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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langit adalah ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat beradanya

bulan, bintang, matahari dan planet-planet lain.1 Langit yang membentang kokoh

sebagai atap bagi bumi yang terhampar luas merupakan tanda dari tanda-tanda

keagungan pencipta-Nya,2 yang telah menciptakannya dengan penuh keseimbangan.3

1Dept. Dik. Bud, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1989 M), cet ke- 2,
494.

2Allah berfirman:

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.” [Q.S Al-baqarah {2}:
22].

3Allah berfirman:

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan
Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah
kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?” [Q.S Al-Mulk {67}: 3].
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Langit yang telah Allah tinggikan tanpa tiang4 serta menahannya agar

tidak menimpa penduduk bumi,5 merupakan ketentuan yang telah ditetapkan sejak

50.000 tahun sebelum diciptakan, seluruhnya tercatat dalam lembaran yang terjaga.

Rasulullah bersabda:

�asulull �欠 ��ul� �欠 lϠ���l� �Ϡs �˴ϋl� �lϠ�l� ����l s˴�� �Ϡs˴ ���sϋll �Ϡs˴ �欠 �Ϡs˴ll sϠll

lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎ�usϤl͉ s䗰lm lΎs l˴� �Ύ�˶llϤs�� l�͉���lΩlΎ �欠 lήlϳl˶ � ��Ϡ��Ωl͉ �l��ul�l�
6 �˴�lϋs�� �lull �a� s˵�lll� �lϠ�l� �˴�l�l� l s˴�lm lϠu�ΎsϋlϤ�˴

“Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash dia berkata; "Saya pernah mendengar

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah menentukan

takdir bagi semua makhluk lima puluh tahun sebelum Allah menciptakan

4Allah berfirman:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di
permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan
padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan
padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.” [Q.S Fatir {31}: 10].

5Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya
akan lenyap tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” [Q.S Fatir {35}: 41].

6Muslim bin Al-Hajja<j, Al-Musnad’ Al-S{ahi>h Muslim, (Beirut: Da>r Ihya Al-Turath Al-‘Arabi,
tth), vol. 4, 2044, 2653.
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langit dan bumi.' Rasulullah menambahkan: 'Dan Arsy Allah itu berada di

atas air.”

Langit dengan tujuh lapisnya7 telah Allah bangun lengkap beserta pintu-

pintunya8 sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan,9 dan

mentadaburi Firman-firman-Nya.

Bumi adalah planet tempat kita hidup,10 bagaikan daratan raksasa yang

telah Allah tundukan11 dengan dipancangkan gunung-gunung di atasnya, dan

7Allah berfirman:

“Dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh” [Q.S Al-Naba {78}: 12].
8Allah berfirman:

“Dan dibukalah langit, Maka terdapatlah beberapa pintu” [Q.S Al-Naba {78}: 19].
9Allah berfirman:

“Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami
meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?” [Q.S Qaf
{50}: 6].

10Dept. Dik. Bud, Kamus besar Bahasa Indonesia, 136.
11Allah berfirman:

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan
bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke
bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang kepada manusia.” [Q.S Hajj {22}: 65].
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menjinakkannya sebagai tempat menetap bagi manusia yang tiada lain hanya untuk

beribadah kepada-Nya.12

Bumi yang dijadikan tempat berpijak13 dan keluar dari padanya mata air

yang menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan,14 merupakan karunia Allah yang

diperuntukan bagi manusia, sebagai sarana agar mereka bertaqwa kepada-Nya.

12Allah berfirman:

“Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-
sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan
menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan
(sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.” [Q.S Al-Naml {27}: 61].

13Allah berfirman:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan
makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.” [Q.S Al-Mulk {67}: 15].

14Allah berfirman:

“Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan
(menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh.” [Q.S
Al-Nazi’at {79}: 30-32].
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Bumi dengan tujuh lapisnya,15 yang tersimpan berbagai mineral dalam

perutnya sebagai rizki bagi manusia, agar mereka senantiasa bersyukur dan

senantiasa mengingat bahwa asal mula mereka dari sari pati tanah16 dan kembali

menghadap Rabb mereka.17

Langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduannya, telah Allah

ciptakan selama 6 hari atas ketegasan Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan

pada 7 tempat dalam Al-Quran, sebagai berikut:

[Q.SAl-‘Araf {7}: 54].

15Allah berfirman:

“Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah Berlaku padanya, agar
kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-
Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”[Q.S Al-Talaq {65}: 12].

16Allah berfirman:

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.” [Q.S
Al-Mukminun {23}: 12].

17Allah berfirman:

“Mengapa kamu kafir kepada Allah, Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu,
kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan?.” [Q.S Al-Baqarah {2}: 28].
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��s�l s˴�� �lull �l�lϳs�� ���� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎlulέ ������ ��� ��� �˸˴l� �䗰�⿏

l�lm �ϩ��sΎl �˸˴ ˴Ε�l��ϤlΎ�Ύ lϡ���˵���l� l�lϋlΩs��l� lβsϋ�Ϥ��l� �͊�u��l �a�˴�us˵l͉ l��l����� lΎsu�u�� ��Ϥs��͉

lϠu�ϋl��l s˴�� ˵�l� ��� l l˴��l˴l� ��sΎls��l� �ΎsulϤs�� �al�
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan
bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan
malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada
pemerintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.”

[Q.S Yunus {{10}: 3]

��s�l s˴�� �lull �l�lϳs�� ���� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎlulέ ������ ��� ��� �˸˴l� �䗰�⿏

l䗰���� l˶�l� ll�lm �ϩ��Ϡ� s˴l�l� s��˸˵˴l� ��� ��� �˸�lΪ �a�˶sΪ�⿏ �Ϡs l˴˴ sϠ�Ύ ���⿏ ˴Ϫu��l˵ sϠ�Ύ �lΎ l�sΎls�� ���Ϸ˴lϠ�͉
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi
dalam 6 hari, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala
urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi Syafa’at kecuali sessudah ada
izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah
Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?.”
[Q.S Hud {{11}: 7]

s��˸˵͉lm s�� l˶��us˴lu�� �˴�lϋs�� �lull �a� s˵�ll l䗰�l˶l� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎlulέ ������ l���l�

���⿏ �l�l� s䗰�⿏ ����l�l˶ lϠ͉����� �Ϡl���Ωlul� �Εs�lϋs�� �Ϡs l˴˴ sϠ�Ύ l䗰����� s˴˴lΎ s�� �˸˶�⿏ lϠsu�� sϠ�˵l�l� ͊lϋll �ϠlΎslm

�Ϡu� �˴Ύ ��s˴��
“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah
singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara
kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk
mekah): ‘Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati’, niscaya
orang-orang yang kafir itu akan berkata: ‘Ini tidak lain hanyalah sihir yang
nyata.”
[Al-Furqan {25}}: 59]

�Ϡlϋs���� ��s�l s˴�� �lull �l�lϳs�� ���� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� �lϋ��l�sul˴ �lΎl� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎlulέ ������

�͊�u�˴lέ �a�˴ sϠl s˸��l�
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“Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya

dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas ‘Arsy Al-Rahman, maka

tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad)

tentang Dia.

[Al-Sajdah {32}}: 4]

s�� l˸� �lΎ ��s�l s˴�� �lull �l�lϳs�� ���� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� �lϋ��l�sul˴ �lΎl� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎlulέ ������

l䗰���� l˶�lϳl� ll�lm ˴Ϫu��l˵ l�l� ˴Ϸ���l� sϠ�Ύ �a�˶��� sϠ�Ύ
“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara

keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak

ada bagi kamu selain dari padanya seorang penolongpun dan tidak (pula)

seorang pemberi syafa'at.Maka Apakah kamu tidak memperhatikan?”

[Qaf {{50}: 38]

˴������ sϠ�Ύ �l��ΎlΎ �lΎl� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� �lϋ��l�sul˴ �lΎl� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� �l�sΩlulέ sϠlΩl�l�

“Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada

antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.”

[Al-Hadid {{57}}: 4]

��� �D�ul͉ �lΎ ��lus l˴͉ ��s�l s˴�� �lull �l�lϳs�� ���� ˴ϡ��͉lm ���ϳ�� ��� lνs�ls��l� �Ε�l��lϋ�Ύ�� lΎlulέ ������ l���

s��ϳs��˶ �lΎ lϠs͉lm s�� l˸ l˴Ύ l���l� �l�u�� � �˴�s l˴͉ �lΎl� �˴�lϋ�Ύ�� lϠ�Ύ �Ϡ� s˶�l͉ �lΎl� �l�s��Ύ � �˴�sϤl͉ �lΎl� �νs�ls��

��u��l˴ l䗰��ulϋs l˴� �lϋ�˴ ���l�

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari: kemudian Dia

bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi
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dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang

naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa penciptaan langit dan

bumi dalam masa 6 hari sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal, karena

tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

Allah berfirman:
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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan
bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa masa penciptaan langit dan

bumi serta di antara keduanya dalam 6 hari, namun mereka berbeda pandangan

dalam menetapkan permulaan penciptaan. Diangkatnya permasalahan ini bermula

dari hasil muthalaah penulis terhadap kitab 䗰ࠀ�Ω��˴ 䗰ࠀ�Ω�� ���͉⿏ �� 䗰�u˴�� ˴��⿏m,

karya Al-Shinqit{i pada jilid 4, halaman 140 ketika menafsirkan Q.S Al-Anbiya ayat

30, kitab Za<d Al-Masi<r fi< ‘Ulu<m Al-Tafsi<r karya Ibnu Al-Jauzi pada jilid 2, halaman

126-127, ketika menafsirkan Surah Al-‘Araf {7} ayat 54 dan Tafsir Ibnu Katsir, vol. 1,

Halaman 211-218, ketika nenafsirkan ayat tersebut.

Pembicaraan mana yang terlebih dahulu yang Allah ciptakan bumi

ataukah langit, disebabkan adanya sebagian ayat-ayat yang menjelaskan bahwa

penciptaan bumi terlebih dahulu, namun bersamaan dengan itu pada ayat yang lain

disebutkan juga bahwa penciptaan langit terlebih dahulu, hal tersebut di temukan

ketika Muthala’ah kitab Zad Al-Masir fi ‘Ulum Al-Tafsir karya Ibnu Al-Jauzi pada

jilid 4, halaman 330-332, ketika menafsirkan Q.S Al-Anbiya ayat 30.

Demikian juga kaum muslimin berbeda pendapat dalam menetapkan hari

dari awal penciptaan langit dan bumi, mengingat adanya sebagian riwayat yang
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menyebutkan bahwa awal penciptaan adalah hari sabtu, dan sebagian lagi

menyebutkan bahwa awal penciptaan hari ahad.

Kaum muslimin juga berbeda pandangan interpretasi mengenai

penciptaan terhadap langit dan bumi yang dahulunya menyatu berupa Ratqan, yang

langit tidak bisa menurunkan hujan dan bumi tidak mampu menumbuhkan tanaman.

Dari berbagai perbedaan pandangan tersebut, menuntut adanya analisa

yang mendalam dan tadabur yang baik serta menyebutkan berbagai pendapat dari

berbagai kalangan lengkap dengan dalil-dalilnya, kemudian dilakukan studi

perbandingan dan Tarjih guna diketahui kesimpulan, antara pandangan yang Rajih

dan yang Marjuh.

Berangkat dari fenomena akan adanya perbedaan paradigma dan

interpretasi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas,

maka penulis berupaya memberikan penjelasan dan analisa yang tajam guna

menentukan pandangan yang Aqrab li Al-Sawwab serta memperluas khazanah kaum

muslimin, mengenai permulaan penciptaan alam semseta, sehingga penelitian ini

penulis beri judul:

TARJIH

TERHADAP PERMULAAN PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI

SERTA DI ANTARA KEDUANNYA DALAM ENAM HARI

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul

persoalan yang dapat dirumuskan, diantaranya:

1. Bagaimana tarjih terhadap proses permulaan penciptaan langit dan bumi serta

apa yang ada di antara keduannya dalam 6 hari, dalam Tafsir Al-Aquran Al-

Azhim karya Ibnu Katsir?

2. Bagaimana tarjih terhadap Hadith penetapan hari awal dan akhir penciptaan

langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduannya dalam 6 hari, dalam

Tafsir Al-Aquran Al-Azhim karya Ibnu Katsir?

3. Bagaimana tarjih terhadap interpretasi para ulama terhadap penyatuan langit dan

bumi yang semula berupa Ratqan, dalam Tafsir Al-Aquran Al-Azhim karya Ibnu

Katsir ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan penelitian ini, maka penulis telah

menyusun sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tarjih terhadap proses permulaan penciptaan

langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduannya dalam 6 hari dalam

Tafsir Al-Aquran Al-Azhim karya Ibnu Katsir.
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2. Untuk menjelaskan bagaimana tarjih Hadith terhadap penetapan hari awal dan

akhir penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduannya dalam 6

hari dalam Tafsir Al-Aquran Al-Azhim karya Ibnu Katsir.

3. Untuk menjelaskan bagaimana tarjih berbagai interpretasi mengenai penyatuan

langit dan bumi yang semula berupa Ratqan dalam Tafsir Al-Aquran Al-Azhim

karya Ibnu Katsir.

D. Kegunaan Penelitian

Realisasi penelitian ini akan bermanfaat paling tidak dalam hal berikut:

1. Secara teoritis, Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bahwa untuk mengenal Allah dan segala ciptaannya, diperlukan ilmu

pengetahuan yang berada dalam sisi Al-Quran dan Al-Sunnah atas pemahaman

para sahabat dan ulama yang mengikutinya, karena seluruh perkara yang ghaib

membutuhkan ketegasan wahyu. Serta memberikan kontribusi dalam menyikapi

perbedaan pandangan para ulama, sehingga diketahui sumber otentik dan Ra’yu

Al-Rajih

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan penjelasan yang komperhensif sebagai

penopang keyakinan terhadap perkara Ghaib yang ilmunya berada di sisi Allah

Subhanah Wata’ala serta menyingkap hikmah dibalik proses penciptaan alam

semesta dipetik pelajaran bahwa dalam menjalani proses kehidupan harus

menempuh tahapan demi tahapan sehingga menuai sesuatu yang diharapkan.
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E. Kerangka Teori

Al-Qura>n dan Al-Sunnah serta ijma<’ telah menegaskan bahwa proses

penciptaan alam semesta terjadi dalam enam hari (6 masa), namun bersamaan

dengan hal itu, telah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, sehingga dalam

penelitian ini penulis menghimpun berbagai pendapat tersebut, guna dilakukan

analisa mendalam, selanjutnya menyimpulkan pendapat yang Rajih dengan

menggunakan metode Tarjih dan Tatbiq guna mengkompromikan Hadith yang

bertentangan, sehingga dapat diketahui Hadith tersebut dapat di amalkan ataukah

tidak.

Pembahasan mengenai Tarjih terhadap permulaan penciptaan langit dan

bumi serta di antara keduanya dalam 6 hari harus dilakukan secara seksama dan

menyeluruh, hal-hal yang menjadi temuan data dijadikan objek kajian yang harus

dipahami dari berbagai aspek, yakni dengan pendekatan teori Tarjih al-Riwa<yah wa

Aqwa<l al-Aima<h yakni membandingkan berbagai riwayat serta pandangan para

imam sehingga dengan proses analisa tersebut dapat diketahui pendapat yang Dakhi<l

fi <Al-Tafsi<r dan Ashi<l Fi< Tafsi<r.

1. Tarjih

Tarjih berasal dari kata �Ύ�Σ�Ϯ� Ϯ˵Ϯ��晦䁑�� Ϯ˵���晦䁑�� Ϯ˵䁑��晦䁑� ˵䁑�䁑� yang memiliki arti

secara bahasa adalah Ϯή�˴�Σ�� yaitu sebanding/seimbang, menurut istilah adalah
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18a�usΩ�� �lΎ ��l˶� a˶lul� ��ϩ�Ϡlu�˴ l˴�Ϥ�� lϴl l˶�

“Membandingkan/mempertimbangkan sesuatu dengan kedua tangannya:

ukurannya, dan tinjauan terhadap mana yang lebih utama/dikuatkan”

Menurut istilah para Mufassir, Tarjih ialah ilmu yang mempelajari

mengenai cara membandingkan penafsirant di antara para mufasirin, berdasarkan

kaidah dan ketentuan, serta qarinah-qarinah yang mendukungnya, sehingga

diutamakan/disimpulkan mana yang lebih kuat (Rajih) dan mana terlemahkan

(Marjuh).19

Maksud Qaidah Tarjih ialah

Ϡ͉�Ύ�ϋ�� Ϡ���m Ϡu˴ ϴu˶�ϳ�� Ϡ�l ��uϋ˴˶ �ϳ�� Ϡl��Ω��

“Aturan-aturan dasar yang dengannya dapat dilakukan Tarjih di antara

pendapat-pendapat para Mufasirin.”

Kaidah Tarjih terbagi kepada 2, yaitu

a. Menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat lainnya ( ��Σnn� ��� ˵ϴ�晦�

�晦ϴm ���)

Maksudnya ialah pada dasarnya sebuah pendapat tidak bisa menjadi

Hujjah dalam perkara agama, namun yang difokuskan adalah analisa terhadap apa

yang menjadi dasar berpijak pendapat tersebut, yakni dalil Al-Quran, Al-Sunnah,

atsar para sahabat dan perkataan para Tabi’in.

18Muhammad bin Mukara<m bin ‘Ali< Abu< Fudha<l Jamaludi<n ibnu Manzhu<r Al-Ansha<ri, Lisa<n
Al-‘Ara<b, (Beirut: Da< S<adr, 1414 H), cet ke- 3, vol. 2, 445.

19Muhammad Salih Al-Fauzan, Fusul fi Usul Al-Tafsir, (Riyadh: Da<r Ibnu AL-Jauzi, 1420 H),
cey ke- 3, 94.
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Dengan demikian penganalisaan terhadap teks, baik Al-Quran dan Al-

Sunnah serta Qarinah-qarinah yang menguatkannya merupakan urgensi dalam

pentarjihan pendapat-pendapat para Mufasirin, sehingga akan dikuatkan salah salah

satu dari pendapat yang lainnya.

b. Menolak salah satu pendapat lainnya (��Σnn� ��� ��)

2. Tatbiq

Ta’amul dalam kajian H{adi<th berarti tentang pengamalan H{adi<th maqbu<l.

Maqbu<l menurut bahasa adalah yang diambil, yang diterima dan yang dibenarkan.

Sedangkan menurut istilah Ahli H{adi<th, H{adi<th maqbu<l ialah H{adi<th yang telah

sempurna syarat-syarat penerimaannya.

a. Hadith Maqbul dan Ma’mul bih

1) Muhkam

Al-Muhka<m menurut bahasa artinya yang dikokohkan, atau yang

diteguhkan. H{adi<th muhkam berarti H{adi<th yang tidak memiliki H{adi<th tandingan

yang dapat mempengaruhi arti serta maknanya.

2) Mukhtalif

Mukhtali<f menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih.

Sedangkan secara istilah, H{adi<th mukhtalif< adalah H{adi<th Maqbu<l yang ta’a<rud

(berlawanan) yang dikompromikan dengan beberapa metode, yaitu jam’u, NAsikh

Mansukh, Tarjih, dan Tawaquf jika tidak di temukan qarinah yang menguatkan

salah satunya.
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3) Rajih

H{adi<th rajih adalah H{adi<th yang terkuat di antara dua buah H{adi<th yang

berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana H{adi<th yang terdahulu

(mansukh) dan mana H{adi<th yang belakangan (nasikh), maka dicari dan diperiksa

jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain.

4) Hadith Nasikh

H{adi<th nasikh adalah H{adi<th yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk

menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam H{adi<th yang datang

mendahuluinya. H{adi<th yang datang belakangan (nasikh) dapat diamalkan

sedangkan H{adi<th yang datang lebih dahulu (mansukh) tidak dapat diamalkan,

karena telah dihapuskan ketentuan hukumnya.

b. Hadith Maqbul Ghair Ma’mul bih

1) Hadith Muttashabih

H{adi<th mutasyabih adalah H{adi<th yang sukar dipahami maksudnya

lantaran tidak dapat diketahui ta’wilnya secara pasti. Ketentuan H{adi<th mutasyabih

adalah harus diyakini keberadaannya, tetapi tidak bisa diamalkan.

2) Hadith Muttawaqaf Fih

H{adi<th mutawaqqaf fihi adalah dua buah H{adi<th Maqbu<l yang saling

berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, di-tarjih-kan dan tidak juga ditemukan

nasikh dan mansukh-nya. Kedua H{adi<th ini hendaklah dibekukan sementara atau di�



17

tawaquf�kan sampai ada keterangan yang bisa menguatkan salah satu dari keduanya

sehingga bisa diamalkan.

3) Hadith Marjuh

H{adi<th marjuh adalah sebuah H{adi<th Maqbu<l yang bertentangan dengan

H{adi<th Maqbu<l lain yang lebih kuat (rajih). Apabila yang bertentangan itu bukan

H{adi<th Maqbu<l, maka tidaklah disebut H{adi<th marjuh. Atau dengan kata lain bahwa

H{adi<th marjuh adalah lawan dari H{adi<th rajih, dan H{adi<th marjuh tidak bisa

dijadikan hujjah juga tidak bisa diamalkan.

4) Hadith Mansukh

Secara bahasa mansukh artinya yang dihapus. H{adi<th mansukh artinya

H{adi<th Maqbu<l yang telah dihapuskan hukumnya oleh H{adi<th Maqbu<l yang datang

kemudian (nasikh), H{adi<th mansukh tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak dapat

diamalkan, yang menjadi hujjah dan diamalkan adalah H{adi<th nasikh.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan

metode penelitian kualitatif, dimana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

alamiah (natural setting)20 dengan berbasis kajian riset kepustakaan (library research)

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, 14.
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yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.21 Dalam

mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan content analysis, yaitu

sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,22 dengan

disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan

dengan perbandingan riwayat serta berbagai analisa yang dikemukakan oleh para

ulama, maka digunakan metode Tarjih.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif

yang berkaitan dengan analisa dan kesimpulan para ulama terhadap permulaan

penciptaan langit dan bumi serta apa yang di antara keduannya dalam 6 hari. Data

yang dimaksud adalah data mengenai validitas dan keabsahan riwayat tentang proses

awal penciptaan, penetapan awal dan akhir hari penciptaan, serta langit dan bumi

yang semula berupa Ratqan. Data kualitatif yaitu berupa literature atau dokumen

tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan

masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

21Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis
Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, (Jakarta :STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, 65.

22Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan
Aplikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, 167.
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Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan

sumber data sekunder. Sumber data primer ialah data yang langsung memberikan

informasi kepada pengumpul data.23 Dalam penelitian ini, sumber data primer

diambil dari Al-Quran, kitab-kitab tafsir dan ilmunya, serta kitab-kitab Hadith dan

ilmunya.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung

memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini berupa

kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dikaji, khususnya

yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis

menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk

mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori

atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah di lakukan,

sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk

kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan kritik terhadap perbedaan-

perbedaan pendapat serta akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis

23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, 308.
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sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun dalam proses analisis, menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan

langit dan bumi.

b. Setelah proses penghimpunan ayat-ayat, dilakukan penerjemahan ke dalam

bahasa indonesia.

c. Kemudian menghimpun tafsiran-tafsiran para ulama yang berkaitan dengan

ayat-ayat yang telah dikumpulkan dari berbagai kitab tafsir.

d. Kemudian menghimpun penjelasan-penjelasan Hadith, dan Atsar para

sahabat, dan Tabi’in yang berkaitan dengan permulaan penciptaan langit dan

bumi serta yang berada di antara keduannya dalam 6 hari.

e. Selanjutnya setelah tafsiran di himpun dan di pahami, kemudian dilakukan

verifikasi terhadap validitas riwayat tersebut, sehingga diketahui bagaimana

sebab-sebab munculnya silang pendapat di kalangan para ulama.

f. Selanjutnya, dilakukan perbandingan dan analisa, sehingga diketahui

perbedaan dan persamaan di antara perselisihan tersebut, sehingga di

kerucutkan kepada beberapa pandangan yang memudahkan untuk proses

pengambilan keputusan selanjutnya.
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g. Langkah akhir, ditarik kesimpulan Tarjih, yakni pendapat manakah yang

Aqrab li Al-Sawwab dengan melihat Qarinah-qarinah dan data-data valid

yang mendukungnya serta ditentukan pendapat manakah yang Dakhil dalam

penafsirannya.

G. Tinjauan Pustaka

Penelusuran terhadap kepustakaan, yaitu penelitian yang berkenaan

dengan studi tarjih terhadap permulaan penciptaan langit dan bumi serta yang

berada di antara keduanya dalam 6 hari, sebagai berikut:

1. Nida Ulkhusna, menyusun sebuah karya Skripsi, yang berjudul Konsep

penciptaan Alam semesta, pada karya tersebut dijelaskan bahwa permulaan

penciptaan langit dan bumi, terkadang bumi terdahulu, terkadang langit, ia

mengatakan:

“Allah menciptakana langit dan bumi dalam 6 masa. Hal ini dijelaskan dalam

Al-Quran, dan ternyata penjelasan ini beragam, ada di antaranya penciptaan

6 hari meliputi langit, bumi serta isinya, namun terdapat juga ayat yng

menyatakan penciptaan langit selama 2 masa, dan bumi 2 masa dan bumi

serta isinya 4 masa, sehingga genap 6 masa.”24 Penjelasan, Saudari Nida

dalam skripsinya yang berjudul konsep penciptaan Alam Semesta tersebut,

tidak memberikan kesimpulannya terhadap permasalahan tersebut, namun ia

24Nida ULkhusna, Konsep penciptaan Alam Semesta (Studi Komparatif Antara Teori-M
Stephen Hawking dengan Tafsir ‘Ilmi Penciptaan Jagat Raya, Kementrian Agama RI), (Jakarta: UIN
Jakarta, 2013 M) 74-76.
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hanya menyodorkan permasalahan tanpa disertai Tarjih berupa kesimpulan,

oleh karena itu, penulis dalam penelitian Tarjih ini, berharap dapat

memberikan kontribusi berupa kesimpulan terhadap berbagai permasalahan

terutama permasalahan permulaan penciptaan Alam semesta.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan Studi

Tarji<h Al-Tafsi<r maupun teori memahami Usu<l Al-Tafsi<r telah banyak dilakukan

oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Al-Dahlawiy, menyusun buku yang berjudul Al-Fauz Al-Kabir fi Usul Al-

Tafsir.25

2. Muhammad ‘Abd Al-‘Adhim Al-Zarqani, menyusun buku yang berjudul

Manahil Al-Irfan fi ‘Ulum Al-Quran.26

3. Al-Sa’di, menyusun buku yang berjudul Al-Qawaid Al-Hasan li Al-Tafsir Al-

Quran.27

4. Al-‘Utsaimin, menyusun buku yang berjudul Usul fi Al-Tafsir.28

5. Ibnu Taimiyah Al-Harani, menyusun buku yang berjudul Muqaddimah fi

Usul Al-tafsir, buku ini membahas Qawaid dan D{awa<bit{ mengenai dasar-

25Ahmad bin ‘Abdurahman Al-Dahlawiy, Al-Fauz Al-Kabir Fi Usul Al-Tafsir, (Kairo: Daar
Al-Sahwah, 1407 H), cet ke- 2.

26Muhammad ‘abd Al-Azhim Al-Zarqani, Manahil ‘Irfan fi ‘Ulum Al-Quran, (t.t: Matbu’ah
‘Isa, t.tt), cet ke- 3.

27Abu ‘Abdillah ‘Abdurahman bin Nash bin ‘Abdillah bin Nashir bin Hamd Ali Sa’diy, Al-
Qawa’id Al-Hasan li Tafsir Al-Quran, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420 H), cet ke-1.

28Muhammad bin Salih bin Muhammad Al-‘Utsaimin, Usul Fi Tafsir, (Maktabah Al-
Islamiyah, 1422 H), cet ke- 1.
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dasar penting dalam Tafsir dan Turuq Al-Tafsir yang ditempuh seorang

Mufa<sir.

6. Al-‘Utsaimin, menyusun Sharh terhadap kitab Muqaddimah Al-tafsir li Ibni

Al-Taimiyah.29

7. ‘Abd Al-Qadir bin Mala Hawaish Al-Sayid Mahmud Ali Ghariy Al-‘Ani,

menyusun buku yang berjudul Bayan Al-Ma’aniy.30

8. Al-Humawi Al-Halabi, menyusun buku yang berjudul Al-Qawa’id wa Al-

Isra’iliyah fi Usul Al-Qira’ah.31

9. Muhammad ali Hasan, menyusun buku yang berjudul Al-Manar fi ‘Ulum Al-

Quran Ma’a Madkhal fi Usul Al-Tafsir wa Mashdarihi.32

10. Munir Sultan, menyusun buku yang berjudul Al-Fahl wa Al-Wushul Fi Al-

Quran Al-Karim.33

11. ‘Adil bin Abd al-S{hukur bin ‘Abbas al-Zarqi, menyusun buku yang berjudul:

Qawa<id al-‘Illal wa Qara<in al-Tarji<h,34 buku ini membahas Qawaid dan

Dhawabith mengenai pemahaman ‘Illal Al-H}adi>th serta penerapannya dan

kasus didalam H{adi<th-H{adi<th Rasulullah.

29Al-‘Utsaimin, Sharh Muqaddimah Al-Tafsir li Ibni Taimiyah, (Riyadh: Daar Al-Watah,
1415 H), cet ke- 1.

30‘Abd Al-Qadir bin Mala Hawaish Al-Sayid Mahmud Ali Ghariy Al-‘Ani, Bayan Al-
Ma’aniy, (Damaskus: Mathbu’ah Al-Turqiy, 1382 H), cet ke-1.

31Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Abi Al-Rida Al-Humawi Al-Halabi, Al-Qawa’id wa
Al-Isra’ilitah fi Usul Al-Qira’ah, (Damaskus: Daar al-Qalam, 1406 H), cet ke- 1.

32Muhammad ali Al-Hasan, Al-Manar fi ‘Ulum Al-Quran Ma’a Madkhal fi Usul Al-Tafsir
wa Mashdarihi, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1421 H), cet ke- 1.

33Munir Sultan, Al-Fash wa Al-Wusul fi Al-Quran Al-Karim, (Iskandariyat: Manshaah, t.th),
cet ke- 2.

34‘Adil bin Abd al-S{hukur bin ‘Abbas al-Zarqi, Qawa<id al-‘Illal wa Qara<in al-Tarji<h, (Da<r al-
H{adi<th li al-Nashi<r wa al-Tauji’, 1425 H), cet ke-1.
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12. Muqbil bin Hadiy, menyusun buku yang berjudul Al-Sahih Al-Musnad min

Asbab Al-Nuzul.35

13. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “Us{hu<l al-

Takhri<j wa Dira<sah al-Asa<ni<d.”36 Buku ini membahas tentang metode Takhri<j

dan Kritik Al-H}adi>th.

14. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “Nazhratun

Jadi<dah fi< Ulu<m Al-H{adi>th Dirasah Naqdiyah wa al-Muqa<ranah Baina al-

Jani<b al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimi<n wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-

Muta<khiri<n.”37 Buku ini membahas mengenai Kritik Al-H{adi>th dan koreksi

terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam Mushthalah Al-H}adi>th,

kemudian dilengkapi dengan pembahasa Illal Al-H}adi>th.

15. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “Naqd Al-H}adi>th fi<

Ilmi al-Riwa<yah wa al-Dira<yah.”38 Buku ini membahas metode Kritik Al-

H{adi>th yang ditinjau dari ilmu Riwa<yah dan Dira<yah.

35Muqbil bin Hadiy bin Muqbil bin Qaidah Al-Hamdani Al-Wad’iy, Al-Sahih Al-Musnad
min Asbab Al-Nuzul, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1408 H), cet ke- 4.

36Abu Hafs{h Mahmud Thahhan, Us{hu<l al-Takhri<j wa Dira<sah al-Asa<nid, (Al-Riyadh :
Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

37Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, Nazhratun Jadi<dah fi< Ulu<m al-H{adi<th Dira<sah Naqdiyah
wa al-Muqa<ranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimi<n wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-
Mutaakhiri<n, (Beirut : Da<r Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

38Buku ini merupakan hasil Da<ri disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing
oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura<’ tahun 1395 H/1975 M.
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16. Abu Shahbah, menyusun buku yang berjudul Isra’iliyah wa Al-Maudhu’ah fi

Kitab Al-Tafsir.39

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Tarjih terhadap

permulaan penciptaan langit dan bumi serta di antara keduanya dalam enam hari,

merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian secara koperhansif. Sehingga

menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta

mendalam terhadap permasalahan ini, mengingat terdapat berbagai perbandingan

pendapat para ulama, yang kemudian dilakukan Tarjih. Maka studi ini perlu ditinjau

dari segi Riwa<yah Al-Hadith, sebagai pijakan penulis dalam analisa silang pendapat

para ulama tersebut, karena pada dasarnya sebuah pendapat tidak menjadi Hujjah

dalam perkara agama, oleh karena itu, maka hemat penulis Hujjah tersebut berada

pada argumen-argumen secara riwayat yang mereka gunakan sebagai legitimasi

pendapatnya.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang Tarjih Al-Tafsir, Tarjih

riwayat Al-Hadith serta teori Muqaranah yang memang sudah banyak dilakukan

dalam tema-tema Tafsir tertentu, maka kajian ini dapat memperkaya kepustakaan

tentang Tarjih Al-Tafsir bi Riwayah Al-Hadith.

39Muhammad bin Muhammad bin Suwailim Abu Shahbah, Al-Isra’iliyah wa Al-Maudhu’ah
fi Kitab Al-Tafsir, (Maktabah Al-Sunnah, t.th), cet ke- 4.


