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1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut: 
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b. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti; 

 ditulis Ah}madiyyah : احمدیَة

 ditulis Syamsiyyah : شمسیَة

c. Ta>’ Marbu<}tah di Akhir Kata 

1). Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia: 

 ditulis Jumhu>riyyah : جمھوریة

 ditulis Mamlakah : مملكة

2). Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”: 

 ditulis Ni’matullah : هللا نعمة

رالفط زكاة  : ditulis Zaka>t al-Fit}r 

d. Vokal Pendek 

Tanda fath{ah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan d}amah ditulis “u”. 

e. Vokal Panjang 

1). “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, 

masing-masing dengan tanda macron (   > ) di atasnya. 

2). Tanda fath}ah + huruf ya>’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan fath}ah 

+ wawu> mati ditulis “au”. 



 
 
 
 
 
 
 
 

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan 

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘) 

 a’antum : أأنتم

 |mu’annas : مؤنث

g. Kata Sandang Alif + Lam 

1). Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-: 

 ditulis al-Furqa>n : الفرقان

2). Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya: 

 ditulis as-Sunnah : السنة

h. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat 

1). Ditulis kata per kata atau; 

2). Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut: 

 Syaikh al-Isla>m : اإلسالم شیخ

 Ta>j asy-Syari>’ah : الشریعة تاج

 <At-Tas}awwur al-Isla>mi : اإلسالمي التصور

 



 
 
 
 
 
 
 
 

j. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam 

kamus tersebut. 
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ABSTRAK 

Nama Penyusun  : Febriani Tinungki 

NIM    : 16.3.1.006 

Prodi    : Ilmu Al-Qur’an Tafsir 

Judul Skripsi               : Penafsiran Bint al-Syathi Terhadap Q.S. Az-Zalzalah Dalam 
Kitab At-Tafsir Al-bayani Lil Qur’an Al-Karim 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul yaitu “Penafsiran Bint al-Syathi 
Terhadap Q.S az-Zalzalah Dalam Kitab at-Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-Karim, 
dimana penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penafsiran Bint al-Syathi 
terhadap Q.S az-Zalzalah dalam kitab at-Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-Karim. Yang 
melatarbelakangi penulisan skripsi ini yaitu penulis ingin membahas tentang ayat-ayat 
kauniyah yang menyinggung perihal fenomena alam semesta, dan penulis memilih 
mufassir modern yang menulis kitab tafsir terkenal yakni Bint al-Syathi yang 
menafsirkan makna ayat-ayat yang berkaitan dengan sains. Jenis penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), 
serta menggunakan metode analisis deskripstif. Menurut Bint al-Syathi Q.S az-
Zalzalah adalah surah yang menjelaskan tentang guncangan, di dalamnya juga 
menceritakan kejadian alam serta peristiwa-peristiwa besar, berbahaya, misalnya bumi 
yang terus-menerus berguncang karena diguncang gempa, gunung-gunung 
beterbangan, serta bintang-bintang yang berserakan. Semua itu terjadi, dan begitu 
dahsyat, sehingga mampu menghilangkan kesadaran seseorang. Bint-al-Syathi akan 
menerangkan tanda-tanda kejadian itu, dengan memilih beberapa surah yang berkaitan 
serta menjelaskan kosakata yang maknanya berbeda sesuai dengan gaya bahasa yang 
digunakan Bint al-Syathi dimulai dengan kata zulzilat (berguncang), atsqal (beban 
yang berat), yaumaidzin (hari sebelumnya), auha (wahyu), yasdurunnas (manusia 
keluar dari kuburnya), dan asytatt (cerai-berai), dan diakhiri dengan kata mitsqal 
(sesuatu yang ditimbang), dan dzarrah (ringan timbangan). Bumi adalah subjek, yang 
pasti akan melakukan apa yang ditentukan oleh ungkapan-ungkapan tentang hari 
akhir. Keterangan tentang hari kiamat yang amat berkesan, sekaligus menakutkan itu 
tidak akan lenyap dari manusia begitu saja. Bumi yang berguncang dengan 
guncangannya yang hebat, mengeluarkan kandungannya dan menceritakan berita-
beritanya.  

 Kata Kunci : Bint al-Syathi, Az-Zalzalah, Fenomena Alam. 
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  BAB I 

                                         PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah Kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Sebagai risalah yang universal dan merupakan petunjuk 

bagi semua manusia yang lengkap dan komprehensif, Nabi selalu memberikan 

penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Namun demikian 

tidak semua ayat dikomentarinya. Maka wajarlah jika para sahabat dan tabi’in 

memberikan komentar terhadap al-Qur’an guna menjelaskan ayat-ayat yang 

belum dijelaskan oleh Nabi.1 

Al-Qur’an sebagai petunjuk (hudan) kepada seluruh manusia 

memperkenalkan dirinya antara lain sebagai hudalinnas dan sebagai kitab suci 

yang diturunkan agar manusia keluar dari alam kegelapan menuju terang 

benderang. Karena itu, al-Qur’an adalah sumber ajaran agama Islam, yang 

laksana samudra penuh keajaiban dan keunikan yang tidak pernah sirna 

ditelan masa. Dengan kedudukannya seperti itu, maka umat Islam 

diperintahkan untuk memahami makna dan kandungan al-Qur’an termasuk 

dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan.2 Ini terindikasi dengan 

kehadiran beberapa ayat yang menyampaikan informasi tentang fenomena 

alam dan jiwa manusia sebagai stimulus bagi pikiran manusia untuk 

menyelami dan menjelajahi rahasia Tuhan sebagai tanda keagungan-Nya di 

alam semesta ini. Al-Qur’an juga mengandung ayat-ayat yang biasa dijadikan 

                                                            
1 Thameem Usama, Metodologi Tafsir Al-Quran, (Jakarta, Riora Cipta, 2000), 13. 
2 Juhrah M Arib, Penafsiran Mufassir Terhadap QS. Yasin : 37-40, (Manado : STAIN 

Manado Press, 2014), 1-2. 



 
 
 
 
 
 
 
 

sebagai pedoman bagi pengembangan sains atau ilmu pengetahuan dan 

teknologi, meskipun di dalamnya tidak disebutkan secara detail, yang 

merupakan suatu spesifikasi khas argumentasi ilmiah al-Qur’an dalam rangka 

mempertebal keimanan serta untuk meningkatkan kesejateraan manusia.3 

Dalam bidang tafsir al-Qur’an, para mufassir dari berbagai latar 

belakang keilmuan, budaya, social, politik, dan zaman, meskipun rata-rata 

para penafsir klasik adalah figur-figur intelektual yang ensiklopedik. Hampir 

tidak ada di antara mereka yang memiliki keahlian pada satu bidang saja 

melainkan dalam beberapa bidang secara mendalam. Hal ini adalah satu 

kewajaran, sebab pada zaman mereka klasifikasi ilmu dan skop kajian setiap 

ilmu masih terbatas dibandingkan sekarang. Keragaman latar belakang ini 

adalah suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan 

epistemology mereka dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyyah.4  

Di antara ayat-ayat kauniyah  menyinggung perihal alam semesta 

beserta unsur-unsur yang terkandung di langit dan bumi, termasuk penghuni 

dan fenomena-fenomenanya didalam lebih dari 1000 ayat sebagai bukti 

kekuasaan Allah SWT yang tak terbatas, juga kemahatahuan dan hikmah 

kebijaksanaan-Nya dalam menciptakan alam semesta ini, lantas 

menghancurkannya, dan menciptakannya kembali.5 Menurut perspektif al-

Qur’an, semua fenomena alam, dalam diri manusia, dan perputaran sejarah 

                                                            
3 M Arib, 1-2. 
4 Ayat-ayat kauniyyah adalah istilah yang dipakai oleh para ulama untuk merujuk pada ayat-

ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang fenomena alam dengan segala isinya, mencakup tentang 
langit,bumi, hewan, tumbuhan termasuk juga manusia. Lihat Mansur Muhammad Hasab al-Nabi, al-
ayat kauniyyah fi daw’al-ilm al-Hadis (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), 3. 

5 Yusuf al-Hajj Ahmad, Al-Quran Kitab Sains dan Medis, 47 



 
 
 
 
 
 
 
 

memiliki pola-pola tertentu yang teratur menerangkan mengikuti aturan, 

ukuran, hukum sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah SWT secara 

rapi, benar, koheren, harmonis, dan seimbang.6 Maka dari itu, perlu ada 

langkah untuk menafsirkannya. 

Dalam perkembangan tafsir al-Qur’an dari waktu ke waktu hingga 

masa sekarang dikenal dengan berbagai corak penafsiran7, sesuai dengan 

keahlian dan kecenderungan mufassir dan perkembangan zaman yang 

melingkupinya. M.Quraish Shihab menyebutkan enam corak tafsir yang 

dikenal luas dewasa ini, yakni corak bahasa, corak filsafat dan teologi, corak 

penafsiran ‘ilmiah, corak fiqih dan hukum, corak tasawuf dan sastra budaya 

kemasyarakatan. 

Era modern mencatat adanya penafsiran  kesusastraan tanpa 

bermaksud menafikan kesusastraan pada masa klasik dalam menafsirkan al-

Qur’an. Puncak aliran sastra di dalam menfasirkan al-Qur’an dicapai oleh 

Amin al-Khulli (w.1967 M).8 Ia meniti jalan pembaruan metodologi 

penafsiran. Walaupun Amin al-Khulli tidak pernah menerbitkan karya-karya 

tafsir, namun tulisannya mengenai al-Qur’an Manahij at-tajdid, sangat 

signifakan peranannya. Teori-teori penafiran Amin al-khuli ini kemudian 

                                                            
6 Imron Rosidi, Fenomena Flora dan Fauna dalam Perspektif Al-Quran, (Malang: UIN 

Malang  Press, 2008), 1. 
7 Corak penafsiran yang dimaksudkan di sini adalah  nuansa khusus atau sifat khusus yang 

memberikan warna tersendiri pada tafsir. Lihat Abdul Mustaqim, Aliran-aliran Tafsir; dari periode 
Klasik hingga Kontemporer,(Yogyakarta : Kreasi Warna, 2005),69. 

8 Wahyuddin, Corak Metode Interpretasi Aisyah Abdurrahman Bnt Al-Syathi, Jurnal al-Ulum, 
Vol. 11, no.1(2011), 81.  



 
 
 
 
 
 
 
 

diterapkan oleh Bint al-Syathi dalam kitab al-Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-

Karim.9                      

Sang mufassirah dari Mesir Bint al-Syathi  berasal dari Dimyat, 

sebuah kota pelabuhan  di sebelah barat Delta Sungai Nil.10 Lebih dari 40 

buku tentang ajaran Islam telah ia wariskan, puluhan buku tentang Sastra 

Arab, novel, ratusan makalah penelitian, dan artikel yang tak terhitung 

jumlahnya di surat kabar harian dan mingguan selama rentang waktu 60 tahun 

membuatnya menjadi wanita Arab yang sukses di abad ke-20. Salah satu 

karyanya yang fenomenal adalah Kitab at-Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-

Karim. Ia juga dinobatkan sebagai Mufassir wanita pertama di dunia. Dengan 

gaya penafsirannya yang objektif. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Bint al-

Syathi adalah sosok mufassirah yang kontroversial, di mana ia lebih banyak 

mengarahkan tafsirnya kepada karakteristik-karakteristik sastra. Dapat 

disimpulkan bahwa Bint al-Syathi adalah mufassirah ternama di era 

konteporer ini. Bint al-Syathi adalah mufassir yang menggunakan corak tafsir 

adabi, yaitu suatu penafsiran yang menyingkap balaghah, keindahan bahasa 

al-Qur’an dan ketelitian redaksinya, kemudian mengaitkan kandungan ayat-

ayat al-Qur’an dengan sunnatullah dan aturan hidup kemasyarakatan, yang 

berguna untuk memecahkan problematika umat Islam khususnya dan umat 

manusia pada umumnya.11  

                                                            
9 Wahyuddin, 81. 
10 Aisyah Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim, Juz Awwal, cet 9 (Kairo: 

Darul al-Ma’arif : 2017), 11. 
11 Muhammad Husain Adz-Zahabi, Tafsir wa al-Mufassirun, Juz III,  (Mesir: Dar al-Kitab al-

Arabi, 1976), 215.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Bint al-Syathi mencoba menerangkan dan menafsirkan makna ayat-

ayat yang berkaitan dengan sains ( ayat-ayat kauniyyah). Dalam menafsirkan 

ayat ia tidak mengambil seluruh surah dalam al-Qur’an. Namun, beberapa 

surah pendek saja. Yaitu  tujuh surah pendek juz amma pada buku pertama 

dan tujuh surah pendek lainnya pada buku kedua. 12 

Salah satu yang menjadi  kajian dalam kitab at-Tafsir al-Bayani lil 

Qur’an al-Karim adalah  surah az-Zalzalah. Metode tafsir yang digunakan 

Bint al-Syathi dalam memahami ayat satu dengan yang lainnya, memiliki 

perbedaan yang sangat menonjol  bila dibandingkan dengan mufassir lainnya 

baik yang beraliran al-ilmi maupun bukan  al-ilmi.  

Dalam muqaddimah buku Bint al-Syathi dijelaskan  bahwa yang 

dituntut pertama-tama dari seorang mufassir adalah memahami mufradat al-

Qur’an, dan gaya bahasanya dengan pemahaman yang bertumpu pada kajian 

metodologis-induktif sekaligus menelusuri rahasia-rahasia ungkapannya. Bint 

al-Syati’ lebih cenderung untuk menilai unsur-unsur tata bahasa, retorika dan 

gaya Bahasa dalam al-Qur’an ketimbang mengikuti aturan-aturan buatan para 

pakar tata bahasa, retorika dan kritik sastra yang justru harus ditinjau kembali, 

atau bahkan direvisi, di bawah petunjuk al-Qur’an.13 Dari uraian di atas 

menjadi jelas bahwa pendekatan yang dibangun oleh Bint al-syathi dalam 

tafsirnya adalah pendekatan tafsir modern. Inilah yang menjadi salah satu  

                                                            
12 Tujuh surah pendek juz amma  pada  jilid pertma yaitu al-Duha, al-Syarh, al-zalzalah, al-

adiyat, al-Naziyat, al-Balad, dan at-Takthur. Dan tujuh surah pendek pada jilid kedua yaitu surah al-
Alaq, al-Qalam, al-Ashar, al-Lail, al-Fajar, al-Humazah, dan al-Maun. Lihat Bintus Syathi’ al-Tafir al-
Bayani Lil Qur’an al-Karim, Juz 1 dan II, Cairo: Daar al-Ma’arif,2017.h.ii dan iii. 

13 Abdurrahman,  137. 



 
 
 
 
 
 
 
 

alasan mengapa  penulis memilih at-Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-Karim  

karya Bint al-Syathi sebagai kajian dalam penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu: 

Bagaimana penafsiran Bint al-Syathi terhadap Q.S az-Zalzalah dalam kitab 

“at-Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-Karim”? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Bint al-Syathi terhadap 

surah az-Zalzalah dalam kitab “at-Tafsir al-Bayani lil Quran al-Karim”. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas pula, maka 

kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis 

Untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang metode tafsir dari 

pemikiran seorang tokoh yang mengkaji tentang al-Qur’an dan ayat-ayat 

sains. 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat secara praktis  sebagai informasi atau gambaran sebagai sebuah 

konsep pemikiran dari sebuah penafsiran bercorak sains, agar seluruh 

umat manusia khusunya umat Islam mengenal lebih mendalam 

keberdaan ayat-ayat sains yang masih kurang  dalam tafsir al-Qur’an al-

Karim. 



 
 
 
 
 
 
 
 

b. Untuk memenuhi salah satu  syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Ushuluddin pada prodi iIlmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Manado. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan tinjauan pustakan yang telah dilakukan, terdapat sejumlah 

skripsi yang membahas tentang Bint al-Syathi dan surah az-Zalzalah, antara 

lain: 

Ahmad Muhaimin Bin Mohd Zamri, Relevansi Sains dengan Makna 

Zalzalah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik), jurusan Tafsir Hadits, 

Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim, skripsi tahun 2013. Skripsi 

ini membahas tentang makna zalzalah dalam al-Qur’an serta pandangan 

mufassir tentang makna zalzalah dalam al-Qur’an dan relevansi sains modern 

dengan makna Zalzalah dalam al-Qur’an.14 

Sidik Ismail Abdul Aziz, Pandangan Bint al-Syathi Tentang Qasam 

(Studi Kitab at-Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-Karim), jurusan Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan 

Lampung, skripsi tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Bint 

al-Syathi mengenai Aqsam (sumpah).15 

Nirwan Nuraripin, Konstruksi Epistemologi Penafsiran Bintu Syathi 

dalam Aḍ-Duha, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, skripsi tahun 2015. Skripsi ini 
                                                            

14 Ahmad Muhaimin Bin Mohd Zamri, Relevansi Sains dengan Makna Zalzalah dalam al-
Quran (Kajian Tafsir Tematik), (Skripsi, Pekan Baru, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), 7. 

15 Sidik Ismail Abdul aziz, Pandangan Bintu Syathi Tentang Qasam, (Skripsi, Lampung, UIN 
Raden Intan Lampung, 2018), 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 

membahas tentang struktur fundamental epistemologi penafsiran Bintu Syathi 

dalam surah aḍ-Duha serta karakteristik dan unsur-unsur yang membentuk 

epistemologi penafsiran bintu Syathi dalam Surah Aḍ-Duha.16 

Berdasarkan beberapa judul skripsi di atas, ternyata berbeda dengan 

judul yang akan diangkat oleh penulis. Penelitian sebelumnya meneliti tentang 

Bint al-Syathi, akan tetapi tema yang diangkat bukan mengenai surah az-

Zalzalah melainkan pemikiran Bint al-Syathi tentang Qasam dan penafsiran 

surah aḍ-Duha. Penelitian sebelumnya juga meneliti tentang Surah az-

Zalzalah, akan tetapi bukan menggunakan tafsir Bint al-Syathi. Dari 

penelusuran yang dilakukan, oleh penulis belum mendapatkan penelitian yang 

sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  Adapun yang 

menjadi focus kajian dalam penelitian ini adalah  Q.S az-Zalzalah dalam at-

Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-Karim karya Aisyah Abdurrahman yang 

dikenal Bint al-Syathi. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penilitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research 

(penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. 

2. Sumber Data 

                                                            
16 Nirwan Nuraripin, Konstruksi Epistemologi Penafsiran Bintu Syathi dalam Ad-Duha, 

(Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 6. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari data primer  

dan data sekunder. Sumber data primernya adalah buku yang berjudul at-

Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-Karim Karya Bint al-Syathi, Jilid I,  Cet 

ke-7, Cairo: Daarul Maarif, 2017.  

Sedangkan sumber data sekundernya yaitu sumber dari bahan 

bacaan yang merupakan data-data tambahan yang memuat segala 

keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder 

tersebut antara lain buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti Kitab Tafsir yang mu’tabar antara lain seperti Tafsir Al-Maraghi, 

Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah, Ensiklopedi Islam,  buku Al-

Qur’an dan Sains, Al-Qur’an kitab Sains Dan Medis, Konsep Ilmu 

Pengetahuan dalam Al-Qur’an dan lain-lain. 

3. Pendekatan  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan maudhu’i. Yaitu  menjelaskan konsep al-Qur’an  tentang suatu 

masalah /tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur’an 

yang membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat 

tersebut dikaji secara komprehensif, mendalam dan tuntas dari berbagai 

aspek kajiannya. Baik dari segi asbab an-nuzulnya, munasabahnya, makna 

kosa katanya, pendapat para mufassir tentang makna masing-masing ayat 

secara parsial, serta aspek-aspek lainnya yang dipandang penting ayat-ayat 

tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang integral membicarakan 



 
 
 
 
 
 
 
 

suatu tema tertentu didukung oleh berbagai fakta dan data, dikaji secara 

ilmiah dan rasional.17 

4. Analisa Data 

Dalam menganalisis data tentang surah az-Zalzalah perspektif  

Bint al-Syathi, digunakan metode analisis induktif yaitu menganalisa data 

yang telah dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulannya.18 Analisis ini 

digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis 

pendapat Bint al-Syathi terhadap penafsiran                  Q.S. az-Zalzalah. 

5. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah-langkah  dalam 

mengolah data , yaitu;  

a. Menentukan judul yang akan dibahas. 

b. Menentukan surah yang di akan di kaji dari Kitab at-Tafsir 

al-Bayani lil Qur’an al-Karim. 

c. Menjelaskan arti mufradat 

d. Mencari latar belakang turunnya ayat (asbab an-nuzul).  

e. Mencari korelasi ( munasabat ) ayat dengan ayat yang lain. 

f. Menjelaskan  pendapat mufaasir terhadap penafsiran surah 

az-Zalzalah 

                                                            
17Acep Hermawan, Ulum al-Qur’an Ilmu Untuk Memahami Wahyu, (Bandung; Remaja 

Rosdakarya, 2011), 118-119. 
18 Induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini 

diawali dengan kalimat-kalimat yang berupa penjelasan seperti fakta, contoh-contoh, rincian khusus 
dan bukti-bukti yang kemudian disimpulkan atau digeneralisasikan ke dalam satu kalimat pada akhir 
paragraf. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta,:Balai Pustaka, 
2006), 273. 



 
 
 
 
 
 
 
 

g. Menjelaskan penafsiran Bint al-Syathi terhadap surah az-

Zalzalah 

h. Membuat kesimpulan  

G. Sistematika pembahasan 

Penelitian  ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

yang melandasi pemikiran yang melandasi penelitian, permasalahan yang 

akan diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian,dan  sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tafsir, perbedaan tafsir, 

ta’wil dan terjemah, dasar hukum tafsir, macam-macam tafsir dan sumbernya, 

metode-metode penafsiran serta syarat-syarat mufassir. 

Bab ketiga membahas tentang profil Bint al-Syathi dan Kitab at-Tafsir 

al-Bayani lil Qur’an al-Karim 

Bab keempat membahas tentang penafsiran Para Mufassir terhadap 

surah az-Zalzalah dan penafsiran Bintu Syathi terhadap surah az-Zalzalah 

dalam kitab at-Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-Karim. 

Bab kelima berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah 

pokok yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Selain itu, di bab kelima juga 

berisi saran bagi para pembaca. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR 
 

A. Pengertian Tafsir, Ta’wil dan Terjemah 

1. Pengertian Tafsir 

Secara etimologi kata tafsir berasal dari bahasa Arab, fassara, 

yufassiru, tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. 

Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wa al-tabyin,yaitu penjelasan 

dan keterangan.19Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kata tafsir 

sejajar dengan timbangan (wazan) kata taf’il, diambil dari kata al-fasr 

yang berarti al-bayan (penjelasan) dan al-kasyf yang berarti membuka 

atau menyingkap; dan dapat pula diambil dari kata al-tasfarah, yaitu 

istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh 

dokter untuk mengetahui penyakit.20  

Menurut istilah, Tafsir adalah sebagaimana yang dikutip oleh Al-

Kilby dalam at-Tas-hil berkata: “tafsir adalah mensyarahkan al-Qur’an, 

menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya 

dengan nash-nya dengan isyarat atau pun dengan najwa-nya.”21 Az-

Zarkasyi dalam al-Burhan berkata: “tafsir adalah menerangkan makna-

makna al-Qur’an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-

                                                            
19 Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Quran, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 281-299. 
20 Yusuf Al-Qardawi, Kaifa nata’amal al-Quran, terj, Hayyi al-Qattani, Bagaimana  

Berinteraksi dengan al-Quran, (Jakarta:Gema Insani, 1999), 283-284. 
21 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Al-Quran Tafsir, (Semarang: PT Pustaka 

Rizki Putra, 2010), 153-154. 



 
 
 
 
 
 
 
 

hikmahnya.22 Sementara menurut Thahir al-Jazairi berkata:”tafsir pada 

hakikatnya ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh 

pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud. Yang demikian itu 

adakalanya dengan menyebut muradifnya, atau yang mendekatinya, atau 

ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui sesuatu dalalah (petunjuk).23 

Menurut Thamem Ushama bahwa istilah Tafsir mengacu kepada 

pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW. dan penjelasan makna yang dalam, 

menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.24 

Sementara Abu Hayyan, sebagaimana dikutip as-Suyuthi, 

mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat 

pembahasan mengenai cara mengucapkan lafal-lafal al-Qur’an disertai 

makna serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. az-Zarkasyi 

mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui 

kandungan kitabullah (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad  Saw, dengan cara mengambil penjelasan maknanya, 

hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya.25  

Dan menurut M.Quraish Shihab bahwa tafsir adalah penjelasan 

tentang maksud firman-Sfirman Allah SWT sesuai dengan kemampuan 

                                                            
22 Hasbi Ash-Shiddieqy, 153-154. 
23 Hasbi Ash-Shiddieqy, 153-154. 
24 Tamem Ushama, Methodologies of the Qur’anic Exegesis, terj. Hasan Basri dan Amroeni, 

Jakarta: Riora Cipta, 2000, 4. 
25 Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Anda Utama, 1993), 1169. 



 
 
 
 
 
 
 
 

manusia.26 Dan penjelasan itu lahir dari upaya yang sungguh-sungguh 

dan berulang-ulang sang penfasir untuk menarik dan menemukan 

makna-makna pada teks-teks ayat al-Qur’an serta menjelaskan apa yang 

musykil/samar dari ayat-ayat tersebut sesuai kemampuan dan 

kecenderungan sang penafsir. 

Pengertian tafsir sebagaimana dikemukakan pakar tafsir  tampil 

dalam formulasi yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Al-Jurjani, 

misalnya, mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat 

al-Qur’an dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab 

al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang 

dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan 

jelas. Sementara itu Imam al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah 

ilmu yang membahas kandungan al-Qur’an baik dari segi pemahaman 

makna atau arti sesuai dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan 

manusia.27 

2. Pengertian Ta’wil 

Kata ta’wil secara etimologis merupakan masdar dari awwala 

yu’awwilu ta’wiilan, yaitu fiil madi yang muta’addi. Sedangkan bentuk 

lazim-nya adalah ala yaulu awlan yang berarti raja’a (kembali atau 

mengatur),seperti awwala ilahi al syai’ berarti mengembalikan 

kepadanya. Ketika fiil tersebut  menjadi muta’addi, maka mengalami 

pergeseran makna sesuai dengan konteksnya. Seperti ketika dikatakan 

                                                            
26 M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir; (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9-10 
27 Shihab, 9-10. 



 
 
 
 
 
 
 
 

awwala al kalam, ta’wilan, wa ta’awwala berarti merenungkan, 

memastikan. Sedangkan dalam kondisi lazim yaitu berupa ala, yaulu 

aulan yang berarti kembali. Takwil berarti interperetasi atau 

memalingkan makna. Yaitu seseorang mufassir memalingkan makna 

ayat al-Qur’an  dari berbagai kemungkinan makna yang lain.28 

Menurut M. Quraish Shihab Ta’wil adalah mengembalikan 

makna kata/ kalimat ke arah yang bukan arah makna harfiahnya yang 

dikenal secara umum.29 

Golongan yang membolehkan ta’wil mengajukan persyaratan 

sebagai berikut: (1) dalam mena’wilkan tidak boleh mengalihkan suatu 

makna majazi kemakna hakiki, jika tidak dapat dipahami akal; (2) ta’wil 

dibolehkan jika makna lahir suatu ayat bertentangan dengan akal; (3) 

ta’wil dibolehkan jika makna ayat tidak dapa dipahami akal; (4) ta’wil 

yang dibolehkan jika makna ayat itu populer dalam lisan Arab; (5) 

ta’wil yang dilakukan bertentangan dengan hakikat agama dan 

kebahasaan; dan (6) tidak boleh mena’wilkan jika makna ayat sudah 

dapat dipahami.30 

3. Pengertian Terjemah 

Kata “terjemah” dapat dipergunakan pada dua arti” 

                                                            
28 Tamem Ushama, Methodologies of the Qur’anic Exegesis, tej. Hasan Basri dan 

Amroeni,Metodolgi Tafsir al-Qur’an; (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 4. 
29 Pengembalian makna terjadi dalam dua tahap, pertama, pengembalian kata/kalimat 

kedalam benak untuk mengetahui maknanya yang populer, lalu terjadi pengembalian. Kedua, yaitu 
makna yang telah tergambar dalam benak  itu dikembalikan lagi ke makna yang lain, sehingga lahir 
makna kedua yang bersumber dari makna pertama. Lihat Shihab, 219. 

30 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 5. 



 
 
 
 
 
 
 
 

a. Terjemah harfiyah, yaitu mengalihkan lafadz-lafadz dari satu bahasa 

ke dalam lafadz-lafadz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa 

sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesui dengan susunan dan 

tertib bahasa pertama.31 

b. Terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan 

makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib 

kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. 

B. Perbedaan Tafsir dan Ta’wil 

Menurut Ulama Klasik Ta’wil  adalah  tafsir. Ta’wil dianggap sebagai 

tafsir al-Qur’an, sama dengan ta’wil al-Qur’an. Mujahid menegaskan, ulama 

memahami ta’wil sebagai tafsir al-Qur’an. Untuk lebih memahami perbedaan 

antara tafsir, ta’wil dan terjemah kita akan lihat pendapat ahli tafsir sebagai 

berikut: 

a. Menurut Abu Ubaidah : “Tafsir dan Ta’wil satu makna”. Pendapat ini 

dibantah oleh para ulama yaitu diantaranya Abu Bakar Ibnu Habib an-

Naisabury. 

b. Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani: “Tafsir itu lebih umum dan lebih 

banyak dipakai mengenai kata-kata tunggal, sedangkan ta’wil lebih 

banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimat. 

c. Pendapat Al-Maturidi yang membatasi tafsir hanya untuk perkataan 

Rasulullah, dan hanya pada sesuatu yang tidak membutuhkan tafsir, 

mungkin ialah sebabnya mengapa dia menamakan buku dengan nama 

tafsirnya Ta’wilaat Ahli Sunnah. Namun pendapat ini bertentangan 

                                                            
31 Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Quran, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2009), 

442. 



 
 
 
 
 
 
 
 

dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mengetahui ta’wil 

dan dia mena’wilkan al-Qur’an.32 

d. Pendapat An-Naisaburi dan Al-Baghawi dan yang lainnya membatasi 

tafsir hanya pada pembicaraan tentang sebab-sebab turunnya ayat, 

kedudukan dan kisahnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. 

Sebab sebagaimana yang kita pahami, tafsir tidak akan sempurna 

hanya dengan itu saja. Karena tafsir memerlukan pengkajian makna 

dan pengambilan kesimpulan hingga apa yang dimaksud dalam al-

Qur’an itu menjadi jelas. Maka, apa yang mereka sebut sebagai ta’wil, 

tak lebih dan tak kurang, sebenarnya adalah tafsir. Perkataan yang 

serupa juga disebutkan oleh Ibnu Al-atsir. 

e. Ibnu Taimiyah telah menerangkan sebab munculnya perbedaan dalam 

memahami apa yang dimaksud dengan ta’wil. Dia mengatakan,“asal 

perbedaan itu adalah bahwa lafaz ta’wil memiliki titik kesamaan antara 

apa yang dimaksud oleh al-Qur’an dengan yang disebutkan oleh 

beberapa golongan salaf dan yang dikatakan oleh sebagian ulama yang 

datang kemudian. Dan dari adayan kesamaan ini muncullah keyakinan 

pada setiap orang yang memahaminya dengan makna tertentu, bahwa 

pemahaman merekalah yang sesuai dengan al-Qur’an. 

Ada ulama yang menyamakan antara tafsir dan takwil. Inilah 

yang diketahui oleh sebagian besar para ulama tafsir zaman dahulu.33 

ada juga yang membedakannya dengan menyatakan tafsir berkaitan 

dengan lafadz/ kosa kata, sedang ta’wil berkaitan dengan kalimat/ 

                                                            
32 Ali Ahmad As-Salus, Ensiklopedi Sunnah-Syiah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), 354 
33 Al-Qardhawi, 285. Lihat juga Ash-Shiddieqy, Ilmu Al-Quran Tafsir, 155. 



 
 
 
 
 
 
 
 

susunan kata. Ada lagi yang menyatakan bahwa tafsir berkaitan 

dengan riwayat, sedang ta’wil berkaitan dengan dirayah, yakni 

pengetahuan, nalar dan analisi. Ta’wil adalah mendengar dan 

mengikuti, sedang ta’wil adalah beristinbath, yakni menggunakan 

nalar untuk mencapai kesimpulan.34 Yang dikandung ayat al-Qur’an. 

Menurut as-Suyuti  yang diperkuat oleh al-Alusi dan ulama lain  

bahwa tafsir mengacu kepada penjelasan makan dhahir al-Qur’an, 

sedang ta’wil mengungkapkan makna-makna tersembunyi dan 

mengungkapkan rahasi-rahasia Illahi.35 

Sedangkan ta’wil dalam pandangan kaum salaf memiliki dua 

makna: Pertama, menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, 

baik tafsiran itu sesuai dengan zhahir perkataan atau bertentangan.  

 Kedua,  dalam lafaz kaum salaf adalah macam yang ketiga dari bentuk 

ta’wil secara keseluruhan, yaitu bahwa ta’wil adalah maksud dari 

perkataanya itu sendiri. Jika sebuah perkataan berbentuk permintaan, 

maka ta’wilnya adalah yang diucapkannya (yang diberitakannya). 

Sebagian mereka mengatakan bahwa tafsir adalah yang berhubungan 

dengan riwayat. Sedangkan ta’wil adalah yang berhubungan dengan 

dirayah. Tidak ada jalan untuk memutuskan mana yang kuat dari 

pendapat-pendapat itu karena setiap penafsir menggunakan kata sesuai 

dengan pemahaman mereka. Oleh karena itu, definisi kedua kata di 

atas tidak dapat dirangkumkan.  

                                                            
34 M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir; (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 220. 
35 Tamem Ushama, Methodologies of the Qur’anic Exegesis, tej. Hasan Basri dan 
Amroeni,Metodolgi Tafsir al-Qur’an; Kajian kritis, objektif dan komprehensif, 5. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan ta’wil dalam ilmu ushul dan ilmu kalam sudah 

diketahui secara umum. Yaitu, mengalihkan lafal dari zahir maknanya 

kepada makna yang lain karena adanya qarinah ‘indikator’.36 Dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tafsir merujuk kepada 

makna dzahir al-Qur’an, sementara ta’wil merujuk kepada makna ayat 

yang tersembunyi, ayat yang mengandung berbagai kemungkinan 

makna lain. 

C. SYARAT-SYARAT MUFASSIR 

Mengetahui keterangan-keterangan tentang pengertian yang terdapat 

dalam kitab suci al-Qur’an merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebab 

hanya dengan membaca keterangan seperti itulah al-Qur’an dapat 

membimbing kehidupannya ke jalan yang benar, sesuai dengan tujuan kitab 

itu diturunkan oleh Allah.37  Karena itu tidaklah mengherankan bilaman para 

ulama dan cendekiawan Islam sejak dulu mengharuskan persyaratan-

persyaratan yang cukup ketat bagi seseorang yang hendak menerangkan 

kandungan al-Qur’an dalam bentuk tertulis (buku) kepada umat. Sebab 

sekalipun ada kebebasan memikirkan dan merenungkan makna kandungan 

ayat itu, namun bila tiada dibimbing dengan pengetahuan yang berdasarkan 

dalil dan logika yang murni dan benar. Dikuatirkan justru malah 

menyesatkan umat, terutama yang akan membaca karangan itu. Apalagi 

orang yang hendak diberinya penerangan itu hampir seratus persen buta 

bahasa al-quran. Di sinilah letaknya pertanggungjawaban seorang mufassir, 

yakni tanggung jawab akan kebenaran tulisannya, dan tanggung jawab 

                                                            
36 Ash-Shiddieqy, 155. 
37 Ash-Shiddieqy, 155. 



 
 
 
 
 
 
 
 

kepada Allah kelak bahwa apa yang dibuatnya tidak menyimpang dari 

maksud firman-firman-Nya itu.  

Menurut az-Zahabi seorang mufassir itu sebelum memulai 

pekerjaannya, hendaklah terlebih dahulu mengingat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhinya ketika hendak mengerjakan tafsirnya, yaitu: 

a. Hendaklah tafsir yang ditulisnya berdasarkan kepada keterangan-

keterangan yang terdapat dalam sunnah nabawiyah (hadis-hadis 

Rasul). Hendaklah ia menguasai ilmu-ilmu yang menyangkut 

bahasa Arab, dan memahami dasar-dasar yang telah disepakati 

bersama dari syariat Islam. Oleh karena itu, seorang mufassir  

hendaklah menyandarkan bahan tulisannya ke dalam kitab tafsir 

yang telah ditulis orang dalam bahasa Arab. Hendaklah penafsir 

membuang jauh-jauh segala macam akidah/kepercayaan, atau 

ideologi yang nyata-nyata bertentangan dengan al-Qur’an. Sebab, 

bila sudah cenderung hatinya kepada sesuatu aliran yang sesat 

itu, pastilah aliran atau ideologi tersebut akan mempengaruhi 

pikirannya dalam mengerjakan tafsir itu sehingga akan 

terpengaruh oleh selera hawa nafsunya sendiri. Atau dia menulis 

sesuatu tentang tafsir al-Qur’an itu dengan menyesuaikan diri 

dengan suasana lingkungannya, sehingga tulisannya itu jauh 

sekali dari maksud dan hidayah ilahi yang terkandung dalam 

kitab suci al-Qur’an.  

b. Hendaklah penafsir (dan juga penerjemah) betul-betul menguasai 

kedua bahasa tersebut (dalam hal ini Bahasa Arab dan Bahasa 



 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesia), memahami pelik-pelik (liku-liku) kedua bahasa itu, 

gaya bahasa, petunjuk-petunjuknya dan sebagainya. 

c. Hendaklah terlebih dahulu ditulis ayat-ayat yang bersangkutan, 

baru diikuti dengan tafsir atau keterangannya atau terjemahannya; 

barulah kemudian diberi uraian-uraian yang diinginkan menurut 

syarat yang tersebut di atas.38 

Ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang ingin memperoleh 

keahlian dalam menafsirkan al-Qur’an ialah: 

1. Lughah Arabiyah, dengan ilmu ini diketahui syarah kata-kata 

tunggal. Mujahid berkata: “orang yang tidak mengetahui seluruh 

bahasa Arab, tidak boleh menafsirkan al-Qur’an”. 

2. Gramatika bahasa Arab, yaitu undang-undang atau aturan-aturan 

baik mengenai tarkib-tarkibnya. Tegasnya mengetahui ilmu 

tashrif dan  nahwu. 

3. Ilmu ma’ani, bayan  dan badi’. Dengan ilmu ma’ani  diketahui 

khasiat-khasiat pembicaraan dari segi memberi pengertian. 

Dengan ilmu bayan diketahui khasiat-khasiat. Susunan perkataan 

yang berlainan. Dengan ilmu  badi’ diketahui jalan-jalan 

keindahan pembicaraan. 

4. Dapat menentukan yang mubham dapat menjelaskan yang 

mujmal  dan dapat mengetahui sebab nuzul dan nasakh. 

Penjelasan-penjelasan ini diambil dari hadis. 

                                                            
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Semarang: Citra Effhar, 1980), 57-58 



 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mengetahui ijmal, tabyin, umum, khusus, itlaq, petunjuk suruhan, 

petunjuk larangan dan yang sepertinya. Ini diambil dari Ushul 

Fiqh. 

6. Ilmu kalam 

7. Ilmu qiraat 

Dengan ilmu qiraat dapat diketahui bagaimana kita menyebut 

kalimat-kalimat al-Qur’an dan dengan dialah kita dapat di-tarjih-

kan sebagian se-muhtamil-an atas sebagainya.39 

Sebagian ulama mensyaratkan bagi penafsir sejumlah ilmu yang 

harus dikuasai. Di antaranya adalah bahasa Arab: dari nahwu, sharaf, 

isytiqaq, lughah, balaghah, qira’at, ushuluddin, ushul fiqh, asbabun nuzul, 

nasikh, mansukh, hadis-hadis penjelas ayat-ayat al-Qur’an, fikih, dan 

terakhir: ilmu pemberian dari Allah SWT, hal ini seperti firman Allah SWT, 

Terjemahnya:“Aku akan memalingkan orang-orang yang 

menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-

tanda kekuasaan-Ku....” (al-A’raf:146).40 

Ada beberapa kaidah yang harus diketahui oleh mufassir yaitu: 

kaidah tentang rujukan Dhamir (kata ganti), kaidah tentang Muhkam dan al-

Mutasyabih, kaidah taqdim (mendahulukan) dan takhir (mengakhirkan) 

dalam al-Qur’an, kaidah keumuman (‘amm) dan kekhususan (khashsh) 

dalam al-Qur’an, kaidah tentang mujmal  dan mubayyan, kaidah tentang 

nasikh dan mansukh, kaidah tentang kerumitan, pertentangan, dan 

                                                            
39 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Al-Quran Tafsir, 165 
40 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 168 



 
 
 
 
 
 
 
 

kontradiksi ayat al-Qur’an, kaidah tentang muthlaq dan muqayyad, kaidah 

tentang manthuq dan mafhum, kaidah tentang mukhathabah dalam al-

Qur’an, kaidah tentang makna hakiki dan majasi dalam al-Qur’an, kaidah 

tentang kalimat khabr dan insya’, kaidah tentang pembuka surah (fawatih al-

suwar), kaidah tentang penutup surah (khawatim al-suwar), kaidah tentang 

persesuaian (munasabah) ayat dengan surah, kaidah tentang kemukjizatan 

al-Qur’an, kaidah tentang perumpamaan (amtsal) dalam al-Qur’an,  kaidah 

tentang sumpah (qasam) dalam al-Qur’an, kaidah tentang perdebatan (jadal) 

al-Qur’an, kaidah tentang asma’ kinayah, dan laqab dalam al-Qur’an, kaidah 

tentang ayat-ayat yang kurang jelas (mubhamat), kaidah tentang tafsir dan 

ta’wil al-Qur’an.41 

Para penafsir al-Qur’an berbeda-beda tingkatan mereka satu sama 

lain, dalam hal sejauh mana mereka diberikan pemahaman. Jika kita 

memperhatikan sahabat r.a kita akan mendapatkan perbedaan yang jelas. 

Oleh karena itu, Ali r.a pernah ditanya, “apakah engkau menyimpan wahyu? 

(maksudnya selain yang ada pada seluruh kaum muslimin)”. Ali menjawab, 

“tidak, demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan manusia, 

yang aku ketahui hanyalah pemahaman yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada seseorang tentang tafsir al-Qur’an.42  

Apabila seseorang hendak memahamkan al-Qur’an, maka hendaklah 

mengambil sesuatu tafsir yang terpandang, kemudian memperhatikan 

penafsiran yang diberikan oleh beberapa tafsir lain untuk mengetahui pen-

                                                            
41 Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, Samudra Ilmu-Ilmu al-Quran, (Bandung, Mizan Pustaka, 

2003), 136-285 
42 Thameem Ushama, Metodologi Tafsir Al-Quran, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 17. 



 
 
 
 
 
 
 
 

tahqiq-kan yang telah dilakukan ulama terhadap tafsir ayat yang 

dimaksudkan. Sungguh buruk sekali jika kita di dalam memahami sesuatu 

ayat, berpegang kepada satu tafsir saja, karena dengan demikian mungkin 

kita memegangi apa yang telah dibantah dengan alasan yang kuat oleh orang 

lain. 

Dan jika kita hendak menerjemahkan sesuatu ayat maka hendaklah 

kita perhatikan tafsir lafaz ayat yang kita maksudkan agar terjemahan kita 

tepat seperti yang dimaksud. Seringkali orang menerjemahkan ayat dengan 

berpegang kepada bahasa Arab yang telah ada dengan tidak memperhatikan 

makna-makna yang dimaksudkan dari kalimat-kalimat yang hendak 

diterjemahkan. Lantaran inilah sering kita menemukan terjemahan yang 

keliru.  

D. MACAM-MACAM TAFSIR DARI SEGI SUMBERNYA 

1. Tafsir bil-Ma’tsur. 

Secara etimologi, kata “ma’tsur berasal dari akar kata atsara-ya’tsaru 

–atsran yang berarti sisa sesuatu atau bekas jejak sesuatu.43 Namun secara 

terminolgi, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan tafsir bil Ma’tsur. 

Berikut ini dikemukakan sebagian definisi tafsir bil al-Ma’tsur, Pertama al-

Zarqani mendefinisikan tafsir bi al-Ma’tsur adalah semua bentuk keterangan 

dalam al-Qur’an, al-Sunnah atau ucapan sahabat yang menjelaskan maksud 

Allah SWT pada nash al-Qur'an.44 

                                                            
43 Ibnu Manzhur, Lisanul-Arab, Juz 4 (Kairo; Dar al-Ma’arif, t,th), 5. 
44 Al-Zarqani, Manahil irfan , Juz 2, (Berut: Daar al-Kitab Arabi 1995 M/1415 H), 12. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sedang pendapat lain mengatakan bahwa tafsir bil ma’tsur atau tafsir 

bil riwayat adalah penafsiran al-Qur’an yang berdasarkan pada penjelasan al-

Qur’an sendiri, penjelasan Nabi, penjelasan para sahabat melalui ijtihad dan 

pendapat tabiin. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir bil 

ma’tsur yaitu,  penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an, atau penafsiran al-

Qur’an dengan hadis, atau penafsiran al-Qur’an dengan penjelasan perkataan 

sahabat. 

Di antara kitab-kitab tafsir yang termasuk tafsir bil-ma’tsur antara 

lain: 1). Kitab tafsir Ath-Thabari yaitu kitab tafsir Jami’ul Bayan fi Takwil al-

Qur’an atau lebih dikenal dengan Tafsir Ath-Thabari disusun oleh Abu Ja’far 

Muhammad bin Jarir At-Thabari (224 H-310). Tafsir ibnu Katsir merupakan 

Tafsir terpepuler setelah tafsir At-Thabari dengan menggunakan tafsir bi al-

Ma’tsur.45 3). Tafsir Imam as-Suyuti atau Tafsir ad-Dur Mantsur fi Tafsir  bil 

Ma’tsur . Tafsir tersebut terdiri 6 jilid . Kitab ini merupakan salah satu karya 

Tafsir bil Ma’tsur .46 

Kelemahan-kelemahan tafsir bil ma’tsur ada beberapa hal, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Adanya riwayat dhaif, mungkar, dan maudhu dari riwayat 

yang didapat dari rasul, para sabahat, dan para tabi’in. 

b. Pertentangan riwayat satu sama lain. 

c. Di antara riwayat adalah pendapat seseorang yang tidak 

terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, kita mendapat para 
                                                            

45 Ibnu Ktasir, Kitab Tafsir  al-Qur’an al-Adzhim , (Berut; Daar al-Fikr, t.th), 15. 
46 Imam As-Suyuthi,  Kitab ad-Dur al-Mantsur fi Tafsir bil Ma’tsur, (Berut: Daaru Fikr, t.th). 
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sahabat dan tabi’in kadang-kadang berbeda satu sama lain. 

Dalam banyak kesempatan perselisihan itu adalah 

perselisihan keberagaman, namun pada sebagian kesempatan 

perselisihan itu adalah perselisihan benturan. Ini menunjukan 

bahwa mereka menafsirkan dengan rasio mereka. 

d. Tafsir bil ma’tsur  seperti diriwayatkan kepada kita bukan 

tafsir metodologis yang mengkaji al-Qur’an srah per surah, 

dan dalam satu surah mengkaji ayat per ayat, dan dalam satu 

ayat dikaji kalimat per kalimat. Metode seperti itu, adalah ciri 

tafsir analisis yang dikenal dengan tafsir bir-ra’yi, bahkan ia 

seperti komentar terhadap ayat-ayat al-Qur’an.47  

2. Tafsir bir-Ra’yi (Rasio) 

Tafsir bi ar-ra’yi  (tafsir berdasarkan pikiran), atau disebut tafsir bi 

ad-Dirayah ( berdasarkan pengetahuan) atau tafsir bi al ma’qul. Tafsir bi al-

ra’yi. Istilah ra’yun atau rasio dekat maknanya dengan ijtihad (kebebasan 

penggunaan akal) yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, 

menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat.48 Jadi Tafsir bi  ar-ra’yi 

adalah ijtihad dan olah pikir serta penelitian dalam memahami al-Qur’an 

dalam batas pengetahuan tentang bahasa Arab, dan dalam kerangka kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh penafsir al-Qur’an: dari perangkat syarat keilmuan 

dan akhlak.  

                                                            
47 Said Agil Husin Al Munawar, Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), 78-79. 
48 Tamem Ushama, Methodologies of the Qur’anic Exegesis, tej. Hasan Basri dan Amroeni 

dengan Metodologi Tafsir al-Qur’an; Kajian kritis, objektif dan komprehensif, 14. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tafsir bil ra’yi dibagi dalam dua kategori yaitu tafsir yang terpuji 

(mamduhah) dan tafsir yang tercela (mazmumah). 

Tafsir terpuji ialah tafsir al-Qur’an yang didasarkan dari ijtihad yang 

jauh dari kebodohan dan penyimpangan. Tafsir ini sesuai dengan peraturan 

bahasa Arab. Karena tafsir ini tergantung kepada metodologi yang tepat dalam 

memahami ayat-ayat al-Qur’an. Barangsiapa yang menafsirkan al-Qur’an 

berdasarkan pikirannya, dengan memenuhi persyaratan dan bersandarkan 

kepada makna-makna al-Qur’an, penafsiran seperti ini dibolehkan dan dapat 

diterima. Tafsir semacam ini selayaknya disebut tafsir yang terpuji atau tafsir 

syah.  

Tafsir tercela ialah  tafsir al-Qur’an tanpa dibarengi dengan 

pengetahuan yang benar, yaitu tafsir yang didasarkan hanya kepada keinginan 

seseorang dengan mengabaikan peraturan dan persyaratan tata bahasa serta 

kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya tafsir ini merupakan penjelasan 

kalamullah atas dasar pikiran atau aliran yang sesat dan penuh dengan bid’ah 

atau inovasi yang menyimpang. Tafsir semacam ini disebut dengan tafsir yang 

tercela atau tafsir palsu. 

3. Tafsir Isyari. 

Tafsir Isyari  (tafsir berdasarkan intuisi) ialah penafsiran ayat al-

Qur’an yang mengabaikan makna dahirnya.49Penfasiran al-Qur’an 

berdasarkan isyari (indikasi) yang dapat diterima oleh sebagian orang yang 

sadar dan berpengetahuan atau tampak bagi orang yang memiliki akhlak 

terpuji dan melawan hawa nafsu mereka. Pikiran atau wawasaan mereka telah 

diilhami dan disinari oleh Allah SWT, mereka telah melakukan dan 
                                                            

49 Tamem Ushama, Methodologies of the Qur’anic Exegesis, tej. Hasan Basri dan Amroeni 
dengan Metodolgi Tafsir al-Qur’an; Kajian kritis, objektif dan komprehensif,  24. 



 
 
 
 
 
 
 
 

merealisasikan rahasia-rahasia al-Qur’an. Dan tafsir ini juga mengacu kepada 

penafsiran lain selain makna eksternal dan yang tampak dari teks. Tafsir isyari 

bukanlah ilmu perolehan yang biasanya diperoleh melalui penelitian dan 

belajar, tetapi ilmu yang diberikan secara langsung oleh Allah dengan jalan 

instuisi mistik melalui dzikir yang terus menerus kepada Allah SWT. 

pengaruh taqwa, istiqamah, dan shalat. 

Terjadi perbedaan pendapat mengenai fenomena Tafsir al-Isyari. 

Sebagian membolehkan dan sepakat, sementara yang lain mengharamkan.  

E. METODE-METODE TAFSIR 

Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau 

jalan.50 Sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan 

al-Qur’an.51 Dalam kajian metode-metode tafsir, para ulama 

mengklasifikasikannya kedalam empat metode, yaitu;  

1. Metode Ijmali 

Yaitu penafsiran al-Qur’an dengan uraian singkat dan global, tanpa 

uraian panjang lebar. Mufassir menjelaskan arti dan makna ayat dengan uraian 

singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal 

selain arti yang dikehendaki. Hal ini dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur’an, 

ayat demi ayat dan surah demi surah, sesui urutannya dalam mushaf dalam 

kerangka uraian yang mudah dengan bahasa dan cara yang dapat dipahami 

                                                            
50 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (KBBI)  Edisi ke-3, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), 740. 
51 Nasaruddin Baidan, Metodologi penefasiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 1998), 2. 



 
 
 
 
 
 
 
 

orang yang pintar dan orang yang bodoh dan peran pertengahan antara 

keduanya.  

Kadangkala mufassir dengan metode ini menafsirkan al-Qur’an 

dengan lafadz al-Qur’an, sehingga pembaca merasa bahwa uraian tafsirannya 

tidak jauh dari konteks al-Qur’an. Kadangkala pada ayat-ayat tertentu ia 

menunjukan sebab turunnya ayat, peristiwa yang dapat menjelaskan arti ayat, 

mengemukakan hadis Rasulullah atau pendapat ulama yang saleh. Dengan 

cara demikian, dapatlah diperoleh pengetahuan yang sempurna dan sampailah 

ia kepada tujuannya dengan cara yang mudah serta uraian yang singkat dan 

bagus.  

 

2. Metode Tahlili 

Ialah mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dari segala segi dan maknanya, 

ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutan dalam mushaf 

utsmani. Untuk itu, pengkajian metode ini kosa kata dan lafadz, menjelaskan 

arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan 

apa yang dapat di istinbat-kan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara 

ayat-ayat dan relevansinya dengan surah sebelum dan sesudahnya. 

Metode tahlili adalah, metode yang dipergunakan kebanyakan ulama 

pada masa-masa dahulu. Akan tetapi, di antara mereka ada yang 

mengemukakan kesemua hal tersebut di atas dengan panjang lebar (ibnab), 

ada yang dengan singkat (i’jaz), dan ada pula yang mengambil langkah 

pertengahan (musawah). Mereka sama-sama menafsirkan al-Qur’an dengan 

menggunakan metode tahlili, tetapi dengan corak yang berbeda. Para ulama 



 
 
 
 
 
 
 
 

membagi wujud tafsir al-Qur’an dengan metode tahlili kepada tujuh macam, 

yaitu: Tafsir bil Ma’tsur, Tafsir bil Ra’yi, tafsir shufi, tafsir falasafi, tafsir 

fiqhi, tafsir ‘ilmi, dan tafsir adabi. 

Menurut M. Quraish Shihab  bahwa langkah-langkah dalam metode 

tahlili adalah ; 

1. Menerangkan hubungan atau munasabat baik antara satu ayat 

dengan lainnya maupun anatar satu surah dengan surah lain. 

2. Menjelaskan seba-sebab turunnya ayat 

3. Menganalisis mufradat (Kosa kata)  dan lafal dari sudut pandang 

Bahasa arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama pada 

menjelaskan pada tentang Bahasa yang bersangkutan, mufassir 

kadang-kadang juga mengutip syair-syair yang berkembang 

sebelum dan pada masanya. 

4. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya 

5. Menerangkan unsur-unsur fashaha, bayan dan i’jaznya, bila 

dianggap perlu. Khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu 

mengandung keindahan balaghah. 

6. Menjelaskan makna dan maksud syara’ yang terkandung pada 

ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufassir mengambil 

manfaat  dari ayat-ayat lainnya, hadis nabi, pendapat para 

sahabat dan tabi’in disamping ijtihad mufassir sendiri. az-

Zarqani mendefinisikan tafsir bi al-Ma’tsur adalah semua bentuk 

keterangan dalam al-Qur’an, al-Sunnah atau ucapan sahabat 

yang menjelaskan maksud Allah swt pada nash al-Qur'an. 



 
 
 
 
 
 
 
 

7. Menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas. 

Khususnya apabila ayat-ayat ahkam, yaitu berhubungan pada 

hukum-hukum.52 

3. Metode Muqarran (Perbandingan) 

Metode tafsir muqarran yaitu metode yang ditempuh seseorang 

mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur’an, kemudian 

mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, dan 

mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan 

kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur’an. 

Kemudian ia menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak 

penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada di antara 

mereka yang menitikberatkan kepada bidang nahwu, yakni segi-segi i’rab, 

seperti Imam al-Zarkasyi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh 

kecenderungan kepada bidang balaghah, seperti Abd  al-Qahhar al-Jurjany 

dalam kitab tafsirnya i’jaz al-Qur’an dan Abu Ubaidah Ma’mar ibn al-

Mutsanna dalam kitab tafsirnya al-Majaz, di mana ia memberi perhatian pada 

penjelasan ilmu ma’any, bayan, badi, haqiqat, dan majaz. 

Macam-macam metode muqaran 

a. Perbandingan ayat al-Qur’an dengan ayat lain 

Yaitu ayat-ayat yang memiliki makna redaksi dalam dua ayat tau lebih 

pada masalah atau kasus yang berbeda-beda, atau ayat yang  memiliki redaksi 

                                                            
52  M.Quraish Shihab, Sejarah dan Ulum al-Qur’an,  (Jakrta; Pustaka Firdaus, 2013), 173-
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berbeda dalam masalah atau kasus di duga sama. Pertentangan makna diantara 

ayat-ayat al-Qur’an dibahas dalam  ilmu Nasikh dan Mansukh.53 

b. Perbandingan ayat al-Qur’an dengan hadis. 

Dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur’an dengan hadis yang 

terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang ditempuh 

adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat al-

Qur’an. Hadis itu haruslah shahih tidak dhaif karena disamping nilai 

otentitasnya rendah, dia justru semakin bertolak.54 Setelah itu mufassir 

melakukan analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau 

pertentangan antara keduanya. (al-Qur’an dan hadis). 

c. Perbandingan penafsiran mufassir dengan muafssir lain. 

Mufassir membandingkan penafsiran ulama tafsir baik ulama klasik 

maupun ulama kotemporer, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an  baik yang 

bersifat manqul (pengutipan) maupun yang bersifat ra’yu pemikiran.55 Dalam 

menfasirkan ayat-ayat al-Qur’an tertentu ditemukan adanya perbedaan di 

antara ulama tafsir. Perbedaan itu terjadi karena ada perbedaan hasil ijtihad, 

wawasan dan sudut pandang masing –masing. di antara ulama tafsir.56 

4. Metode Maudhu’i (tematik)  

                                                            
53 M. Quraish Shihab  dkk, Sejarah dan Ulum al-Quran, 186. 
54 Shihab  dkk, Sejarah dan Ulum al-Quran, 189. 
55 Shihab  dkk, Sejarah dan Ulum al-Quran, 190. 
56 Said Agil Husin Al Munawar, Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, ( Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), 221. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Methode maudhu’i adalah  metode yang ditempuh seorang mufassir 

dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang 

satu masalah/tema serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, 

sekalipun ayat-ayat itu (cara) turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surah 

dalam al-Qur’an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.57  

Kemudian ia menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, 

mengemukakan sebab turunnya sepanjang hal itu dimungkinkan (jika ayat-

ayat itu turun karena sebab tertentu), menguraikannya dengan sempurna 

menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi dan apa 

yang dapat diistinbathkan darinya, segi i’rabnya, unsur-unsur balaghahnya, 

segi i’jaznya (kemukjizatannya) dan lain-lain, sehingga satu tema dapat 

dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur’an itu dan oleh 

karenanya, tidak diperlukan ayat-ayat lain.  

Menurut M. Quraish Shihab bahwa metode maudhu’i mempunyai dua 

pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surah dalam al-Qur’an 

dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan 

tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka 

ragam dalam surah tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan 

tema tersebut, sehingga satu surah tersebut dengan berbagai masalahnya 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur’an 

dengan membahas satu masalah tertentu dengan berbagai ayat atau surah al-

                                                            
57 Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Quran, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka 

Lintera Antar Nusa, 2001), 445. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Qur’an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai urutan turunnya, kemudian 

menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik 

petunjuk secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.58 

Langkah-langkah Metode Maudhu’i yaitu pertama, memilih atau 

menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik. Kedua, melacak dan 

menghimpun ayat-ayat yang berkaiatan dengan masalah yang ditetapkan ayat 

makkiyah dan madaniyah, Ketiga menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut 

menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar 

belakang turunnya ayat. Keempat, mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di 

dalam masing-masing suratnya. Kelima, menyusun tema bahasan, di dalam 

kerangka yang pas, sistimatis, sempurna,  dan utuh. Keenam, melengkapi 

pembahasan dari uraian  dengan hadis,  bila di pandang perlu, sehingga 

pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Ketujuh, 

mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik  dan menyeluruh dengan 

menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian seupa, 

mengkompromikan antara pengertian yang ’Am dan Khas,  antar yang 

Muthlaq dan Muaqayyad, mengsingkronisasikan ayat-ayat yang zahirnya 

tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang Nasikh  dan Mansukh, sehinnga 

semua ayat-ayat tersebut atau tidak akan bertemu pada satu muara, tanpa 

perbedaan, atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat  kepada makna-

makna yang sebenarnya tidak tepat.59 

1. Corak-corak Tafsir 
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Tafsir,(Semarang: Dina Utama , 1994), 40. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Corak secara etimologi berasal dari kata  Bahasa Indonesia yang 

mempunyai berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, 

anyaman, dan sebagainya.60 Menurut Nasaruddin Baidan corak tafsir adalah suatu 

warna, arah, atau kecendrungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi 

sebuah karya tafsir.61 

Corak tafsir menurut Yunahar Ilyas  adalah; 

1. Corak sastra Bahasa 

2. Corak fikhi atau hukum 

3. Corak teologi atau filsafat 

4. Corak tasawuf 

5. Corak ilmi 

6. Corak sastra budaya 
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61 Nasaruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001),  388. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
BINT AL-SYATHI DAN KITAB AT-TAFSIR AL-BAYANI LIL QUR’AN  

AL-KARIM 
A. PROFIL BINT AL-SYATHI 

1. Riwayat Hidup Bint al-Syathi 

Aisyah Abdurrahman yang dikenal dengan nama samaran Bint al-

Syathi lahir pada tanggal 6 November 1913, di wilayah sebelah Barat Delta 

Nil, tepatnya di Dumyat. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga muslim yang 

taat dan tergolong konservatif. Walaupun ia memiliki pandangan dan sikap 

yang konservatif, ia memiliki daya tarik untuk seorang perempuan Arab 

modern yang berbudaya, yang harus diperhitungkan dan dicirikan oleh 

kemampuan pengungkapan diri yang kuat dan artikulatif, yang diilhami oleh 

nilai-nilai Islam dan informasi pengetahuan yang meluap, sebagai seorang 

pakar yang hidup di era Modern.62 

Abdurrahman, ayah Bint al-Syathi adalah salah seorang anggota 

kerukunan sufi, di samping itu, ia adalah guru di sekolah teologi di Dumyat. 

Dengan pandangan yang sangat konservatif, ia berasumsi bahwa seorang anak 

gadis yang telah menginjak masa remaja harus tinggal di rumah untuk 

belajar.63 

Ayah Bint al-Syathi sebenarnya bukan penduduk asli Dumyat. Ia 

berasal dari salah satu kampung kecil yang disebut Shubra, di Manifiyyah. 

                                                            
62 Aisyah Abdurrahman, Tafsir Bintusy Syathi, terj. Mudzakir Abdussalam, (Kairo: Mizan, 
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63 Issa J Boullata, “Tafsir al-Quran Modern Studi atas Metode Bint al-Syathi”, dalam Jurnal 

Al-Hikmah, (No. 3, Oktober 1991), 6. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Al-Azhar di 

Kairo, ia diangkat menjadi guru pada SD di Dumyat. Di tempat yang terakhir 

disebutkan inilah ia bertemu dan mempersunting seorang gadis, putri Syeh 

Ibrahim Damhuj (ibu Bint al-Syathi).64 

Pada masa kecil, Bint al-Syathi hampir tidak memiliki waktu untuk 

bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena ayahnya selalu 

mengikutsertakan di kamarnya baik di rumah maupun di kantornya di 

Universitas al-Bahr untuk belajar sampingan semacam “ngaji”, ketika itu ia 

sering mendengar al-Qur’an dibaca ayahnya dan temannya. Berkat 

kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Bint al-Syathi, ia mampu 

menghafal beberapa ayat al-Qur’an, terutama surah-surah pendek yang ia 

dengar.65 

2. Perjalanan Intelektual  

Pada tahun 1918 saat ia berumur lima tahun di musim panas, ia mulai 

belajar menulis dan membaca di bawah bimbingan Syekh Murs di Shuba 

Bakhum, desa ayahnya. Di bawah Syekh Murs inilah, ia mulai menghafal al-

Qur’an. Pelajaran al-Qur’an ini dilanjutkan setiap musim panas hingga ia 

dapat menghafal al-Qur’an secara keseluruhan. Pada musim selanjutnya, 

musim gugur dan musim dingin ia kembali ke kampung halamannya, Dumyat 
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dan diajar oleh ayahnya tata bahasa Arab dan teologi, serta membimbingnya 

menghafal.66 

Pada tahun 1920, Bint al-Syathi menyatakan dengan terus terang 

hasratnya untuk masuk sekolah formal. Akan tetapi ia sangat bersedih karena 

keinginan tersebut ditolak oleh ayahnya. Menurut ayahnya, tidak layak bagi 

putri Syekh bersekolah di sekolah sekuler, dalam pandangan ayahnya seorang 

anak perempuan seharusnya belajar di rumahnya. Rupanya pandangan ini 

didasarkan pada pemahaman terhadap surah al-ahzab QS al-Ahzab (33):32-34 

نَِسآَء ٱلنَّبِّيِ لَۡستُنَّ َكأََحٖد مِّ   َن ٱلنَِّسآِء إِِن ٱتَّقَۡیتُنَّۚ فََال تَۡخَضۡعَن بِٱۡلقَۡوِل فَیَۡطَمَع ٱلَِّذي یَٰ

ِھِلیَِّة  َج ٱۡلَجٰ ۡجَن تَبَرُّ ۡعُروٗفا َوقَۡرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ فِي قَۡلبِھِۦ َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗال مَّ

كَ  لَٰوةَ َوَءاتِیَن ٱلزَّ ُ ِلیُۡذِھَب ٱۡألُولَٰىۖ َوأَِقۡمَن ٱلصَّ َ َوَرُسولَھُۥٓۚ إِنََّما یُِریدُ ٱ�َّ ٰوةَ َوأَِطۡعَن ٱ�َّ

َرُكۡم تَۡطِھیٗرا َوٱۡذُكۡرَن َما یُۡتلَٰى فِي بُیُوتُِكنَّ ِمۡن  ۡجَس أَۡھَل ٱۡلبَۡیِت َویَُطّھِ َعنُكُم ٱلّرِ

َ َكاَن لَِطیفًا َخبِیًرا ِ َوٱۡلِحۡكَمِةۚ إِنَّ ٱ�َّ ِت ٱ�َّ    َءایَٰ

Terjemahnya : 

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, 
jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah 
Perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah 
kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu 
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai 
ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. dan ingatlah apa yang 
dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah nabimu). 
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Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui.” (Q.S al-
Ahzab(33):32-34).67 

Karena rasa simpati ibu Bint al-Syathi terhadap anaknya yang tidak 

mendapat restu dari ayahnya untuk melanjutkan studi, ibunya menyampaikan 

hal itu kepada kakeknya, Syekh Ibrahim Damhuji. Setelah didaului 

pembicaraan khusus dengan kakek Bint al-Syathi ayahnya menyetujui 

keputusan cucunya untuk belajar pada level yang lebih tinggi dengan syarat-

syarat tertentu. Setelah menamatkan pelajaran pada sekolah dasar dengan nilai 

istimewah. Bint al-Syathi kembali meminta kepada kakeknya agar ia berkenan 

mempengaruhi anaknya (ayah Bint al-syathi) supaya ia dapat mengizinkannya 

untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, namun sangat 

disayangkan karena ayahnya tetap menolak. Akan tetapi, di saat pendaftaran 

masuk dimulai, kakeknya berusaha memasukannya di sekolah.68 

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama selama tiga tahun, 

Bint al-Syathi tetap berkeinginan untuk melanjutkan studi di sekolah 

keguruan, tetapi sungguh sangat disayangkan, karena belum ada sekolah 

menengah lanjutan atas pada saat itu. Di samping itu ia sudah mencapai 13 

tahun yang berarti sudah waktunya untuk tinggal di rumah sesuai doktrin 

keagamaan ayahnya. Sewaktu ayahnya mengadakan suatu perjalanan selama 

sepuluh hari, ibunya mendorong Bint al-Syathi untuk pergi ke al-Mansyurah 

untuk mengikuti test masuk sekolah guru. Setelah pengumuman lulus ujian, 

Bint al-Syathi tidak menerima surat tanda lulus dari guru sekolah sementara 

semua temannya yang telah mengikuti test yang sama telah menerima surat 
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tanda lulus, karena itulah sehingga Bint al-Syathi memutuskan untuk 

menyurat kepada sekolah yang bersangkutan untuk menanyakan tentang 

masalahnya, kemudian dia menerima surat yang sangat mengejutkan yang 

memberitahukannya bahwa permohonannya telah ditarik oleh ayahnya. 

Ketika itu ia sangat kaget dan terganggu mendengar berita tersebut, sebagai 

bentuk protes atas ayahnya maka maka ia “mogok makan”, sehingga semua 

keluarga dan teman-teman ayahnya khawatir akan kesehatanya. Selanjutnya 

mereka menyampaikan kepada ayah Bint al-Syathi mengenai situasi itu 

sekaligus meminta kepada ayahnya agar mengirim kembali berkas 

permohonannya. Mendengar kabar tersebut, ayahnya mengirim surat (yang 

dikirim bukanlah surat, akan tetapi blanko kosong) ke sekolah. Akhirnya Bint 

al-Syathi sangat beruntung karena mendapat persetujuan dari atasan ayahnya, 

Syekh Mansur Ubay Haikal al-Sarkaw untuk melanjutkan studinya.69 

Bint al-Syathi belajar pada sekolah keguruan di Tanta hanya satu 

tahun dan segera setelah tamat, ia pulang kampung dan berhenti sekolah 

karena kakeknya telah meninggal, dan ayahnya mengharapkannya tinggal di 

rumah. Musibah tersebut membuat Bint al-Syathi merasa bahwa mereka 

kehilangan orang penting yang selalu mendukung dan membantunya 

melanjutkan studinya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memenuhi 

ambisinya untuk mengejar studi lebih lanjut adalah meminjam buku dari 

temannya yang berkaitan dengan pendidikan keguruan yang diperlukan untuk 

persiapan ujian. Setelah ia berhasil menyelesaikan studinya dari sekolah 

keguruan dengan kualifikasi ranking pertama dari seratus tiga puluh peserta, 

ia menjadi seorang guru di al-Manshurah. Di samping ia aktif mengajar, ia 
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menghabiskan waktunya menelaah berbagai buku sebagai persiapan test 

masuk perguruan tinggi.70 

Setelah dua tahun berkecimpung di dunia perguruan tinggi, Bint al-

Syathi memperoleh gelar B.A dan pada tahun 1939 ia mendapatkan gelar 

sarjana dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab dari Universitas Cairo. 

Kemudian pada tahun 1941 menyelesaikan program master dalam bidang 

studi yang sama. Akhirnya ia dianugerahi Doktor dalam bidang Bahasa dan 

Sastra Arab pada tahun 1950 pada perguruan tinggi yang sama.71 

3. Karir dan Karya-karya Bint al-Syathi 

a.Karir 

Aisyah Abdurrahman yang dikenal luas dengan nama samaran 

Bint al-Syathi pada era modern telah mengukuhkan dirinya, karena 

studinya mengenai sastra dan tafsir al-Qur’an. Bint al-Syathi mulai meniti 

karirnya sebagai guru pada sekolah ibtidaiyah di al-Mansurah, sekitar 

tahun 1929. Kemudian pada tahun 1932, dia di transfer ke suatu perguruan 

tinggi oleh penyedia pengajaran Kementrian Pendidikan untuk mengelola 

laboratorium Bahasa Inggris dan Francis. Dua tahun kemudian, tepatnya 

pada tahun 1934, setelah ia memperoleh B.A, ia dipromosikan untuk 

menjadi sekretaris pada perguruan tinggi tersebut. Selain menekuni dunia 

pendidikan, ia juga aktif menulis pada berbagai media massa bahkan ia 

pernah menjadi editor surat kabar. Karir jurnalistiknya berawal ketika ia 
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masih belajar di sekolah menengah pertama. Pada tahun 1933 ia 

dinobatkan sebagai editor utama Majallah al-Nahdah  al-Nisaiyah, di 

samping itu ia aktif pula menulis di surat kabar terkemuka Mesir, al-

Ahram. Kendatipun demikian, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi 

akademiknya.72 

Pada tahun 1939 Bint al-Syathi menjadi asisten dosen di 

Universitas Cairo. Tiga tahun kemudian, yakni pada tahun 1942, ia 

menjadi inspektur Bahasa dan Sastra Arab pada kementrian pendidikan, 

pada tahun yang sama dia dipercayakan menjadi editor terkemuka di 

Mesir, al-Ahram. Sejak tahun 1950-1957, dia bekerja sebagai dosen 

bahasa Arab di Universitas Ayn Shams. Pada tahun 1957-1962, ia menjadi 

asisten professor sastra Arab pada Universitas yang sama, pada tahun 

1962 dia menjadi professor, dan pada tahun 1967 dia dikukuhkan menjadi 

professor dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Ayn 

Shams. Sejak tahun itulah ia menjabat Guru Besar Bahasa dan Sastra Arab 

pada Universitas Ayn Shams, Mesir dan kadang-kadang menjadi Guru 

Besar Tamu pada Universitas Islam Umm Durman, Sudan. Di samping itu 

ia adalah salah seorang Guru Besar Tamu di Universitas Qarawiyyah, 

Maroko,73 pada setiap kesempatan dalam memberi kuliah dari konferensi 

pada tahun 60-an, ia telah berbicara di hadapan para sarjana di Roma, al-
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Jazair, New Delhi, Bagdad, Kuwait, Yerussalem, Rabat, Fez, Khartou, dan 

lain-lain.74 

 b.Karya-karya Bint al-Syathi 

Diantara karya-karya Bint al-Syathi yang dibuat di dua perguruan 

tinggi yang digelutinya adalah sebagai berikut75: 

a. Karya tulis tentang kajian al-Qur’an: at-Tafsir al-Bayani lil Qur’an 

al-Karim (vol 1, Kairo, Daar al-Maarif, 1962, edisi 1,1966, edisi 3 

1968), at-Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-Karim (vol 2, Kairo, Daar 

al-Maarif, 1969), al-Ijaz al-Bayani lil Quran wa Masail Ibn al-

Azraq Dirasah Quraniyyah Lughawiyyah wa Bayaniyyah, Kairo, 

Daar al-Maarif, 1971, Kitabuna al-Akbar, Umm Durman, Jamiah 

Umm Durman al-Islamiyyah, 1867. 

b. Karya tulis tentang Sejarah : Banat an-Nabiy, al-Mafhum al-

Islamy li Tahrir al-Mariah, Turatsuna Bayna Madhin wa Hadhirin, 

A’dha, al-Basyhar. 

c. Karya tulis tentang biografi Bint al-Syathi: ‘Ala al-Jisr, Sirr as-

Syathi wa Qishash min al-Qaryah, Shuwar min Hayatihinna fi Jill 

at-Thaliah min al-Harim ila al-Jamiah, Ardh al-Mu’jizat. 

Pada kata pengantar kitab at-Tafsir al-Bayani lil Qur’an, Bint al-Syathi 

menjelaskan bahwa apa yang ditulis dalam karyanya tersebut mengikuti 

standarisasi metode yang sudah ditetapkan dosen sekaligus suami tercintanya, 
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Amin al-Khulli. Perlu diketahui, gagasan Amin al-Khulli adalah menciptakan 

paradigma baru mengenai al-Qur’an, yaitu menjadikan metode sastra sebagai 

titik tolak kajian khusus lainnya.  

 

 

 

B. KITAB AT-TAFSIR AL-BAYANI LIL QUR’AN AL-KARIM 

1. Latar Belakang Penulisan Kitab at-Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-Karim 

Menurut Bint al-Syathi hingga seperempat abad ini, metodologi yang 

diikutinya dalam pelajaran tafsir masih tradisional dan klasik, tidak bergeser 

pada pemahaman nash al-Qur’an seperti yang dilakukan para mufassir masa 

lalu. Kemudian datanglah Prof. Syaikh Amin Al-Khulli, yang mendobrak 

metode tradisional, dan menanganinya sebagai teks kebahasaan dan sastra 

dengan metode yang digalinya. Usaha ini dilanjutkan murud-muridnya, dan 

Bint al-Syathi adalah salah seorang di antara mereka. Meskipun demikian, 

tafsir al-Qur’an bernuansa sastra, hingga kini masih terbatas pada materi 

“tafsir”, dan belum beranjak ke bidang kajian bayan bersama warisan bahasa 

fushha, dan masih sangat jauh dari dinamika.76  

Sangat langkah guru besar bahasa Arab berusaha menjadikan nash al-

Qur’an sebagai objek kajian secara metodologis sebagaimana yang mufassir 

lakukan terhadap nash-nash lain. Obsesi para guru besar untuk mengkaji teks-

teks lain, sesungguhnya tidak sebanding dengan kemukjizatan al-Quran. 

                                                            
76 Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim,Juz Awwal, Cet 9, 30. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Selama dua puluh tahun, Bint al-Syathi menghabiskan waktu di universitas 

untuk mengikuti pertanyaan-pertanyaan ujian dari materi bahasa dan sastra 

Arab, di jurusan-jurusan bahasa Arab, di berbagai fakultas. Namun, Bint al-

Syathi tidak mendapatkan satu pun pertanyaan tentang bayan Qur’ani. Hal ini 

menunjukan bahwa gagasan tersebut belum mendapat perhatian yang layak.77 

Al-Qur’an adalah inti dari kesatuan rasa dan intuisi yang dimiliki oleh 

berbagai bangsa yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasanya. Meskipun 

terdapat banyak dialek lokal, tempramen yang berbeda, dan ushlub-ushlub 

yang khusus dalam seni tutur, namun al-Qur’an tetap memiliki orisinalitas 

yang jernih. Ia adalah kitab yang lurus, yang diterima oleh bangsa-bangsa 

yang berbahasa Arab, dengan berbagai dialek, wilayah, dan pengaruh yang 

beragam karena faktor-faktor lokal. Lebih dari itu, mereka juga menerimanya 

sebagai kitab akidah, syariat, dan jalan hidup.78 

Apa yang dikemukakan oleh Bint al-Syathi di dalam kitab ini hanyalah 

sekedar usaha menafsirkan surah-surah pendek secara bayani dan mukjizatnya 

yang kekal. Bint al-Syathi berusaha semaksimal mungkin untuk memurnikan 

pemahaman nash Qur’ani dengan menampakkan ruh bahasa Arab berikut 

tempramennya, mengenali setiap lafalnya, serta setiap gerakan dan aksennya 

dalam ushlub al-Qur’an. Semua berhukum kepadanya ketika terjadi 

perbedaan, berdasar petunjuk yang akurat dalam kamus, penalaran yang 

cerdas terhadap konteksnya, dan isyarat-isyarat pengungkapannya yang penuh 

mukjizat.79 
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2. Sistematika Kitab At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim 

Kitab At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim yang ditulis oleh Dr. 

Aisyah Abdurrahman terdiri atas dua  volume, mencakup empat belas surah 

pendek yang satu di antaranya yaitu surah az-Zalzalah. Volume I kitab ini 

telah dicetak sebanyak dua kali yakni pada tahun 1966 dan 1968, kemudian 

dilanjutkan dengan volume II yakni dicetak pada tahun 1969. Kitab ini 

mendapat sambutan yang luar biasa Bint al-Syathi diharapkan dapat 

melanjutkan tafsirnya itu hingga mencakup keseluruhan al-Qur’an, tidak 

hanya keempat belas surah pendek yang sejauh ini sudah diselesaikannya.80 

Bint al-Syathi dalam menyampaikan uraian tafsirnya sangat memperhatikan 

arti linguistik aslinya yang memiliki rasa ke- Araban kata tersebut dalam 

berbagai penggunaan material dan figurativnya.81  

Di awal setiap surah, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, Bint al-

Syathi terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai 

pengantar untuk memasuki surah yang akan ditafsirkan. Cara ini ia lakukan 

ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surah.  

Pengantar tersebut memuat penjelasan-penjelasan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Keterangan jumlah ayat pada surah tersebut dan tempat turunnya, 

apakah ia termasuk Makiyyah atau Madaniyyah. 
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b. Penjelasan yang berhubungan dengan penamaan surah, nama lain 

dari surah tersebut jika ada, serta alasan mengapa surah tersebut 

diberi nama demikian. 

c. Penjelasan tentang tema sentral atau tujuan surah. 

Kegunaan dari penjelasan yang diberikan oleh Bint al-Syathi pada 

pengantar setiap surah ialah memberikan kemudahan bagi para 

pembacanya untuk memahami tema pokok surah dan poin-poin penting 

yang terkandung dalam surah tersebut, sebelum pembaca meneliti lebih 

lanjut dengan membaca urutan tafsirnya.  

Dari uraian sistematika kitab at-Tafsir al-Bayani Lil Qur’an al-

Karim di atas bahwa pada dasarnya sistematika yang digunakan oleh Bint 

al-Syathi dalam menyusun kitab tafsirnya, tidaklah jauh berbeda dengan 

sistematika dari kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi apa yang dilakukannya 

bukanlah hal yang khas dan baru sama sekali. Jika pun ada hal yang perlu 

dicatat dan digaris bawahi adalah penjelasannya berdasarkan dengan arti 

linguistik aslinya serta unsur-unsur tata bahasa, retorika dan gaya al-

Qur’an. Hal ini dapat dimengerti karena sesuai dengan metode 

penafsirannya.  

3. Metode dan Corak Kitab At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim 

a. Metode Penafsiran  

Bint al-Syathi mengikhtisarkan prinsip-prinsip metode kitab at-

Tafsir al-Bayani lil Qur’an al-Karim ke dalam empat butir:  



 
 
 
 
 
 
 
 

Pertama, Basis metodenya adalah memperlakukan apa yang ingin 

dipahami dari al-Qur’an secara objektif, dan hal ini dimulai dengan 

pengumpulan semua surah dan ayat mengenai topik yang ingin dipelajari.  

Kedua, Untuk memahami gagasan tertentu yang terkandung di 

dalam al-Qur’an, menurut konteksnya, ayat-ayat di sekitar gagasan itu 

harus di susun menurut tatanan kronologis pewahyuannya, hingga 

keterangan-keterangan mengenai wahyu dan tempat dapat diketahui. 

Riwayat-riwayat tradisional mengenai “peristiwa pewahyuan” dipandang 

sebagai sesuatu yang dipertimbangkan hanya sejauh dan dalam pengertian 

bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan keterangan-keterangan 

kontekstual yang berkaitan dengan pewahyuan suatu ayat, sebab peristiwa-

peristiwa itu bukanlah tujuan atau sebab sine qua non (syarat mutlak) 

kenapa pewahyuan terjadi. Pentingnya pewahyuan terletak pada generalitas 

kata-kata yang digunakan, bukan kekhususan peristiwa pewahyuannya.  

Ketiga, karena Bahasa Arab adalah Bahasa yang digunakan dalam 

al-Qur’an, maka untuk memahami arti kata-kata yang termuat dalam kitab 

suci itu harus dicari arti linguistik aslinya yang memiliki rasa kearaban kata 

tersebut dalam berbagai penggunaan material dan figuratifnya. Dengan 

demikian, makna al-Qur’an diusut melalui pengumpulan seluruh bentuk 

kata di dalam ayat-ayat dan surah-surah tertentu serta konteks umumnya 

dalam al-Qur’an.  

Keempat, untuk memahami penyataan-pernyataan yang sulit, 

naskah yang ada dalam susunan al-Qur’an itu dipelajari untuk mengetahui 

kemungkinan maksudnya. Baik bentuk lahir maupun semangat teks itu 

harus diperhatikan. Apa yang telah dikatakan oleh mufassir, dengan 



 
 
 
 
 
 
 
 

demikian, diuji kaitannya dengan naskah yang sedang dipelajari, dan hanya 

yang sejalan dengan naskah yang diterima. Seluruh penafsiran yang 

bersifat sektarian dan israiliyyat (materi-materi Yahudi-Kristen) yang 

mengacaukan, yang biasanya dipaksakan masuk ke dalam tafsir al-Qur’an, 

harus disingkirkan. Dengan cara yang sama, penggunaan tata-bahasa dan 

retorika dalam al-Qur’an harus dipandang sebagai kriteria yang dengannya 

kaidah-kaidah para ahli tata-bahasa dan retorika harus dinilai, bukan 

sebaliknya; sebab bagi kebanyakan ahli, bahasa Arab merupakan hasil 

capaian dan bukan bersifat alamiah.82 

Seperti yang dapat disimak dari ringkasan tersebut di atas, apa yang 

menjadi dasar metode tafsir ini adalah diktum yang telah dikemukakan para 

mufassir klassik di masa lalu, yakni bahwa “al-Qur’an menjelaskan dirinya 

dengan dirinya sendiri” (tafsir ayat dengan ayat), meskipun para mufassir 

tersebut tidak menerapkan diktum itu secara sistematis. Selain itu, yang 

juga menjadi dasar metode tersebut adalah prinsip bahwa al-Qur’an harus 

dipelajari dan dipahami dalam keseluruhannya sebagai suatu kesatuan 

dengan karakteristik-karakteristik ungkapan dan gaya bahasa khas. 

Terakhir, yang menjadi dasar pula adalah penerimaan atas keterangan 

sejarah mengenai kandungan al-Qur’an tanpa menghilangkan keabadian 

nilainya.  

Keberatan terhadap metode ini dapat diajukan dengan menyatakan 

bahwa memahami al-Qur’an dalam keseluruhan dan dalam tatanan 

kronologis pewahyuannya, untuk menjelaskan bagian tertentu dengan 
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bagian yang lain,  berarti menyepelekan atau mengingkari kenyataan 

bahwa kitab suci itu diturunkan dalam rentang waktu dua puluh dua hingga 

dua puluh tiga tahun, yang berarti ungkapan dan gayanya pada masa –masa 

awal pewahyuan tidak harus sama dengan ungkapan dan gaya yang 

digunakan pada masa-masa yang belakangan.  

 Bint al-Syathi menjawab keberatan ini dengan menekankan bahwa 

proses dedukatif digunakan untuk menemukan makna fenomenal linguistik 

dan gaya al-Qur’an yang tersatukan secara kronologis sebagai bagian-

bagian suatu keseluruhan telah terbukti sebagai petunjuk paling memadai 

untuk membawa kita pada makna Qur’ani fenomena-fenomena tersebut, 

dan bahwa fenomena-fenomena itu secara keseluruhan bersifat konsisten. 

Bint al-Syathi mengutip QS an-Nisa (4):82,  

ٗفا َكثِیٗرا   ِ لََوَجدُواْ فِیِھ ٱۡختِلَٰ  أَفََال یَتَدَبَُّروَن ٱۡلقُۡرَءاَنۚ َولَۡو َكاَن ِمۡن ِعنِد َغۡیِر ٱ�َّ

Terjemahnya: 

“Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an? Kalau sekiranya al-
Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan di 
dalamnya banyak pertentangan.”83 

 Pandangan ini tidaklah bersumber dari kepercayaan orang Islam 

mengenai i’jaz (keistimewaan) al-Qur’an, walaupun keyakinan tersebut 

dapat memperkuat bahasa Arab al-Qur’an dan konsistensinya sebagai suatu 

alat pembawa pesan yang sangat khusus.  

Argumentasi lain yang dapat dikemukakan untuk menolak metode 

tafsir ini adalah bahwa para mufassir klasik tanpaknya tidak selamanya 
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sepakat mengenai “sebab-sebab pewahyuan” (Asbab al-Nuzul); dan 

sekiranya laporan-laporan mengenai hal ini turut dimanfaatkan ketika 

menafsirkan al-Qur’an, maka hasilnya akan dikacaukan oleh adanya 

perselisihan pendapat disekitar masalah ini. Bint al-Syathi menolak 

keberatan ini dengan mengemukakan bahwa perselisihan pendapat 

mengenai “sebab-sebab pewahyuan” pada umumnya disebabkan oleh 

kenyataan dari mereka yang hidup sezaman dengan masa diturunkannya 

sebuah ayat atau surah mengasosiasikan ayat atu surah itu dengan apa yang 

masing-masing mereka anggap sebagai asbab duturunkannya ayat atau 

surah itu.84 

Sementara itu, metode yang diusulkannya menolak untuk 

menganggap setiap peristiwa dalam asbab al-nuzul  tersebut sebagai sebab 

atau bahkan tujuan turunnya wahyu, tapi sekedar merupakan kondisi-

kondisi eksternal dari pewahyuan itu, sehingga penekanannya diletakkan 

pada universalitas makna dan bukan pada kekhususan kondisi tersebut. 

Selain itu metode yang diusulkannya memperlakukan laporan-laporan 

tradisional mengenai “sebab-sebab pewahyuan” dengan cara bebas, hanya 

untuk melihat dukungan yang mungkin diberikan oleh laporan-laporan 

tersebut bagi makna-makna yang telah ditemukan tanpa bantuan.85 

Argumentasi ketiga yang dapat diajukan untuk melemahkan metode 

yang diusulkan Bint al-Syathi tersebut adalah bahwa bahasa Arab yang 

digunakan pada masa Nabi Muhammad, seperti diabadikan dalam syair-

syair lisan dan prosa yang dicatat pada abad-abad kemudian, menunjukkan 
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adanya penggunaan kata-kata dengan karakteristik-karakteristik tertentu 

atau pemakaian gaya bahasa yang tidak terdapat dalam al-Qur’an atau yang 

berbeda dengan yang digunakan dalam al-Qur’an. Dengan demikian, 

mendasarkan diri pada rasa kearaban untuk memahami kata-kata al-Qur’an 

dalam berbagai penggunaannya, adalah sama dengan membuka pintu bagi 

masuknya unsur-unsur asing ke dalam pemahaman atas naskah al-

Qur’an.86 

  Bint al-Syathi mengakui adanya bentuk-bentuk dan penggunaan-

penggunaan bahasa Arab di luar al-Qur’an, dan menjamin bahwa hal itu 

tidak berarti salah atau tak dapat diterima karena tidak digunakan al-Qur’an 

atau karena al-Qur’an lebih memilih bentuk yang lainnya. Walaupun 

demikian, ia menyatakan bahwa materi-materi tersebut harus dipergunakan 

dalam hubungannya dengan materi-materi al-Qur’an sendiri dan bahwa 

materi-materi tersebut sebaiknya ditelusuri untuk mendukung pemahaman 

terhadap teks al-Qur’an betapapun ditandaskannya bahwa al-Qur’an 

memiliki ungkapan yang khas dan penggunaan-penggunaan yang khusus  

tersendiri yang secara par excellence bersifat Qur’ani. Untuk alasan ini, 

Bint al-Syathi cenderung menilai unsur-unsur tata-bahasa, retorika, dan 

gaya al-Qur’an ketimbang mengikuti aturan-aturan buatan para ahli tata-

bahasa, retorika, dan kritik sastra yang justru harus ditinjau kembali, atau 

bahkan direvisi, di bawah petunjuk al-Qur’an.87 

Jelaslah bahwa pendekatan yang diusulkan oleh Bint al-Syathi ini 

terdapat suatu metode-metode modern al-quran. Walaupun berdasarkan 
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aturan-aturan penafsiran klasik yang sayangnya tidak pernah dipraktikkan 

secara serius sebagai usaha-usaha penafsiran sistematik, metode ini telah 

menghadirkan suasana kesegaran baru dalam bidang tafsir al-Qur’an di 

masa modern ini. Perlu diingat pula bahwa tafsir-tafsir al-Qur’an, mulai 

dari karya-karya paling pertama pada abad ke-9 M, hingga sebagian besar 

karya-karya yang ditulis belakangan pada abab ke-20 M, kebanyakan 

mengikuti pola penafsiran al-Qur’an secara tartil. Al-Qur’an diuraikan 

secara berurutan ayat demi ayat, dan sang mufassir menyajikan terlebih 

dahulu sebuah ayat atau bagian ayat itu dan kemudian tafsirnya atas ayat 

tersebut. Metode ini yang mengandung resiko memperlakukan al-Qur’an 

secara atomistik, dengan yang bersifat individual dalam al-Qur’an dan telah 

terlepas dari konteks umumnya sebagai suatu kesatuan, walaupun beberapa 

mufassir telah menyertakan rujukan silang terhadap kata-kata dan 

penggunaan-penggunaan al-Qur’an yang lain dalam tafsir mereka.88 

Dalam metode yang dikembangkan Bint al-Syathi ini tampak jelas 

kehati-hatian yang sengaja dipatok agar dapat membiarkan al-Qur’an 

berbicara mengenai dirinya sendiri, dan agar kitab suci itu dipahami 

dengan cara-cara yang paling langsung sebagaimana-orang-orang Arab 

pada masa kehidupan Nabi Muhammad. rujukan-rujukan al-Qur’an kepada 

orang-orang yang hidup pada masa itu diminimalkan hanya sebagai data 

sejarah, maksudnya agar signifikasi religius orang-orang maupun kejadian-

kejadian teresebut dipahami pada konteks pesan al-Qur’an dalam 

totalitasnya. Dengan demikian, tekanan diletakkan pada apa yang menjadi 

                                                            
88 Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim, Juz Awwal, Cet 9, 17. 



 
 
 
 
 
 
 
 

maksud Tuhan dengan sebuah pewahyuan, yang melampaui dan berada di 

atas peristiwa sejarah tertentu yang menjadi latar belakangnya.89 

b. Corak Penafsiran 

Corak yang digunakan dalam tafsir ini yakni corak adabi, yang 

mana Bint al-Syathi dalam menafsirkan al-Qur’an menggunakan metode 

analisa bahasa dan munasabah antar ayat dan surah. 

Bint al-Syathi ialah sosok reformis yang mereformasi secara 

fundamental metode menafsirkan adabi atau yang belakangan populer 

dengan istilah bayani. Istilah bayani ini tidak menjadi sebuah perspektif 

baru mengingat bahwa selama ini pemahaman kebahasaan, baik stilistika 

dan gramatikal bahasa dalam tafsir cenderung mengadopsi pendapat 

sebelumnya. Padahal ini merupakan area yang sangat potensial dalam 

upaya memahami al-Qur’an secara integral, sistematik dan relevan dengan 

kondisi cita rasa ke Araban.90 

4. Kelebihan dan Kekurangan Kitab At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-

Karim 

a. Kelebihan  

1. Gaya bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami. 

2. Mengemukakan pendapat dari pakar ulama bahasa dan agama 

seperti al-Zamakhsyari, Abu Hayyan, al-Raghib, Muhammad 

Abduh, dan mufassir lainnya. 

                                                            
89 Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Qur’an Al-Karim, Juz Awwal, Cet 9, 17. 
90 Abdurahman, I’jaz al-Bayani Li al-Quran al-Karim, Juz 1 (Cet.V, Mesir: Dar al-Maarif, 
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3. Penjelasannya diperkuat dengan hadis-hadis dan keterkaitan 

ayat-ayat al-Qur’an. 

4. Terdapat penjelasan singkat di awal penafsiran. 

5. Kitab ini memiliki nilai lebih dalam perspektif teologis, 

perhatiannya lebih banyak diarahkan pada karakteristik-

karakteristik sastra dan gaya bahasa al-Qur’an.  

b. Kelemahan  

1. Adanya bentuk-bentuk dan penggunaan-penggunaan bahasa 

Arab di luar al-Qur’an. 

2. Asbab an-Nuzul dari peristiwanya menekankan pada 

universalitas makna dan bukan pada kekhususan kondisi 

tersebut. 

3. Pandangan-pandangan dari para mufassir masa lampau kerap 

dikutip untuk menunjukkan kekeliruan mereka dan untuk 

menolak penjelasan-penjelasan yang terlalu dibuat-buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 BAB IV  

PENAFSIRAN BINT AL-SYATHI TERHADAP Q.S AZ-ZALZALAH DALAM 

KITAB AT-TAFSIR AL-BAYANI LIL QUR’AN AL-KARIM 

A. Penafsiran Mufassir Terhadap Q.S Az-Zalzalah 
 إِذَا ُزۡلِزلَِت ٱۡألَۡرُض ِزۡلَزالََھا  

Terjemahnya: 

“Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat”. 

Tafsir (Ayat 1).  

Buya Hamka berpendapat dalam tafsirnya bahwa dengan di ujungi 

“segempa-gempanya”, atau sehebat-hebatnya, dapatlah kita pahamkan bahwa 

gempa ini bukanlah gempa setumpak, melainkan seluruh permukaan bumi. 

Bukan lagi karena letusan sebuah gunung, melainkan bumi itu seluruhnya telah 

terguncang dari falak tempat jalannya.91 

Disusul dengan pendapat Ahmad Musthofa al-Maraghi yang berbunyi 

jika bumi sudah mulai bergetar dan bergoncang dengan gerakan yang sangat 

dahsyat. Terdapat pula ayat lain mempunyai makna yang sama, yaitu 

ا ِت ٱۡألَۡرُض َرّجٗ  إ ِذَا ُرجَّ

           Terjemahnya: 

           “Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya”(Al-Waqiah 
(56):4).92  

Juga firman Allah yang berbunyi: 

                                                            
91 Hamka, Juz ‘Amma Tafsir Al-Azhar, (Jakarta, Gema Insani, 2015), 270. 
92 Al-Quran Word Kemenag 2002, Q.S Al-Waqi’ah ayat 4.  



 
 
 
 
 
 
 
 

ٓأَیَُّھا ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَُّكۡمۚ إِنَّ َزۡلَزلَةَ ٱلسَّاَعِة َشۡيٌء َعِظیم  ٞ◌  یَٰ

            Terjemahnya 

                    ”Hai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan 
hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat)” (Al-Hajj 
(22):1).93 

Ayat ini memberikan penjelasan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat 

itu, dengan maksud agar kaum kafir mau memikirkan situasi hari itu, sehingga 

mereka insaf dari kekafirannya. Hal itu pernah dikatakan kepada mereka,”jika 

benda-benda mati saja ikut bergetar karena ngeri yang merupakan pengaruh 

dari hal itu, maka apakah kalian mau sadar dan mencabut kekafiran kalian?”94 

Kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan akhir surah 

yang lalu menjelaskan balasan serta ganjaran yang diterima oleh mereka yang 

durhaka dan yang taat. Ganjaran dan balasan itu akan mereka terima di hari 

kemudian. Surah ini berbicara tentang awal terjadinya hari kemudian itu. 

Allah berfirman : Apabila dan itu pasti terjadi, bumi diguncangkan dengan 

guncangannya yang dahsyat yang hanya terjadi sekali dalam kedahsyatan 

seperti itu.95 

Kata (Idza) digunakan al-Qur’an untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, 

berbeda dengan kata (in) yang biasa digunakan untuk sesuatu yang belum atau 

jarang terjadi, dan berbeda pula dengan (lau) yang digunakan untuk 

mengandalkan sesuatu yang mustahil akan terjadi. Dengan demikian ayat di 

                                                            
93 Al-Quran Word Kemenag 2002, Q.S Al-Hajj ayat 1. 
94 Ahmad Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, Cet.1 (Semarang: 

Thoha Putra, 1993), 382. 
95 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol.15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 582. 



 
 
 
 
 
 
 
 

atas mengisayaratkan kepastian terjadinya guncangan bumi yang diuraikan 

ini.96 

            Tafsir (Ayat 2) 
 َوأَۡخَرَجِت ٱۡألَۡرُض أَۡثقَالََھا  

             Terjemahnya: 

                      “dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang 
dikandungnya” 

Dalam ayat kedua surah az-Zalzalah Hamka berpendapat bahwa ayat 

ini menambah lagi pengertian kita atas kuat dan hebatnya gempa besar itu, 

sehingga guncangan bumi yang sedemikian hebat, menjadikan bumi laksana 

dihindang dan dihayunkan, sehingga segala isi yang tersimpan di sebalik bumi 

itu terbongkar keluar, tidak ada lagi yang tersembunyi, sampai pun tulang-

tulang manusia yang beratus beribu tahun telah terkubur di balik kulit bumi itu 

akan terbongkar keluar.97 

Kiamat pasti datang. Dia bukan semata-mata kepercayaan yang 

diajarkan oleh semua agama langit. Bahkan telah menjadi pengetahuan 

manusia. Penyelidikan akan kemungkinan kiamat telah dinyatakan secara 

teori ilmiah sebagai tersebut di bawah ini. 

Di Kayden Planetarium New York pernah diadakan demonstrasi cara 

bagaimana menurut ilmuan modern, bumi yang kita diami ini akan menemui 

kehancurannya. Dipertunjukkan secara realistis adanya lima kemungkinan. 

Pertama, matahari meletus dan bumi musnah dalam lautan api. Kedua, 

                                                            
96 Shihab, 582. 
97 Hamka, Juz ‘Amma Tafsir Al-Azhar, (Jakarta, Gema Insani, 2015), 270. 



 
 
 
 
 
 
 
 

matahari berbalik menjadi beku sedemikian rupa sehingga bola bumi menjadi 

daratan hitam yang tertutup es. Ketiga, mungkin saja terjadi bahwa suatu 

bintang yang besar bertabrakan dengan matahari yang mana akan 

mengakibatkan kehancuran bumi. Keempat, didemonstrasikan adanya 

kemungkinan bintang berekor jatuh ke bumi dengan kedahsyatan begitu rupa 

hingga bumi hancur luluh karenyanya. Kelima, kemusnahan dengan segala 

penghuninya karena jarak dengan bulan menjadi begitu dekat sehingga 

menimbulkan gelombang-gelombang air pasang yang dahsyat disertai letusan-

letusan hebat dari gunung-gunung berapi. Sekian berita itu. Jadi orang-orang 

yang meminta penyaksian ilmiah modern atas apa yang difirmankan Allah, 

sudah boleh tentram hati menerima wahyu-wahyu ilahi. Padahal semestinya 

bagi orang-orang yang beriman, pengetahuan manusia belum dapat sekaligus 

diterimanya kalau belum sesuai dengan firman Allah.98 

Sementara al-Maraghi berpendapat bahwa dan bumipun mengeluarkan 

isi perutnya, baik logam, mineral, maupun orang-orang yang sudah terkubur 

di dalam perut bumi. Karena goncangan yang dahsyat itu, sampai bumi 

mengeluarkan seluruh isinya. 

Terdapat ayat lain yang mempunyai pengertian sama: 
 ۡ◌  وإِذَا ٱۡألَۡرُض ُمدَّۡت .َوأَۡلقَۡت َما فِیَھا َوتََخلَّت

            Terjemahnya: 

           “dan apabila bumi diratakan, dan dilemparkan apa yang ada di 
dalamnya dan menjadi kosong...” (Al-Insyiqaq (84):3-4).99 

                                                            
98 Hamka, 271.  
99 Al-Quran Word Kemenag 2002, Q.S Al-Insyiqaq ayat 3-4. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Perumpamaannya sama sama dengan yang terjadi di Itali tahun 1909, 

ketika terjadi letusan gunung Waizof, yang seluruh muntahan lahar gunung 

melanda kota Messina dan seluruh penghuninya. Sehingga tak ada lagi rumah 

dan “tempat membuat roti”.100 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa dan persada bumi di seluruh 

penjurunya tanpa kecuali telah mengeluarkan beban-beban berat yang 

dikandung-nya, baik manusia yang telah mati maupun barang tambang yang 

dipendamnya atau apapun selainnya.101 

Pengulangan kata (al-ardh/bumi) pada ayat kedua mengisyaratkan 

bahwa guncangan dan pengeluaran isi perut bumi itu terjadi di seluruh 

wilayah bumi tanpa terkecuali, dan ini adalah salah satu yang membedakan 

antara guncangan atau gempa yang terjadi selama ini karena gempa tersebut 

hanya terjadi pada wilayah terbatas dari bumi ini.102  

            Penafsiran (Ayat 3) 

ُن َما لََھا   نَسٰ  َوقَاَل ٱۡإلِ

            Terjemahnya: 

                     “dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?” 

Hamka menafsirkan ayat ketiga yang artinya, ada masalah dengan 

bumi ini? Apa yang telah terjadi? Menunjukkan bahwa manusia pada waktu 

                                                            
100Ahmad Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, Cet.1 

(Semarang: Thoha Putra, 1993), 382-383. 
101 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol 15,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 528. 
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itu tanya-bertanya di dalam kegugupan dan bingung.103Kemudian  tafsiran 

Quraish Shihab dan ketika manusia yang sempat mengalaminya bertanya 

dalam hatinya keheranan :”Apa yang terjadi baginya sehingga dia berguncang 

demikian dahsyat dan mengeluarkan isi perutnya?”.104 

Al-Maraghi berpendapat dalam kitab tafsirnya kemudian, orang-orang 

yang menyaksikan dahsyatnya goncangan itu, goncangan yang belum pernah 

mereka alami, merasa bingung dan tidak mengetahui sebab adanya goncangan 

itu. Karena kedahsyatan yang sempat mereka saksikan sendiri, hingga mereka 

mengatakan, “apa yang terjadi dengan bumi, dan peristiwa apakah yang 

terjadi ini, yakni peristiwa yang belum pernah terjadi?”.105 Ayat ini sama 

dengan ayat yang berbunyi: 

آ أَۡرَضعَۡت َوتَضَ  ُع ُكلُّ ذَاِت َحۡمٍل َحۡملََھا یَۡوَم تََرۡونََھا تَۡذَھُل ُكلُّ ُمۡرِضعٍَة َعمَّ
ِ َشِدیٞد   ِكنَّ َعذَاَب ٱ�َّ َرٰى َولَٰ َرٰى َوَما ُھم بُِسَكٰ  َوتََرى ٱلنَّاَس ُسَكٰ

      
          Terejemahnya: 

           ”...dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya 
mereka tidak mabuk...” (Al-Hajj (22):2).106 

Penafsiran (Ayat 4) 

ُث أَۡخبَاَرَھا    یَۡوَمئِٖذ تَُحدِّ
             

                                                            
103 Hamka, Juz ‘Amma Tafsir Al-Azhar, (Jakarta, Gema Insani, 2015), 271. 
104 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 15, 528. 
105 Ahmad Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: 

Thoha Putra, 1993), 382-383. 
106 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Al-Hajj ayat 2. 



 
 
 
 
 
 
 
 

           Terjemahnya: 

                     “pada hari itu bumi menyampaikan beritanya” 

Dalam ayat keempat ini al-Maraghi berpendapat bahwa ketika itu, 

hanya bumi yang akan menceritakan, apa kejadian selanjutnya....maksudnya 

adalah, bahwa keadaan bumi bergoncang dan timbul gempa dahsyat yang 

belum pernah terjadi sebelumnya, memberitahukan kepada mereka yang 

mempertanyakan, bahwa apa yang mereka lihat tidaklah disebabkan oleh 

sebab-sebab yang bisa terlihat ketika peraturan di alam dunia ini stabil.107 

Kemudian pendapat M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yakni 

keheranan manusia tidak berlanjut lama, pertanyaannya segerah terjawab, 

yakni pada hari terjadinya guncangan itu bumi menyampaikan berita-

beritanya, yakni menyangkut sebab guncangan itu. Itu semua karena 

sesungguhnya Tuhan Pemelihara dan Pembimbing-mu, wahai Nabi 

Muhammad atau wahai setiap orang, telah mewahyukan, yakni 

memerintahkan, kepadanya untuk melakukan hal-hal tersebut.108 

Disusul dengan penafsiran Hamka bahwa di hari itu bumi sendiri akan 

menceritakan sendiri kabar berita tentang dirinya. Yaitu meskipun bukan 

bumi berkata dengan lidah, tetapi keadaan yang telah terjadi itu, yang kian 

lama kian hebat dahsyat dan menakutkan, telah menjawab sendiri pertanyaan 

                                                            
107 Ahmad Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: 

Thoha Putra, 1993), 382-383. 
108 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 529. 



 
 
 
 
 
 
 
 

yang timbul di hati manusia. Yaitu bahwa inilah permulaan hari kiamat. 

Dunia lama mulai dihancurkan dan zaman akhirat telah mulai datang.109 

Penafsiran (Ayat 5) 

 بِأَنَّ َربََّك أَۡوَحٰى لََھا 

             Terjemahnya: 

         “karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian 

itu padanya” 

Dilanjutkan dengan ayat kelima Hamka berpendapat bahwa segala 

yang tengah terjadi itu adalah suatu ketentuan pasti dari Allah, qadar yang 

telah ditentukan, atau ajal yang telah sampai pada waktunya, bilangan dunia 

sudah sampai. Al-Qasyani menegaskan, “Artinya Allah-lah yang 

memerintahkan bumi itu berguncang dan rusak dan hancur dan runtuh dan 

mengeluarkan segala isinya yang terpendam,” (sebagian disebutkan dalam 

ayat 2).110 

Dan al-Maraghi berpendapat bahwa Sesungguhnya apa yang terjadi 

pada bumi ketika hari kiamat hanyalah berdasarkan perintah Allah secara 

khusus. Allah berfirman kepada bumi, “Jadilah engkau hancur”, seperti 

ucapan-Nya, “Jadilah engkau bumi”. Perintah Ilahi disini dapat dikatakan 

                                                            
109 Hamka, Juz ‘Amma Tafsir Al-Azhar, (Jakarta, Gema Insani, 2015), 271. 
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sebagai wahyu, karena sebelumnya, Allah belum pernah memerintahkan 

seperti itu kepada bumi. Demikianlah dikatakan oleh Muhammad Abduh.111 

Dan dilanjutkan dengan pendapat Quraish Shihab yakni itu semua 

karena sesungguhnya Tuhan Pemelihara dan Pembimbing-mu, wahai Nabi 

Muhammad atau wahai setiap orang, telah mewahyukan, yakni 

memerintahkan, kepadanya untuk melakukan hal-hal tersebut.112 

Kata auha terambil dari kata wahy/wahyu yang antara lain berarti 

memberi isyarat cepat. Dari sini ia juga diartikan dengan memerintahkan. 

Digunakannya kata wahyu disini menurut sementara ulama bertujuan 

mengisyaratkan perbedaan keadaannya antara penciptaan bumi pertama kali 

dan kehancurannya kali ini.  

Kata laha yang digunakan sesudah kata auha berbeda dengan surah 

an-Nahl:68 yang menggunakan kata ila sesudah kata auha. Dalam surah an-

Nahl itu, kata tersebut mengandung arti mengilhami lebah sehingga menjadi 

naluri baginya. Sedang, di sini tidak menggunakan kata ila tetapi laha karena 

yang dimaksud disini adalah perintah yang demikian tegas dan cepat. Ada 

juga yang berpendapat bahwa objek kata auha tidak disebut, yaitu malaikat, 

sehingga ayat di atas bagaikan menyatakan:”Dia, yakni Allah, mewahyukan 

kepada malaikat menyangkut bumi agar berguncang.113 

Penafsiran (ayat 6) 

                                                            
111Ahmad Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, Cet.1 
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          Terjemahnya:  

“pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan 
berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua 
perbuatannya” 

Dilanjutkan dengan ayat keenam Quraish Shihab berpendapat bahwa 

Pada hari itu manusia kembali, yakni bangkit dengan cepat, dari kuburnya 

menuju Tuhan untuk dilakukan perhitungan di satu tempat yang ditemukan, 

yakni padang masyhar, dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan 

amal-amal mereka. Itu agar supaya diperlihatkan kepada mereka masing-

masing catatan amal-amal mereka.114  

Kata yashdur berarti keluar dari tempat berkumpul, baik untuk 

kembali ke tempat semula maupun untuk menuju ke tempat yang lain. 

Thabatthaba’i memahami ayat 6 di atas dalam arti manusia seluruhnya 

berpencar, dari padang masyhar menuju ke kediaman-kediaman mereka di 

surga atau neraka, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama sebagaimana 

penulis kemukakan di atas.115  

Dan disusul dengan pendapat al-Maraghi yakni Ketika hari kiamat 

terjadi dan bumi mengalami kehancuran total, maka lahirlah alam baru yang 

disebut sebagai alam akhirat. Ketika itu, manusia bermunculan lahir kembali, 

dan jalan yang mereka lalui tidak sama, bahkan berbeda-beda. Orang-orang 

baik, melalui jalan yang tidak sama dengan jalan yang dilalui orang jahat. 
                                                            

114 Shihab, 529. 
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Demikianlah jalan yang dilalui orang-orang yang suka berbuat maksiat. 

Mereka dikembalikan kepada Allah hingga mengetahui hasil perbuatannya 

masing-masing selama hidup di dunia.116 

Sementara Hamka berpendapat bahwa berpisah-pisah, bersebar-sebar 

di bawa untung masing-masing, keluar dari kampung halaman atau rumah 

tangganya, sehingga terpisah-pisahlah di antara satu dengan yang lain, tidak 

dapat berkelompok lagi. Hal inipun diterangkan dalam surah ‘Abasa ayat 34 

sampai 37, bahwa di hari itu orang lari dari saudaranya, dari ibunya dan 

ayahnya, dari istrinya dan anak-anaknya, karena masing-masing orang 

menghadapi urusannya sendiri. (ujung ayat 6) itulah pula yang dinamai 

Yaumul Hisab, hari perhitungan atau yaumul Mizan, hari penimbangan. Akan 

diselidiki satu demi satu amal perbuatan, kegiatan dan usaha selama hidup di 

atas dunia, baiknya dan buruknya. Dan semuanya akan diperlakukan dengan 

adil dan tidak ada yang tersembunyi.117 

Penafsiran (Ayat 7&8) 
ا یََّرٗه    ةٍ َشر� ةٍ َخْیًرا یََّرٗهۚ َوَمْن یَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ  فََمْن یَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

           

 

 

          Terjemahnya: 
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“maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya 

dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat 

dzarrah niscaya dia akan melihat balasannya”. 

Dilanjutkan dengan ayat ketujuh dan delapan Hamka berpendapat 

bahwa di dalam kedua ayat ini disebut dzarrah; Di zaman modern ini, setelah 

orang menyelidiki ilmu-ilmu fisika, maka atom dipakai dalam bahasa seluruh 

dunia untuk menyebut kata dzarrah. Ahli-ahli fisika Arab menyebut juga 

dzarrah itu sebagai al-jauharul fard, suatu benda sangat halus yang tidak 

dapat dibagi lagi. Lantaran itu boleh jugalah diartikan “dan barangsiapa yang 

mengerjakan setimbang atom pun dari kebaikan, niscaya dia akan 

melihatnya.” Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada satu pun yang 

tersembunyi di sisi Allah dari amalan manusia dan kegiatan hidupnya, supaya 

dibalas dan diganjari setimpal dengan perbuatannya.118 

Dilanjutkan dengan pendapat al-Maraghi yakni barangsiapa yang 

beramal kebajikan, sekalipun sangat sedikit, ia akan menerima balasan dari 

kebaikannya itu. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan, sekalipun sangat 

sedikit, ia akan menerima balasannya pula. Tidak memandang, apakah yang 

melakukan kaum mu’minin, ataupun kaum kafir. Semuanya akan dibalas 

sesuai dengan perbuatan yang dikerjakan di dunia.119 

Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan kaum kafir, tidak bisa 

menyelamatkan dirinya dari siksa karena kekafirannya. Karena kekafirinnya 

itu, mereka tetap langgeng sebagai penghuni neraka dalam keadaan yang 
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sengsara secara terus menerus. Dan yang dimaksud dengan ayat al-Qur’an 

yang menyatakan bahwa amal kebaikan kaum kafir itu lebur dan tidak 

bermanfaat untuk dirinya, ialah bahwa amal-amal kebaikan tersebut tidak bisa 

menyelamatkan dirinya dari siksa karena kekafirinnya. Sekalipun ada siksaan 

yang diperingan karena dosa-dosa yang dilakukan, selain dosa yang 

disebabkan oleh kekafirannya. Sedang dosa yang disebabkan sikap kafir, sama 

sekali tidak bisa diringankan. Kepastian berdasarkan firman Allah yang 

berbunyi: 

ِزینَ  َمِة فََال تُۡظلَُم نَۡفٞس َشيۡ  َونََضُع ٱۡلَمَوٰ ۡن ۖا. ٱۡلِقۡسَط ِلیَۡوِم ٱۡلِقیَٰ َوإِن َكاَن ِمۡثقَاَل َحبَّٖة ّمِ

ِسبِیَن    َخۡردٍَل أَتَۡینَا بَِھۗا َوَكفَٰى بِنَا َحٰ

          Terjemahnya: 

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka 
tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya 
seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah 
kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan”. (Al-Anbiya’ (21):47). 

Firman Allah di atas yang berbunyi  fala tuzlamu nafsun syai’an (maka 

tidaklah dirugikan seseorang barang sedikitpun), menunjukkan pengertian 

yang cukup jelas, bahwa kaum mu’minin maupun kafir, sama-sama akan 

diperlakukan secara adil di dalam penghisaban (perhitungan amal), dan setiap 

individu pasti akan menerima balasan kelak di hari kiamat. 

Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Hatim (seorang 

dermawan di masa jahiliyyah, Ed) diringankan siksaannya karena 

kedermawananya. Abu Lahab juga diringankan siksanya karena ia ikut 



 
 
 
 
 
 
 
 

bergembira ketika Muhammad Saw dilahirkan di dunia. Demikianlah secara 

ringkas pendapat Muhammad Abduh di dalam menafsirkan ayat ini.120 

Dan terakhir pendapat dari M. Quraish Shihab yakni Di sanalah 

mereka masing-masing menyadari bahwa semua diperlakukan secara adil, 

maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, yakni butir 

debu sekalipun, kapan dan di manapun niscaya dia akan melihatnya. Dan 

demikian juga sebalikanya barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 

dzarrah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula.  

Kata dzarrah ada yang memahaminya dalam arti semut yang kecil 

pada awal kehidupannya atau kepala semut. Ada juga yang menyatakan dia 

adalah debu yang terlihat beterbangan di celah cahaya matahari yang masuk 

melalui lubang atau jendela. Sebenarnya kata ini digunakan untuk 

menggambarkan sesuatu yang terkecil sehingga, apapun makna 

kebahasaannya, yang jelas adalah ayat ini menegaskan bahwa manusia akan 

melihat amal perbuatannya sekecil apapun amal itu.121 

Sementara ulama meriwayatkan bahwa kedua ayat di atas turun 

menyangkut peristiwa yang terjadi di Madinah pada dua orang; yang pertama 

merasa malu memberi peminta-minta jika hanya sebiji kurma atau sepotong 

roti, sedang orang yang lain meremehkan perbuatan dosa yang kecil dengan 

alasan ancaman tuhan hanya bagi mereka yang melakukan dosa besar. 

Riwayat ini kalaupun diterima tidak haris menjadikan kita berkata bahwa ayat 

di atas turun di Madinah karena ucapan sahabat Nabi yang berbunyi “ayat ini 
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turun menyangkut....” berarti bahwa ayat ini mencakup kasus yang disebut, 

walaupun kasus tersebut terjadi sebelum maupun sesudah turunnya ayat, 

selama kasusnya terjadi pada masa turunnya al-Qur’an.122  

Kata yarah(u) terambil dari kata  ra’a yang pada mulanya berarti 

melihat dengan mata kepala. Tetapi ia digunakan juga dalam arti mengetahui. 

Sementara ulama menjelaskan bahwa jika anda ingin memahaminya dalam 

arti melihat dengan mata kepala maka yang terlihat itu adalah tingkat-tingkat 

dan tempat-tempat pembalasan seperti ganjarannya. Dan bila memahaminya 

dalam arti mengetahui maka objeknya adalah balasan dan ganjaran amal itu. 

Dapat juga dikatakan bahwa diperlihatkannya amal dengan mata kepala 

tidaklah mustahil bahkan kini dengan kemajuan teknologi semua aktivitas 

lahiriyah manusia dapat kita saksikan walau setelah berlalu sekian waktu. 

Perlu dicatat bahwa diperlihatkannya amal itu tidak berarti bahwa semua yang 

diperlihatkan itu otomatis diberi balasan oleh Allah karena boleh jadi sebagian 

di antaranya apalagi amalan-amalan orang mukmin  dimaafkan oleh Allah.123 

Ayat di atas serupa dengan firman-Nya: 

ۡحَضٗرا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسٓوٖء تََودُّ لَۡو أَنَّ  ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡیٖر مُّ یَۡوَم تَِجدُ ُكلُّ نَۡفٖس مَّ

ُ َرُءوُفۢ بِٱۡلِعبَاِد   ُ نَۡفَسھُۥۗ َوٱ�َّ ُرُكُم ٱ�َّ ا بَِعیٗدۗا َویَُحذِّ  بَۡینََھا َوبَۡینَھُۥٓ أََمدَۢ

           Terjemah: 

“pada hari ketika setiap jiwa menemukan segala apa yang telah 
dikerjakannya dari sedikit kebaikan pun dihadirkan (di hadapannya), dan apa 
yang telah dikerjakannya dari kejahatan; ia ingin kiranya antara ia dan 
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kejahatan itu ada jarak yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap 
diri (siksa)-Nya. Dan Allah maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya” 
(QS. Ali Imran(3):30). 

Kata amal yang dimaksud di sini termasuk pula niat seseorang. Amal 

adalah penggunaan daya manusia dalam bentuk apapun. Manusia memiliki 

empat daya pokok. Daya hidup, yang melahirkan semangat untuk menghadapi 

tantangan; daya pikir, yang menghasilkan ilmu dan teknologi; daya qalbu, 

yang menghasilkan niat, imajinasi, kepekaan, dan iman; daya fisik, yang 

melahirkan perbuatan nyata dan ketrampilan.124 

Kedua ayat di atas merupakan peringatan sekaligus tuntunan yang 

sangat penting. Alangkah banyaknya peristiwa-peristiwa besar baik positif 

maupun negatif yang bermula dari hal-hal kecil. Kobaran api yang 

membumihanguskan boleh jadi bermula dari puntung rokok yang tidak 

sepenuhnya dipadamkan. Kata yang terucap tanpa sengaja dapat berdampak 

pada seseorang yang kemudian melahirkan dampak lain dalam 

masyarakatnya. Karena itu, pesan Nabi yang dikutip di atas sungguh perlu 

menjadi perhatian. Itu juga agaknya yang menjadi sebab mengapa surah ini 

yang mengandung tuntunan di atas dinilai sebagai seperempat kandungan al-

Qur’an.125 

Awal surah ini menguraikan tentang guncangan bumi yang sangat 

dahsyat dan bahwa ketika itu seluruh yang terpendam di dalam perutnya 

dikeluarkan sehingga tampak dengan nyata. Akhir surah ini pun berbicara 
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tentang tampaknya segala sesuatu dari amalan manusia sampai dengan 

sekecil-kecilnya sekalipun.126 

B. Penafsiran Bint al-Syathi Terhadap Q.S az-Zalzalah Dalam Kitab at-Tafsir al-

Bayani Lil Qur’an al-Karim 

Tafsir Surah az-Zalzalah 

 إذَا ُزۡلِزلَِت ٱۡألَۡرُض ِزۡلَزالََھا                       
           Terjemahnya:  

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat)”.127 
 

Az-Zalzalah menurut bahasa berarti “gerakan yang keras dan 

guncangan yang dahsyat”. Ia digunakan pada hal-hal yang dapat diindra. 

Seperti kata-kata zalzala al-ibila (jika dia menuntun unta dengan keras, maka 

guncanglah jalanannya); tazalzalat al-ardhu (jika bumi berguncang dan 

bergetar). Kemudian ia digunakan dalam hal-hal yang keras dan menakutkan. 

Mungkin asalnya adalah zallat al-shafah (batu licin) sehingga tergelincirlah 

telapak kaki di atasnya dan berguncang.128 

Di dalam al-Qur’an materi itu termuat sebagai fi’l (kata kerja) dan 

mashdar (kata benda) sebanyak enam kali: tiga kali di antaranya dalam 

deskripsi ketakutan yang terbesar, di dalam az-Zalzalah dan ayat 1 surah al-

Hajj: 
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ٓأَیَُّھا ٱلنَّاُس ٱتَّقُواْ َربَُّكۡمۚ إِنَّ َزۡلَزلَةَ ٱلسَّاَعِة َشۡيٌء َعِظیٞم    یَٰ

           Terjemahnya: 

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; Sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar 
(dahsyat)” (QS al-Hajj (22) : 1).129 

Dan deskripsi keadaan yang keras, kesal, sangat membingungkan, 

seperti dalam kengerian perang, ada pada ayat-ayat: 

ُر َوبَلَغَِت ٱۡلقُلُوُب إِۡذ َجآ  ن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أَۡسفََل ِمنُكۡم َوإِۡذ َزاَغِت ٱۡألَۡبَصٰ ُءوُكم ّمِ
ِ ٱلظُّنُونَ۠ا ُھنَاِلَك ٱۡبتُِلَي ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوُزۡلِزلُواْ ِزۡلَزاٗال َشِدیٗدا    ٱۡلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن بِٱ�َّ

           Terjemahnya: 
“(yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, 

dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai 
ke tenggorokan[1205] dan kamu menyangka terhadap Allah dengan 
bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan 
digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat. Maksudnya ialah 
menggambarkan bagaimana hebatnya perasaan takut dan perasaan gentar pada 
waktu itu”. (Q.S al-Azhab (33) : 10-11).130 

 
ثَُل  ا یَۡأتُِكم مَّ سَّۡتُھُم ٱۡلبَۡأَسآُء أَۡم َحِسۡبتُۡم أَن تَۡدُخلُواْ ٱۡلَجنَّةَ َولَمَّ ٱلَِّذیَن َخلَۡواْ ِمن قَۡبِلُكۖم مَّ

ِۗ أََالٓ  ُسوُل َوٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َمعَھُۥ َمتَٰى نَۡصُر ٱ�َّ آُء َوُزۡلِزلُواْ َحتَّٰى یَقُوَل ٱلرَّ رَّ َوٱلضَّ
ِ قَِریٞب    إِنَّ نَۡصَر ٱ�َّ

 
          Terjemahnya: 

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, Padahal 
belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 
sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 
digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul 
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dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan 
Allah?" (Q.S al-Baqarah (2) : 214).131 

Dan tiga kali digunakan di dalamnya fi’l madhi mabni majhul (kata 

kerja bentuk lampau tanpa diketahui pelakunya).  

Para mufassir mengatakan bahwa fa’il (pelaku) dihilangkan karena 

sudah dimaklumi, tanpa memperhatikan bahwa itu adalah fenomena gaya 

bahasa yang berlaku untuk peristiwa-peristiwa hari akhir. Mereka disibukkan 

oleh kreativitas kesusastraan yang kaku, dan tak memperhatikan bahwa di 

dalam al-Qur’an terdapat kata kerja yang amat banyak, dan diketahui bahwa 

subjeknya adalah Allah Ta’ala. Dengan kata lain, Allah SWT. adalah 

pelakunya. Dia yang maha suci, menciptakan langit dan bumi, menurunkan al-

Qur’an untuk hamba-Nya; memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki dan 

menyesatkan siapa yang Dia kehendaki.132 

Allah SWT. memberi rezeki siapa yang Dia kehendaki tanpa 

perhitungan. Allah mengetahui yang ghaib dan Maha Pengasih serta 

mengajarkan al-Quran. Allah menciptakan manusia dan mengajarinya pandai 

bicara. Semua itu menunjukkan dengan rahasia bahwa Dialah pelaku, untuk 

kata zulzilat (berguncang). Tetapi, sebagaimana telah kita katakan bahwa yang 

demikian itu, merupakan fenomena gaya bahasa yang berlaku untuk keadaan 

seperti itu, guna memusatkan perhatian kepada peristiwa itu sendiri, dan agar 

ada kesan bahwa bumi berguncang secara sukarela, sendiri dan spontanitas.133 

                                                            
131 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Al-Baqarah ayat 214. 
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Fi’l madhi (kata kerja bentuk lampau) adalah untuk menetapkan 

bahwa hal itu pasti terjadi. Dan didahului dengan idza, yang mengandung 

konotasi kepada mustaqbal (masa datang), tanpa kehilangan pengaruh 

ungkapan tersebut yang menyimpan kesan bahwa ia merupakan penggunaan 

fi’l madhi, sebagai ganti dari mustaqbal yang jelas. Tetapi idza mempunyai 

pengaruh penjelas tersendiri dalam keadaan seperti ini. Ini juga fenomena 

gaya bahasa yang menguasai setiap pembicaraan tentang hari akhir, dan 

datangnya mendadak, agar memperhatikan ketakutan yang dirasakan ketika 

menafsirkan ayat an-Nazi’at:  

 َكأَنَُّھۡم یَۡوَم یََرۡونََھا لَۡم یَۡلبَثُٓواْ إِالَّ َعِشیَّةً أَۡو ُضَحٰىَھا       

           Terjemahnya: 

“pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-
akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi 
hari. (Q.S an-Nazi’at (79) : 46).134 

Para mufassir sibuk dengan restrukturisasi kata-kata, sehingga mereka 

mencari subjek yang gamblang di dalam idza, di mana menurut sebagian 

mereka, maksudnya adalah “ingatlah”, dan menurut yang lain “kamu 

dikumpulkan”. Atau : “ketika bumi diguncangkan dengan guncangannya 

(yang dahsyat), dan kalian dikumpulkan. 135 

Karena rahasia informasi ada dibalik semua itu, dan inti kekuatan di 

dalam ungkapan adalah “kejutan yang mendadak”, “pengukuhan peristiwa”, 
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dan pemalingan perhatian kepadanya. Tidak sedikitpun dari hal itu 

berhubungan dengan apresiasi dan perkiraan, yang membuat mereka sibuk. 

Mayoritas orang membaca zilzaluha dengan meng-kasrah “zai”. Itulah 

cara baca dari tujuh orang imam. Dalam satu qiraah, “zai” di-fathah-kan. 

Perbedaan antara keduanya ialah bahwa yang di-kasrah adalah mashdar 

(verbal noun), sedangkan yang di-fathah adalah kata benda. Dan tidak ada 

struktur fa’lalu dengan fathah, kecuali di dalam bentuk mudha’af. 

Mashdar di tempat ini lebih utama karena di dalamnya terdapat 

pengukuhan yang sesuai dengan konteks. Dan ketentuannya sebagai mashdar 

dikukuhkan ayat lain yang di dalamnya al-Qur’an menggunakan bentuk ini:  

 ُھنَاِلَك ٱۡبتُِلَي ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوُزۡلِزلُواْ ِزۡلَزاٗال َشِدیٗدا            
            Terjemahnya: 

“Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) 
dengan goncangan yang sangat”.(Q.S al-Azhab (33) :11).136 

Digabungkannya al-zilzal (keguncangan) dengan kata ganti al-ardh 

(bumi) sejalan dengan spontanitas yang tampak pada ayat serta apa yang 

sesudahnya, yaitu pengeluaran bumi akan beban-beban dan pembicaraan-

pembicaraan tentangnya. Di dalamnya juga terdapat peralihan kepada zalzalah 

(gempa) yang dikenal dan diketahui. Dan tidak ada persoalan apa-apa, dengan 

pendapat az-Zamarkhsyari yang mengatakan bahwa “guncangannya yang 

amat dahsyat, dan tidak ada tandingannya”.  

 َوأَۡخَرَجِت ٱۡألَۡرُض أَۡثقَالََھا                 
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            Terjemahnya: 

“Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang 
dikandung)nya”137 

Dan di dalam surah az-Zalzalah ayat 2: “Dan bumi telah 

mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandungnya). 

Beban macam apakah yang dikeluarkan bumi manakala ia berguncang 

dengan dahsyat? 

Al-Zamakhsyari berpendapat di dalam Al-Kasyaf, bahwa beban-beban 

itu adalah segala sesuatu yang tersimpan di dalam perut bumi. Ia menulis di 

dalam Al-Asas, bahwa ungkapan itu termasuk majaz, perumpamaan, di mana 

simpanan-simpanan di dalamnya dijadikan sebagai beban-bebannya.138 

Al-Thabrasi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan beban-beban 

yang berat adalah mayat-mayat. Al-Raghib mengatakan: konon yang 

dimaksud adalah simpanan-simpanan bumi. Dan konon pula, kandungannya 

berupa tubuh-tubuh manusia ketika dikumpulkan dan dibangkitkan. 

Bint al-Syathi tidak berhenti sampai di sini. Namun dia membicarakan 

tentang “pengeluaran beban-beban”, di sini terkesan ada dorongan 

penyelamatan diri dari beban yang menindih. Sehingga, siapa terbebani ingin 

mendapat keringanan dan terdorong berbuat demikian. Bumi pun ketika 

mengeluarkan kandungannya, ia berbuat seperti itu, untuk meringankan diri 

dari apa yang membebaninya, ketika telah datang waktunya. Kita dapat 

mengenalinya, lewat firman-Nya di dalam surah al-Insyiqaq: 
                                                            

137 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Az-Zalzalah ayat 2. 
138 Aisyah Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Quran Al-Karim, Juz Awwal, cet 9, 85. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 َوإِذَا ٱۡألَۡرُض ُمدَّۡت َوأَۡلقَۡت َما فِیَھا َوتََخلَّۡت           
            Terjemahnya: 

“Dan apabila bumi diratakan, dan dilemparkan apa yang ada di 
dalamnya dan menjadi kosong” (Q.S al-Insyiqaq(84):3-4).139 

Seumpama ungkapan yang dipakai, “Bumi mengeluarkan sesuatu di 

dalam perutnya”, niscaya ungkapan itu kurang berkesan tak ada pengaruhnya, 

apa lagi untuk mengutarakan hal-hal seperti di atas.140 

ُن َما لََھا                          نَسٰ  َوقَاَل ٱۡإلِ
          Terjemahnya: 

“Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?",141 

Pertanyaan ini jelas mengandung keheranan dan keterkejutan, 

ketakutan, kecemasan, dan penantian. Namun di antara para penafsir, seperti 

di dalam tafsir Jalalain, ada yang berpendapat bahwa pertanyaan tersebut 

bersifat menyangkal. Sangkalan itu jelas tidak beralasan; karena keadaan tidak 

lagi memungkinkan, sedangkan kiamat itu benar-benar terjadi, sudah 

didahului peringatan-peringatan dan berita-berita yang terus-menerus 

disampaikan risalah-risalah keagamaan.142 

Manusia di sini adalah umum, yang merasa takut terhadap guncangan 

keras dan apa yang akan di akibatkannya, karena bumi mengeluarkan beban-

                                                            
139 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Al-Insyiqaq ayat 3-4. 
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bebannya. Dia pun bertanya dengan heran dan terkejut: ada apa dengan bumi 

ini? 

Tetapi ada sejumlah mufassir berpendapat bahwa manusia di sini 

adalah orang kafir, yang tidak beriman, dia mengatakan, “Inilah janji yang 

Maha Pengasih, dan benar lagi jujur para utusannya itu”.143 

Apreasiasi ini termuat dalam tafsir Al-Kasysyaf, Majma’ Al-Bayan, 

dan Al-Jalalain. Abu Hayyan menegaskan, itu adalah pendapat mayoritas. Dia 

menyatakan: 

“Menurut arti lahirnya adalah keumuman manusia”, dan ada yang 

mengatakan, “Ia adalah orang kafir, karena melihat sesuatu yang tidak 

terlintas dalam perkiraannya sama sekali dan ia tidak membenarkannya. 

Sedangkan orang-orang beriman walaupun percaya pada hari kebangkitan, 

manusia merasa takut pada apa yang dilihatnya. Mayoritas berkata, bahwa al-

insan di sini adalah manusia kafir karena melihat yang tidak disangka.144 

ُث أَۡخبَاَرَھا                             یَۡوَمئِٖذ تَُحدِّ
          

          Terjemahnya: 

“pada hari itu bumi menceritakan beritanya”,145  

Rahasia ungkapan yaumaidzin di sini, merupakan peralihan kuat yang 

dapat menghadirkan pendengar kepada deskripsi tentang hari sebelumnya. 
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Sehingga, tidak ada anggapan bahwa yaumaidzin terpisah dan lepas dari 

sebelumnya.146 

Bumi berbicara. Ini merupakan hal uang sering dibicarakan para 

mufassir. Imam al-Thabari, misalnya, berpendapat bahwa berbicanya bumi itu 

sebagai kiasan. Keadaan dan apa yang terjadi berupa perubahan yang belum 

pernah terjadi sebelumnya, ia memberitahukan kepada penanya dan 

menjelaskan beritanya. Pendapatnya tersebut diikuti sejumlah ahli tafsir, di 

antaranya al-Zamakhsyari yang menulis dalam al-Kasysyaf. “Pembicaraan 

bumi adalah perumpamaan akan penyutradaan Allah akan hal-hal yang dapat 

menggantikan pembicaraan dengan lisan”. Senada dengan itu, tafsir Syaik 

Muhammad ‘Abduh tentang surah az-Zalzalah pada juz Amma.147 

Bumi adalah subjek, yang pasti akan melakukan apa yang ditentukan 

oleh Tuhan, seperti sudah ditentukan oleh al-Qur’an tentang hari akhir. 

Keterangan tentang hari kiamat yang amat berkesan, sekaligus menakutkan itu 

tak akan lenyap dari kita begitu saja. Di sinilah kita melihat ungkapan dan 

gambaran yang ada nilai seninya. Mungkin saja terus kita katakan, dengan 

heran, “Deskripsi yang nyaris terkatakan”. Penjelasan al-Qur’an yang amat 

istimewa tak hanya diucapkan oleh makhluk mati lagi bisu, namun juga yang 

hidup, berbicara, berkeinginan dan mengetahui.  

ِزیٖد   یَۡوَم نَقُوُل ِلَجَھنََّم َھِل ٱۡمتََألۡتِ         َوتَقُوُل َھۡل ِمن مَّ
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          Terjemahnya: 

“(dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada 
Jahannam : "Apakah kamu sudah penuh?" Dia Menjawab : "Masih ada 
tambahan?" (Q.S Qaf(50):30).148 

Perhatian para mufassir tertarik kepada tuntutan nahwu berupa 

perkiraan maf’ul (objek) kedua dari kata kerja tuhaditsu yang membutuhkan 

objek kedua. Menurut Abu Hayyan, yang dihilangkan adalah objek pertama, 

yakni “ia menceritakan kepada manusia berita-beritanya”. 

 بِأَنَّ َربََّك أَۡوَحٰى لََھا                      

           Terjemahnya: 

“karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang 
sedemikian itu) kepadanya”.149 

Penafsiran wahyu dengan perintah atau perkataan tidaklah cukup 

untuk menjelaskan kandungan dan arti ungkapan. Penafsiran Al-Raghib lebih 

dekat dengan rasa bahasa Arab dan petunjuk al-Qur’an ketika dia 

mengatakan,”wahyu adalah isyarat yang cepat dan tersembunyi. Apabila yang 

diberi isyarat hidup, maka ia adalah ilham. Dan apabila yang diberi isyarat 

benda mati, maka ia adalah taskhir (penundukan).150   

Bahasa Arab telah menggunakan al-wahyu dengan makna cepat. Maka 

dikatanya, Al-wahya, al-wahya, maksudnya: cepatlah....cepatlah. contoh lain: 

Al-Mautu bi-al-saifi auha (kematian dengan pedang lebih cepat). 

                                                            
148 Al-Qur’an Word Kemenag,Q.S Qaf ayat 30. 
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Di dalam ayat surah az-Zalzalah, “wahyu” tidak bermakna perintah, 

karena perintah menuntut arah pembicaraan, lepas dari hal-hal tersembunyi 

serta kecepatan. Akan tetapi “wahyu” cukup meninggalkan kekuatan di 

dalamnya, lebih sesuai dengan suasana “tasykhir” (semacam wahyu, tapi 

bukan wahyu).151 

Kata auha di-ta’diyah-kan dengan lam. Inilah yang menarik perhatian 

para mufassir dan ahli bahasa, sebab yang masyhur adalah mentransitifkannya 

dengan ila (kepada).  

Kembali kepada al-Qur’an al-Karim menggunakan kata kerja tersebut 

tujuh puluh satu kali; dua kali di antaranya tidak menegaskan al-muha ilaihi: 

 إِۡن ُھَو إِالَّ َوۡحٞي یُوَحٰى                     

           Terjemahnya: 

“ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya).” (Q.S an-Najm(53):4).152 

ُ إِالَّ َوۡحیًا أَۡو ِمن َوَرآي� ِحَجاٍب أَۡو یُۡرِسَل َرُسوٗال  ۞َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَن یَُكلَِّمھُ ٱ�َّ
 .فَیُوِحَي بِإِۡذنِھِۦ َما یََشآُءۚ إِنَّھُۥ َعِليٌّ َحِكیٞم  

           Terjemahnya: 

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-
kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau 
dengan mengutus malaikat kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia 
kehendaki.” (Q.S as-Syura(42):51).153 
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Enam puluh tujuh kali fi’l ditransitifkan dengan ila. Dan sekali saja 

ditransitifkan dengan fi (di dalam) pada surah Fussilat: “dan Dia mewahyukan 

pada tiap-tiap langit urusannya”.(Q.S Fussilat:12). Dan hanya di dalam surah 

az-Zalzalah sendiri yang ditransitifkan dengan lam.154 

Untuk merenungkan al-Qur’an menurut penelitian Bint al-Syathi pada 

beberapa tempat penggunaan terhadap fi’l (kata kerja) tersebut. Kita 

berpendapat bahwa dengan adanya al-muha bih (yang diwahyukan), fi’l (kata 

kerja) menjadi transitif, dengan sendirinya, kecuali struktur kalimatnya tidak 

terketahui, misalnya pada surah an-Najm (bintang): 

 إِۡن ُھَو إِالَّ َوۡحٞي یُوَحٰى                          

           Terjemahnya: 

“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya).” (Q.S an-Najm(53):4).155  

Adapun al-muha ilaihi (yang mendapat wahyu), maka fi’l menjadi 

transitif kepadanya dengan harf jarr ila (kata depan ke), apabila al-muha 

ilaihi dari benda-benda hidupnya, berdasarkan induksi pada keenam puluh 

tujuh ayat, di dalamnya “wahyu” datang dengan ila. Di antaranya adalah ayat 

68 surah an-nahl: 

ا  َوأَۡوَحٰى َربَُّك إِلَى ٱلنَّۡحِل أَِن ٱتَِّخِذي ِمَن ٱۡلِجبَاِل بُیُوٗتا َوِمَن ٱلشََّجِر َوِممَّ

ِت فَ   ٱۡسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ذُلُٗال یَۡعِرُشوَن ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكّلِ ٱلثََّمَرٰ

Terjemahnya: 
                                                            

154 Aisyah Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Quran Al-Karim, Juz Awwal, cet 9, 91. 
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“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 
bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 
manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” (Q.S an-
Nahl(16):68-69).156 

Adapun benda, maka “wahyu” tidak menjadi transitif terhadapnya 

dengan harf ila, tetapi dengan harf fi (di dalam), seperti: 

َواٖت ِفي یَۡوَمۡیِن َوأَۡوَحٰى فِي ُكّلِ َسَمآٍء أَۡمَرَھۚا َوَزیَّنَّا ٱلسََّمآَء  فَقََضٰىُھنَّ َسۡبَع َسَمٰ
ِلَك تَۡقِدیُر ٱۡلعَِزیِز ٱۡلعَِلیِم   بِیَح َوِحۡفٗظۚا ذَٰ  ٱلدُّۡنیَا بَِمَصٰ

          Terjemahnya: 

“Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia 
mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang 
dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya 
dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha 
mengetahui.” (Q.S Fussilat(41):12).157 

Atau dengan lam di dalam surah az-Zalzalah ayat 5:”(Dia) telah 

mewahyukan kepadanya”. Dan dicarikan ketentuan petunjuk huruf pada 

kedua konteks huruf itu: 

Dalam hal langit: Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, 

yakni menebarkan padanya, dengannya tegak aturannya. Sedang fi’l (kata 

kerja) tersebut menjadi transitif dengan fi (zharaf) yang menunjukkan 

pemantapan, seperti: 

ِلَك تَۡقِدیُر ٱۡلعَِزیِز ٱۡلعَِلیِم              َوٱلشَّۡمُس تَۡجِري ِلُمۡستَقَّرٖ لََّھۚا ذَٰ
           Terjemahnya: 
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  ”Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha 
mengetahui.”(Q.S Yasin(36):38).158 

Dalam hal bumi, fi’l ditransitifkan dengan lam. Ibnu Hisyam 

menuliskannya dalam Al-Mughni: “sesungguhnya lam menempati kedudukan 

ila.” Dia berdalil dengan ayat az-Zalzalah tersebut.159 

Itulah aliran ahli tata bahasa pada umumnya. Akan tetapi, sebagian 

ahli filologi memandangnya membatalkan hakikat bahasa, dari segi bahwa 

tidak mungkin ia menunaikan tugas-tugasnya di dalam pengungkapan dan 

keterangan, apabila petunjuk-petunjuk bercampur baur dan harf  tidak 

dibedakan dari harf yang lain.160   

Dengan diaktifkannya kalimat zulzilatil-ardhu (bumi diguncangkan) 

dan kuatnya evektifitas yang diperoleh secara langsung dari ikhraj 

(pengeluaran), tahadduts (skenario kejadian), dan az-Zalzalah (guncangan) 

kepada bumi, maka tidak ada alasan bagi perkiraan perantaraan para malaikat 

untuk menyampaikan “wahyu” kepada bumi yang berguncang dengan 

guncangannya (yang hebat); mengeluarkan kandungannya dan menceritakan 

berita-beritanya. Sebab keterangan berdiri di atas efektifitas yang kuat di 

dalam menggambarkan kengerian keadaan mencekam manusia, sehingga 

berkata dalam ketakutan dan kecemasan, “mengapa bumi (jadi begini)?” 

Maka jawabannya:”karena sesungguhnya Tuhanmu memberi wahyu 

kepadanya”.161 
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Bumi berbicara sendiri secara spontan. Maka pewahyuan kepada bumi 

secara langsung benar-benar sesuai dengan penyandaran berbicara kepada 

bumi dan rahasia kekuatannya dalam spontanitas dengan cara taskhir. Di sini, 

nyata bahwa munculnya pentransitifan dengan lam, karena lam mengandung 

makna sangat istimewa, agar lebih komunikatif, jelas lebih tegas. Ungkapan-

ungkapan itu mungkin hanya dikenal oleh para pakar linguistik. Selain itu 

mereka juga mengapresiasi makna-makna yang dirinci oleh Ibn Hisyam di 

dalam Mughnul-labib, kendati pun tidak berpaling kepadanya.  

                              

           Terjemahnya: 

“Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan 
bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan 
mereka”.162 

Yaumaidzin (pada hari itu) adalah pengulangan kembali untuk 

penyebutan sebelumnya, digunakan al-Qur’an untuk menghubungkan urut-

urutan keadaan, serta mengembalikan perhatian pendengar kepada ayat-ayat 

sebelumnya, serta mengulangi peringatan-peringatan yang telah mantap di 

benaknya.163 

Penafsiran yashduru (mengeluarkan) dengan “keluar” atau “berpaling” 

kehilangan inspirasi kata di dalam rasa bahasa Arab, yang menggunakan kata 

ash-shadar (keluar) lawan dari al-wird (kembali). Kata yashduru di sini lebih 

ekspresif orang Arab juga sudah biasa menggunakan kata tersebut dan 
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berlakulah kebiasaan mereka, bahwa al-wird (orang yang kembali) harus 

mengetahui bagaimana dia yashdur (keluar).  

Oleh karena itu, tidak mendapati apa yang untuk menafsirkan shadar 

di dalam ayat az-Zalzalah kecuali sebagai lawan dari wird. Sebab di dalam 

menghubungkan keduanya terdapat rahasia petunjuk yang menimbulkan 

inspirasi bahwa kehidupan dunia bukanlah tetap, tetapi ia adalah perjalanan 

yang kita tempuh, harus diamankan jalur kembali dan arah datangnya.164 

Al-Qur’an menggunakan kata itu dengan tegas sebagai lawan dari 

wirdul-ma’ di dalam kisah Musa dan dua orang anak perempuan Syu’aib di 

dalam surah al-Qashash: 

َن ٱلنَّاِس یَۡسقُوَن َوَوَجدَ ِمن دُونِِھُم ٱۡمَرأَتَۡیِن  ٗة ّمِ ا َوَردَ َمآَء َمۡدیََن َوَجدَ َعلَۡیِھ أُمَّ َولَمَّ

َعآُءۖ َوأَبُونَا َشۡیٞخ َكبِیٞر  تَذُودَاِنۖ قَاَل َما َخطۡ   بُُكَمۖا قَالَتَا َال نَۡسِقي َحتَّٰى یُۡصِدَر ٱلّرِ

           Terjemahnya: 

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di 
sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- 
jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang 
menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat 
at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan 
(ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan 
(ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut 
umurnya".(Q.S al-Qashash(28):23).165 

Dengan ayat ini, mengetahui di dalam memahami ayat az-Zalzalah 

bahwa shadar adalah lawan dari wird. Abu Hayyan menegaskan bahwa 
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shadar adalah dari wird, dan mengomentari yang demikian dengan ucapan 

jumhur: Yaitu keadaan manusia yang dikubur di bumi. Dan “shadar” adalah 

awal mula kebangkitan mereka.166 

Tidak puas dengan sesuatu pun di dalam penafsiran ash-Shadar 

kecuali sebagai lawan dari al-wird: shadar dari air seperti pada ayat al-

Qashash, dan shadar dari kehidupan dunia seperti pada ayat az-Zalzalah. Al-

Qur’an tidak menggunakan kata shadar kecuali pada kedua ayat tersebut.167 

Saat mereka pergi, bercerai-berai, menyebarkan kebingungan, 

ketakutan dan kengerian, sebab dengan jama’ah terdapat semacam 

kesenangan dan kejinakan, yang tidak diperoleh bersama cerai-berai dan 

pecah-belah, terutama di situasi ketakutan yang terbesar. 

Asytat (bercerai-berai) adalah jamak dari syatt. Syatt dan syatat di 

dalam bahasa adalah cerai-berai dan perselisihan. Materi tersebut terdapat 

pada lima tempat dalam al-Quran; tiga di antaranya dengan bentuk syatta: 

ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض َمۡھٗدا َوَسلََك لَُكۡم فِیَھا ُسبُٗال َوأَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآِء َماٗٓء 

ن نَّبَاٖت َشتَّىفَأَۡخَرۡجنَ  ٗجا ّمِ  ٰ◌  ا بِِھۦٓ أَۡزَوٰ

           Terjemahnya: 

“Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”. (Q.S Thaha(20):53).168 

 إِنَّ َسۡعیَُكۡم لََشتَّٰى                          
                                                            

166 Aisyah Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Quran Al-Karim, Juz Awwal, cet 9, 93. 
167 Abdurrahman, 94. 
168 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Thaha ayat 53. 



 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

         Terjemahnya: 

“Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda”.(Q.S al-Lail 
(92):4)169 

ۚ◌ بَۡأُسُھم بَۡینَُھۡم َشِدیٞدۚ  نٍَة أَۡو ِمن َوَرآِء ُجدُِرۢ َحصَّ تِلُونَُكۡم َجِمیعًا إِالَّ ِفي قُٗرى مُّ َال یُقَٰ
ِلَك بِأَنَُّھۡم قَۡوٞم الَّ یَۡعِقلُوَن    تَۡحَسبُُھۡم َجِمیٗعا َوقُلُوبُُھۡم َشتَّٰىۚ ذَٰ

          Terjemahnya: 

“Mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, 
kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. 
permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka 
itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah”.(Q.S al-Hasyr(59):14).170 

Dua kali lagi dalam bentuk asytat (lebih bercerai-berai) dan 
dinisbahkan sebagai hal (keterangan keadaan):ayat az-Zalzalah dan surah an-
Nur: 

لَّۡیَس َعلَى ٱۡألَۡعَمٰى َحَرٞج َوَال َعلَى ٱۡألَۡعَرجِ َحَرٞج َوَالَعلَى ٱۡلَمِریِض َحَرٞج َوَال 
 َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم ۢ 

           Terjemahnya: 

“tidak ada halangan bagimu makan bersama-sama mereka atau 
sendirian”. (Q.S an-Nur(24):61).171 

Kami tidak memandang takwilan-takwilan ini kembali kepada makna 

penting; akan tetapi semuanya memperkuat pengaruh, ketakutan, dan 

gangguan. Jika tasyattut bermakna bercerai-berai, berserakan dan tersebar 

karena tuntutan keadaan berupa kekacauan, hilanglah kesenangan dengan 
                                                            

169 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Al-Lail ayat 4. 
170 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Al-Hasyr ayat 14. 
171 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S An-Nur ayat 61. 



 
 
 
 
 
 
 
 

jama’ah dan mencari semacam keamanan, meski secara menduga-duga di 

dalam persahabatan dan berkumpul. Mereka pergi secara terpisah-pisah 

“untuk melihat amal mereka”. Dalam sebuah bacaan liyarau a’malahum 

(untuk memperlihatkan amal perbuatan mereka) dengan struktur terketahui, 

akan tetapi jumhur membacanya dengan struktur tak terketahui. Itulah sebuah 

kenyataan struktur kalimat, guna memusatkan perhatian. Manusia pergi di 

dalamnya secara terpisah-pisah, dihalau untuk berkumpul.  

ا یََّرٗه  ةٍ َشر� ةٍ َخْیًرا یََّرٗهۚ َوَمْن یَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ  �فََمْن یَّْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

           Terjemahnya:  

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 
Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.172 

Mitsqal adalah sesuatu yang ditimbang. Ia termuat di dalam al-Qur’an 

delapan kali; dua kali di antaranya digandengkan dengan habba min khardal 

(biji sawi) yang termuat dalam QS al-Anbiya’(21):47, dan QS 

Luqman(31):16. 

Dua ayat di dalam surah az-Zalzalah. Jelaslah bahwa yang dimaksud 

dengan dzarrah di dalam keduanya adalah keringanan timbangan. Namun ada 

orang berusaha menentukan kadar dzarrah dengan pasti. 

Termasuk di dalam Lisanu Al-‘Arab, dari Tsa’lab:”sesungguhnya 

beratnya adalah seper seratus berat biji gandum”.173 

                                                            
172 Al-Qur’an Word Kemenag, Q.S Az-Zalzalah ayat 7-8. 
173 Aisyah Abdurrahman, At-Tafsir Al-Bayani Lil Quran Al-Karim, Juz Awwal, cet 9, 97. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Hayyan di dalam Al-Bahr berkata bahwa sesungguhnya biji itu 

adalah seekor semut yang kecil, merah, dan tipis. Di dalam al-Kasysyaf 

dikatakan bahwa dzarrah adalah semut yang kecil. Dan dikatakan pula bahwa 

dzarr adalah debu yang tampak dalam sinar matahari. Dan yang seperti itu 

termuat pula dalam Tafsir Juz Amma oleh Syaikh Muhammad ‘Abduh.174 

Pendapat-pendapat ini berdekatan, sebagaimana yang dikemukakan 

tafsir masa kini yang dibawa oleh para pembaru. Mereka berpendapat bahwa 

dzarrah adalah atom yang rahasianya baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan 

pada abad kedua puluh ini.  

Bint al-Syathi berpendapat bahwa pembatas para mufassir tentang 

dzarrah tidak berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur’an dan 

keterangan-keterangan yang dikenal. Bahasa Arab memberi makna “dzarr” 

pada segala sesuatu yang menerangkan kelemahan, kekecilan dan keringanan 

timbangan. Dikatakan Dzarartu al-milha, wad daqiqa, wal futat, yang 

artinya,”aku menyebarkan garam, tepung dan sisa-sisanya dengan ujung-

ujung jemari; Dzarrul habau yang berarti debu yang beterbangan tampak 

dalam sinar matahari. Dan bertebarannya semut kecil yang berserakan 

disebutkan dengan dzarr. Di dalam Lisan Al-Arab terdapat ungkapan yang 

tegas bahwa dzarrah tidak mempunyai berat karena terlalu kecil dan 

ringan.175 

Bint al-Syathi lebih suka memahaminya berdasarkan rasa bahasa Arab 

daripada penjelasan-penjelasan al-Qur’an, tanpa memaksa untuk 

                                                            
174 Abdurrahman, 97. 
175 Abdurrahman, 97. 



 
 
 
 
 
 
 
 

memperkirakan timbangan, ukuran dan warna. Orang Arab yang kepada 

mereka beliau diutus sebagai rasul tidak memahami firman-Nya, mitsqala 

dzarrah, kecuali sebagai sesuatu yang sedemikian lemah, ringan lagi kecil, 

sehingga termasuk debu yang tidak perlu ditimbang. 176 

Itulah yang sesuai baik secara materi maupun sebagai keterangan, 

dengan keadaan dan susunan konteks dari guncangan, ledakan, pecahan, dan 

benturan. Maka mereka mengeluarkan beban-beban dan pergi secara terpisah-

pisah dan ditampakkan kepada mereka yang amal baik ataupun yang buruk 

sebesar biji sawi.  

Kemudian, Bint a-Syathi akan mencurahkan pada ikatan keadaan pada 

mitsqala dzarrah di kedua ayat az-Zalzalah dan apa yang timbul di sekitarnya 

berupa perselisihan lama yang dimulai dengan pertanyaan para mufassir dari 

berbagai golongan dan pendapat:”Orang boleh saja mengatakan bahwa amal 

baik orang kafir dihapuskan dengan kekafiran dan amal buruk orang mukmin 

dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar. Tetapi apakah makna al-jaza’ 

(pembalasan) dengan mitsqala dzarrah bagi amal baik dan amal buruk?. 

Untuk memecahkan ikatan keadaan yang diandaikan ini, mereka 

mempunyai beberapa perkiraan. Menurut al-Zamakhsyari dari golongan 

Mu’tazilah pengkhususan pelaku pada dua ayat, maknanya 

adalah:”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi ia termasuk 

dari golongan orang-orang yang beruntung, dan barangsiapa mengerjakan 

                                                            
176 Abdurrahman, 98. 



 
 
 
 
 
 
 
 

kejahatan seberat dzarrah, dia termasuk golongan orang-orang yang 

malang”.177 

Dan keumumannya di dalam ayat ‘wa man ya’mal mitsqala dzarratin 

syarran yarrah’ (barangsiapa melakukan kebajikan seberat biji sawi, niscaya 

ia akan melihatnya), karena ia datang sesudah firman-Nya ‘Yashdurun-nasu 

asytatan liyurau a’malahum’ (orang-orang itu keluar secara bercerai-berai 

untuk diperlihatkan perbuatan mereka). Ibn ‘Abbas berkata bahwa amal-amal 

ini diperlihatkan diakhirat. Maka barangsiapa yang Mukmin, dia akan melihat 

seluruh amal kebaikan di dunianya. Sebab bagi orang mukmin, dosa-dosa 

kecilnya disegerakan untuknya di dunia dalam musibah, penyakit dan lain 

sebagainya. Sedangkan amalnya yang baik atau yang buruk akan 

dilihatnya.178 

Meskipun demikian, keadaan tersebut belum sebagai kepastian, sebab 

dia berhadapan dengan ayat-ayat hukum yang tegas, dan Allah Ta’ala 

memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-

hamba-Nya: 

ِ فَ  ِلَك ِلَمن یََشآُءۚ َوَمن یُۡشِرۡك بِٱ�َّ َ َال یَۡغِفُر أَن یُۡشَرَك بِھِۦ َویَۡغِفُر َما دُوَن ذَٰ قَۡد إِنَّ ٱ�َّ

َالۢ بَِعیدًا    َضلَّ َضلَٰ

           Terjemahnya: 
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“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya”.(QS an-Nisa(4):116).179 

C. Hasil Analisis Penulis 

Bint al-Syathi berpendapat bahwa surah az-Zalzalah adalah surah yang 

mendeskripsikan tentang hari kiamat. Di dalam kitab ini ia menjelaskan beberapa 

kosakata dengan menggunakan ayat-ayat yang berkaitan agar dapat mudah 

dipahami.  

Dimulai dengan kata zulzilat (berguncang), Bint al-Syathi menjelaskan 

kata ini dengan fenomena gaya bahasa yang berlaku untuk keadaan seperti itu 

bahwa datangnya mendadak dan hal itu pasti terjadi, diawali dengan kata idza 

yang mempunyai pengaruh penjelas tersendiri dalam keadaan seperti ini. 

Kemudian dalam ayat kedua terdapat kata atsqal (beban yang berat), makna dari 

beban berat di sini yaitu bumi mengeluarkan sesuatu yang berat yang terkandung 

di dalamnya untuk meringankan beban-beban yang dikandungnya. Pada ayat 

ketiga ada kata insan (manusia), Bint al-Syathi tidak mengkhususkan  manusia 

kafir saja, karena manusia pada umumnya akan merasa takut, cemas, dan tegang 

ketika dilanda guncangan gempa yang dahsyat. Kata yaumaidzin (hari 

sebelumnya), pada hari itu bumi akan melakukan apa yang telah diperintahkan 

oleh Tuhan terhadapnya, dan apa yang ada dalam al-Qur’an yakni keterangan 

tentang hari kiamat yang amat berkesan telah dijelaskan pada hari itu juga. 

Kemudian kata auha (wahyu), pewahyuan di sini tidak dilakukan oleh perantara 

malaikat melainkan bumi menerima wahyu itu secara spontan, dan langsung 

melakukan apa yang diperintahkan yakni bumi yang berguncang dengan 
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guncangan yang hebat, mengeluarkan kandungannya dan menceritakan berita-

beritanya.  

Pada ayat 6 terdapat kata yasdurunnas (manusia keluar dari kuburnya), dan 

asytatt (cerai-berai), makna dari kedua kata tersebut adalah pada hari itu manusia 

keluar dari kuburnya dengan keadaan bercerai-berai, berserakan, dan tersebar, 

karena pada saat itu keadaannya sangat kacau. Kemudian pada ayat 7 dan 8 

terdapat kata mitsqal (sesuatu yang ditimbang), dan dzarrah (ringan timbangan), 

Bint al-syathi memahaminya berdasarkan rasa bahasa Arab daripada penjelasan-

penjelasan al-Qur’an, tanpa memaksakan untuk memperkirakan timbangan, 

ukuran, dan warna. Orang Arab yang kepada mereka Nabi diutus sebagai rasul 

tidak memahami Firman Allah, mitsqala dzarrah, kecuali sebagai sesuatu yang 

sedemikian lemah, ringan lagi kecil, sehingga termasuk debu yang tidak perlu 

ditimbang.   

Bint al-Syathi mengemukakan pendapat mufassir lain yang 

mempermasalahkan antara amal baik dan amal buruk terhadap orang-orang kafir 

dan orang-orang mukmin, dikatakan bahwa amal baik orang kafir dihapuskan 

dengan kekafirannya dan amal buruk orang mukmin dihapuskan dengan menjauhi 

dosa-dosa besar. Sementara itu Bint al-Syathi tidak memperpanjang perdebatan 

karena menurutnya tidak ada hubungan antara balasan dan hukuman. Ia hanya 

menjelaskan pada ayat 6 terdapat saksi bahwa keadaan tersebut berhubungan 

dengan penglihatan manusia akan amalnya yang dihadirkan secara cermat, dan 

semua amal baik kecil maupun besar akan diperlihatkan kepada pelakunya.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

      PENUTUP    

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam 

skripsi ini adalah :  

Az-Zalzalah menurut bahasa berarti “gerakan yang keras dan guncangan 

yang dahsyat”, dan dalam al-Qur’an terdapat beberapa deskripsi tentang az-

Zalzalah yaitu deskripsi tentang ketakutan yang terbesar, keadaan yang keras, 

kesal, sangat membingungkan, seperti dalam kengerian perang. Bint al-Syathi  

menjelaskan bahwa  Q.S az-Zalzalah adalah surah yang menjelaskan tentang 

guncangan, di dalamnya juga menceritakan kejadian alam serta peristiwa-

peristiwa besar, berbahaya, misalnya bumi yang terus-menerus berguncang 

karena diguncang gempa, gunung-gunung beterbangan, serta bintang-bintang 

yang berserakan. Semua itu terjadi, dan begitu dahsyat, sehingga mampu 

menghilangkan kesadaran seseorang. Bint-al-Syathi  menerangkan tanda-tanda 

kejadian itu, dengan memilih beberapa surah yang berkaitan serta menjelaskan 

kosakata yang maknanya berbeda sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bint al-Syathi, dimulai dengan kata zulzilat (berguncang), atsqal (beban yang 

berat), yaumaidzin (hari sebelumnya), auha (wahyu), yasdurunnas (manusia 

keluar dari kuburnya), dan asytatt (cerai-berai), dan diakhiri dengan kata mitsqal 

(sesuatu yang ditimbang), dan dzarrah (ringan timbangan). Bumi adalah subjek, 

yang pasti akan melakukan apa yang ditentukan oleh ungkapan-ungkapan tentang 

hari akhir. Keterangan tentang hari kiamat yang amat berkesan, sekaligus 

menakutkan itu tidak akan lenyap dari manusia begitu saja. Bumi yang 

berguncang dengan guncangannya yang hebat, mengeluarkan kandungannya dan 

menceritakan berita-beritanya.  

A. Saran  

Untuk memahami arti kata-kata yang termuat dalam kitab suci itu harus 

dicari arti linguistik aslinya yang memiliki rasa ke Araban kata tersebut dalam 

berbagai penggunaan material dan figuratifnya. Demikian makna al-Qur’an diusut 

melalui pengumpulan seluruh bentuk kata itu dalam al-Qur’an, dan mempelajari 

konteks spesifik kata itu dalam ayat-ayat dan surah-surah tertentu serta konteks 

umumnya dalam al-Qur’an.  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapar memberi gambaran 

mengenai kejadian serta peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. 

Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berupaya 

semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada baik dari segi 

keilmuan maupun dari segi referensi yang dapat dijangkau, jika penulis benar 

maka itulah yang penulis harapkan, bila ternyata tidak demikian maka penulis 

memohon ampun dan petunjuk kepada Allah atas dosa dan kekhilafan penulis. 

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat dan sebagai batu loncatan bagi yang lainnya, 



 
 
 
 
 
 
 
 

dan bagi yang hendak melakukan penelitian serupa dan dengannya turut 

melengkapi kekurangan dalam tulisan ini.  
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