
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Al-Fa>tih}ah merupakan mahkota tuntunan ilahi, dinamai juga Ummul Qur’a>n atau 

Ummul Kita>b1
, al-Fa>tihah pun sering disebut sebagai as-Sab’ al-Mats{a>ni>2. 

al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Sa‟id al-Mu‟alla berkata: 

َ فَََّل ُأِجبُه فَُقلُت: ََيَرُسول للاِ  ُلنُت ُأَصّّلِ ِِف املَسِجِد فََدػَاِِن َرُسول للاِ  ِّنِ ُلنُت ُأَصّّلِ فَقَاَل: َألَم  َصَّلى اللُا ػَلَيِه َوَسَّلى
ِ
ا

ِ يَُقل للُا اس تَِجيُبوا  َمنىَك ُسوَرًة ِِه َاغَظُم الُسَوِر ِِف الُقرأِٓن قَبَل َأن ََتُرَج ِمَن  ِِلّ ِّ ػَل َذا َدػَاُُك مث قال: يل ََلُ
ِ
و ِللَرُسوِل ا

َمنىَك ُسوَرًة ِِهَ ٔأغَظُم الس   ِّ : َألَم تَُقل أُلػَل ا َأَراَد َأن ََيُرَج قُلُت ََلُ  الُقرأِٓن قَاَل اَحَمُد ِِلِ َر ِِّّ َوِر ِِف املَسِجِد, مُثى َأَخَذ ِبَيِدي فَلَمى

ي ٔأوِتيُتُه.  بُع املَثَاِِن َوالُقرأُٓن الَؼِظمُي اّّلِ  الَؼالَِمنَي ِِهَ الس ى

“Aku shalat di masjid, lalu Rasulullah memanggilku, namun aku tidak 

menjawab (beliau). Aku kemudian berkata, “Ya Rasulallah, sesungguhnya (tadi) aku 

sedang shalat” Beliau bersabda “Bukankah Allah telah berfirman „Penuhilah seruan 

Allah dan seruan rasul apabila ia menyeru kamu. (QS. al-Anfal: 24)‟ setelah itu 

Rasulullah bersabda, „Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surah 

yang merupakan surah teragung di dalam Alquran, sebelum engkau keluar dari 

masjid‟ kemudian beliau memegang kedua tanganku, ketika beliau hendak keluar 

aku bertanya kepadanya „Bukankah engkau berkata Sesungguhnya aku akan 

mengajarkan kepadamu sebuah surah yang merupakan surah teragung di dalam 

Alquran. Kemudian beliau membaca „Alh{amdulillahi rabbil „a>lami>n (Segala puji 

bagi Tuhan semesta alam), ia adalah as-Sab‟u al-Mas|a>ni> (Tujuh ayat yang diulang-

ulang) dan Alquran yang agung, yang diberikan kepadaku.” (HR. Bukhari 3/97)
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 Ummul Qur’a>n atau Ummul Kita>b  adalah nama lain dari al-Fatihah, dinamakan Ummul Qur’a>n 

karena isi al-Fatihah ini meliputi tujuan-tujuan pokok Alquran, antara lain pujian kepada Allah dengan 
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3
Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurt}ubi,Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi “ Al-Jami‟li ahkam 

Alquran”,  Jilid 1, Pustaka Azzam,  282.  



 

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa al-Fa>tih}ah yang dinamai juga dengan as-Sab‟u 

al-Mas|a>ni>  adalah tujuh ayat yang dibaca berulang kali di dalam shalat.
4
  

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits Ubadah bin Shamit  mengenai 

wajibnya membaca al-Fa>tih}ah dalam shalat: 

اِِتاِة الِكتااب" ن َلا ياقراأ بِفا ةا ِلما َلا صا  ”َلا

 “Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fa>tih}ah”  

Hadits di atas jelas mengatakan wajibnya membaca al-Fa>tih}ah dalam shalat, tapi 

pada kenyataannya di Indonesia, khususnya di daerah Probolinggo Jawa Timur, terdapat 

kasus penyimpangan dalam beribadah yang dilakukan oleh Suratman, yaitu pelaksanaan 

shalat dengan berbahasa jawa dengan alasan agar mudah dimengerti. Menurutnya ajaran 

ini dipraktekkan oleh keluarga besarnya selama tiga generasi berturut-turut. Sihabuddin 

Soleh sekretaris MUI Probolinggo berpendapat bahwa Suratman telah memiliki 18 

pengikut, tata cara shalat seperti ini diharapkan bisa dihentikan karena telah menyimpang 

dari ajaran Islam, mengubah pokok-pokok dalam shalat, salah satunya mengganti bacaan 

al-Fa>tih}ah dengan pujian-pujian yang sebenarnya tidak sebanding dengan makna yang 

terkandung dalam surat al-Fa>tih}ah.
5
 

َُِشام تُي    لَٔ  ْْ ائِِة َه ُ َسِوَع أَتَا السَّ جَوِي أًَََّ ُّٖ عي َهالِل َعِي الَعََلِءْتِي َعْثِدٓ السَّ ثٌََا القَْعٌَثِ ُل: "َحدَّ ْْ َُْسجَ, َٗقُ ُش

َسلَّن: َهْي َصلَّٔ َصََلجً لَْن َْٗقَسْأ فَِِ٘  َّ  َِ ْ٘ ُل هللاِ َصلَٔ هللاُ َعلَ ْْ َْٗسجَ َٗقُُْل: قَاَل َزُس َٖ َسِوْعُت أَتَا َُُس ِِ ا تِاُمِّ القُْسنِى فَ

ُْ٘س تََوام, قَاَل: قُْلُت: َٗا أَتَا َُُسَْٗسجَ, إًِِّٔ أَمُ  َٖ ِخَداٌج, َغ ِِ َٖ ِخَداٌج, فَ ِِ َزاَء اإِلَهام, قَاَل: فََغَوَص ِخَداٌج, فَ َّ ُى أَْحَ٘اًًا  ْْ
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ُل: قَاَل هللاُ تََعالَٔ ْْ َل هللاِ َٗقُ ْْ ُّٖ فِٔ ًَْفِسَل, فَئًِِّٔ َسِوْعُت َزُس قَاَل: اقَْسْأ تَِِا َٗا فَاِزِس َّ ٌِْٖ٘ ِذَزاِعٔ,  ََلجَ تَ : قََسوُت الصَّ

َّ ًِصْ  ِْ٘ي: فٌَِْصفَُِالِٔ  َْ٘ي َعْثِدٓ ًِْصفَ تَ ُل الَعْثُد: )الَحوُد لِِلِ َّ ْْ لَِعْثِدٕ َهاَسأََل, قَاَل َزُسُْل هللا: اْقَسأُّا, َٗقُ َّ فَُِا لَِعْثِدٓ 

ِْٗي( َٗقُْ ِم الدِّ ْْ ُل الَعْثُد: )َهالِِل َٗ ْْ َّٖ َعْثِدٕ, َٗقُ : أَْثٌَٔ َعلَ َجلَّ َّ َْ٘ي( َٗقُُْل هللاِ َعصَّ : َهجَّ َزبِّ الَعالَِو َجلَّ َّ َدًِٔ ُل هللاِ َعصَّ

لَِعثْ  َّ َْ٘ي َعْثِدٕ ,  تَ َّ  ٌِْٖ٘ ٍِ تَ َُِر َّ إَِٗاَك ًَْستَِعُ٘ي( َٗقُُْل هللاُ:  َّ ُل الَعْثُد َعْثِدىْ َٗقُُْل الَعْثُد )إِّٗاَك ًَْعثُُد  ْْ ِد ا َهاَسأََل, َٗقُ

ِْ٘س الَوغْ  ِِن َغ ْ٘ ًَْعْوَت َعلَ َْ٘ن ًِصَساطَ  الَِّرَٗي أَ َساطَ الُوْستَقِ ُِْدًَا الصِّ ُل هللاُ: فََُِؤ َاِء )ا ْْ َي(  َٗقُ الِّ٘ َّ َا الضَّ ِِن  ْ٘ ُضِْب َعلَ

لَِعْثِدٓ َهاَسأََل" َّ  لَِعْثِدٓ 

“Al-Qa‟nabi telah menceritakan kepada kami, dari malik, dari al-„Ala bin 

Abdirrahman bahwasanya ia mendengar Abu Saib Maula Hisyam bin Zuhrah ia 

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Siapa 

yang melaksanakan sholat tanpa membaca Ummu al-Qur>an, maka ia adalah khidaj, 

ia adalah khidaj, ia adalah khidaj (kurang sempurna), ia berkata: maka aku berkata: 

Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku terkadang berada di belakang imam, ia 

berkata: Kemudian ia berkata: Bacalah dalam dirimu wahai farisi, sesungguhnya 

aku mendengar Rasulullah bersabda: Allah ta‟ala berfirman: Aku membagi sholat 

antara-Ku dan hamba-Ku dua bagian, setengahnya untuk-Ku dan dan setengahnya 

lagi untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Jika seseorang 

membaca: alhamdulilla>hi rabbil ‘a>lamin, Allah berfirman: Hamba-Ku memuji-Ku. 

Lalu jika seorang hamba membaca: ar-Rahma>ni ar-Rahi>mi, maka Allah berfirman: 

Hamba-Ku menyanjung-Ku, dan jika seorang hamba membaca: Ma>liki yaumiddi>n, 

maka Allah berfirman: Hamba-Ku mengagungkan-Ku, lalu sang hamba membaca: 

Iyya>ka na’budu waiyya>ka nasta’in, Allah berfirman: dan ini adalah antara aku dan 

hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta, jika sang hamba membaca: 

Ihdinas shira>thal mustaqim, shira>thalladzina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhu>bi 
‘alaihim waladhdha>lli>n, Allah berfirman: itu semua untuk hamba-Ku dan bagi 

hamba-Ku apa yang ia minta.”
6
 

Terkait dengan hal ini al-Qurt}ubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, 

sebagaimana sujud dan ruku‟ pada suatu rakaat tidak dapat digantikan dengan sujud dan 

ruku‟ yang lain, begitu juga dengan bacaan al-Fa>tih}ah. Dikatakan juga oleh Abdullah bin 

Aun, Ayyub as-Sakhtiyaani, Abu S|aur, dan yang lainnya dari kalangan sahabat asy-
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 Imam al-Qasthalani, Ensiklopedi Hadits Qudsi dan Penjelasannya, 277.  



 

 

Syafi‟i. Juga Daud bin Ali. Pendapat seperti itupun diriwayatkan dari al-Auza‟i. Pendapat 

itupun dikemukakan oleh Makhul.
7
 

Sebagian besar ulama diantaranya Imam Syafi‟i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal 

dan Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa tidak sah shalat seseorang jika tidak 

membaca surat al-Fatihah.  

Berbeda dengan pendapat Madzab Imam Hanafi yang dibahas secara rinci oleh al-

Jashash. Al-Jashash adalah ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan usulul fiqh. Salah 

satu karyanya adalah Tafsir Ahka>m al-Qura>n, kitab ini dipandang sebagai kitab yang 

penting, terutama bagi madzhab Hanafi karena tafsir ini tidak hanya membahas tentang 

kajian tafsir, tapi juga membahas tentang hukum-hukum yang ada dalam Alquran, 

bahkan kadang terlihat lebih condong pada hukum. Jika diteliti kembali, tafsir al-Jashash 

terlihat sangat fanatik pada madzhab Hanafi, hal ini terlihat dari cara ia menafsirkan ayat 

dan penakwilannya, ia juga sangat ekstrim dalam menyanggah pendapat-pendapat yang 

berlawanan dengannya
8
. Contohnya  pada penafsiran  QS. al-Fa>tih}ah, ia berpedapat 

bahwa shalat tetap dianggap sah walau tanpa membaca al-Fatihah, dengan dalil Qs. al-

Muzammil: 20 

را ِمنا اْلُقْرآنِ  ا ت اياسَّ  فااقْ راُءوا ما

“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran” 
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Mereka berpendapat bahwa yang wajib dibaca adalah apa saja (ayat-ayat) yang 

mudah dari Alquran. Ayat ini turun berkenaan dengan bacaan dalam salat dengan dalil 

firman Allah yang artinya “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau 

berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam”, Ulama sepakat bahwa ayat ini 

menjelaskan tentang bacaan dalam shalat malam, sedangkan dalam pendangan Imam 

Hanafi ayat ini berlaku untuk umum, baik shalat malam maupun lainnya, baik shalat 

sunnah maupun fard}u.
9
   

Adapun hadits Ubadah bin Shamit, mereka mengartikannya dengan kurang 

sempurna shalatnya berarti bukan meniadakan hakikat shalat itu sendiri. Makna hadits itu 

menurut madzhab Imam Hanafi adalah “Tidaklah shalat menjadi sempurna bagi orang 

yang tidak membaca al-Fa>tih}ah” oleh karena itu mereka berkata “Shalat tanpa al-Fa>tih}ah 

itu sah, tapi makruh.”
10

 

Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hukum membaca surah al-Fa>tihah 

ini, terutama pada hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit
11

. Di satu sisi 

al-Qurthubi dan juga jumhur ulama berpendapat bahwa peniadaan dimaksud pada hadist 

di atas adalah peniadaan kecukupan (sehingga makna dari hadits di atas adalah tidak ada 

sholat yang sah (batal)). Sedangkan di sisi lain, al-Jashash berpendapat bahwa peniadaan 

yang dimaksud pada hadits di atas adalah peniadaan kecukupan (sehingga makna hadits 

di atas adalah tidak ada sholat yang sempurna). Dari kedua perbedaan pendapat di atas, 
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penulis akan mengkaji lebih dalam dan juga mengkomparasikan antara pendapat al-

Qurthubi dan al-Jashash dengan judul “Kandungan Surat al-Fa>tih}ah dan Hukum 

Membacanya dalam Shalat (Studi Komparatif Tafsir al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qura>n karya 

al-Qurthubi dan Ah}ka>m al-Qura>n karya al-Jashash).” 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan diri pada pencarian penafsiran al-Qurthubi dan al-

Jashash tentang kandungan surah al-Fatihah dan hukum membacanya dalam shalat. 

Penelitian ini juga dibangun dari asumsi bahwa penafsiran Alquran bisa dikaji dengan 

berbagai pendekatan, jika didekati dengan corak „ilmi atau sains maka akan melahirkan 

tafsir „ilmi, dan jika didekati dengan corak hukmi, maka akan melahirkan tafsir hukmi. 

Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apa saja kandungan dari surah al-Fa>tihah? 

2. Bagaimana penafsiran al-Qurthubi dan al-Jashash tentang hukum membaca al-

Fa>tihah dalam shalat? 

3. Bagaimana penafsiran al-Qurthubi tentang hukum mengucapkan ami>n setelah 

membaca al-Fa>tihah di dalam sholat?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana 

penafsiran al-Qurthubi dan al-Jashash dalam Tafsi>r al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qura>n  dan 

Tafsir Ahka>m al-Qura>n tentang kandungan surat al-Fatihah dan hukum membacanya 

dalam shalat. 



 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang tafsir khususnya tafsir moderen yang mempunyai corak 

fiqhi dan kajiannya akan fokus pada penafsiran al-Qurt}ubi dan al-Jashash 

tentang kandungan surat al-Fatihah dan hukum membacanya dalam sholat. 

2.  Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

calon-calon mufassir dan juga ulama kontemporer untuk memperkaya khazanah 

ilmu dalam memahami dan mengkaji firman Allah pada setiap ayat dalam 

Alquran. 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan telaah terkait dengan reverensi yang berkenaan dengan judul 

penelitian ini, terdapat dua variabel yang menjadi tolak ukur dasar utama tinjauan pustaka 

yang akan kami uraikan, variabel pertama terkait dengan kajian surah al-Fatihah dan juga 

hukum membacanya dalam sholat, di antaranya: 

1. Skripsi yang berjudul Konsep ibadah dalam Alquran kajian surat al-Fa>tih}ah ayat 1-

7 ditulis oleh Irfan, mahasiswa fakultas tarbiah Universitas Islam Negeri Jakarta, 

pada tahun 2014. Penelitian tersebut mengungkap tentang keistimewaan serta konsep 

ibadah dalam surah al-Fatihah yang tercakup pada ayat kelima yaitu,  إّٗاك ًعثد ّإٗاك

 iyyaka yang berarti ikhlas sedangkan iyyaka nasta‟iin menjaga diri dari ًستع٘ي 

perkataan yang haram dan perintah untuk selalu khusyu dalam shalat.
12
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 Irvan, Konsep ibadah dalam Alquran kajian surat al-Fa>tihah ayat 1-7 (Skripsi: UIN Jakarta, 

Tarbiah, 2014), 55.  



 

 

2. Skripsi yang membahas tentang Hukum makmum membaca al-Fa>tih}ah dalam shalat 

berjamaah studi perbandingan empat Imam Madzhab dalam fiqh madzhab al-

Arba‟ah karya Abdul Rokhman, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam 

Negeri Banjarmasin, pada tahun 2014. Penelitian ini mendeskripsikan dengan jelas 

pendapat empat Imam Madzhab tentang Hukum makmum  membaca al-Fa>tih}ah 

dalam  shalat berjamaah, menurut Imam Syafi‟i Makmum wajib membaca al-Fa>tih}ah 

di belakang Imam baik pada salat sir (tidak terdengar oleh makmum) atau jahr 

(terdengar oleh makmum), Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat 

bahwa Makmum membaca al-Fa>tih}ah di belakang Imam hukumnya sunnah baik  

jahr maupun sir. Sedangkan Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa makmum tidak 

perlu membaca al-Fa>tih}ah.
13

 

3. Skripsi yang berjudul Penafsiran surat al-Fa>tihah menurut Muhammad Romli dan 

Moh. E. Hasim, karya: Rizqi Ali Azhar, mahasiswa jurusan ilmu Alquran dan tafsir 

Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini penulis membandingkan 

penafsiran Muhammad Romli dan Moh. E. Hasyim, contohnya dalam penetapan 

bismillah sebagai awal ayat surah al-Fatihah, Romli menganggap bismillah bukanlah 

bagian dari surah al-Fatihah, berbeda dengan Hasyim, ia menetapkan bahwa 

bismillah merupakan ayat pertama dari surat ini. 
14

 

4. Buku yang berjudul Hukum bacaan surah al-Fatihah di dalam sholat karya Ahmad 

Sarwat, Lc. MA buku ini menjelaskan secara lengkap tentang hukum membaca al-
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 Abdul Rokhman, Hukum Makmum Membaca al-Fa>tihah dalam S{alat Berjamaah (Skripsi: UIN 
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 Riqi Ali Azhar, Penafsiran Surat al-Fa>tihah menurut Muhammad Romli dan Moh. E. Hasim 

(Skripsi: UIN Yogyakarta, Ilmu Alquran dan Tafsir, 2016), 136.  



 

 

Fa>tih}ah menurut Imam Madzhab yang diantaranya yaitu Imam Hanafi, Syafi‟i 

Hambali dan Imam Maliki. 

Demikianlah variabel pertama tinjauan pustaka yang telah penulis utarakan, dan 

dari sekian banyak penelitian, tidak ada penelitian yang terkait langsung dengan judul 

kajian penulis. Selanjutnya penulis akan membahas variabel kedua dari judul penelitian 

penulis terkait dengan penelitian Tafsi>r al-Ja>mi‟ li Ahka>m al-Qura>n karya al-

Qurthubi dan Tafsir Ahka>m al-Qura>n karya al-Jashash. Di antaranya adalah: 

1. Skripsi yang berjudul Menikahi Orang Musyrik Perspektif al-Jashash dan al-

Qurthubi. Ditulis oleh Budy Prestiawan, mahasiswa jurusan Tafsir Hadits 

Universitas Islam Negri Jakarta pada tahun 2014. Di dalam skripsi ini, penulis 

menjelaskan tentang pendapat al-Jashash dan al-Qurthubi tentang hukum 

menikahi wanita-wanita musyrik. Kedua mufassir ini mengharamkan untuk 

menikahi wanita-wanita tersebut, dengan alasan bahwa mereka (orang-orang 

musyrik) memiliki keyakinan yang sangat berbeda.
15

 

2. Skripsi yang berjudul Kajian Kritis atas Kitab Ahkam al-Quran Karya al-

Jashash. Ditulis oleh Moh. Sabiq B. A, mahasiswa program studi ilmu Alquran 

dan tafsir, Sekolah Tinggi Agama Ilmu al-Quran dan Tafsir. Di dalamnya 

menjelaskan tentang penafsiran al-Jashash secara lebih rinci, salah satu 

pembahasannya adalah tentang latar belakang penulisan, corak dan metode, 

fanatisme madzhab dan lain-lain.
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Dari sekian banyak penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan secara 

langsung penelitian yang berkaitan dengan tema dasar judul penelitian penulis. Oleh 

karena itu, judul penelitian penulis sangat layak untuk ditelit secara lebih lanjut.  

F. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan pendapat-pendapat mufassir 

tentang kandungan surah al-Fatihah dan hukum membacanya di dalam sholat, dengan 

menggunakan metode tafsir muqarran. 

Pada bab kedua penulis akan mengemukakan gambaran umum surah al-Fatihah. 

Hamka dalam tafsirnya memaparkan bahwa al-Fatihah adalah pembuka, surat inipun 

dinamai Fati>hatul Kita>b yang berarti pembuka kitab, karena surah al-Fatihah lah yang 

ditulis paling awal dalam mushaf, meskipun telah kita ketahui bahwa surat ini bukanlah 

surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad.
17

 

Mengenai tempat turunnya surah al-Fatihah, Ulama memiliki pendapat yang 

berbeda-beda dan al-Qurt}ubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang paling shahih 

adalah pendapat yang mengatakan bahwa surah al-Fatihah ini turun di Mekah, Allah swt 

berfirman.  

ْبًؼا ِمَن الَْمثَاِِن َوالُْقْرأَٓن الَْؼِظميَ َولَقَْد أٓتَيْنَ  اَك س َ  

“Dan  sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca  

berulang-ulang dan  Alquran yang agung.” (Qs. al-Hijr: 87)  
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Ayat ini berdasarkan ijma‟ ulama ditetapkan sebagai surat makkiyah.
18

 

Pada tahap ketiga, penulis akan mengemukakan biografi al-Qurthubi dan al-

Jashash, dimulai dari latar belakang, karya-karya, dan juga karakteristik tafsir. Pada tahap 

ini diharapkan ditemukan gambaran yang jelas tentang dua tokoh ini, untuk kelak 

dijadikan bahan analisa pada bab-bab selanjutnya.  

Selanjutnya yaitu melihat bagaimana penafsiran al-Qurt}ubi dan al-Jashash tentang 

kandungan surah al-Fatihah dan hukum membacanya dalam shalat. Al-Qurthubi dalam 

tafsirnya menjelaskan bahwa bukan hanya rukuk, sujud dan lain-lainnya yang wajib 

dibaca ketika pelaksanaan sholat, al-Fatihah pun wajib dibaca , pada rakaat shalat. 

Berbeda dengan pendapat al-Jashash dalam tafsirnya Ah}kam al-Qura>n, ia berpendapat 

bahwa shalat tidak harus disertai dengan bacaan al-Fa>tih}ah, dengan dalil: 

را ِمنا اْلُقْرآنِ  ا ت اياسَّ  فااقْ راُءوا ما

“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran” 

Penelitian ini dilakukan atas dasar perbedaan pendapat khususnya dalam tafsir al-

Jashash, karena latar belakang mufassir yang bermadzhab Hanafi (cenderung 

menggunakan ra‟yu „akal‟).   

G. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan 

analisis komperatif. Analisis deskriptif adalah pemaparan apa adanya terhadap apa yang 
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dimaksud oleh suatu teks tafsir. Pemaparan ini bisa dilakukan dengan cara mengutip 

langsung dari teks atau juga mengutip secara tidak langsung dengan cara 

memparafrasekannya menggunakan bahasa peneliti. Sedangkan analisis komparatif  ialah 

metode penelitian dengan cara membandingkan satu data tafsir dengan data tafsir 

lainnya.
19

 

Dengan menggunakan metode diatas, penulis akan memaparkan penafsiran 

masing-masing mufasir dan membandingkan pendapat keduanya, agar ditemukan 

persamaan dan perbedaan pendapat mengenai kandungan surah al-Fatihah dan hukum 

membacanya dalam sholat.  

1. Jenis Data 

Dalam metode penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data kualitatif, yaitu 

sejumlah data yang diperlukan untuk mencapai pemahaman mengenai data-data yang 

diperlukan tentang penafsiran surah al-Fatihah dan hukum membacanya dalam shalat 

menurut al-Qurthubi dan al-Jashash. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber, yang di antaranya:  

a. Sumber data primer ialah sumber utama yang dijadikan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir al-

Ja>mi’ li ah}ka>m al-Qura>n karya al-Qurt}ubi dan Tafsir Ah}ka>m al-Qura>n karya 

al-Jashash. 
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b. Sumber data sekunder ialah sejumlah sumber yang digunakan untuk 

mendukung data-data primer, yang berfungsi untuk mengembangkan dan 

menambah data dalam penelitian ini.  

3. Teknik Pengunpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan membaca, 

mempelajari dan menela‟ah, baik sumber data primer maupun sekunder. Jenis data dari 

sumber-sumber data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi 

kepustakaan (library research). 

4. Analisa Data dan Interpretasi Data 

Analisa data adalah proses peguraian data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis 

agar dapat menghasilkan kesimpulan sementara atau hipotesa, dalam hal ini ada beberapa 

langkah yang akan dilakukan, diantaranya: 

a. Mencari penafsiran al-Qurt}ubi dan al-Jashash tentang kandugan surah al-Fatihah 

dan hukum membacanya dalam sholat. 

b. Menguraikan penafsiran kedua mufasir tentang kandugan surah al-Fatihah dan 

hukum membacanya dalam sholat. 

c. Menganalisa pendapat kedua mufasir tentang kandugan surah al-Fatihah dan 

hukum membacanya dalam sholat. 

d. Menyimpulkan hasil sementara dari kedua penafsiran tersebut. 

e. Memisahkan persamaan dan perbedaan antara penafsiran al-Qurt}ubi dan al-

Jashash.  

f. Menyusun kesimpulan sementara. 



 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Membahas tentang gambaran umum surah al-Fatihah. Pada bab ini, 

penulis akan dibahas gambaran umum surat al-Fa>tih}ah, yaitu nama lain dari surah al-

Fatihah, jumlah ayat, tempat turun dan juga keutamaan surat al-Fatihah.  

Bab III Biografi al-Qurt}ubi dan al-Jashash. Dalam bab ini tokoh pertama yang 

akan diteliti adalah al-Qurt}ubi dan juga salah satu karya terbesarnya yaitu Tafsi>r al-Ja>mi’ 

li Ahka>m al-Qura>n dimulai dari riwayat hidup, profil Tafsi>r al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qura>n, 

metode, dan juga karya-karya al-Qurt}ubi. Tokoh kedua yang akan dibahas adalah al-

Jashash dan salah satu kitabnya yaitu tafsir Ahka>m al-Qura>n, dimulai dari riwayat hidup, 

profil tafsir Ahka>m al-Qura>n, metode dan karya-karya al-Jashash lainnya.   

Bab IV Analisa Komparatif tetang Kandungan Surat al-Fa>tih}ah dan Hukum 

Membacanya dalam sholat. Pada bagian ini akan ditelusuri perbedaan serta persamaan 

antara penafsiran al-Qurt}ubi dan  al-Jashash, baik bagi imam maupun ma‟mum dan juga 

hukum membaca basmalah dalam sholat. Perbandingan kedua tafsir tersebut akan 

menghasilkan persamaan dan perbedaan.  

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah 

dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


