞ ُ ب  ٣َْلَؼِ َٓ  ثَْؼِذ 
ْْٖۢ ِٓ ا  ْٝ اْٗزََصُش َّٝ ض٤ًِْشا  ًَ  َ

ُشٝا هللّاٰ ًَ َر َٝ

 َٕ ْٞ ُ ْ٘وَِِج ْ٘وٍََِت ٣َّ ُٓ ا ا١ََّ  ْٰٓٞ ُٔ َٖ ظََِ ُْ اَُِّز٣ْ َع٤َْؼَِ َٝ ا ۗ ْٞ ُٔ  ظُِِ
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Terjemahnya : 

“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Tidaklah engkau 

melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan mereka 

mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya). Kecuali 

orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan 

banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena 

menjawab puisi-puisi orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan 

tahu ke tempat mereka akan kembali. (Qur’a>n 26:224-227) 

Dari sini, al-Qur’a>n tidak mengharamkan syair dan turunannya seperti 

musik, puisi, pantun, sajak, sebagaimana al-Qur’a >n mengharamkan perdukunan 

dan sihir yang dapat membuat seseorang jauh dari jalan kebenaran, melainkan 

memberikan orientasi dan sudut pandang yang lain yang dapat menjadikan al-

Qur’a >n sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah swt. 

Melihat fenomena yang ada, kebanyakan masyarakat Indonesia masih 

membedakan antara yang mana dikatakan syair, puisi, musik, pantun, sajak, dan 

gurindam, baik itu antara syair dan musik, puisi dan sajak bahkan pantun dan 

gurindam masih dianggap sama. Sehingga hukum dari penggunaan syair, puisi, 

musik, pantun, dan sajak masih banyak yang keliru, keliru dalam hal menetapkan 

kedudukan haram/halalnya ada sebagian yang mengharamkan keseluruhan tanpa 

terkecuali, ada yang membolehkan dengan “persyaratan”.  

Dengan seluruh pertimbangan di atas, mungkin timbul pertanyaan 

mengapa banyak orang, tidak hanya para orientalis tetapi juga beberapa muslim 

modern, menegaskan bahwa musik adalah dilarang atau hara>m. apakah dasar 

hukum Islam yang dipakai dan manakah bukti larangan atas musik seandainya 

memang ada larangan seperti itu. Bagian musik yang mana dan jenis musik apa 

yang dilarang oleh ketentuan syari‟ah?  
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Disamping dari itu, peneliti ingin melihat lebih jauh apakah boleh 

memperlajari syair yang tidak secara langsung menjauhkan dari keimanan akan 

tetapi tidak juga meningkatkan atau menambah rasa keimanan ketika mendegar 

malainkan hanya untuk menambah wawasan keilmuwan seperti sejarah, sosial, 

kebudayaan, dll.  

Berdasarkan dari firman Allah Swt. Q.S Asy-Syu‟ara >/26:224-227 yang 

terdiri dari empat ayat terakhir surat tersebut yang telah dilukiskan di latar 

belakang masalah hal inilah yang menimbulkan pertanyaan akademik dan 

membuat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi dari 

permasalahan yang timbul dalam hal ini syair. 

1.2 Batasan Penelitian 

Batasan masalah ini adalah membahas Syair dalam al-Qur’a >n. Peneliti 

mengambil ayat yang berkaitan dengan Syair  yakni, Q.S. Asy-Syu’ara >> / 26:224-

227. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana Penafsiran Ulama terhadap QS. Asy-Syu‟ara > /26:224-227? 

1.3.2 Apa saja kategori syair dalam QS. Asy-Syu’ara>/26:224-227? 

1.3.3 Bagaimana aplikasi syair masa kini? 

1.4 Pengertian Judul dan Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas judul skripsi ini “Syair Dalam Q.S Asy-Syu’ara > 

/26:224-227 (suatu kajian tahlili>)‛. Maka peneliti akan menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun penjelasan yang dimaksud sebagai 

berikut. 
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1.4.1 Syair Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Syair yaitu puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang 

berakhir dengan bunyi yang sama (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syair). Lebih 

lanjut, Sofyuddin Yusof, dkk, (2009) menjelaskan definisi syair dari beberapa 

pendapat diantaranya al-Qadi al-Jurjaniy, syair adalah salah satu ilmu pengetahuan 

bangsa Arab, di dalamnya terkandung unsur-unsur ciptaan dan kepintaran yang 

menjadi teras kepada bangsa Arab (ahmad al-Syab 1964, 296). Qudamah bin Ja‟far 

pula mendefinisikan syair sebagai satu rangkaian kata-kata yang mengandungi 

wazan dan qafiah yang menggambarkan sesuatu idea (Muhammad Mandur, h. 297). 

1.4.2 Syair Dalam Al-Qur’a >n 

Maksudnya ialah bahwa para penyair selalu mengembara ke setiap lembah 

guna menciptakan syair-syair khayalan mereka yang dimana mereka sendiripun 

tidak melakukannya melainkan syair itu diciptakan untuk orang lain yang terkadang 

mereka agungkan dan terkadang mereka hinakan. 

1.4.3 Metode Tahlili 

Sebagaimana disebutkan di dalam buku karya Abudin Nata sebagai metode 

tajzi>‟iy adalah suatu metode tafsir ketika mufassirnya berusaha menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Qur’a>n dari berbagai segi dengan memperhatikan runtutan 

ayat-ayat al-Qur’a >n sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Dalam hubungan ini 

mufassir mulai dari ayat ke ayat berikutnya, atau dari surat ke surat berikutnya 

dengan mengikuti urutan ayat atau surat sesuai dengan yang termaktub di dalam 

mushaf. Segala segi yang dianggap perlu oleh seorang mufassir tajzi >‟iy atau tahlili 

diuraikan. Yaitu bermula dari kosa kata, asbab al-nuzul, munasabah, dan lain-lain 

yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat (Nata, 2012, h. 219).  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syair
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Setiap penelitian membutuhuhkan telaah pustaka dan di anggap sebagai 

hal yang sangat esensial dalam sebuah penelitian. Hal itu disebabkan tidak terlepas 

dari fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi 

pengulangan penelitian, padahal tidak mempunyai perbedaan (tehsil al-hasil). 

Disamping itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori 

sebelumnya masih perlu diuji ulang atau dikembangkan atau kemungkinan 

ditemukan teori yang baru yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi. Untuk 

kepentingan ini, penelis telah melakukan kajian pustaka (Firdaus, 2018, h. 16). 

Peneliti hanya mendapatkan beberapa karya baik dalam bentuk buku, kitab 

tafsir,dan skripsi maupun tulisan dalam jurnal, yang diantaranya: 

1. Buku karya Syafe‟I Racmat yang berjudul Al-Hadits (Aqidah, Sosial, dan 

Hukum). Dalam buku ini, penulis melakukan penelitian Rasulullah 

terhadap Q.S Asy-Syu‟ara > ayat 224-227 mengenai penyair. Hanya peneliti 

menjelaskan penyair yang tercela dan penyair yang terpuji. 

2. Skripsi karya Achmad Faqih yang berjudul Penyair dalam al-Qur’a>n 

(Penafsiran Atas Q.S Asy-Syu‟ara > ayat 224-227). Dalam skripsi ini 

peneliti hanya menjelaskan sejarah seingkat dari para penyair jahiliyah. 

3. Tulisan Yusof Sofyuddin, Penyair Dalam al-Qur’a>n (Penafsiran atas QS. 

Asy-Syu‟araa ayat 224-227). Dalam artikel penelitian ini, peneliti hanya 

menjelaskan mengenai penyair mulai dari definisi penyair, perkembangan 

penyair sejak datangnya Islam. 
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1.6 Tujuan dan Manfaat 

Dari 3 (tiga) pokok rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti 

memiliki beberapa tujuan dan manfaat. 

1) Tujuan 

1. Mengetahui penafsiran ulama dalam QS. Asy-Syu‟ara > ayat 224-227 

2. Mengetahui kategori penyair menurut QS. Asy-Syu‟ara > ayat 224-227 

3. Mengetahui aplikasi syair masa kini 

2) Manfaat  

Adapun manfaat dari pembahasan penelitian ini yaitu mengajarkan bentuk 

pemikiran untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang ilmiah dengan 

bukti-bukti tanpa adanya tendensi kepada satu pihak sehingga menghasilkan satu 

kesimpulan yang tidak bernilai subjektif terhadap suatu masalah, serta terdapat 

dua manfat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk memberi sumbangsi dalam ilmu 

pengetahuan khususnya Ilmu al-Qur’a>n dan Tafsir. Selanjutnya jika ada 

penelitian-penelitian yang relevan dapat menjadi salah satu sumber 

perbandingan atau rujukan. 

2. Manfaat Praktis, dari penelitian ini untuk memberi manfaat berupa ilmu 

pengetahuan yang akan diterapkan ketika menghadapi masalah 

mengenai hal yang ada dalam penelitian ini. 

  


