
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGMASALAH

Al-Qur‟ân yang merupakan pedoman hidup umat Islam, mampu

menjawab semua permasalahan yang dihadapi ummat manusia sampai akhir

zaman. Agar al-Qur‟ân bisa dipahami maksud dan kandungannya sangat

diperlukan suatu instrumen, yaitu tafsir. Tafsir merupakan hasil pemikiran

manusia untuk memahami isi dan maksud ayat-ayat al-Qur‟ân . Banyak sekali

definisi-definisi tafsir menurut para ulama. Di antaranya menurut az-Zarkasyiy,

tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada

Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan

hikmahnya.1 sedangkan menurut Abu Thalib Ats-Tsa‟labiy, tafsir adalah

menerangkan makna lapadz.2 Dari definisi-definisi di atas, maka dapat

disimpulkan, bahwa tafsir adalah makna-makna dari ayat al-Qur‟ân yang jelas

dilalahnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah swt.

Metode untuk memahami ayat-ayat al-Qur‟ân selain dengan tafsir adalah

dengan ta‟wil. Menurut Ar-Raghîb Al-Asfahâni, ta‟wil adalah menetapkan makna

yang dikehendaki suatu lapadz yang dapat menerima banyak makna karena

didukung oleh dalil.3 Sedangkan menurut al-Jurjani, ta‟wil adalah mengalihkan

1Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟ân , PT. Pustaka Litera AntarNusa, Bogor,
2001, hlm. 457
2Kasih Ernawati, Skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, tanpa halaman.
3 Ibid.
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lapazd yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah.4 Dari definisi-definisi di atas,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa ta‟wil adalah makna-makna ayat yang

samar, masih membutuhkan kepada pemikiran dan penggalian karena memilki

banyak arti. Mufassir mengunggulkan sebagian makna saja yang dianggap kuat.

Tafsir dan ta‟wil merupakan dua cara usaha manusia untuk memahami dan

menggali lebih dalam tentang kandungan isi dan maksud al-Qur‟ân . Tafsir

sudah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw.

Sejarah tafsir al-Qur‟ân berlangsung melalui berbagai tahap dan kurun

waktu yang panjang sehingga mencapai bentuknya yang kita saksikan sekarang

ini berupa tulisan berjilid-jilid banyaknya, baik yang tercetak maupun yang masih

berupa tulisan tangan. Pertumbuhan tafsir al-Qur‟ân dimulai sejak dini, yaitu

sejak Rasulullah saw, beliau adalah orang pertama yang menguraikan Kitabullah

al-Qur‟ân dan menjelaskan kepada ummatnya wahyu yang diturunkan Allah

Azza wa Jalla ke dalam hatinya. Pada masa itu, tak seorang pun dari sahabat

beliau yang berani menafsirkan al-Qur‟ân , karena beliau masih berada ditengah-

tengah mereka. Beliau sendirilah yang memikul beban berat itu dan menunaikan

kewajiban tersebut sebagaimana mestinya. Setelah beliau kembali ke haribaan

Allah swt.

Tafsir yang diterima Nabi Muhammad saw. sangat sedikit. Menurut

Aisyah ra., Nabi Muhammad saw. disebut sebagai mufassirul awwal. Di bawah

ini Nabi Muhammad saw menafsirkan al-Qur‟ân al-Karîm dengan metode ayat

4Ecep Ismail, Ad-Dâkhi fi al-Tafsîr, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2006, hlm. 1.
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dengan ayat, ayat dengan as-Sunnah, dan as-Sunnah dijelaskan dengan

pendekatan qouliyah, fi‟liyah, dan taqrîriyyah.

Fase berikutnya adalah berlanjut kepada para sahabat. Di antara mufassir

sahabat yang terkenal adalah Ibn Abbâs, yang disebut dengan Tarjaman al-

Qur‟ân , karena beliau terkenal „alim dibidang tafsir. Selanjutnya berkembang ke

zaman tabi‟in. Padamasa ini, tabi‟in dibagi menjadi tiga, yaitu : Tabi‟inMakkah,

Tabi‟inMadinah, dan Tabi‟in Irak.

Perkembangan tafsir Selanjutnya kepada tabi‟ut Tabi‟in, yang ditandai

dengan hasil karyanya dari Sufyan bin Uyainah, Waky Ibn Jarrah, Syu‟bah bin al-

Hujjaj, Yazid bin Harun bin Ubadah dan lain-lain. Kemudian tafsir berkembang

ke abad VIII-XIV, misalnya tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fahrur Razy (605 H.).

Kemudian tafsir berkembang ke abad XIX atau disebut dengan abad mutaakhirin,

di mana pada abad ini dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran,

banyak negara Islam yang diduduki bangsa asing, maka muncullah tokoh-tokoh

tafsir, seperti Jamaluddin al-Afghani (seorang mujaddid). Generasinya adalah

Muhammad Abduh dan diteruskan oleh Rasyid Ridha.

Sejak zaman Rasulullah saw. sampai sekarang tafsir mengalami

perkembangan. Ini menunjukan bahwa al-Qur‟ân itu dinamis dan akan sesuai

dengan zamannya sampai akhir kehidupan ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi

manusia di alam dunia ini sebenarnya sudah ada penyelesaiannya dan jawabannya

dalam al-Qur‟ân dan as-Sunnah. Dan manusia akan mencoba terus-menerus

menggali dan mengkaji nilai – nilai dan pesan-pesan ilahi yang terkandung di

dalam al-Qur‟ân.
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Pesan-pesan Ilahi yang terkandung di dalam al-Qur‟ân diantaranya adalah

harus meyakini adanya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat,

yang manusia tidak akan kuat untuk melihatnya.

Manusia hidup berdasarkan keinginan dan kehendak Sang Pemberi dan

Pencipta kehidupan. Semua manusia dari zaman Nabi Adam as. sampai ummat

Nabi Muhammad saw. akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tentunya ibarat

dalam sebuah perjalanan, menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanan itu harus

mempersiapkan bekal yang cukup.

Iman terhadap hari kiamat adalah salah satu dasar agama. Keimanan tidak

sempurna tanpa iman terhadap hari kiamat.5 Allah swt. berfirman :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah,
hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;

5Umar Sulaiman Al-Asyqar, Kiamat Kecil dan Tanda-tanda Kiamat Besar, PT. Serambi Ilmu
Semesta, Jakarta, 2003, hlm. 107
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dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah
orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa”6

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan

orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan

kepadamu (al-Qur‟ân), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-

orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada

mereka pahala yang besar”7

Al-Qur‟ân menyebutkan iman kepada hari akhir dengan gaya penjelasan

yang bervariasi agar keimanan itu benar – benar tertancap di dalam jiwa seorang

mukmin. Dalam beberapa ayat, Allah swt. menuturkan masalah ini dengan gaya

berita (khabar) tanpa penegas.8 Misalnya :

6QS. Al-Baqarah [2] : 177
7QS. An-Nisa [4] : 162
8Umar Sulaiman al-Asyqar, op. cit.
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“Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian

mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepadaNyalah kamu

dikembalikan”9

“Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang di langit dan di

bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya

(sekarang). Dan (mengetahui pula) hati (manusia) dikembalikan kepada-Nya, lalu

diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah

Maha mengehui segala sesuatu.”10

Terkadang Allah Azza Jalla menambahkan satu penegas (taukid) dengan

“INNA” : Sesungguhnya. Misalnya :

“Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan

(waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan”11

Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. orang-

orang yang beriman harus meyakini dan mengimani akan adanya hari kiamat.

9 QS. Ar-Rum [30] : 11
10 QS. An-Nur [24] : 64
11 QS. Thaaha [20] : 15.
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Akhirat, adalah destinasi kehidupan makhluk-makhluk selama kehidupannya di

dunia. Sebelumnya, fase migrasi ke alam akhirat ditenggarai dengan peristiwa

peristiwa dahsyat yang dikenal dengan kiamat. Kapan waktunya,wallahu „alam.12

Kendati waktunya dirahasaikan, namun Maha Bijaksana Allah Rabbul

„Izzah yang telah mensosialisasikan kiamat dengan tanda-tandanya yang

disampaikan melalui ayat-ayat kauniyah dan firman-Nya, baik dalam al-Qur‟ân

maupun melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.13

Hikmah yang terkandung, adalah agar manusia benar-benar

mempersiapkan bekal untuk kehidupan baru di akhirat kelak. Sebab itulah

kehidupan yang abadi. Di mana di akhirat yang ada hanya hisab bukan amal. Di

dunialah, saat yang tepat untuk beramal, mumpung hisab belum dikibarkan.14

Ayat –ayat al-Qur‟ân menerangkan kiamat dengan kedahsyatannya yang

sangat. Di antara contohnya adalah sebagai berikut :

Allah swt. berfirman dalam surat al-Hâjj [22] : 1-2 :

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya

kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua

12 Ibnu Katsir, Huru-Hara Hari Kiamat, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005, hlm. Ix
13 Ibid.
14 Ibid.
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wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah

kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan

mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu

sangat kerasnya.”15

Al-Qur‟ân banyak menjelaskan tentang kedahsyatan kiamat dalam al-

Qur‟ân al-Karîm, begitu juga banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam menjelaskan tentang kiamat beserta tanda-tandanya.

Di dalam hadis diriwayatkan :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb dan
Ishaq ibn Ibrahim dan Ibn Abi Umar Almaki dan lapaz ini menurut Zuhair, Ishaq
berkata dan dia menghabarkan kepada kami dan dua yang lainnya berkata, telah
menceritakan kepada kami Supyan ibn Uyainah dari Purrat Alqazzaz dari Abu
Thufail dari Hudzaifah ibn Asid Alghifari ia berkata : Nabi Muhammad SAW
tiba-tiba muncul dihadapan kami ketika kami sedang membincangkan kiamat,

15QS. Al-Hajj [22] :1-2
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beliau bersabda : “Apa yang kalian perbincangkan ?” Kami menjawab, “Kami
sedang memperbincangkan tentang kiamat.” Beliau bersabda : Sesungguhnya
kiamat takkan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda-tandanya : Asap,
Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin
Maryam, Ya‟juz dan Ma‟juz, tiga kali tanah tenggelam : Tanah tenggelam di
timur, tanah tenggelam di barat dan tanah tenggelam di jazirah Arab. Dan akhir
dari semua itu adalah api yang muncul dari arah timur, menggiring manusia
menuju tempat penghimpunan mereka.16

Di antara yang menarik bagi penulis adalah turunnya Nabi Isa as. perihal

turunnya Nabi Isa as. ini sebagai salah satu tanda-tanda dari kiamat, dalam hal ini

mufassir klasik dan kontemporer berbeda pendapat. Mufassir klasik misalnya,

mereka tetap meyakini bahwa Nabi Isa as. itu akan turun mengalahkan sang dajjâl.

Sedangkan mufassir kontemporer meyakini bahwa Nabi Isa as. itu tidak akan

turun lagi, karena sudah meninggal dunia, berdasarkan surat Ali‟imrân ayat 55.

Mufassir klasik seperti Ibn Katsîr memahami tentang Nabi Isa as. yang

tercantum dalam surah Âli Imrân ayat 55 sebagai berikut :

16HR. Imam Muslim.



10

Mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab, Aam Amiruddin,

memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kiamat terutama

masalah tanda-tandanya banyak berbeda pandangan dengan ulama – ulama klasik

tadi, baik dengan ahli tafsir maupun ahli hadis. Metode penafsiran yang

digunakannya pun berbeda tentunya. Dan hal ini membuat penulis merasa perlu

untuk mengkaji lebih dalam bagaimana metodologi penafsiran yang mereka

gunakan

M. Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat al-Qur‟ân dalam Tafsîr

Al-Misbâh, menguatkan pemahamannya dengan mengutip beberapa pendapat dari

17Abû Al-Fidâ Al-Hâfizh ibn Katsîr Al-Dimasyqiy, Tafsîr Al-Qur‟ân Al-„Azhîm, Dâr Al-Kutub
Al-„Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1999, jilid I, hlm. 350-351.
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ulama klasik, dan kontemporer, yaitu : Muhammad Husein Thabâthabâ‟i,18 dan

Ibrâhîm Ibn „Umar Al-Baqâ„i. Thabathaba‟i adalah pengarang Tafsîr Al-Mîzân

18 Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i dilahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H /1903.

Ketika usia duapuluh tahun berangkat ke Universitas Najaf untuk melanjutkan pelajarannya.
Disana ia mempelajari Syariat dan ushul al-fiqh dari dua diantara syaikh-syaikh terkemuka masa
itu yaitu Mirza Muhammad Husain Na‟ini dan Syaikh Muhammad Husain Isfahani.

Namun menjadi Mujtahid bukan tujuannya. Thabathaba'i lebih tertarik pada ilmu-ilmu aqliah, dan
mempelajari dengan tekun seluruh dasar matematika tradisional dari Sayyid Abul Qasim
Khwansari, dan filsafat Islam tradisional, termasuk naskah baku asy-Syifa karya Ibnu Sina dan al-
Asfar karya Sadr al-Din Syirazi serta Tamhid al-Qawa‟id karya Ibnu Turkah dari Sayyid Husain
Badkuba‟i.

Thabathaba'i juga mempelajari „ilm Hudhuri (ilmu-ilmu yang dipelajari langsung dari Allah SWT),
atau ma‟rifat, yang melaluinya pengetahuan menjelma menjadi penampakan hakekat- hakekat
supranatural. Gurunya, Mirza Ali Qadhi, yang mulai membimbingnya ke arah rahasia- rahasia
Ilahi dan menuntunnya dalam perjalananan menuju kesempurnaan spritual. Sebelum berjumpa
dengan Syaikh ini, Thabathaba'i mengira telah benar-benar mengerti buku Fushulli al- Hikam
karya Ibnu Arabi. Namun ketika bertemu dengan Syaikh besar ini, ia baru sadar bahwa sebenarnya
ia belum tahu apa-apa. Berkat sang Syaikh ini, tahun-tahun di Najaf tak hanya menjadi kurun
pencapaian intelektual, melainkan juga kezuhudan dan praktek-praktek spritual yang
memampukannya untuk mencapai keadaan realisasi spritual.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Muhammad_Husain_Thabathaba'i.

Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i adalah seorang ulama, pemikir, faqih, filosof, dan ahli
matematika. Dia banyak menelurkan karya-karya penting di bidang keislaman, antara lain Dasar-
dasar Filsafat dan Metode Realisme serta karya monumentalnya yakni Al-Mizan, yang sering
disebut tafsir Alquran dengan Alquran.

Di dalam dirinya telah terdapat sifat rendah hati dan ditambah pula dengan kemampuan analisis
intelektualnya. Dalam kelompok ulama tradisional Thabathaba'i memiliki kelebihan sebagai
seorang syaikh dalam bidang syariat dan ilmu-ilmu esoteris, sekaligus seorang hakim (filosof atau,
tepatnya, teosof Islam tradisional) yang terkemuka. Sejarah mencatat Thabathaba'i telah
membaktikan segenap hidupnya untuk mengkaji agama. Sebuah dedikasi tinggi terhadap
perkembangan ilmu-ilmu Islam dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i dilahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H /1903 M, dari
suatu keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW yang selama 14 generasi telah menghasilkan
ulama-ulama Islam terkemuka. Pendidikan awalnya dia peroleh di kota kediamannya dan dalam
usia muda telah berhasil menguasai unsur-unsur bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama.

Ketika usianya menginjak 20 tahun, Thabathaba'i berangkat ke Universitas Najaf untuk
melanjutkan pelajarannya. Disana dia mempelajari ilmu syariat dan ushul al-fiqh dari dua di antara
syekh-syekh terkemuka pada masa itu yaitu Mirza Muhammad Husain Na'ini dan Muhammad
Husain Isfahani.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tabriz
http://id.wikipedia.org/wiki/1903
http://id.wikipedia.org/wiki/Najaf
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirza_Muhammad_Husain_Na%E2%80%99ini&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Husain_Isfahani&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayyid_Abul_Qasim_Khwansari&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayyid_Abul_Qasim_Khwansari&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadr_al-Din_Syirazi&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibnu_Turkah&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibnu_Arabi&amp;action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Najaf
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Muhammad_Husain_Thabathaba%27i
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dan sebagai ulama syi‟ah. Ciri khas tafsîr karya Al-Biqa‟i adalah munasabah

dalam al-Qur‟ân.

Akan tetapi, bukanlah menjadi mujtahid tujuannya. Thabathaba'i lebih tertarik pada ilmu-ilmu
aqliah, dan mempelajari dengan tekun seluruh dasar matematika tradisional dari Sayyid Abul
Qasim Khwansari. Di samping itu dia pun mempelajari sejumlah ilmu lain yakni filsafat Islam
tradisional, termasuk naskah baku Asy-Syifa karya Ibnu Sina dan Al-Asfar karya Sadr al-Din
Syirazi, serta Tamhid al-Qawa'id karya Ibnu Turkah dari Sayyid Husain Badkuba'i.

Thabathaba'i juga mempelajari ilm Hudhuri (ilmu-ilmu yang dipelajari langsung dari Alquran),
atau makrifat, yang melaluinya pengetahuan menjelma menjadi penampakan hakekat-hakekat
supranatural. Gurunya, Mirza Ali Qadhi, yang mulai membimbingnya ke arah rahasia-rahasia Ilahi
dan menuntunnya dalam perjalananan menuju kesempurnaan spritual.

Sebelum berjumpa dengan syekh ini, Thabathaba'i mengira telah benar-benar mengerti buku
Fushulli al-Hikam karya Ibn Arabi. Namun ketika bertemu dengan syekh besar ini, dia baru
menyadari bahwa sebenarnya ia belum mengetahui apa-apa. Berkat sang syekh ini, tahun-tahun di
Najaf tak hanya menjadi kurun pencapaian intelektual, melainkan juga kezuhudan dan praktek-
praktek spritual yang memampukannya untuk mencapai keadaan realisasi spritual.

Pada 1934 Allamah Thabathaba'i kembali ke Tabriz dan menghabiskan beberapa tahun yang sunyi
di kota itu, mengajar sejumlah kecil murid. Kejadian-kejadian pada Perang Dunia II dan
pendudukan Rusia atas Persia-lah yang membawa Thabathaba'i dari Tabriz ke Qum (1945). Pada
waktu itu, dan seterusnya sampai sekarang, Qum merupakan pusat pengkajian keagamaan di Persia.
Ia mengajar tafsir Alquran serta filsafat dan teosofi tradisional, yang selama bertahun-tahun
sebelumnya tidak diajarkan di Qum.

Oleh karenanya Thabathaba'i telah memberikan pengaruh yang amat besar dalam bidang ilmu
pengetahuan, baik di dalam basis tradisional maupun modern. Dia telah mencoba untuk
menciptakan suatu elite intelektual baru di kalangan kelompok masyarakat berpendidikan modern
yang ingin menjadi akrab dengan intelektualitas Islam di samping dengan dunia modern.

Banyak murid tradisionalnya yang termasuk kelompok ulama telah mencoba untuk mengikuti
teladannya dalam upayanya yang amat penting ini. Beberapa muridnya seperti Sayyid Jalal al-Din
Asytiyani dari Universitas Masyhad dan Murtadha Muthahhari dari universitas Teheran juga
dikenal sebagai sarjana yang mempunyai reputasi istimewa.

Selain di kota Qum, ulama ini kerap mengunjugi Darakah, sebuah desa kecil di sisi pegunungan
dekat Teheran. Di tempat inilah Thabathaba'i menghabiskan bulan-bulan musim panas,
menyingkir dari panas Kota Qum, kediamannya. Di desa tersebut pula, pada satu hari, Profesor
Kenneth Morgan, seorang orientalis terkemuka berkunjung untuk memintanya menulis mengenai
pandangan-pandangan Islam Syiah untuk masyarakat intelektual Barat. Dengan kemampuannya
yang mumpuni dan penguasaan pada ilmu-ilmu Islam tradisional serta pengenalan terhadap
pemikiran Barat menjadikan Thabathaba'i memang orang yang tepat untuk menulis hal tersebut.

Kecintaannya pada ilmu telah mengejawantah dalam pribadinya. Dia menjadi lambang dari suatu
tradisi panjang kesarjanaan dan ilmu-ilmu tradisional Islam. Kehadirannya meniupkan suatu aroma
dari pribadi yang telah mendapatkan buah pengetahuan Ketuhanan.
Sumber ini dikutip dari internet : http://www.republika.co.id

http://www.republika.co.id/
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Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah kiamat di dalam al-Qur‟ân

perlu untuk dipahami dan dimengerti maksudnya, oleh karena itu perlu adanya

penafsiran. Para mufassir tentunya telah menafsirkan ayat-ayat tentang kiamat

dalam kitab-kitab tafsir karyanya. Dan dalam penafsirannya pasti ada perbedaan-

perbedaan yang disebabkan oleh latar belakang penafsir sendiri dan tentunya dari

segi metode penafsiran.

M. Quraish Shihab banyak memperkuat pemahamannya dengan mengutip

pendapat ulama syi‟ah „Muhammad Husein Thabâthabâ‟i‟, dalam Tafsîr Al-

Misbâh, doktrin Syi‟ah adalah bahwa Nabi Isa as. akan muncul lagi. Mirza Gulam

Ahmad pernah mengaku dirinya sebagai Nabi Isa al-Masîh, tetapi M. Quraish

Sihab dalam menafsirkan surah Ali-Imrân ayat 55 bertentangan dengan mufassir

klasik dan aliran Syi‟ah. Seharusnya ia sependapat dengan ulama Syi‟ah terutama

Muhammad Husein Thabâthabâ‟i, dalam hal Nabi Isa as.

Untuk lebih jelas penafsiran apa yang akan dipakai, penulis mencoba akan

menggunakan penafsiran M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat kiamat dalam tafsir

Al-Misbah yang berjudul : “PENAFSIRAN M. QURAISY SHIHAB

TENTANG AYAT-AYAT KIAMAT DALAM KITAB TAFSIR AL-

MISBAH”
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B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya

dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana metodologi penafsiran M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat

kiamat.

2. Bagaimana penafsiran M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat kiamat dalam

tafsir Al-Misbâh.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat

disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metodologi penafsiran M. Quraisy Shihab tentang ayat-

ayat kiamat.
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2. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat kiamat

dalam tafsir Al-Misbâh.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Ada beberapa hal yang dipandang sangat penting sebagai manfaat pisitif

dengan mengangkat penelitian ini, diantaraya sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi referensi bagi

pengembangan konsep dan teori tentang masalah tersebut.

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi sumber bacaan

masyarakat luas, dan untuk pengembangan wawasan keislaman dan

sebagai pemecahan masalah yang ada di masyarakat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Al-Qur‟ân Al-Karîm adalah wahyu Allah yang ditirunkan kepada Nabi

Muhammad SAW yang mengandung petunjuk kepada seluruh ummat manusia.

Menjawab berbagai permasalahan ummat manusia dan menjadi pedoman dan

undang-undang kehidupan untuk kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan

akhirat.

Al-Qur‟ân selain menempati posisi sebagai mukjizat Islam yang

menggantikan mukjizat-mukjizat sebelumnya, juga merupakan respon atas

beberapa permintaan dan tuntutan orang-orang Arab ketika itu.19 Dalam Al-

Qur‟ân diterangkan :

19Gamal al-Banna, Evolusi Tafsir, Qisthi Press, Jakarta, 2004, hlm. 3-4
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“Dan orang-orang kafir Mekah berkata: "Mengapa tidak diturunkan
kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya
mukjizat- mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya
seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka
bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia
dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat
yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.”20

Al-Qur‟ân yang telah diterima dan diakui secara „aklamasi‟ sebagai

sumber ajaran Islam yang tidak diragukan keasliannya. 21

Al-Qur‟ân bersifat global, maka perlu ada suatu perincian. Maka hadis

Rasul adalah sebagai perinci dan penafsir al-Qur‟ân al-Karîm. Jadi al-Qur‟ân

dan Hadis merupakan dua sumber utama bagi kehidupan manusia seluruhnya

untuk menjawab semua permasalahan hidup.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut:

Pertama, Tafsir merupakan salah satu cara untuk mengetahui kandungan

dan pesan al-Qur‟ân. Tafsir itu ada dua macam; Tafsîr bi al-Ma‟tsû r dan tafsîr

bil ar-Ra‟yu. Adapun metode tafsir ada empat macam; metode maudhûiy, tahlîlî,

muqâran, dan ijmâliy. Penulis dalam meneliti Tafsir Al-Misbâh ini menggunakan

metode maudhûiy dan , tahlîlî. Kedua metode ini merupakan ciri khas dalam tafsir

20QS. Al-Ankabut [29] : 50-51
21M. Abdurrahman, Belajar dari Sunnah Nabi : Membangun Ijtihad Berwawasan Lingkungan,
UNISBA, Bandung, 2007, hlm. 2.
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Al-Misbâh. Penulis akan sajikan beberapa ayat al-Qur‟ân yang bekenaan dengan

masalah kiamat, karena yang penulis kaji dan teliti dalam kitab tafsir Al-Misbâh

ini adalah masalah kiamat. Sebagai berikut:

Kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya. Suatu saat dunia ini akan

hancur.

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan

bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya”22

“Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan

gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan”23

”Apabila matahari digulung. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.

Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila unta-unta yang bunting

22QS. Al-Zalzalah : 1-2
23QS. Al-Qari‟ah : 4-5
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ditinggalkan (tidak diperdulikan). Dan apabila binatang-binatang liar

dikumpulkan. Dan apabila lautan dijadikan meluap.”24

Surat at-Takwîr ini menggambarkan dengan amat jelas keadaan hari itu,

sedemikian jelasnya hingga ia bagaikan terlihat oleh pandangan mata,

sebagaimana sabda Nabi saw. : “Siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan

pandangan mata, maka hendaklah ia membaca surah atl-Takwîr.” (HR. Ahmad,

at-Tirmidziy dan at-Thabraniy, melalui Ibn Umar.25

Pada hari itu semuanya akan hancur, manusia, binatang, tumbuhan, langit,

bumi, dan seluruh alam akan binasa dan tak akan tersisa. Yang tersisa hanyalah

Dzat yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa.

“Setiap sesutu akan binasa kecuali wajah-Nya”26

Sebelum manusia meninggalkan alam dunia ini, maka harus

mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Allah SWT menyuruh

kepada manusia untuk mempersiapkan bekal untuk hari esok :

24QS. At-Talwir : 1-6
25M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Qur‟ân Al-Karim : Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan
Urutan Turunnya Wahyu, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1997, hlm. 376
26QS. Al-Qashash [28] : 88
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”27

Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang menyuruh kepada

ummatnya untuk mempersiapkan amal perbuatan yang akan menyelamatkan di

akhirat kelak. Rasulullah saw. bersabda :

“Dari Abu Hurairah semoga Allah SWT meridoi kepadanya,

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila manusia meninggal dunia, maka

seluruh amalnya terputus, kecuali dari tiga perkara : Shadaqah jariyah, ilmu

yang dimanfaatkan orang, dan anak shaleh yang mendo‟akan kepada orang

tuanya”28

Hanyalah amal shaleh yang akan menyelamatkan manusia dari siksa Allah

Azza wa Jalla. Semua kekayaan, pangkat kedudukan tidak bisa menjamin manusia

27QS. Al-Hasyr [59] : 18
28HR. An-Nasa‟I dari Abu Hurairah
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�r

mendapatkan keridhoan Allah nanti di akhirat. Semua manusia akan

mempertanggung jawabkan dirinya masing-masing.

Allah Azza wa Jalla berfirman :

“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.”29

“Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya. maka

dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang

ringan timbangan (kebaikan)nya. maka tempat kembalinya adalah neraka

Hawiyah.”30

Al-Qur‟ân menggunakan istilah yang beraneka ragam tentang kiamat,

sekaligus sebagai penjelasan proses berlangsungnya, sehingga tidak kurang dari

32 nama yang digunakan Allah Azza wa Jalla untuk hari kiamat itu. Penulis

mencantumkan Nama-nama/istilah-istilah lain hari kiamat yang ada dalam al-

Qur‟ân adalah sebagai berikut :

29QS. Al-Zalzalah : 7-8
30QS. Al-Qâri‟ah [101] : 6-9.
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(1) Hari kiamat (yaumul kiamat). (2) Hari akhir (yaumul akhir). (3) Hari

zalzalah (yaumul zalzalah). (4) Hari waqi‟ah (yaumul wâqi‟ah). (5) Hari Rajifah

(yaumul râjifah). (6) Hari haqqah (yaumul hâqqah). (7) Hari qari‟ah (yaumul

qâri‟ah). (8) Hari sa‟iqah (yaumul sa‟iqah). (9) Hari „asir (yaumun „asir). (10)

Hari lâ raiba fîhi (hari yang tidak disangsikan lagi terjadinya). (11) Hari

terpisahnya seseorang dari keluarganya. (12) Hari al-Ba‟s (yaumul ba‟s). (13)

Hari nusyur (yaumul an-nusyur). (14) Hari al-mahsyar (yaumul mahsyar). (15)

Hari al-Jam‟I (yaumul jam‟i). (16) Hari „arad (yaumul „arad). (17) Hari at-Tanad

(yaumul tanad). (18) Hari at-Thalaq atau hari liqa‟ (yaumul thalâq wa yaumul

liqa‟). (19) Hari at-tammah (yaumul tâmmah). (20) Hari al-Fasl (yaumul fasl).

(21) Hari al-Hisab (yaumul Hisâb). (22) Hari Al-Ghasyiyah (yaumul ghâsyiyah).

(23) Hari al-Wazni (yaumul wazn). (24) Hari ketika seseorang tidak dapat

memberi pertolongan kepada orang lain. (25) Hari ketika banyaknya anak dan

harta tidak bermanfa‟at. (26) Hari ketika seorang karib tidak memberi manfa‟at

kepada karibnya. (27) Hari ketika semua mata terbuka dan dapat melihat masing-

masing amalnya. (28) Hari al-din (yaumul dîn), yaitu hari keputusan untuk

memberi balasan yang setimpal. (29) Hari al-Wa‟id (yaumul wa‟îd). (30) Hari al-

Khizy (yaumul khizy). (31) Hari al-Khulud (yaumul khulûd). (32) Yaumul jazâ.31

Kedua, penelitian ini menggunakan metode content analisis atau analisis

ini terhadap penafsiran M. Quraish Shihab tetang ayat-ayat kiamat dalam tafsir

Al-Misbâh dengan cara menginventarisir ayat-ayat kiamat, menelusuri dan

31Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Jilid
3, 1994. 3, hlm. 62-63
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memahami keserasian/munasabah. Mengkaji pemahaman ayat-ayat tersebut dari

pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufassir dan ahli hadis yang klasik

maupun kontemporer. Dan mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematis dan

menyeluruh dengan cara penalaran obyektif melalui kaidah tafsir yang mu‟tabar

serta didukung oleh argumen-argumen dari al-Qur‟ân. Hadis Nabi, atau fakta-

fakta sejarah yang dapat ditemukan.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan suatu metode. Metode adalah cara yang

teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud; cara kerja yang bersistem

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang

ditentukan.32 Sedangkan metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian

tentang metode.33 Adapun metode dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode conten- analysis, yaitu analisis isi.34

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang menyangkut

dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan kiamat yang terdapat dalam tafsir Al-

Misbah.

32T. Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik; Ancangan Metode Penelitian dan Kajian, PT.
Eresco, Bandung, 1993, hlm. 1.
33 Ibid.
34Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 60.
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3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber

data primer (sumber pokok atau tangan satu) dan sumber data sekunder (sumber

tambahan atau tangan 2). Sumber primer penelitian ini diambil dari kitab tafsir

dan buku-buku referensi lainnya. Sedangkan sumber data sekunder dalam

penelitian ini diambil dari wawancara dengan tokoh-tokoh ulama dan dosen yang

berkompeten dalam bidang tafsir dan memahami lebih dalam tentang penafsiran

ayat-ayat tentang kiamat dalam tafsir Al-Misbah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan studi

kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan satu kitab tafsir Al-

Misbah yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang kiamat, dan yang kedua

dengan wawancara, yaitu dengan mewawancarai tokoh-tokoh agama dan alim

ulama yang menguasai tafsir Al-Misbâh.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data itu dianalisis tahapannya,

yaitu dengan mengkategorisasi dan mengklasifikasi data-data yang ada, kemudian
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menjelaskan secara terperinci dan jelas, setelah diambil

kesimpulan-kesimpulan untuk dideskripsikan sebagai bahan laporan.
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