
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas penafsiran al-Qur’an yang dilakukan oleh para intelektual muslim 

dari dulu hingga kini, selalu berada dalam satu bingkai teoritik yang sama, 

sebagaimana dikatakan oleh Andrew Rippin, yaitu agar teks al-Qur’ân menjadi 

mudah difahami.1  Hal ini sesuai dengan adagium bahwa al-Qur’ân shâlih li kulli 

Zamân wa Makân, artinya al-Qur’ân selalu sesuai dengan zaman dan tempat. Maka 

fungsi dari tafsir adalah untuk memahami al-Qur’ân yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw, menjelaskan makna-maknanya dan menggali hukum-hukum 

serta hikmah-hikmah yang ada di dalamya, sehingga al-Qur’ân itu dapat benar 

berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, demikian penjelasan az-Zarkasyî dan as-

Suyûthî ketika menjelaskan hakikat tafsir.2  az-Zarqânî dalam manâhil al-‘Irfân  

sebagaimana dikutip oleh Ali ash-Shâbuni, mengatakan bahwa hakikat tafsir 

merupakan ilmu yang mengkaji tentang al-Qur’ân dari sisi dalâlahnya untuk 

memahami maksud firman Allah swt sesuai dengan kemampuan manusia. 3 

Masih banyak lagi, pandangan dan teori yang dikemukakan oleh para ulama 

menyangkut hakikat tafsir.  adz-Dzahabî menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang 

mengkaji komplektifitas al-Qur’ân dalam rangka memahami firman Allah swt  

sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki manusia.4  Dari sini kita bisa 

memahami, bahwa objek material tafsir adalah al-Qur’ân itu, sedangkan objek 

formal tafsir adalah problem memberi makna dan memproduksi makna untuk 

mengungkap maksud firman Allah swt. Seorang mufasir sebenarnya sekedar 
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berusaha untuk memahami maksud firman Allah swt, sesuai bekal keilmuan yang 

dimiliki dan konteks yang melingkupinya. Dengan demikian, sebenarnya ia hanya 

sebagai pencari ‘kebenaran’ melalui interpretasi teks, dan bukan penentu kebenaran 

itu sendiri secara mutlak.5 Produk tafsir sesungguhnya adalah sebuah entitas yang 

berbeda dengan al-Qur’ân itu sendiri. Al-Qur’ân secara teologis memang diyakini 

memiliki kebenaran mutlak, namun hasil penafsiran atas al-Qur’ân bersifat nisbi dan 

relatif.6 

Oleh karena al-Qur’ân adalah petunjuk hidup, ia telah melahirkan beraneka 

ragam pengalaman dan pemahaman pada setiap individu yang berinteraksi 

dengannya.7 Boleh jadi, hal itu ditopang oleh keadaan al-Qur’ân sendiri seperti 

dikatakan Abdullah Darraz, bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan 

cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut yang lain.8 Tidak 

mustahil, jika seseorang dipersilahkan mendengar dan menyelaminya, maka akan 

melihat lebih banyak dari apa yang sebelumnya. 9 Hal ini seolah mempertegas sabda 

baginda Nabi saw bahwa al-Qur’ân memiliki beberapa sisi dan makna.10 As-Suyuthi 

menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah bahwa al-Qur’ân memiliki dua 

sisi pemaknaan. Pertama, kata-katanya terbuka bagi pentakwilan. Kedua, sisi al-

Qur’ân berupa perintah, larangan-larangan, halal, dan haram.11 Dengan 

karakteristik seperti disebutkan tadi, maka lahirlah beragam penafsiran terhadap 

ayat-ayat al-Qur’ân. disamping itu,  keberagaman tafsir tidak hanya dipengaruhi 

oleh karakter khusus yang dimiliki al-Qur’ân tadi, akan tetapi dipengaruhi oleh hal-

hal lainnya  seperti keahlian dan kecederungan mufassir dan perkembangan zaman 

                                                           
5
 Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 3, 

6
 Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir, 4. 

7
 Al-Qur’ân sendiri secara ekplisit meneguhkan fungsinya tersebut. Diantaranya tercantum 

pada QS Al-Baqarah [2]: 2, 185; Ali ‘Imrân [3]: 138; Al-‘Arâf [7]: 52; An-Nahl [16]: 64, 89, 102; An-

Naml [27]: 77; dan Al-JAtsiah [45]: 11,20. 
8
 Abdullah Darraz, al-Nabâ al-‘Adzîm ( Mesir : Dâr al-Urbah, 1960), 111. 

9
 M Quraih Shihab, Membumikan Al-Qur’ân, Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2014), 22. 
10

 Abdullâh al-Zarkasyî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, jilid 2, 163. as-Suyûthî,  al-Itqân fî 

‘Ulûm al-Qur’ân, jilid 2, 180. 
11

 as-Suyûthî,  al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, jilid 2, 181. Lihat juga Rosihon Anwar, 

Menelusuri ruang batin a-Qur’ân, (Erlangga, 2010), 1.  



 

 

yang melingkupinya.12 Sehingga meskipun objek kajiannya tunggal (yaitu teks al-

Qur’ân), namun hasil penafsiran al-Qur’ân tidaklah tunggal, namun plural. Oleh 

karenanya, munculnya corak-corak penafsiran tidak dapat dihindari dalam sejarah 

pemikiran umat islam.  

Munculnya beragam tafsir dengan beragam metodenya13 juga banyak 

dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan epistemologi keilmuan itu sendiri. 

Perubahan dan perkembangan pengetahuan tafsir dalam fase kesejarahan tertentu 

adalah historis, sebagai akibat dari adanya pergeseran paradigma di dalam 

memahami al-Qur’ân, sesuai dengan asumsi bahwa tuntutan manusia dan 

masyarakat pasti menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.14 Sebagaimana 

diketahui, bahwa penafsiran al-Qur’ân telah berkembang melalui beberapa periode. 

Periode pertama dimulai pada saat al-Qur’ân diturunkan, Rasulullah Saw berfungsi 

sebagai Mubayyin (penjelas), menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti 

dan kandungan al-Qur’ân khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak difahami 

atau samar artinya. Sebagai mana tercantum dalam al-Qur’ân surah an-Nahl ayat 44. 

Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah Saw.15  Para 

sahabat jika mendapati kesulitan dalam memahami maksud sebuah ayat, tidak 

secara langsung menafsirkannya dengan bekal kemampuan bahasa arab yang 
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dimiliki, akan tetapi terlebih dahulu menanyakannya kepada Rasulullah Saw.16 

Terkait dengan keterlibatan Rasulullah Saw dalam penafsiran al-Qur’ân, Ibn 

Khaldun mengatakan : 

“Rasulullah menjelaskan makna al-Qur’ân secara umum, membedakan ayat-

ayat yang nâshikh dan mansûkh, kemudian memberitahukan kepada para 

sahabat, sehingga mereka memahami sebab musabab turunnya ayat (Asbâb 

an-Nuzûl) dan situasi yang mendukungnya”.17 

Setalah wafat Rasulullah Saw, barulah para sahabat melakukan ijtihad ketika 

mendapati kesulitan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’ân, khususnya mereka yang 

mempunyai kemampuan itu, seperti sahabat 'Ali ibn Abi Thalib, Ibn ‘Abbas, Ubay 

Ibn Ka’ab dan Ibn Mas’ûd.18 Sebagaian sahabat ada pula yang menanyakan 

beberapa masalah, khususnya sejarah-sejarah nabi atau kisah-kisah yang tercantum 

dalam al-Qur’ân kepada tokoh-tokoh ahlul kitab yang telah memeluk agama islam, 

inilah yang merupakan benih lahirnya israiliyat.19 Mereka melakukan ijtihad tidak 

hanya dalam tafsir saja akan tetapi segala hal yang berkenaan dengan permasalahan 

agama, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muadz Ibn 

Jabal ra.20 Para sahabat menafsirkan al-Qur’ân dengan pola dan episteme yang 

hampir sama dengan era Rasulullah saw. Hanya saja, sumber penafsiran pada 

periode setelah wafatnya nabi bertambah dengan digunakannya ijtihad, cerita 

                                                           
16

 Ahmad Ibn Taimiyah, Muqaddimah fî Ushûl al-Tafsîr (Kairo : Maktabah at-Turast al-

Islâmi,t.t),  2. 
17

 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (Beirut : Dâr al-Fikr, t.th), 489. 
18

 Adz-Dzahabi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, jilid 1, 59. 
19

 M Quraih Shihab, Membumikan Al-Qur’ân, 106. 
20

 Redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut : 
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israiliyyat (walau hanya sedikit) , dan syair-syair jahiliyah dalam menafsirkan al-

Qur’ân.21 

Dengan berakhirnya masa sahabat, tradisi penafsiran dilanjutkan oleh 

generasi tabi’în dengan pola yang masih relatif sama. Memang ada hal yang 

membedakan antara tradisi penafsiran era sahabat dengan era tabi’in. di era sahabat 

belum muncul sektarianisme aliran-aliran tafsir secara tajam. Sementara di era 

tabi’in sudah mulai muncul aliran-aliran tafsir berdasarkan kawasan. Itu disebabkan 

karena mufasir dari kalangan tabi’in yang dulu berguru dengan para sahabat 

kemudian menyebar ke beberapa daerah.22 Bahkan mulai muncul pula 

sektarianisme ideologi.23 Seperti yang dinisbatkan kepada Imam Qatadah ibn 

Di’âmah as-sadûsi yang dinilai berbau aliran Qadariah, karena terlalu dalam ketika 

ia berbicara masalah Qadha dan Qadar. Itulah sebabnya, sebagian orang enggan 

untuk mengambil riwayat darinya.24  

Secara geografis, paling tidak ada tiga aliran yang menonjol di era tabi’in, 

yaitu : pertama, aliran Mekah, seperti sa’id Ibn jubair, ‘Ikrimah, ‘Athâ Ibn Abi 

Rabâh, Thâwûs Ibn Kaisan al-Yamâni dan Mujahid Ibn Jabr yang ketika itu mereka 

berguru kepada sahabat Ibn Abbâs.25 Kedua, aliran madinah, tokohnya antara lain 

Muhammad Ibn Ka’ab al-Qurthubi, Abu ‘Aliyah Ibn ar-Rayâhi, dan Zaid Ibn Aslam, 

yang ketika itu berguru kepada Ubay Ibn Ka’ab.26 Ketiga, Aliran Iraq, tokoh-

tokohnya antara lain Hasan al-Bashri, Masrûq Ibn al-Ajda’, Qatâdah Ibn Di’âmah, 

Athâ Ibn Abi Muslim al-Khurâsânî, dan Murrah al-Hamdani, yang ketika itu mereka 

berguru pada Abdullâh Ibn Mas’ûd.27 Sementara itu, ada pula ulama yang 

menambahkan satu aliran lagi dalam tafsir tâbi’în, yaitu aliran Bashrah, yang juga 
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banyak dipengaruhi oleh aliran Mekah. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Ibn 

Sîrîn, Jâbir Ibn Zayd al-Azdi, dan Abû Sya’sya’.28 

Menurut para ahli, terjadi pergeseran mengenai rujukan penafsiran antara era 

sahabat dan era tabi’in. jika pada masa sahabat mereka hanya sedikit saja 

ketertarikannya terhadap riwayat-riwayat israiliiyat, maka tidak halnya demikian 

ketika pada masa tabi’in, yang sudah mulai banyak menggunakan sumber-sumber 

isrâiliyyat sebagai rujukan penafsiran, terutama untuk penfsiran ayat-ayat yang 

memuat kisah-kisah, dimana al-Qur’ân hanya menceritakannya secara global saja. 29  

Faktor utamanya adalah banyaknya ahli kitab yang masuk islam dan  para  tabi’in 

ingin mencari informasi secara mendetail tentang kisah-kisah yang masih global dari 

mereka.30 Tokoh-tokoh ahli kitab yang sudah memeluk islam dan menjadi rujukan 

adalah Abdullah Ibn salam, Ka’ab al-Ahbâr, Wahab Ibn Munabbih dan Abdul Malik 

Ibn Abdul ‘Aziz Ibn Jarîh.31  

Apapun bentuk pergeseran yang terjadi, mulai dari era sahabat ke tabi’in 

tersebut, namun yang jelas tradisi penafsiran al-Qur’ân waktu itu tetap tumbuh dan 

berkembang sampai tahun 150an H dengan berakhirnya masa tabi’in.32 tafsir di era 

Nabi saw, sahabat dan permulaan masa ta’biin dikatagorikan sebagai tafsir era Qabl 

Tadwîn atau sebelum kodifikasi, 33 ini dianggap sebagai periode pertama 

perkembangan tafsir, sehingga gabungan dari tiga sumber tadi, yaitu penafsiran 

Nabi Saw, sahabat-sahabat, serta penafsiran tabi’in dinamakan dengan Tafsîr bi al-

Ma’tsûr.34 sedangkan periode kedua, bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi 
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 Mannâ’ al-Qthathân, Mabâhis, 346. 
32

 Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir, 57.  
33

 Mannâ’ al-Qthathân, Mabâhis, 328-329. 
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 Ibn Katsîr menuliskan kutipan gurunya, yaitu Ibn Taimiyah dalam muqaddimah Tafsîr al-
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pada masa pemerintahan Umar Ibn Abd al-‘Azîz (99-101 H), dimana tafsir ketika itu 

masih bergabung dengan hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis, 

tidak seperti perkembangan yang terjadi saat ini.35 Pada periode kedua ini, hadis-

hadis telah beredar sedemikian pesatnya, dan bermunculanlah hadis-hadis palsu 

dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu perubahan sosial semakin 

menonjol, dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi dan 

dipersoalkan pada masa Nabi Saw, para sahabat dan tabi’in.36 dari sinilah kemudian 

bermunculan berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya.37 

Periode kedua ini berlanjut hingga periode ketiga dengan munculnya kodifikasi 

tafsir secara khusus dan terpisah dari hadis artinya penyusunana kitab-kitab tafsir 

dilakukan secara khusus dan berdiri sendiri, yang oleh sementara Ahli di duga 

dimulai oleh al-Farra ( w. 207 ) dengan kitabnya yang berjudul Ma’âni al-Qur’ân.38 

Periode ketiga ini terjadi pada era pasca para tabi’in atau lebih tepatnya generasi 

atba’ at-Tâbi’în.39 Dan pada masa inilah, pembuatan Tafsir dilakukan secara Khusus, 

yang menurut para sejarawan dimulai pada akhir dinasti umayyah dan awal dinasti 

abbasiyah.40 Kemudian, perkembangan tafsir pada periode selanjutnya cenderung di 

dominasi dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan madzhab, atau ideologi 

keilmuan tertentu, sehingga al-Qur’ân di arahkan sebagai alat pembenaran saja, hal 

ini pun dipengaruhi dengan meluasnya penaklukan islam, dan akhirnya peradaban 

islam bersinggungan dengan peradaban lainnya.41 Periode ini disebut periode 

afirmatis yang berbasis pada nalar ideologis.42 Dalam peta sejarah pemikiran islam, 

antara abad ke 3 H-10 H dikenal sebagai periode atau zaman keemasan ilmu 
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pengetahuan, tak terkecuali tafsir al-Qur’ân. hal ditandai dengan berkembangnya 

berbagai diskusi di segala cabang ilmu pengetahuan.43 

Rosihon anwar, mengutip John Wansbrough, mengatakan bahwa sejarah 

tafsir klasik dikatagorisasikan menjadi lima jenis. Pertama, tafsir naratif, sejenis tafsir 

yang mencoba memberi keterangan secara mendetail dengan memberikan bahan-

bahan ulasan di sekitar konteks turunnya ayat. Contohnya adalah kitab tafsir yang 

ditulis Muqâtil ibn Sulaiman (w. 767 H). kedua, tafsir legal yaitu tafsir yang sangat 

kental dengan nuansa hukumnya , diantara kitabnya adalah Ahkâm al-Qur’ân karya 

Abû Bakr al-Jashshâsh (w. 981). Ketiga, Tafsir Tekstual sejenis tafsir yang 

memusatkan pada penjelasan-penjelasan dimensi leksikon dalam beragam bacaan 

al-Qur’an, contohnya adalah Ma’âni al-Qur’ân karya al-Farra (w. 822 H). Keempat, 

Tafsir retorik, yaitu kitab tafsir yang lebih menonjolkan uraian tentang retorika dan 

sastra al-Qur’ân. Contohnya adalah Majâz al-Qur’ân karya Abû Ubaidah (w. 824). 

Kelima, tafsir alegoris, sejenis tafsir yang mengungkapkan makna simbolik al-

Qur’ân, dalam konteks perbedaan terminologis antara makna lahir dan bathin. 

Misalnya tafsir sufistik karya at-Tustarî (w. 898). 44 

Pada abad ke Sembilan hijriyah tepatnya pada tahun 849 H,45 lahirlah seorang 

ulama multidisipliner bernama lengkap ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr ibn 

Muhammad ibn Sâbiq ad-Dîn ibn al-Fakr ‘Ustmân ibn Nâdzir ad-Dîn Muhammad 

ibn saif ad-Dîn Khidr ibn Najm Ad-Dîn Abî ash-Shalâh asyyûb ibn Nâshir ad-Dîn 

Muhammad ibn as-Syekh Himâm ad-Dîn al-Khudhairi al-Asyûthi.46 Yang lebih 

popular dengan nama al-Imâm Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi, yang sedari kecil sudah 

mencintai ilmu dan ulama.47 Walau pun hidup sebagai seorang piatu yang ditinggal 
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wafat ibunya beberapa saat setelah dilahirkan, dan dalam usia yang baru lima tahun 

ayahnya pun meninggal, tidak melemahkan semangat belajarnya.48 

 as-Suyûthi merupakan ulama yang multidisipliner, ia menguasai dengan 

baik ragam keilmuan, seperti tafsir, Hadis, Fiqh, nahwu, Bayân, Badî’, dan Ma’anî.49 

al-Imâm as-Syaukani mengatakan bahwa as-Suyûthi adalah seorang Imam dalam 

hadis dan tafsîr, sangat mendetail dalam ijtihad.50 Ibn ‘Iyâs berkata bahwa as-

Suyûthi adalah seorang cendikiawan yang pakar dalam ilmu hadis, juga ilmu-ilmu 

keislaman yang lainnya, yang menjadi rujukan utama para ulama semasa dan 

setelahnya.51  Para ulama mengakui kepakarananya dalam segala bidang, semua 

karya-karya yang dituliskan olehnya dapat diterima dengan baik.52 sehingga 

tidaklah mengherankan, jika dalam muda sudah menjadi seorang maha guru.53 

Kalangan ‘Ulama sering kali mengajukan sebuah persoalan agama untuk dicarikan 

solusinya, baik datang dari domestik mesir atau luar mesir, sehingga kumpulan 

fatwa-fatwa as-Suyûthi dikumpulkan dalam sebuah kitab berjudul al-Hâwî li al-

Fatwâ.  jumlah karya yang dituliskan as-suyûthi lebih dari 600 buah, hal ini seperti 

ditegaskan oleh muridnya sendiri, Abd al-Qâdir as-Syâdzili.54  

Diantara karya as-Suythi dalam tafsir adalah ad-Dur al-Mantsûr fî tafsîr al-

Ma’tsûr,55 Tafsir Jalâlain,56 dan tafsir al-Iklîl fî Istinbâthi at-Tanzîl. Dua kitab tafsir yang 

disebutkan pertama tadi, sudah tidak asing lagi bagi khalayak, karena  banyaknya 

kajian mengenai dua kitab tersebut. Namun, kitab al-Iklîl fî Istinbâthi at-Tanzîl masih 

sedikit sekali yang mengkajinya, padahal as-Suyûthi sendiri mengakui menulis tafsir 
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yang lain yaitu kitab al-Iklîl fî Istinbâthi at-Tanzîl.57 Kitab tafsîr ini dituliskan oleh as-

Suyûthi dengan karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan kitab tafsir 

lainnya yang sama-sama ditulis olehnya. 

 Jika di dalam kitab tafsir  ad-Dur al-Mantsûr fî tafsîr al-Ma’tsûr, as-suyûthi 

menggunakan metode penafsiran yang mengkaji segala aspek yang terkandung di 

dalam al-Qur’an serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya 

dari berbagai sisi, atau dengan kata lain, as-Suyuthi menggunkana metode tahlili di 

dalam kitab tersebut. sehingga sistematika penulisan tafsir ad-Dur al-Mantsûr fî tafsîr 

al-Ma’tsûr memberikan penekanan pada penjelasan ayat berdasarkan riwayat-

riwayat yang berasal dari hadis nabi saw, pendapat para sahabat, tâbi’in, dan 

pandangan-pandangan Imam Qira’at secara terperinci. Riwayat-riwayat tersebut 

dikutip untuk menjelaskan ayat yang berkaitan dengan asbab nuzul, munasabah 

ayat serta aspek lain yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkannya tanpa 

menyertakan pendapat ia sendiri. Maka, kitab tafsir al-Iklil jauh berbeda dengan 

karakteristik kitab ad-Dur al-Mantsûr fî tafsîr al-Ma’tsûr yang sama-sama di tulis oleh 

as-suyuthi. Begitu pula jika di bandingkan dengan tafsir al-Jalâlain yang ia tulis 

beserta gurunya, al-Mahalli.58 

tafsir al-Jalâlain menggunakan sistematika penafsiran al-Qur’an yang dirunut 

berdasarkan urutan surah dalam mushaf al-Qur’an, dimulai dari surah al-Fâtihah 

sampai surah an-Nâs. Beberapa tokoh sepeti Nashruddin Baidan, Dzâhir bin ‘Iwâd , 

dan lain-lain secara tegas memasukan tafsir al-Jalâlain sebagai tafsir yang 

menggunakan metode ijmali, yang menjelaskan makna al-Qur’an secara global, 

singkat, sedehana, sebatas arti dan tanpa menyinggung hal-hal lainnya, dirunut dari 

awal surah sampai akhir berdasarkan susunan mushaf ustmani.59 
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Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh adanya realitas sosial yang berbeda 

ketika as-Suyûthi menuliskan kitab al-Iklîl dan kitab tafsir lainnya. Karena 

sesungguhnya, secara praktis tafsir al-Qur’ân terkait erat dengan dialektika antara 

manusia dengan realitas sosial budaya di satu sisi dan dengan al-Qur’ân di pihak 

lain. Proses diaklektika tersebut merupakan konsekuensi logis dari eksistensi al-

Qur’ân sebagai firman Allâh yang telah membumi dan menjelma ke dalam bentuk 

teks.60 Kenyataan ini menegaskan satu prinsip bahwa tafsir al-Qur’ân hakikatnya 

bukan sekadar suatu proses religious yang hanya menggali makna yang terkandung  

tetapi juga suatu praktek budaya yang di dalamnya terjadi proses interaksi, respons 

dan pergaulan yang intens dengan problem sosial, budaya dan politik yang 

dihadapi umat. Dengan demikian, karya tafsir al-Qur’ân juga merupakan ruang 

dialektika antara praktik menangkap makna-makan dalam al-Qur’ân dan pada saat 

yang sama sebagai respon atas problem sosial, budaya, politik pada saat tafsir di 

tuliskan.61  

Posisi al-Qur’an sebagai ajaran moral yang sekaligus sebagai petunjuk bagi 

umat manusia, benar-benar ridak hanya menempati posisi jangkar dalam 

perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, melainkan menjadi spirit 

dan sekaligus pemandu semua lini kehidupan umat yang dinamis dan progresif. 

Karenanya, memahami al-Qur’an secara simultan dan terus menerus dengan 

rekonstruksi epistemologis dan pengembangan kerangka paradigmatic yang selaras 

dengan esensi teks al-Qur’an itu sendiri, menjadi sangat penting dan urgen. 

Penafsiran as-Suyûti dalam kitab al-Iklîl menggambarkan bagaimana 

sebenarnya realita sosial dan keagamaan yang dihadapi, sehingga tafsiran yang 

dilakukannya adalah jawaban dan respon terhadapan kondisi sosial saat itu. Karena 

pada abad pertengahan tafsir-tafsir yang berkembang di pengaruhi kepentingan-

kepentingan madzhab, atau ideologi-ideologi tertentu, yang berbeda dengan 

ideologi as-Suyûthi sebagai seorang bermadzhabkan ahli sunnah. 
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Pada pendahualuan kitab al-Iklil, as-Suyûthi menyebutkan latar belakang 

penulisan kitab tersebut. Yang pada intinya, as-Suyûthi berkeinginan terdapatnya 

suatu kitab tafsir yang ringkas namun tetap bernilai dan berkualitas, mencakup 

permasalah Fiqh, dan Aqidah dengan mengkomperasikan antar ayat-ayat al-Qur’ân, 

kemudian menyajikan pandangan para Sahabat Nabi, Tâbi’în dan ulama-ulama 

kredibel liannya. Karena, dalam pandangan As-Suyûthi, kitab-kitab yang ada terlalu 

berbelit-belit ketika beristidlal, dan terlalu panjang penjelasannya ketika 

menistinbathkan sebuah hukum sehingga para pembaca mengalami kesulitan untuk 

memahaminya.62 Dengan kata lain, metodologi yang ditempuh oleh as-Suyuthi 

ketika menuliskan kitab al-Iklîl sangatlah ringkas dan sistematis, dan tidak 

menghilangkan kesan akan keunggulan kitab tersebut.  

Dengan berlatar belakang pada keterang diatas, maka penulis memandang 

perlu melakukan penelitian terhadap kitab tafsir al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl karya al-

Imâm as-Suyûthi dari sudut pandang epistemologinya63 yang berkaitan dengan 

sumber penafsiran, metode penafsiran dan validitas kebenaran serta aspek 

kesejarahan munculnya karya tafsir ini. Kajian tersebut akan penulis paparkan 

dalam sebuah tesis yang berjudul “Epistemologi Kitab al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl 

Karya al-Imâm as-Suyûthi” 

 

 

 

B. Perumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis memfokuskan 

diri kepada beberapa hal penting, yaitu : 

1. Apa Hakikat Tafsir Menurut as-Suyûthi? 

2. Apa saja sumber penafsiran as-Suyûthi dalam al-Iklîl fî istinbâth at-Tanzîl? 

3. Bagaimana metode tafsir yang digunakan oleh as-Suyûthi dalam kitab al-

Iklîl fî istinbâth at-Tanzîl? 

4. Bagaimana Validitas penafsiran as-Suyûthi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apa sumber tafsir yang digunakan oleh as-Suyûthi dalam 

kitab al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl. 

2. Mengetahui secara Komprehensif metodologi as-Suyûthi dalam 

menafsirkan al-Qur’ân serta mengetahui kontribusi karya as-Suyûthi 

tersebut dalam dunia penafsiran. 

3. Mengetahui tolak ukur Validitas tafsir menurut as-Suyûthi. 

Dan penelitian ini setidaknya memeiliki beberapa signifikansi sebagai berikut : 

1. Memberikan tambahan informasi baru yang berguna untuk rekonstruksi 

sejarah perkembangan studi ilmu tafsir secara umum. 

2. Memberikan informasi mengenai epistemologi tafsir al-Iklîl fî Istinbâth at-

Tanzîl karya as-Suyûthi sebagai seorang ulama yang multidisipliner dan 

pakar dalam tafsir. 

3. Memberikan informasi mengenai perangkat ilmu tafsir yang di gunakan 

untuk proses penafsiran tafsir al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl. 

 

D. Kajian Pustaka 



 

 

Aktivitas kajian tokoh dan karyanya memang telah banyak dilakukan dalam 

dunia akademis dan kesemua itu mempunyai fokus pembahasan masing-masing. 

Sebelum melangkah lebih jauh penulis telah melakukan telaah dengan cara 

menelusuri berbagai karya yang mengkaji dan membahas karya dan pemikiran as-

Suyûthi. 

Terkait objek formal penelitian, penulis hanya menemukan sebuah tesis di 

universitas ‘Ummul Qurra, mekkah karya Riyâd ibn Muhammad ibn ‘Abd Allâh al-

Ghâmidi yang berjudul Manhaj al-Imâm as-Suyûthi fî al-Istinbâth min Khilâli Kitâbihi ; 

al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl. Dalam tesis tersebut hanya memfokuskan pada 

metodologi as-Suyûthi dalam Istinbâth hukum saja. 64 berdasarkan uraian tersebut, 

penulis belum menemukan sebuah karya khusus yang secara spesifik mengkaji sisi 

epitemologis dari kitab al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl. Hal itulah yang menginpirasi 

penulis untuk meneliti lebih lanjut kitab tafsir tersebut dalam sisi epistemologi serta 

aspek validitasnya.  

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam sebuah penelitian ilmiah kerangka teori sangat diperukan antara lain 

untuk membantu memecahkan dan mengindentifikasi masalah yang diteliti. Selain 

itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria 

yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.65 

Penulis menggunakan teori epistemologi dalam kajian filsafat ilmu, yang 

mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal usul pengetahuan serta kriteria 

kebenaran. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa yunani, yaitu episteme 

(pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan Logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi 

epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu 

pengetahuan.66 Atau diartikan pula sebagai teori tentang pengetahuan (theory of 
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knowledge).67 Sedangkan pengertian terminologi, epistemologi adalah cabang filsafat 

yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-

pengandain, dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan 

mengenai pengetahuan yang dimilki.68 Dalam definisi lain, epistemologi merupakan 

salah satu cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode dan 

sahnya pengetahuan.69 Dari sini, bisa difahami bahwa pokok persoalan dari kajian 

epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas 

jangkauan pengetahuan.  

Oleh sebab itu, rangkaian pertanyaan yang biasa diajukan untuk mendalami 

permasalahan yang dipersoalkan di dalam epistemologi adalah; apakah 

pengetahuan itu, apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah 

pengetahuan itu adalah kebenaran yang pasti ataukah hanya merupakan dugaan?.70 

Namun dalam diskursus Filsafat, Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang 

membahas asal usul, struktur, metode-metode, dan kebenaran pengetahuan.71 

Epistemologi di dalamnya memuat tiga persoalan utama; sumber (alat) 

pengetahuan, metode pengetahuan dan tolak ukur Validitas (verifikasi) 

pengetahuan. Dan  upaya tolak ukur validitas suatu kebenaran (Validity of truth) ada 

tiga macam teori yang dapat digunakan, antara lain: teori koherensi.72 Teori 

korespondensi73 dan teori pragmatis.74 Adapun tafsir memiliki tiga maksud makna, 
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yaitu proses penafsiran, ilmu (perangkat) penafsiran dan hasil produk dari poses 

tafsir.75  

Para Mufassir dalam manafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân menempuh metode 

yang berbeda-beda sesuai denngan kecenderungan masing-masing. Sejalan dengan 

latar belakang keilmuan yang mereka tekuni. Metode penafsiran yang dimaksud di 

sini adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud oleh Allâh swt di dalam ayat-

ayat al-Qur’ân yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa metode penafsirna al-Qur’ân merupakan perangkat dan tata kerja 

yang digunakan oleh seorang Mufassir dalam proses penafsiran al-Qur’ân.76  

Muculnya metode-metode penafsiran merupakan respon adanya suatu 

tuntutan dan kebutuhan sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu 

tertentu. Beragamnya metode dan corak penafsiran merupakan suatu hal yang wajar 

karena sesungguhnya penafsiran al-Qur’an merupakan hasil pemahaman seseorang 

terhadap ayat-ayat al-Qur’ân. Sementara pemahaman seseorang tidaklah berdiri 

sendiri, tetapi selalu dipengaruhi bukan saja oleh tingkat kecerdasannya tetapi juga 

oleh pengalaman, penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan kondisi sosial 

yang melingkupinya. Ketika menafsirkan al-Qur’ân seorang mufassir tidak dapat 

terlepas dari faktor-faktor diatas.  

Jadi epistemologi tafsir adalah konsep teori pengetahuan mengenai sumber 

asal tafsir, metode tafsir dan tolak ukur (Validitas) tafsir, dalam posisi tafsir sebagai 

suatu ilmu (perangkat) dan proses (Metode) hingga sebagai suatu keterangan (hasil 

produk penafsiran). 
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F. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian 

Setiap penelitian ilmiah, aspek metodologis menempati bagian yang penting. 

Penelitian tersebut dituntut untuk menggunakan metode yang jelas. Dengan 

perangkat metodologis, peneliti dapat fokus dan terarah kepada hasil penelitian 

yang baik. metode yang dimaksud disini merupakan cara kerja untuk memahami 

objek yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan.77  Dan dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Yaitu suatu metode yang 

bertujuan menggambarkan objek yang sedang dikaji. Hal ini ditempuh dengan cara 

menghimpun, mempelajari, dan menganalisa berbagai data dari berbagai sumber 

yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji.  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan sumber data, yang terdiri dari : 

a. Sumber data primer, yaitu kitab al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl Karya Imâm 

as-Suyûthi.  
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b. Sumber data sekundernya, adalah  buku-buku yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian, meliputi karya-karya as-Suyûthi 

yang lainnya, baik di bidang tafsir seperti ad-Dûr al-Manstûr fî Tafsîr bi 

al-Ma’tsur, bidang ‘Ulûm al-Qur’ân seperti al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân. 

Dan buku-buku yang membahas Epistemologi tafsir, seperti buku 

Epistemologi Tafsir Kontemporer dan  pergeseran Epistemologi tafsir, 

dua buku tersebut di tulis oleh Abdul Mustaqim. Dan juga buku-buku 

yang menunjang pada penelitian ini.  

2. Mempelajari dan mengolah data yang sudah terkumpul secara 

komprehensif, dengan tidak keluar dari kerangka pemikiran dan 

mendeskripsikan sesuai dengan elemen yang terkait dengan aspek-aspek 

epistemologi. 

3. Data-data yang telah dipelajari, kemudian di analisa yang berangkat dari 

fakta-fakta yang terdapat pada sumber data primer. Dan menjelaskan 

bagaimana kontruksi epistemologi tafsir dari as-Suyûthi. 

4. Membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah. 

Analisi data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi 

terhadap teks tafsir al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl dalam kerangka epistemologis dengan 

mangkaji dan membahas serta mengolah data yang ada. Sehingga dapat diketahui 

hakikat dan prinsip penyusunannya, sumber, metide dan langkah penafsiran, 

validitas penafsiran sampai kepada implikasi penafsiran. 

G. Sistematika Penulisan  

 Agar dapat difahami secara mudah dan tersitematis, maka bahasan-bahasan 

dalam penulisan ini akan dibagi menjadi satu bab pendahuluan, tiga bab 

pembahasan, dan satu bab penutup. Adapun gambaran dari masing-masing bab 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan, memberikan gambaran umum 

mengenai persoalan yang akan diteliti. Gambaran umum ini meliputi latar belakang 



 

 

masalah yang kemudian dipertegas dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinajaun pustaka, kerangka pemikiran, metode dan langkah-langkah penelitian serta 

sitematika pemabahsan. 

Bab kedua merupakan uraian tentang gambaran kontruksi umum 

epistemologi tafsir. bab ini memuat gambaran epistemologi tafsir dan signifikansi 

kajian epistemologi. 

Bab ketiga, membahas tentang sketsa tokoh yang menjadi objek penulisan 

yaitu Imâm as-Suyûthi, bagaimana potret kehidupan, pendidikan dan karir 

akademik, dan karya-karya intelektualnya. Kemudian akan dijelaskan pula 

gambaran tentang kitab al-Iklîl fî Istinbâth Tanzîl yang meliputi latar belakang 

penulisan kitab, indentifikasi kitab tafsir, corak tafsir, dan respon terhadap kitab 

tersebut. 

Bab Keempat, merupakan pembahasan inti dari kajian ini. Dalam bab ini akan 

dikaji hakikat, prinsip serta tujuan penafsiran, selain itu dibahas juga tentang 

epistemologi tafsir yang di gunakan oleh as-Suyûthi . menjelaskan beberapa 

permasalahan epistemologi yaitu, sumber-sumber tafsir, metodologi penafsiran, 

serta validitas penafsiran. 

Bab kelima penutup. Yang merupakan bab terakhir. Sebagai penutup bab ini 

akan menyimpulkan pokok-pokok penelitian, yang sekaligus akan menjadi jawaban 

bagi permasalahan-permasalahan yang diketengahkan pada bab pertama. Bagian ini 

juga, akan menjelaskan implikasi penelitian beserta saran-saran yang perlu 

dikembangkan lagi dalam penelitian lebih lanjut.  

 


