
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Baḥraini merupakan bentuk mutsana dari kata al-Baḥr (laut). Kata Baḥr 

dalam Alquran terulang sebanyak 33 kali. Sedangkan kata Baḥrain (dua lautan) di 

dalam Alquran terulang sebanyak 5 kali.
1
 Dalam kamus al-Munawwir Al-Baḥr 

merupakan jamak dari kata abharu-buhuru-biharu yang berarti laut. Laut 

merupakan perairan yang lebih sempit dari samudera dan terdiri atas laut 

pertengahan, laut pedalaman, dan laut tepi. Berdasarakan proses terjadinya, laut 

dibedakan menjadi dua, laut transgresi dan laut insgresi.
2
 Studi-studi modern telah 

membuktikan bahwa meskipun laut-laut yang ada di bumi tampak sama dan 

sejenis, tetapi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang cukup besar di antara 

laut-laut tersebut. Di daerah pertemuan dua lautan yang berbeda juga terdapat 

pembatas di antara keduanya. Pembatas inilah yang memisahkan dua laut tersebut, 

di mana setiap laut memiliki suhu, kadar garam (salinitas), dan kepadatan massa 

yang berbeda dari laut yang lain. Misalnya di antara laut air Laut Mideterania 

yang hangat dan asin sedangkan air samudra Atlantik yang   dingin dan 

berkepadatan massa rendah, yang terdapat pembatas diantara keduanya.
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Pada dasarnya semua kejadian baik itu fenomena dua lautan yang terpisah maupun 

fenomena yang lainnya merupakan kehendak Allah swt, dan hal inilah yang mendasari 

bagaimana manusia menyikapi ini semua. Di satu sisi manusia menganggap semua fenomena 

yang terjadi merupakan kehendak dan kemukjizatan Allah swt, yang dimana Allah telah 

mengkabarkan semuanya di dalam kitab suci Alquran, sehingga Alquran mampu menjawab 

semua fenomena-fenomena fakta ilmiah yang terdapat di dalam lautan. Kemudian sebagian 

orang lagi tidak menerima pernyataan bahwa semua ini sebagai kemukjizatan tanda-tanda 

kekuasaan Allah swt, dan Alquran bukanlah buku ilmiah sebagaimana yang dipahami orang saat 

ini. Namun Ia kitab yang diturunkan Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia, yang 

mengandung berbagai fakta ilmiah di dalamnya.
4
 

Telah ditemukan suatu fenomena yaitu tentang fenomena alam “sungai di dalam laut” di 

Canote Angelita, Mexico.
5

 Fenomena ini ditemukan oleh Mr.Conteu, ia seorang ahli 

Oceanografer dan ahli selam terkemuka di Negara Prancis. Di dalam laut terdapat air tawar yang 

tidak bercampur dengan air laut. Ia mulai memikirkan dan mencari jawaban mengapa demikian, 

namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
6
 Sampai suatu ketika ia bertemu dengan 

seorang profesor muslim dan menjawab dengan firman Allah dalam surah al-Rahman ayat 19-20 

dan surat al-Furqan ayat 53 : 

  َمَزَج اْلبَْحَزْيِه يَْلتَِقيَاِن بَْيَنُهَما بَْزَسٌخ ال َيْبِغيَانِ 

“Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada 

batas yang tidak dilampaui masing-masing” (QS 55 : 19-20).
7
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“Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi 

segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang 

menghalangi.” (QS 25 : 53).
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Dari ayat-ayat inilah beberapa mufassir terdapat kontroversi dalam menafsirkan Baḥrain 

(dua laut) dengan makna yang berbeda-beda. Seperti di dalam kitab Tafsir al-Misbah yang 

menerangkan bahwa Baḥrain adalah Sungai Eufrat di Irak dan teluk Persia di pantai Basyah serta 

daerah di sekitar kerajaan Baḥrain dewasa ini.
9
 Selanjutnya ada juga yang memahami kedua laut 

yang dimaksud adalah lautan yang memenuhi tiga perempat bumi ini serta sungai yang 

ditampung oleh tanah dan yang memancarkan hmata air-mata air serta sungai-sungai yang besar,  

yang kemudian mengalir ke laut.
10

 Ada lagi yang menafsirkan bahwa Baḥrain bertemunya dua 

laut tapi tidak bercampur airnya, diartikan dengan muara sungai, di mana terjadi pertemuan 

antara air tawar dari sungai serta air asin dari laut.
11

 Tetapi berbeda dengan al-Alusi, yang 

menjelaskan bahwa Baḥrain adalah Baḥr sama wa Baḥr al-ardh. 

Alam semesta dan segala macam fenomena yang ada di dalamnya adalah suatu objek yang 

mengajak manusia untuk berpikir. Manusia dituntut untuk tidak memikirkan tentang dzat Allah 

karena itu adalah suatu hal yang hanya membuang-buang waktu, akan tetapi manusia dituntut 

untuk mencurahkan potensi akalnya supaya dapat memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di 

langit dan yang ada di bumi serta yang ada dalam diri manusia itu sendiri.
12

 Sehingga Allah swt 

akan menunjukkan suatu kesimpulan bahwa di antara penciptaan itu semua terdapat hikmah dan 

menyadari bahwa segala sesuatu merupakan ciptaan-Nya dan tidak ada yang sia-sia.  
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Dari urain di atas, maka timbul pertanyaan mengapa Baḥrain (dua laut) tersebut airnya 

tidak bercampur, dan apakah ada hubungannya fenomena alam tersebut dengan Baḥrain yang 

tertera dalam kitab suci Alquran atau itu hanya suatu fenomena yang kebetulan saja, ataukah 

merupakan kemukjizatan Alquran yang baru bisa terungkap hanya dengan penemuan 

ilmiah/sains (ilmu pengetahuan) atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana kita harus bisa 

membaca ayat-ayat di sekeliling-Nya. 

Dalam kajian ini banyak tokoh yang membahasnya, yang berkaitan erat dengan ilmu 

keilmiahan ini. Dan hal ini mendorong penulis untuk mencari tokoh yang menafsirkan ayat-ayat 

tentang Baḥrain ini (dua lautan)  dengan pendekatan logika namun tetap berbau sufistik untuk 

mengungkap makna tersurat dan tersiratnya. Dan penulis menemukan tokoh dari kalangan 

mufassir yang memiliki ketertarikan untuk mendalami kejadian-kejadian alam yang dituangkan 

ke dalam sebuah karya tafsir yang diberi nama tafsir Ruh al-Ma’ani, karya  Al-Alusi. Dan 

menjadi sebuah produk tafsir baru yang membahasnya  lebih kedalam nuansa shufi-isyari. 

Meskipun al-Zahabi menyatakan bahwa tafsir Ruh al-Ma’ani tidak dapat dikategorikan sebagai 

isyari dan memasukannya kedalm tafsir bil al-ra’y al-mahmud (tafsir berdasar ijtihad yang 

terpuji).
13

 

Jika dilihat dari tokoh mufassir, banyak mufassir yang membahas kata Baḥrain, 

diantaranya, Fakhru ar-Razi, Quraish Sihab, Ibnu Katsir. Tetapi, penulis lebih tertarik untuk 

memilih tafsiran Al-Alusi untuk dijadikan sandaran bagi penulis menjelaskan ayat-ayat tentang 

Baḥrain (dua lautan). Karena Al-Alusi dalam menafsirkan ayat, selain mengungkap makna 

tersuratnya,
14

 beliau juga mengungkap makna-makna isyari dari ayat-ayat tersebut. Menekankan 
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pada logika namun tetap berbau sufistik, meskipun secara episteme kedua hal tersebut (logika-

sufistik) mempunyai bangunan yang cenderung bertentangan, namun kita tidak akan menjumpai 

di dalam tafsir Ruh al-Ma’ani tersebut. Sebab ra’yi disini digunakan untuk menjelaskan 

keseluruhan ayat yang di tafsirkan dan ini menjadi nilai tambah bagi beliau. Maka perlu adanya 

pemahaman yang lebih mendalam bagi mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kata 

Baḥrain (dua lautan) ini, perlu adanya penjelasan yang rinci untuk membahasnya secara 

sistematis dan menyingkap makna-makna dibaliknya. Maka, dalam masalah ini penulis tergerak 

untuk mencari dan meneliti bagaimana Al-Alusi menyingkap ayat-ayat tentang kata Baḥrain 

(dua lautan) dari sisi tersurat dan tersiratnya. 

Dari paparan diatas, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi di 

lautan yang salah satunya (dua lautan) yang tidak bercampur itu, adalah kemujizatan atau tanda-

tanda kekuasaan Allah yang harus kita baca sebagai bukti bahwa Allah yang menguasai dunia 

ini, yang maha mengatur segala yang ada di muka bumi. Betapa rumitnya dan teraturnya alam 

semesta ini. oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul sebagai berikut “Penafsiran 

Baḥrain Dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani Karya Al-Alusi)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis deskripsikan diatas, maka penulis kemudian 

merumuskan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penafsiran Baḥrain dalam tafsir Ruh Al-Ma’ni karya Al-Alusi? 

2. Apa makna Baḥrain  dibalik penafsiran al-Alusi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 



 

 
 

1. Untuk mengetahui penafsiran Baḥrain dalam tafsir Ruh Al-Ma’ani karya Al-Alusi 

2. Untuk mengetahui makna Baḥrain dibalik penafsiran Al-Alusi 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah dalam 

bidang ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini di harapkan 

menjadi kontribusi analisis bagi para pengkaji Alquran dan Tafsir dalam proses penelitian 

atas penafsiran Al-Alusi tentang makna kata Baḥrain dalam tafsir Ruh al-Ma’ani. 

2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan masyarakat luas yaitu 

umat islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Untuk membuka cakrawala 

setiap orang bahwa Alquran tidak hanya berisi ayat-ayat seputar ibadah saja melainkan lebih 

dari itu, yakni mencakup pula isyarat-isyarat tentang fenomena alam yang ada di sekitar kita. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar sarjana Agama 

pada Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam hal ini untuk memecahkan masalah atau persoalan dalam mencapai tujuan 

sebagaimana yang diungkapkan di atas, maka perlu adanya tinjauan pustaka guna mendapat 

kerangka berpikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil sebagaimana di 

ungkapkan. 

Pembahasan tentang makna kata Baḥrain masihlah tidak banyak dijumpai dalam penelitian 

skripsi khususnya di jurusan ilmu al-Qur’an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. Ini dilihat dari katalog buku skripsi belum menemukan pembahasan 



 

 
 

tentang kata Baḥrain ini. Namun penulis menemukan beberapa referensi yang telah membahas 

masalah tersebut, di antaranya terdapat suatu penelitian dalam bentuk skripsi “Makna kata al-

Baḥrain dalam Al-Qur’an dari Sudut Ilmu pengetahuan (Studi Kemukjizatan Ilmiah al-Qur’an)”. 

Karya Erik Widi Riyanto. Didalamnya sangat berguna bagi penulis untuk memberikan 

pemahaman tentang bagaimana Alquran memandang kata Baḥrain ini, walaupun tidak 

dipusatkan di satu tokoh. 

Dalam jurnal yang berjudul “Melacak Pemikiran Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani”. 

Karya Yeni Setianingsih. Dalam jurnal ini, terdapat sedikit pemahaman  Al-Alusi tentang  kata 

Baḥrain dan penafsirannya tetapi tidak dijelaskan secara mendetail. 

Kemudian buku, “Buku Pintar Sains dalam al-Qur’an,  Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman 

Allah”, Karya Dr. Nadiah Thayyarah, buku ini memuat tentang fenomena alam termasuk tentang 

feomena dua lautan yang terpisah yang dikisahkan dalam al-Qur’an. 

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji di atas, kajian rencana penelitian penulis adalah 

“Penafsiran Baḥrain dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani Karya Al-Alusi” kajian ini belum pernah 

di bahas sebelumnya. Maka dengan itu. Rencana penelitian ini layak untuk dikaji lebih lanjut 

karena belum pernah ada yang membahasnya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pemaknaan terhadap lafal  بحزيه , bahwasannya lafadz tersebut bentuk mutsana yang 

mempunyai arti “dua lautan”, asalnya adalah بحز yang berarti "Laut”, kalau jamaknya 

mempunyai tiga bentuk yakni أبحز وبحىر وجار .
15

 Kata laut sudah tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat, dimana laut mempunyai banyak air, namun perlu digaris bawahi bahwa laut berbeda 
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dengan samudera dan sungai, yang mana laut memiliki rasa asin
16

sedangkan sungai rasanya 

tawar, dan samudera memiliki keluasan yang sangat luas dibanding dengan laut pada umumnya. 

Alquran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Penelitian 

ini ingin menunjukan bahwa fenomena dua lautan ini merupakan sebuah kemujizatan tanda-

tanda kekuasaan Allah yang harus kita baca dan tafakuri atas setiap kejadiannya,  tidak hanya di 

pahami secara rasional saja tapi juga dipahami makna dibaliknya  (isyari). Fenomena dua lautan 

yang tidak bercampur itu terjadi sebagai bukti kekuasaan Allah yang sudah tertera dalam 

Alquran, jauh sebelum para ilmuwan membuktikan dengan ilmu sainsnya. 

Namun kebanyakan manusia melihat semua fenomena yang terjadi, terutama fenomena 

dua lautan ini  hanya sebatas dengan mata lahirnya saja tanpa memakai mata batinnya. Sebagian 

hanya cukup memahami dengan bukti teori ilmu pengetahuan saja, tanpa mau memahami makna 

dibaliknya. Oleh sebab itu, permasalahan ini memerlukan suatu jawaban yang dapat menjadi 

pegangan bagi umat, apakah Allah membuat fenomena dua lautan ini hanya sebatas agar 

manusia tahu, atau justru ada makna tersembunyi dibalik penciptaan-Nya itu yang tidak semua 

orang dapat memahaminya. Maka dari itu, pada penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada 

dua kajian teori, yang pertama mengenai fenomena dua lautan secara ilmiah, dan yang kedua 

teori tafsir maudhu’i (tematik) dalam kajian ayat-ayat tentang makna kata al-Baḥrain (dua 

lautan). 

Pada awalnya langkah penulis akan lakukan penelitian ini dengan penggambaran makna 

kata Baḥrain secara umum. Menurut kajian ilmiah, laut mempunyai fisika dan kimia yang tidak 

homogen. Ketidak homogenan inilah yang menyebabkan laut bergerak dinamis. Proses yang 

memicu pergerakkan yaitu angin dan gradien desitas dalam arah horizontal dan melibatkan bumi 
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atau gaya coridis, topografi dasar laut maupun hubungan satu sama lain antar laut.
17

 Akan tetapi 

beda halnya dengan lautan yang berada di selat Giblartar, yakni pertemuan antara laut Atlantik 

dan laut Mediterania, yang mana keduanya bertemu namun tidak bercampur. Keadaan ini terjadi 

karena adanya perbedaan suhu salinitas diantara keduanya. Perlu diketahui bahwa apabila 

merujuk pendapat menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabriy bahwa yang 

dikehendaki dengan hata abluga majma al-Baḥraini adalah dua laut : laut Faris di arah barat dan 

laut Faris yang berada diarah Timur. 
18

 

Kemujizatan Alquran telah menggemparkan dunia, dimana dua air yang berdampingan 

tidak saling bercampur satu sama lainnya karena mempunyai dua sifat yang berbeda, bagaikan 

air dan minyak, sungguh tidak dapat di nalar oleh logika seorang manusia. Apabila kita 

mempraktekkan dengan  membawa segalas air tawar dan segelas air asin, dan selanjutnya di 

satukan dalam bejana maka hasil air tersebut akan bercampur. Sehingga oceanographer Perancis 

terkemuka, Jacques Yves Couteau setelah menemukan fenomena tersebut, ia langsung 

tercengang ketika mengetahui bahwa penemuannya sudah jauh lebih dulu tercantum di dalam 

Alquran 1400 tahun lalu. “jika benar bahwa ini telah ada di dalam Alquran, maka aku bersaksi 

bahwa hal itu (alquran) tidak lain kecuali dari Allah dan Muhammmad adalah utusan-Nya,” kata 

Conteau.
19

  

Kemudian penulis akan mengklasifikasikan ayat-ayat dalam Alquran yang berkaitan 

dengan makna dua lautan. Penulis menemukan beberapa ayat yang membicarakan tentang dua 

laut diantaranya : al-Kahfi ayat 60, Furqan ayat 53, al-Naml ayat 61, al-Fathir ayat 12 dan ar-

                                                           
17

 Kementerian Agama RI. Penciptaan Bumi dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains, (Jakarta: Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Idonesia, t.th), h. 100 
18

 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabriy, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an ath’Thabariy, jilid 19 

(Beirut : Dar al-Fikr,1988), h.300. 
19

 Nadiah Tayyarah, Sains dalam al-Qur’an: Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah (Jakarta: Zaman, 2013), 

h.537 



 

 
 

Rahman ayat 19. Dalam konteks ini ayat-ayat yang berkaitan dengan dua lautan kemudian 

menganalisisnya dengan penafsiran Al-Alusi dari perspektif tafsir tematik (maudhu’i). Dalam 

bagian ini, penulis akan meneliti dan menghasilkan rangkaian kajian tafsir dengan memunculkan 

makna yang terkandung tentang dua lautan tersebut.  

Kemudian contoh penafsiran tafsir Al-Alusi dalam Ruh al-Ma’ani surah Ar-Rahman ayat 

19 : 

 َمَزَج اْلبَْحَزْيِه يَْلتَِقيَانِ 

“Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,”
20

 

 

Al-Alusi menafsirakan kata “Muraja al-Baḥrain” dengan mengalirnya dua lautan dari 

aliran daratan dan laut, yaitu lautan yang tawar dan lautan yang asin. Dua lautan yang dimaksud 

adalah laut Persia dan laut Romawi yang bertemu di Tengah. Pendapatnya ini dikuatkan dengan 

riwayat Qatadah yang menafsirkan ayat tersebut dengan menghubungkannya dengan surah al-

Furqan ayat 53, sebab menurutnya ayat Alquran itu sebagian menjelaskan sebagian yang lain. 

Sedangkan makna batin atau penafsiran isyari dari “dua lautan” tersebut  menurut Al-Alusi 

dalam ayat tersebut adalah “lautan langit yang kuat berada di atas dan lautan dunia yang kuat 

berada dibawah”,.
21
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F. Langkah Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode descriptive analysis. Yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk mengangkat pemikiran dari tokoh yang diteliti pada satu tema 

yang telah ditentukan, kemudian penulis akan menganalisisnya dengan merekonstruksi dan 

menghubungkan secara cermat berbagai data dalam bentuk pernyataan dan pendapat-pendapat. 

2. Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan data kualitatif, menurut Septiawan dalam bukunya Menulis 

Ilmiah Metodologi Penelitian Kuatlitatif  bahwa, di dalam metode kualititaf, peneliti mengkaji 

berbagai literatur, dan menggunakannya, untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam 

penelitiannya, sekaligus pula mendapatkan jawaban dari berbagai hal yang telah ditemukan 

selama penelitian.
22

 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni (primer dan sekunder) 

a. Data primer 

Yang dimaksud data primer adalah penafsiran Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh al-Ma’ani. 

Kitab ini adalah tumpuan utama dalam penelitian penulis 

b. Data Sekunder 

                                                           
22

 Septian Santana K. Menulis Ilmiah Metodolog Penelitian Kualitatif. Edisi ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2010),h.10 



 

 
 

Yang dimaksud adalah kitab, buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan situs web yang 

sesuai dengan Rumusan Masalah yang akan dikaji. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah library research. Maka dalam pengumpulan data di bagi 

menjadi dua sumber : pertama ; sumber data primer yaitu kitab tafsir Ruh al-Ma’ani. Data ini 

merupakan tumpuan utama penulis dalam mencari makna tentang makna kata Baḥrain dalam 

tafsirnya. Kemudian Alquran dan terjemahnya yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang dua lautan, 

kitab tafsir, kitab-kitab asbab  nuzul. Kedua, sumber data sekunder yaitu buku-buku ataupun 

tulisan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 

5. Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, selanjutnya 

data tersebut disajikan secara sistematis dengan menggunakan teknik content analisys (analisis 

isi) dengan pendekatan Maudhu’i yaitu lagkah-langkah tafsir maudhu’i, yaitu menghimpun ayat-

ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan topik 

masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut. 

Sedangkan metode analisis digunakan utuk melakukan pemeriksaan (analisis) secara 

konsepsional atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakn dan pernyataan-

pernyataan yang dibuat. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah proses penelitian dan agar masalah yang diteliti dapat dianalisis 

secara mendetail dan tajam. Maka penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagi berikut : 



 

 
 

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, penulis membahas teori tentang 

Baḥrain dalam ilmu kelautan (oceanographie) dari mulai definisi sampai faktor-faktor yang 

menyebabkan dua laut tersebut tidak bercampur. Kedua, teori tentang makna term Baḥrain 

menurut para mufassir. 

BAB III : Dalam bab ini penulis  akan menjelaskan biografi Al-Alusi dan Karakteristik 

kitabnya, tafsir Ruh al-Ma’ani. 

BAB IV : Merupakan pokok penelitian yaitu analisis kata Baḥrain menurut Al-Alusi. 

Pembahasan mengenai analaisis dari penafsiran Al-Alusi terkait makna Baḥrain dalam tafsir Ruh 

Al-Ma’ani. 

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang diangkat. Serta pada bab ini dimasukan saran, agar penelitian ini dapat 

dikomentari, dan diberikan pengarahan sehingga penelitian ini menjadi lebih baik. 

 


