
 

 

ABSTRAK 

Millah Maryam As-Sa’idah, Tafsir Alquran dalam Website Muslim.or.id (Studi pada Sumber, 

Metode dan Corak) 

 

Dalam penelitian ini penulis meneliti terhadap satu website yaitu muslim.or.id. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengkaji tentang; 1) teknik dan sistematika penulisan 

penafsiran Alquran dalam website muslim.or.id; (2) sumber, metode dan corak penafsiran yang 

digunakan dalam website tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif-analitis yaitu mencoba mendeskripsikan 

metodologi penafsiran Alquran dalam website muslim.or.id lalu dianalisis secara kritis. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) Penulis mengungkapkan metodologi tafsir dari beberapa 

pandangan tokoh tafsir (2) mengumpulkan penafsiran pada website muslim.or.id (3) 

menganalisis metodologi penafsiran Alquran dalam website muslim.or.id (4) menarik 

kesimpulan atas dasar data-data yang telah diteliti. 

Teknik dan sistematika penulisan penafsiran Alquran dalam website muslim.or.id yaitu, 

ayat yang dikaji sesuai dengan tema pembahasan, penulis artikel selalu mencantumkan sumber 

yang mereka gunakan dan penafsiran Alquran merupakan hasil dari beberapa cara yaitu: (1) 

pemikiran sendiri (2) hasil dari kajian yang diikuti (3) menggunakan pendapat mufassir klasik 

(4) menggunakan kitab selain tafsir dan (5) menterjemahkan dari website asing berbahasa Arab. 

Penulis menganalisis penafsiran Alquran yang terdapat dalam website muslim.or.id 

sumbernya adalah tafsir bi al-ma’thūr dan bi al-ra’yi, karena dalam menafsirkan ayat Alquran 

para penulis artikel menggunakan Alquran, hadis, kitab hadis, sharah hadis, dan kitab tafsir yang 

bersumber bi al- ma’thūr juga menggunakan rasio  para penulis artikel dan menggunakan kitab 

yang bersumber bi al-ra’yi. Kemudian kitab tafsir yang sering digunakan adalah Al-Ṭabarī, Al-

Qurṭubī, Ibnu Kathīr, Al-Baghawī, Al-Alūsī, Al-Sa’dī dan ‘Ali Al-Ṣabunī. Adapun metode 

penafsiran yang digunakan para penulis artikel website muslim.or.id adalah metode mauḍu’i dan 

muqaran. Bentuk metode mauḍu’i yang digunakan adalah menafsirkan satu surat dengan 

menyeluruh dan utuh. Metode muqaran yang digunakan adalah; (1) menguraikan ayat-ayat yang 

redaksinya berbeda namun membicarakan persoalan yang sama (2) membandingkan penafsiran 

mufassir mengenai ayat tertentu, lalu penulis artikel mengambil kesimpulan dari beberapa 

penafsiran tersebut. Penelitian selanjutnya adalah corak, corak penafsiran Alquran dalam website 

muslim.or.id adalah ijtima’i, karena penafsiran Alquran yang mereka publikasikan berusaha 

menjawab problematika yang sedang dihadapi umat Islam pada masanya. 
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