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ABSTRAK 

KARAKTERISTIK TAFSIR KONTEMPORER DI MALAYSIA 
 (STUDI TAFSIR AL-TIBYAN KARYA TUAN GURU HAJI HADI 

AWANG) 
Oleh: 

Zahid bin Mat Dui 

Tafsir al-Qur’an merupakan kegiatan ilmiah yang paling tua dibandingkan 
dengan kegiatan ilmiah yang lainnya di dalam Islam. Nabi SAW diutus oleh Allah 
SWT dengan diberikan wahyu sebagai mukjizat untuk mengajak umat manusia 
beriman kepada Allah SWT. Sebagai seorang utusan Ilahi, Nabi SAW ditugaskan 
untuk memberi penjelasan terhadap isi kandungan wahyu Ilahi. Penafsiran al-
Qur’an berkembang dari masa ke semasa sesuai dengan perkembangan zaman. 
Setiap pelosok dunia bermunculan karya tafsir yang bermacam-macam bentuk, 
corak, dan metodenya. Mufassir dari bumi Nusantara juga tidak kalah hebatnya 
dalam menghasilkan karya tafsir yang berkualitas. Tuan Guru Haji Hadi Awang 
juga merupakan salah satu di antara ulama’ yang berusaha untuk menjelaskan 
makna-makna al-Qur’an demi memastikan umat Islam di Malaysia mengetahui 
pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur’an. Maka akan timbul persoalan, 
apakah metode yang digunakan oleh beliau dalam menafsirkan al-Qur’an? 
Apakah coraknya? Apakah perbedaan Tafsir Al-Tibyan dengan tafsir-tafsir yang 
lain? Oleh itu penelitian ini akan mencoba untuk membedah karya tafsir ini dari 
berbagai aspek. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan, 
misalnya buku, majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan lain sebagainya. 
Adapum penelitian ini bersifat “deskriptif” yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang menjadi 
pendekatan obyek, gejala atau kelompok tertentu. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode content analysis dan 
historis. Dalam pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode 
deduktif, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah yang 
bersifat  umum, untuk di dapatkan dan di tarik menjadi kesimpulan pengetahuan 
yang bersifat khusus. 

Berdasarkan penelitian dari fokus masalah yang peneliti kaji ditemukan 
kesimpulan bahwa Tafsir Al-Tibyan menggunakan sumber bi ma’tsur disertakan 
dengan huraian para ahli berdasarkan permasalahan tertentu, metode atau model 
maudhu’i tahlili yaitu model penafsiran yang membahas secara per surah dengan 
uraian yang rinci, dan bercorak adabi ijtima’i ittijah siyasi. 

Kata kunci : Karakteristik Tafsir, Tafsir Kontemporer,  Al-Qur’an dan Tafsir Al-
Tibyan. 
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MOTTO  

                   

“Alĩf Lãm Mĩm. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 
mereka yang bertaqwa” 

 

                           

           

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana 
yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu 
menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016 
 
Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai 

berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و ‘ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

 ’ ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص Ha ح

   L ل Dh ض Kh خ
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   M م Th ط D د

 
2. Vokal 

Vokal  

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh 

Vokal 

Rangkap 

 A ا جدل Â ي سار... Ai 

 I ي سبل Î و قیل... Au 

 U  كرذ    یجور Û و 

 

3. Ta’ marbuthah 

Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im. 

4. Syaddah dan Kata Sandang. 

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: 

nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada 



16 
 

kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.1 Contoh : 

al- markaz, al Syamsu. 

                                                             
1 M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul. 

 Sebelum penulis membahas secara keseluruhan materi dalam skripsi yang 

berjudul KARAKTERISTIK TAFSIR KONTEMPORER DI MALAYSIA 

(STUDI TAFSIR AL-TIBYAN KARYA TUAN GURU HAJI HADI AWANG), 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul 

skripsi ini. Sehingga dapat dipahami apa yang menjadi fokus penulis dalam 

skripsi tersebut. 

 Karakteristik menurut KBBIadalah ciri-ciri khusus bagi seseorang atau 

sesuatu.2Sedangkan karakteristik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

berkaitan dengan tafsir al-Qur’an yaitu dari segi metode, bentuk, dan corak tafsir. 

Kata tafsir diambil dari kata fassara-yufassiru-tafsiran yang berarti 

keterangan atau uraian.3Pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak 

akan lepas dari makna al-idhah (menjelaskan), al-bayan (menerangkan), al-kasyfu 

(mengungkapkan), al-izhar (menampakkan), dan al-ibanah (menjelaskan).4 

Dari segi istilah, menurut Abu Hayyan sebagaimana dikutip oleh Imam 

Suyuthi, mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat 

                                                             
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008) Edisi Keempat, h. 623. 
3Muhammad Hussein Adz-Dzahabi, At-Tafsir wa Al-Mufassirun, Juz I, (Kairo: Darul Maktub 

Al-Haditsah, 1976), h. 13 
4Rosihin Anwar, Ilmu Tafsir, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), Cet. 3, h. 141 
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pembahasan mengenai cara mengungkapkan lafal-lafal al-Qur’an disertai makna 

serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.5 

Kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaadalah; pada waktu 

yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini.6Kata kontemporer juga 

bisa dipahami sebagai sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih 

berlangsung sampai sekarang. 

Tafsir Al-Tibyanadalah sebagian daripada koleksi teks usrah Partai Agama 

Islam Se-Malaysia (PAS) di peringkat cawangan dan kawasan yang diterbitkan 

oleh Unit Penerbitan Lujnah Tarbiah PAS Pusat pada awalnya.Teks usrah ini 

dicetak ulang oleh beberapa penerbit untuk tujuan pencerahan masyarakat, juga 

untuk kegunaan program tarbiah harakiah yang dianjurkan oleh PAS.7 

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpul bahwa maksud judul 

penelitian KARAKTERISTIK TAFSIR KONTEMPORER DI MALAYSIA 

(STUDI TAFSIR AL-TIBYAN KARYA TUAN GURU HAJI ABDUL HADI 

AWANG), adalah kajian tentang karakteristik tafsir al-Qur’an di Malaysia 

khususnya Tafsir Al-Tibyan karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, terkait 

metode, bentuk, dan corak penafsiran sertakelebihan dan kekurangannya. 

B. Alasan Memilih Judul. 

Pemilihan judul karya ilmiah (skripsi) ini tidak lepas dari alasan-alasan yang 

melatar belakanginya, yaitu: 

                                                             
5Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Itqan fi Ulumul Quran, (Beirut: Darul Fikr, 2010), Juz I, h. 546 
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, h. 729. 
7Abdul Hadi Awang, At-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Quran Tafsir Surah Al-Hujuraat, 

(Kuala Lumpur: Jundi Resources, 2015), Cet, 1, h. VII. 
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1. Melihat kepada perkembangan dalam bidang tafsir al-Qur’an di Malaysia, 

penulis terpanggil untuk meneliti salah satu dari hasil karya ulama’ tafsir 

terkemuka Malaysia yaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang melalui 

kitab tafsirnya yaitu Tafsir At-Tibyan. 

2. Sebagai seorang tokoh alim ulama’yang aktif dalam kegiatan dakwah 

islamiyah, beliau juga dikenali sebagaiumara’ yang sangat berpengaruh 

dalam arena politik dalam negara dan antarabangsa, membuat penulis 

ingin meneliti pemikiran Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam 

menafsirkan al-Qur’an sehingga dapat menemukan keunggulan Tafsir Al-

Tibyan dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain. 

3. Tafsir At-Tibyan merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang 

belum diteliti secara mendalam oleh mana-mana peneliti sebelum ini. 

 
C. Latar Belakang Masalah. 

Al-Qur’an8bagi kaum Muslimin bahkan bagi al-Qur’an sendiri merupakan 

kalam Allah.Ia menegaskan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai 

petunjuk, ia menerangkan segala perintah dan larangan, yang halal dan haram, 

yang baik dan buruk, bahkan memuat kisah umat-umat terdahulu. 

                                                             
8Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat di sekitar pengertian Al-

Quran baik dari segi bahasa maupun istilah. Asy-Syafi’I misalnya mengatakan bahwa Al-Quran 
bukan berasal dari kata apa pun, dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Lafal tersebut 
sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw. Sementara itu Al-Farra berpendapat bahwa lafal Al-Quran berasal dari kata qarain jamak 
dari kata qarinah yang berarti kaitan; karena dilihat dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat 
Al-Quran itu satu sama lain saling berkaitan. (Lihat Subhi Shaleh, Membahas Ilmu-ilmu Al-Quran, 
(terj.)Judul asli Mabahits fi Ulum al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991) cet. II, h. 9. 
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Apa yang termaktub dalam al-Qur’an itu wajib menjadi panduan hidup umat 

manusia pada hakikatnya.9Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi pertama yang 

berbicara dengan manusia atas nama wahyu, Kalam Ilahi. Sejak Nabi Nuh AS 

muncul berturut-turut pribadi-pribadi suci  pilihan Allah, yang semuanya 

berbicara atas nama Allah dan semua ucapannya bukanlah keluar dari hawa 

nafsu.10 

Wahyu Allah yang mendukung dan memperteguh kenabian mereka, suatu 

keadaan yang tidak berbeda dengan kenabian Muhammad SAW.Semuanya adalah 

serupa, karena sumbernya adalah satu dan tujuannya pun satu juga. 

                                      

                

              

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana 
Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang 
kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada 
Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, 
Harun dan Sulaiman. dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Dan 
(kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan 
tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami 
kisahkan tentang mereka kepadamu.dan Allah telah berbicara kepada 
Musa dengan langsung.11 

 

 
                                                             

9Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis, 
(Jakarta: PT Gramedia, 2014), Cet. 1, h. 12 

10Dr. Subhi Shaleh, Mabahits fi Ulum al-Qur’an, (Beirut: Darul ‘Ilmi lil Malayyin, 1988), h. 
22 

11Surah An-Nisa; QS, 04: 163-164 
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Dilihat dari segi usianya, penafsiran al-Qur’an  termasuk yang paling tua 

dibandingkan dengan kegiatan ilmiah lainnya dalam Islam.  Pada saat Al-Quran 

diturunkan, Rasul SAW, yang berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), 

menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Quran, 

khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya.12 

Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasul SAW, walaupun 

harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat tidak 

sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul SAW sendiri 

tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. 

Penafsiran atau pemahaman Rasulullah terhadap al-Qur’an selalu dibantu 

wahyu, Siti Aisyah RA berkata yang artinya: “Nabi menafsirkan hanya beberapa 

ayat saja menurut petunjuk-petunjuk yang diberi Jibril”. Sahabat-sahabat yang 

mulia tidak ada yang berani  menafsirkan al-Qur’an ketika rasul masih hidup.13 

Rasul sendirilah yang memikul tugas menafsirkan Al-Qur’an, memang 

apabila mereka tidak mengetahui suatu lafazh Al-Qur’an atau maksud suatu ayat, 

mereka akanbertanya pada Rasul sendiri atau kepada sahabat yang memiliki 

kredibilitas dalam menafsirkan al-Qur’an.14 

Kalau pada masa Rasul SAW, para sahabat menanyakan persoalan-

persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka terpaksa 

                                                             
12Mudzakir As, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an,(Bogor: P.T Pustaka Litera Antarnusa, 2013), h. 

469 
13Said Agil Husain al Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Ciputat: 

P.T Ciputat Press, 2005), h. 65. 
14Ibid. 
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melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam 

'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud.15 

Bangsa Arab pada masa-masa awal diturunkannya al-Qur’an mampu 

memahami maksud al-Qur’an. Para sahabat sebagai orang-orang yang sempat 

menyaksikan proses turunnya wahyu kepada Nabi SAW tidak perlu menanyakan 

kepada Nabi SAW tentang makna-makna al-Qur’an dan tidak pula tentang 

penafsiran ayat-ayatnya, karena mereka adalah pemilik bahasa yang dipergunakan 

oleh al-Qur’an. Mereka merasa cukup dengan kemampuan mereka di bidang 

balaghah.16 

                  

Artinya: Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya 
kamu memahami(nya).17 

 

Periode pertama berakhir ditandai dengan berakhirnya generasi sahabat.Lalu 

dimulailah periode kedua tafsir, yaitu periode tabi’in yang belajar langsung dari 

sahabat.Para tabi’in selalu mengikuti jejak gurunya yang masyhur dalam 

penafsiran al-Qur’an, terutama mengenai ayat-ayat yang musykil pengertiannya 

bagi orang-orang awam. 

Tabi’in mengajarkan pula kepada orang-orang yang sesudahnya yang 

disebut tabi’it-tabi’in dan mereka inilah yang mula-mula menyusun kitab-kitab 

                                                             
15Jalaluddin as-Suyuthi, al-Itqan fi Ulumul Quran, Op. Cit. h. 564. 
16Ali Hasan Al-‘Aridl, Tarikh ‘Ilm At-Tafsir Wa Manhaj Al-Mufassirin, (terj.)  Ahmad Akrom 

dengan judul Sejarah dan Metodologi Tafsir, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994) Cet. 2, h. 13 
17Surah Az-Zukhruf, QS. 43:03 
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tafsir secara sederhana yang mereka kumpulkan dari perkataan-perkataan sahabat 

dan tabi’in tadi. Dari kalangan tabiin ini dikenal nama-nama mufassirin sebagai 

berikut: Sufyan bin ‘Uyainah, Waki’ bin Jarrah, Syu’bah bin Hajjaj, Yazid bin 

Harun, dan Abduh bin Humaid. Mereka inilah yang merupakan sumber dari 

bahan-bahan tafsir yang kelak dibukukan oleh seorang mufassir besar bernama 

Ibnu Jarir at-Tabari.Ibnu Jarir inilah yang menjadi guru bagi para mufassir 

sesudahnya.18 

Sebagaimana sebagian sahabat terkenal dengan ahli tafsir, maka sebagian 

tabi’in terkenal dengan ahli tafsir dimana para tabi’in mengambil tafsir dari 

mereka yang sumber-sumbernya berpegang kepada sumber-sumber yang ada pada 

masa sebelumnya, disamping adanya ijtihad dan penalaran. 

Orang yang mengkaji sejarah tafsir tidak hanya berkepentingan baginya 

mengkaji hakikat sejarahnya, oleh  karena ia mempunyai relevansi yang kuat 

dengan metode tafsir pada masa itu dan perkembangan ilmiah dalam tafsir pada 

masa-masa berikutnya. Akan tetapi ia harus pula mengemukakan bukti dari 

sejarah para ulama tafsir yang telah menghabiskan usianya untuk mengkaji al-

Qur’an.19 

Banyak pemikir Muslim yang menulis berjilid-jilid kitab tafsir al-Qur’an 

dengan metode yang beragam; dari tafsir klasik yang ditulis dengan 

memanfaatkan sumber riwayat, hingga tafsir kontemporer yang kerangka 

                                                             
18Ibid, h. 569 
19Ali Hasan Al-‘Aridl, Tarikh ‘Ilm At-Tafsir Wa Manhaj Al-Mufassirin,Op. Cit., h. 27 
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metodologinya memanfaatkan perangkat ilmu-ilmu lain, seperti ilmu pengetahuan 

ilmiah, kemanusiaan dan sosial.20 

Ini bisa dilihat misalnya dalam pemaparan tafsir yang bercorak adab ijtima’i 

seperti yang terdapat dalam Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridho, dan 

bercorak ilmiah seperti Tafsir Al-Jawahir karya Thantawi Jauhari. 

Usaha-usaha pemahaman atas teks al-Qur’an yang melahirkan beragam 

karya tafsir tersebut telah menjadi fenomena umum di kalangan umat Islam. 

Usaha macam itu, biasanya selalu dikaitkan langsung dengan sistem ajaran 

keagamaan yang secara praktis bisa diambil sebagai sumber nilai dalam 

kehidupan umat manusia, dan semua itu sengaja diarahkan ke sana. Prinsip-

prinsip dasar yang digunakannya; al-Qur’an sebagai kitab petunjuk bagi umat 

manusia.21 

Dalam kajian tafsir, sebagaimana penafsiran sebelumnya, tafsir abad 

modern selalu terdorong untuk menyesuaikan Al-Qur’an dengan kondisi para 

mufassirnya.Pengaruh ilmu pengetahuan barangkali merupakan faktor utama 

dalam melahirkan dan memicu para penafsir memberikan respon.Mereka pada 

umumnya yakin bahwa umat Islam belum memahami hakekat pesan Al-Qur’an 

secara utuh, karena itu mereka belum bisa menangkap spirit rasional Al-Qur’an. 

Kaum modernis mempunyai pandangan misalnya, menafsirkan Al-Qur’an 

sesuai dengan penalaran rasional, dengan konsep penafsiran Al-Qur’an dengan 

                                                             
 20Islah Gusman, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi, (Jakarta: 
Penerbit TERAJU, 2003), Cet. 1, h. 28 

21Ibid. 
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Al-Qur’an, atau kembali kepada Al-Qur’an. Mereka juga menentang legenda, 

fantasi, magic, tahayul dengan cara mengembangkan penafsiran simbolis. 

Kaum modernis juga memahami dan menafsirkan Al Qur’an sesuai dengan 

pemikirannya. Mereka menyakini bahwa penafsiran al Qur’an tidak hanya hak 

para ulama terdahulu, melainkan terbuka bagi setiap muslim. 

Tafsir al-Qur’an berkembang ke seluruh belahan dunia sehingga ke bumi 

Nusantara.Kelahiran dan perkembangan ilmu tafsir di Nusantara dapat dilihat dari 

dua aspek, yaitu  aktivitas pengajian dan penulisannya. Sejarah perkembangan 

ilmu tafsir di Nusantara telah dirintis oleh seorang ulama’ terkenal yaitu Abdul 

Ra’uf al-Fansuri22 melalui karya beliau yang terkenal berjudul Tarjuman al-

Mustafid.23 

Seterusnya ilmu ini terus mengalami perkembangan melalui pengajian tafsir 

di pondok-pondok pesantren dan di masjid-masjid. Kebanyakan sistem pengajian 

pondok di Malaysia dan Thailand, pesantren Indonesia dan balai di Brunei 

menggunakan karya tafsir klasik seperti Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir 

Baydhowi, dan lain-lain.24 

Sementara itu, karya dalam bidang tafsir dilihat mengalami perkembangan 

pesat pada abad 20-an yang dipengaruhi dari Mesir yang dicetuskan oleh Syeikh 
                                                             

22Nama panjang beliau adalah Syeikh Aminuddin Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, merupakan 
anak saudara sepupu Hamzah Fansuri, lahir pada 1592 di Singkel (Acheh Selatan). Gurunya yang 
paling akrab dan banyak membentuk pemikirannya ialah Syeikh Ahmad al-Qusyasyi dan Syeikh 
Ibrahim al-Kurani.Muridnya yang terkenal adalah Syeikh Abdullah dari Terengganu atau dikenali 
dengan Tok Pulau Manis. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 
Nusantara Abad XVII & XVIII, (Bandung: Mizan, 2004), h. 229-258 

23Mustaffa bin Abdullah dan Abdul Manan Syafi’i, Khazanah Tafsir di Nusantara, Penelitian 
terhadap Tokoh dan Karyanya di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand, h. 31 

24Ibid, h. 32 
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Muhammad Abduh (1849-1905) yang kemudiannya dikembangkan oleh murid-

muridnya sehingga menyebar ke Nusantara melalui tokoh-tokoh reformis 

Malaysia seperti Syeikh Tahir Jalaluddin (1869-1958), Syed Syeikh al-Hadi 

(1867-1934), Mustafa Abdul Rahman (1918-1968), Abu Bakar al-Asha’ari (1904-

1970).25 

Kebanyakan karya tafsir al-Qur`an di rantau ini ditulis secara tidak 

melengkapi sebuah mushaf al-Qur`an, iaitu penafsiran yang tidak melengkapi 30 

juz al-Qur`an bermula dari surat al-Fatihah hingga al-Nas. Masing-masing 

mufassir menghasilkan karya mereka tersendiri seperti Dato’ Haji Muhammad 

Nor Bin Ibrahim melahirkan karyanya Ramuan Rapi Dari Erti Surah al-Kahfi dan 

Syed Syiekh al-Hadi melahirkan karyanya Tafsir Surah al-Fatihah.26 

Tafsîr Nûr al-Ihsân karya Tuan Haji Muhammad Said Bin Umar merupakan 

karya tafsir bahasa Melayu terawal yang melengkapi 30 juz yang dihasilkan di 

Malaysia. Kemunculan karya tafsir ini merupakan sinar baru untuk bidang tafsir 

di Malaysia dan mata rantai yang meneruskan jalur sejarah tafsir al-Qur`an di 

Semenanjung Tanah Melayu setelah melalui zaman kegelapan selama tigaabad 

yaitu bermula dari abad ke-17 lagi hingga abad ke-19 M.27 

Kemunculan tokoh mufassir terkemuka Malaysia dan juga seorang 

pemerintah yang dihormati, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sekitar 

tahun 80-an telah mengubah sketsa tafsir al-Qur’an di Malaysia dengan 

                                                             
25Ibid. 
26Abu Muhammad, Karya-Karya Tafsir Tanah Melayu, http:sufi-maktabi.blogspot.co.id., 

diakses pada tanggal 30 May 2016. 
27Ibid. 
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memasukkan pelbagai ide-ide baru dalam menafsirkan al-Qur’an melalui karya-

karya beliau. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang banyak menulis buku-buku 

sebagai panduan dan rujukan seperti Muqaddimah Aqidah Muslim, Pemerintahan 

di Dalam Islam, Penghujung Kehidupan, Islam: Fikrah, Harakah dan Daulah, 

Tafsir Al-Tibyan, Fiqh Harakah, Koleksi Khutbah Jumaat dan Hari Raya serta 

lain-lain tulisan.28 

Fenomena Haji Abdul Hadi Awang ini boleh dikaitkan dengan hubungan 

pemikiran perjuangan Ikhwanul Muslimin dengan PAS dan Haji Abdul Hadi 

menjadi penghubung dan penyalur kepada pemindahan fikrah atau ideologi ini 

secara besar-besaran ke dalam PAS pada tahun 80-an.29 

Satu elemen yang dapat dikesan melalui penulisan karya-karya Haji Abdul 

Hadi Awang ialah penekanan kepada soal aqidah terutamanya ideologi modern 

dan inilah tema-tema yang selalu diungkapkan di dalam penulisan tokoh-tokoh 

Ikhwanul Muslimin seperti Hassan Al-Banna, Maududi dan Syed Qutub.Begitu 

juga dengan Aqidah Muslimin yang dikarang oleh Haji Abdul Hadi yang 

membicarakan konflik di antara ajaran Islam dengan ideologi modern.30 

Tanah Melayu yang mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 telah 

diwariskan pemerintahannya kepada UMNO, sebuah partai berideologi 

kebangsaan dengan kepimpinannya yang mendapat pendidikan Inggeris.Negara 

                                                             
28Riduan Mohamad Nor, Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideolouge, Pemimpin, (Selangor: 

Jundi Resources, 2009),Cet. 1, h. 52. 
29Ibid, h. 57. 
30Ibid. 
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Malaysia terus mengamalkan undang-undang British serta mengabaikan undang-

undang Islam yang telah didaulatkan sebelum kedatangan penjajah Barat.31 

Tuan Guru dan pimpinan kerajaan Terengganu melalui kesempatan yang 

ada telah memasyhurkan secara resmi bahwa al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ dan Qias 

sebagai sumber rujukan hukum tertingginya. PAS telah berjaya mengembalikan 

kedaulatan Darul Iman32 sebagai provinsi yang mendaulatkan syariat 

Islam.Rakyat Malaysia yang beragama Islam merasa bangga dengan usaha yang 

dilaksanakan, bahkan kerajaan Terengganu dengan gigih mengadakan penerangan 

kepada rakyat berkaitan dengan kelebihan dan kemuliaan undang-undang Islam 

termasuk kepada non-muslim di provinsi tersebut.33 

Tafsir al-Tibyan merupakan salah satu karya Tuan Guru Haji Hadi Awang 

yang merupakan himpunan teks ceramah beliau demi memenuhi keperluan umat 

Islam di Malaysia yang membutuhkan pencerahan terkait makna-makna al-

Qur’an.Beliau juga menghasilkan karya ini sebagai referensi untuk harakah 

tarbiahdalam mengangkat kalimat agung yaitu al-Qur’an sebagai panduan dalam 

kehidupan masyarakat dari segala aspek kehidupan. 

D. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini berfokus kepada hal pokok yakni: 

                                                             
31Ibid, h. 83. 
32Nama lain atau gelaran bagi provinsi Terengganu. 
33Riduan Mohamad Nor, Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideolouge, Pemimpin, Op. Cit., h. 83 
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1. Apakah aspek karakteristik Tafsir At-Tibyan yang menjadikannya berbeda 

dari karya tafsir yang lainnya? 

2. Apa saja nilai khas (khushusiyyah) penafsiran yang dimiliki oleh Tafsir 

Al-Tibyan? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah berisi tentang tujuan dan hasil-hasil yang akan 

dicapai melalui penelitian, sedangkan manfaat penelitian adalah penjelasan 

tentang manfaat dan dampak dari hasil penelitian.  Dari permasalahan di atas 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahuiaspek karakteristikTafsir At-Tibyan yang menjadikannya 

sebagai karya tafsir yang berbeda dari yang lainnya. 

2. Mengetahui sisi khas (khushusiyyah) Tafsir Al-Tibyan dari berbagai 

perspektif di antaranya melalui metodologi, sistematika penyusunan dan 

lain-lain aspek. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah keilmuan dalam studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

terutama yang berkaitan dengan metode tafsir yang digunakan di 

Malaysia. 

2. Penelitian ini diharap dapat menjadi contoh untuk penelitian-penelitian 

berikutnya yang kemudian dikembangkan ke beberapa topik lainnya. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai karya 

tafsir Malaysia. 
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4. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna baik untuk kepentingan 

akademis maupun masyarakat luas terutama kaum Muslimin. Selain itu 

diharapkan pula, dapat membantu usaha pemahaman, penghayatan serta 

pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an. 

Oleh itu, kajian semacam ini sangat diperlukan sebagai bahan bacaan dan 

renungan umat Islam, sehingga nantinya akan terbentuk masyarakat yang 

mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Qur’an 

pada kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia. 

F. Tinjaun Pustaka. 

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya 

pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukan sebuah pra penelitian 

terhadap objek penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan Metode dan 

Karakteristik Tafsir Modern di Malaysia. 

1. Prof. Madya Dr. Mustaffa Abdullah,Khazanah Tafsir di Malaysia. Beliau 

menyadari penghasilan karya-karya ulama Melayu dalam bidang tafsir 

amat kurang berbanding tulisan dalam bidang seperti akidah, tasawuf dan 

fikih menjadi antara pendorong semangat kepada beliau untuk 

menghasilkan buku berjudul Khazanah Tafsir di Malaysia. Sekali gus 

menjamin khazanah tafsir Melayu Nusantara kekal terpelihara, seterunya 

menjadi rujukan bermanfaat. Hasilnya, kajian ini berjaya membongkar dan 

mendokumentasikan fakta-fakta berkaitan sejarah tokoh-tokoh serta karya-

karya tafsir yang pernah dihasilkan oleh mufassir (pentafsir) di Malaysia. 
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Ia menampilkan 26 tokoh tafsir dengan pelbagai karya tafsir dalam 

berbagai aliran. 

2. Skripsi Kiki Muhammad Hakiki, yang berjudul Metode dan Karakteristik 

Tafsir Indonesia. Skripsi beliau membahas secara terperinci terkait dengan 

khazanah-khazanah tafsir di Indonesia. Beliau menekuni isi kandungan 

tafsir-tafsir yang ada di Indonesia berdasarkan surah al-Fatihah kemudian 

melakukan perbandingan di antara karya-karya yang diteliti sehingga 

ditemukan kelebihan serta kekurangan masing-masing tafsir. 

3. Mustafa bin Abdullah dan Abdul Manan Syafi’I dengan judul Khazanah 

Tafsir Di Nusantara: Penelitian terhadap Tokoh dan Karyanya di 

Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Di antara topik 

yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan  pengajian tafsir di 

Malaysia pada peringkat awal berkembang dalam sistem pengajian 

pondok. Institusi pengajian ini menjadikan karya-karya tafsir klasik 

sebagai teks bagi para pelajar dengan uraian tekstual. 

G. Metode Penelitian 

1. Proses Pengumpulan Data. 

a. Pengarahan batas studi. 

Pada waktu menyusun usulan penelitian, batas studi telah ditetapkan 

bersama masalah dan tujuan penelitian.34 Berdasarkan judul yang telah 

ditetapkan, maka penulis membatasi penelitian terhadap khazanah tafsir al-

                                                             
34Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014) Cet. 33, h. 144 
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Qur’an di Malaysia dengan memilih Tafsir At-Tibyan karya Tuan Guru 

Haji Hadi Awang sebagai fokus utama dalam penelitian ini. 

Tafsir At-Tibyan ini mempunyai14 jilid dalam pembagian surah 

yang berbeda-beda (kecuali 7 jilid cetakan awal surah al-Baqarah) dan 

mudah untuk ditemukan berbanding buku tafsir yang lain atas faktor-

faktor tertentu. Maka Tafsir At-Tibyan yang dijadikan objek penelitian 

untuk mempermudah proses mendapatkan bahan-bahan kajian. 

b. Mencatat data. 

Melalui tinjauan kepustakaan (Library Research), penulis mencatat 

informasi yang terkait dengan bidang tafsir dan menelusuri perkembangan 

tafsir al-Qur’an bermula pada masa Nabi saw. sehingga ke abad modern. 

Penulis lebih memfokuskan kepada perkembangan tafsir yang terjadi di 

Nusantara karena Tafsir At-Tibyan yang dikarang oleh ulama’ Nusantara 

ini, pasti tidak terlepas dari pengaruh lingkungan geografi dan nuansa 

kemasyarakatan umat Islam di Nusantara.Penulis juga mengumpulkan data 

melalui penulisan skripsi, disertasi, jurnal, majalah, dan lain-lain media 

yang mempunyai kolerasi dengan judul ini. 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara membaca, mencatat, dan menyusunnya berdasarkan pokok 

bahasan.  

Selain itu penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Yang 

dimaksudkan adalah: 
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a. Sumber Data Primer. 

Pengambilan data langsung dikumpulkan oleh penulis dari 

sumber pertamanya, yaitu berkaitan langsung dengan tema skripsi. 

Sumber primernya adalah buku Tafsir At-Tibyan Dalam Menafsirkan 

Al-Quran, Islam: Fikrah, Harakah dan Daulah, Muqaddimah Aqidah 

Muslimin, dan lain-lain karya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. 

 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sebagaimana data sekunder ini biasanya sudah tersusun dalam 

dokumen-dokumen, yaitu tulisan dari buku-buku perpustakaan yang 

tidak secara langsung berkaitan dengan tema skripsi.Sumber-sumber 

data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku 

yang terkait dengan ilmu pengetahuan al-Quran yang terkait dengan 

pembahasan. 

2. Proses Pengolahan Data. 

a. Menyatupadukan kegiatan pengumpulan data dengan analisis data. 

b. Interpretasi Data, merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna 

yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang 

dilakukan.35 

 
3. Analisa Data. 

                                                             
35Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,Op. Cit., h. 151 
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Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis 

akan menganalisa data menggunakan beberapa metode. Adapun dalam 

menganalisis, penulis menggunakan metode berikut: 

a. Metode Content Analisys, yaitu menganalisa data yang berdasarkan 

pada isi dari data deskriptif.36 

Proses selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan 

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara 

penganalisaan terhadap suatu objek tertentu dengan bertitik tolak dari 

pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

 

 

 

                                                             
36Chalid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta Timur: Bumi Aksara), h. 

65 
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BAB II 

METODOLOGI DAN KARAKTERISTIK TAFSIR AL-QUR’AN 

A. Definisi Metodologi Tafsir. 

Secara metodologis, penafsiran al-Qur’an dapat dilakukan melalui dua 
pendekatan yaitu tekstual dan kontekstual.Namun dua pendekatan ini dinilai Al-
Dzahabi telah terjerembab pada kesalahan metodologis.Pendekatan pertama 
terjatuh pada penghambaan mutlak pada teks sehingga kerap mengabaikan tiga 
variebal utama penafsiran yaitu pengarang (al-Mutakallimin), kepada siapa teks 
itu disampaikan (mukhatab) dan konteks pembicaraan (siyaq al-kalam).Sementara 
pendekatan kedua terseret pada pendewaan konteks sehingga acapkali teks diseret 
dan ditundukkan sesuai selera penafsir dengan dalih kontekstualisasi dan 
penyesuaian dengan tuntunan zaman.37 

Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode penafsiran al-Qur’an.Dapat 
dibedakan antara metode tafsir dan metodologi tafsir. Metode tafsir adalah cara-
cara menafsirkan al-Qur’an, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara 
penafsiran al-Qur’an.38 

Metode tafsir merupakan kerangka yang digunakan dalam menafsirkan al-
Qur’an; sedangkan seni atau tekniknya adalah cara yang dipakai ketika 
menerapkan kaidah yang tertuang di dalam metode. Adapun, metodologi tafsir 
ialah pembahasan tentang metode-metode penafsiran.39 

Para ulama mengklasifikasikan tafsir kepada tiga bagian yaitu: pertama, 
Tafsir Al-Riwayah atau disebut juga sebagai Tafsir Al-Naqldan lebih dikenali 
sebagai Tafsir bi al-Ma’tsur.Kedua, Tafsir al-Dirayah atau lazimnya disebut 
sebagai Tafsir bi al-Ra’yi.Ketiga Tafsir al-Isyarah dan kebiasaannya lebih 
dikenali dengan Tafsir al-Isyari.40 

Tafsir bi al-Ma’tsur berarti tafsir yang berpegang kepada riwayah yang 
shahih yaitu menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an atau dengan hadits karena 
berfungsi sebagai penjelas kepada al-Qur’an atau dengan riwayat sahabat (atsar), 
memandangkan mereka merupakan orang-orang yang paling mengetahui tentang 
al-Qur’an, atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi’in karena mereka 
                                                             

37Muhammad Ulinnuha, Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir, (Jakarta: Azzamedia Jakarta, 
2015), Cet. 1, h. 1-2.  Lihat juga Muhammad Hussein Al-Dzahabi, Al-Ittijahat Al-Munharifah fi 
Tafsir Al-Qur’an Al-Karim:Dawafi’ wa Daf’uha (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986), Cet. III, h. 20. 
 38Rosihin Anwar, Ilmu Tafsir, Op. Cit., h. 175 

39Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 2 
40Mazlan Ibrahim dkk, Pengenalan Tokoh dan Kitab-kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara, 

(Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013), Cet. I, h. 30 
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biasanya menerima perkara tersebut dari sahabat. Mayoritas ahli tafsir terdahulu 
menggunakan metode ini.41 

Adapun Tafsir bi al-Ra’yi, yaitu tafsir yang dihasilkan oleh ahli tafsir yang 
diambil daripada kepahamannya yang khas dan istinbat dari akalnya semata-
mata.Tafsir bi al-Ra’yi terbagi menjadi dua bagian; pertama Tafsir bi al-Ra’yi 
Mahmud (terpuji), yaitu tafsir yang dihasilkan daripada kepahaman dan 
perenungan ke atas ayat-ayat al-Qur’an dan ianya tidak bertentangan dengan al-
Qur’an dan Sunnah.Hujahnya ialah karena di dalam al-Qur’an mengandungi 
banyak ayat yang menyuruh untuk bertadabbur dan mengambil 
pengajaran.Perkara ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan memahami dan 
mentakwil ayat tersebut.Kedua, Tafsir bi al-Ra’yi Mazmum (tercela), yaitu tafsir 
yang dihasilkan daripada akal dan ijtihad saja yang tidak ada asalnya daripada al-
Qur’an dan Sunnah.Metode tafsir seperti ini tidak boleh dipraktikkan dalam 
menafsirkan al-Qur’an.42 

Manakala yang ketiga pula adalah Tafsir Sufi atau Isyari berarti 
mentakwilkan ayat-ayat al-Qur’an dengan tidak berpandukan kepada kenyataan-
kenyatan zhahir ayat, disebabkan terdapat tanda-tanda tersembunyi yang hanya 
diketahui oleh ahli tasawuf dan pentakwilan ini mempunyai titik pertemuan 
dengan maksud zahir ayat. 

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai tafsir sufi atau isyari. Sebagian 
mereka mengharuskannya dan sebagian yang lain menegahnya. Antara ulama’ 
yang menegahnya ialah Imam al-Nasafi, beliau menyebutkan bahwa sesuatu nas 
itu mesti ditafsirkan mengikut zahirnya dan mentakwilnya kepada makna lain 
sepertimana yang dilakukan oleh ahli batin merupakan suatu tegahan.43 

B. Perkembangan Metodologi Penafsiran. 

Al-Qur’an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta’ala kepada 
hamba-hambaNya sebagai petunjuk dalam kehidupan hingga ke hari 
kiamat.Kalam Allah yang bermukjizat ini kekal dan tidak memiliki perubahan 
sejak dari masa turunnya hingga ke saat ini hasil dari penjagaan yang rapi dan 
teliti dari Allah sendiri. 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Quraisy, 
sesuai dengan dialek-dialek bangsa Arab, sebagai bahasa yang paling fasih. Hal 
ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah pada ayat: 

                                                             
41Ibid. 
42Ibid, h. 31. 
43Ibid. 
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Artinya: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Yakni bacaan dalam bahasa 
Arab, untuk kaum yang mengetahui.44 

 

Orang yang menerima al-Qur’an memahami apa yang terkandung di 
dalamnya, yaitu hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan, nasihat-
nasihat, hikmah-hikmah dan sasaran yang hendak dicapai oleh kisah-kisah yang 
terdapat di dalamnya, yakni sebagai contoh, akhlak yang mulia dan jalan hidup 
yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi siapa saja yang 
mengikutinya.45 

Menurut hasil penelitian Quraish Shihab, jika tafsir dilihat dari segi 
penulisannya (kodifikasi), perkembangan tafsir dapat dibagi ke dalam tiga 
periode: Periode I, yaitu masa Rasulullah SAW, sahabat, dan permulaan masa 
tabi’in, di mana Tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu 
tersebar secara lisan. Periode II, bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi 
pada masa pemerintahan ‘Umar bin Abdul Aziz (99-101 H). Tafsir ketika itu 
ditulis bergabung dengan penulisan hadis-hadis, dan dihimpun dalam satu bab 
seperti bab-bab hadis, walaupun tentunya penafsiran yang ditulis itu umumnya 
adalah tafsir bil ma’tsur. Periode III, dimulai dengan penyusunan kitab-kitab 
Tafsir secara khusus dan berdiri sendiri, yang oleh sementara ahli diduga dimulai 
oleh Al-Farra (w. 207 H) dengan kitabnya yang berjudul Ma’ani Al-Qur’an.46 

1. Tafsir Al-Qur’an Masa Rasulullah saw. 

Penafsiran al-Qur’an termasuk kegiatan ilmiah yang paling tua 
dibandingkan kegiatan ilmiah yang lain dalam Islam. Pada saat al-Qur’an 
diturunkan lima belas abad yang lalu, Rasulullah SAW berfungsi sebagai 
mubayyin telah menjelaskan arti dan kandungan al-Qu’ran kepada sahabat-
sahabatnya, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami  atau 
sama artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah 
SAW walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita 
ketahui, karena tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena 

                                                             
44QS. 41:3 
45Ali Hasan Al-‘Aridl, Tarikh ‘Ilm At-Tafsir Wa Manhaj Al-Mufassirin, (terj.)  Ahmad Akrom 

dengan judul Sejarah dan Metodologi Tafsir, Op. Cit., h.10. 
46M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), Cet. 2, h. 73. 



38 
 

memang Rasulullah sendiri tidak menjelaskan semua kandungan al-
Qur’an.47 

Ilmu tafsir tumbuh sejak zaman Rasulullah.Rasulullah beserta para 
sahabatnya mentradisikan, menguraikan, dan menafsirkan al-Qur’an sesaat 
setelah turunnya.Tradisi itu terus berlangsung sampai beliau wafat. Tafsir 
bil ma’tsur yang bersumber dari Nabi, para sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabi’in 
itu diturunkan ke generasi berikutnya melalui hadits, yang pada masa 
itu,tafsir merupakan salah satu bagian kitab hadits itu. Pada saat itu, tafsir 
belum dikodifikasikan secara khusus surat per surat dan ayat per ayat dari 
awal hingga akhir mushaf. Yang terjadi adalah terdapat sebagian ulama’ 
yang berkeliling daerah untuk mengumpulkan hadits.Bersamaan dengan 
hadits, dikumpulkan pula riwayat-riwayat tafsir yang dinisbatkan kepada 
Nabi, atau sahabat, atau tabi’in.48 

2. Tafsir Al-Qur’an Masa Sahabat. 

Bangsa Arab pada masa-masa awal diturunkan al-Qur’an mampu 
memahami maksud al-Qur’an.Para sahabat yang menjadi saksi turunnya al-
Qur’an tidak perlu menanyakan Nabi SAW tentang makna-makna al-Qur’an 
dan tidak pula penafsiran ayat-ayatnya, karena mereka adalah pemilik 
bahasa yang dipergunakan oleh al-Qur’an.Mereka merasa cukup dengan 
kemampuan mereka di bidang balaghah dan penguasaan mereka tentang 
segala aspek bahasa Arab.Aspek-aspek bahasa Arab yang terdapat dalam al-
Qur’an telah mereka kenal dalam bahasa mereka.Oleh karena itulah, 
sahabat-sahabat Nabi SAW sebagai orang-orang terdahulu yang shaleh 
dengan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab, tidak merasa perlu 
bertanya kepada Nabi SAW tentang makna-makna ayat al-Qur’an.49 

Perkembangan tafsir pada masa sahabat amatlah sedikit berbanding 
pada masa tabi’in yang merupakan detik-detik bermulanya berbagai 
pengenalan terhadap bidang ilmu yang baru. 

Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarahkan 
kitab Muqaddimah Ushul Al-Tafsir karya Ibnu Taimiyah menjelaskan 
bahwa: “Terdapat dua faktor yang menyebabkan kurangnya perkembangan 
tafsir pada masa sahabat. Faktor pertama, Al-Qur’an diturunkan dalam 

                                                             
47Prof, Dr. H. Abuddin Nata, M.A., Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 

h. 211-212. 
48Muhammad Hussein Al-Dzahabi, Al-Tafsir wa Al-Mufassirun, Juz I, (Dar Al-Maktub Al-

Haditsah,1976), h. 141. 
49Ali Hasan Al-‘Aridl, Tarikh ‘Ilm At-Tafsir Wa Manhaj Al-Mufassirin, (terj.)  Ahmad Akrom 

dengan judul Sejarah dan Metodologi Tafsir, Op. Cit.,h. 13. 
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bahasa mereka yaitu bahasa Arab sedangkan mereka adalah orang yang 
paling mahir terkait penggunaan bahasa tersebut. Faktor kedua, mereka 
yakni sahabat yang mulia tidak mempunyai ambisi pribadi dan tidak 
berkepentingan untuk menafsirkan al-Qur’an dengan hawa nafsu mereka.”50 

Kalau pada masa Rasul SAW, para sahabat menanyakan persoalan-
persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya Nabi SAW 
mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai 
kemampuan semacam ‘Ali bin Abi Thalib, Ibnu ‘Abbas, Ubay bin Ka’ab 
dan Ibnu Mas’ud.51 

Sementara itu ada pula sahabat yang menanyakan beberapa masalah, 
khususnya sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam al-
Qur’an kepada tokoh-tokoh Ahlul Kitab yaitu dari kalangan Yahudi dan 
Nasrani yang telah memeluk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka’ab Al-
Akhbar dan lain-lain. Hal seperti inilah yang menjadi faktor timbulnya 
riwayat-riwayat Israiliyyat.52 

3. Tafsir Al-Qur’an Masa Tabi’in. 

Tokoh-tokoh tafsir dari kalangan sahabat mempunyai murid-murid 
dari kalangan tabi’in khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal 
sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi’in di kota-kota 
tersebut.Murid kepada Ibnu ‘Abbas yang berada di Makkah seperti Sa’id bin 
Jubair, Mujahid bin Jabr dan lain-lain. Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin 
Aslam dan angkatannya yang menjadi murid kepada Ubay bin Ka’ab 
sewaktu di Madinah, serta Al-Hasan Al-Bashriy, Amir Al-Sya’bi yang 
berguru kepada Abdullah bin Mas’ud di Iraq. 

Gabungan dari ketiga sumber di atas, yaitu penafsiran Rasulullah 
SAW, penafsiran sahabat-sahabat, serta penafsiran tabi’in dikelompokkan 
menjadi satu kelompok yang selanjutnya dijadikan periode pertama dari 
perkembangan tafsir.Berlakunya periode pertama tersebut dengan 
berakhirnya masa tabi’in, sekitar tahun 150 H, merupakan periode kedua 
dari sejarah perkembangan tafsir.53 

4. Tafsir Al-Qur’an Pada Masa Pembukuan (Kodifikasi). 

                                                             
50Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Muqaddimah UshulAl-Tafsir li Syaikh Ibnu 

Taimiyah, (Kairo: Maktabah Sunnah, 2002),h. 18. 
51Ibid, h. 212 
52M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), Cet. II, h. 85. 
53Prof, Dr. H. Abuddin Nata, M.A., Metodologi Studi Islam,Op. Cit., h. 212. 
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Penafsiran Rasulullah SAW dan penafsiran sahabat, tabi’in da tabi’ al-
tabi’in yang bersumber dari Rasulullah SAW, disampaikan melalui lisan, 
telah menyebar ke seluruh wilayah kaum muslimin, tetapi belum dibukukan 
ke dalam kitab atau lembaran-lembaran sampai masa dimulai pembukuan 
hadits Rasulullah SAW pada masa ‘Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 H. 
Kemudian, bersamaan dengan itu dibukukan pula tafsir dan tafsir 
merupakan salah satu dari bab-bab dalam kitab hadits.54 

Tidak ada seorangpun dari ulama’ yang sampai menyusun tafsir 
secara tersendiri (terpisah dari kitab hadis) yang di dalamnya al-Qur’an 
ditafsirkan surat demi surat secara utuh. Yang dilakukan oleh ulama’ yang 
mulia dari berbagai kawasan wilayah kekuasaan Islam setelah masa sahabat, 
tabi’in dan tabi’ al-tabi’in hanyalah mengumpulkan hadis-hadis yang 
meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai penafsir makna 
ayat-ayat al-Qur’an.Demikianlah, sampai sekarang dalam kitab-kitab hadis 
terdapat bab-bab tertentu yang mengemukakan hadis-hadis yang berfungsi 
sebagai penafsir al-Qur’an sesuai urutan mushaf. 

Keadaan demikian berlangsung sampai pada masa-masa terakhir Bany 
Umayyah dan masa-masa awal Abbasiyah.Setelah itu timbullah gerakan 
ilmiah dan mulailah masa pembukuan ilmu-ilmu agama dan sains secara 
klasifikasi, pembagian bab-bab dan sistematikanya. Tafsir terpisah dari 
hadis; ia merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan dilakukanlah penafsiran 
terhadap setiap ayat al-Qur’an dari awal sampai akhir. Hal ini disebabkan 
kaum Muslimin telah memasuki masa-masa suram dan mereka 
membutuhkan hasil penafsiran al-Qur’an yang dilakukan oleh ulama’ yang 
mempunyai ilmu yang mendalam tentang bahasa Arab dan keahlian tertentu 
dalam ilmu agama.55 

Tafsir yang pertama kali lahir pada masa itu adalah Tafsir Ibnu 
Abbas.Diriwayatkan, bahwa Abdullah ibn Abbas menyimpan catatan-
catatan yang di dalamnya dibukukan sebagian dari apa yang ia dengar dari 
Rasulullah SAW. Sa’id bin Jubair menulis riwayat-riwayat dari Abdullah 
Ibn Abbas, demikian pula dari Abdullah Ibn Mas’ud, Abdullah Ibn Umar, 
Abu Hurairah dan lain-lain. Sementara itu pembagian bab dan sistemasitasi 
terhadap hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan urutan surat dan ayat al-
Qur’an, sebagaimana yang kita lihat sekarang, belum dilakukan. Yang 
terakhir ini baru terwujud pada masa-masa akhir abad kedua hijriah. 

                                                             
54Ali Hasan Al-‘Aridl, Tarikh ‘Ilm At-Tafsir Wa Manhaj Al-Mufassirin, (terj.)  Ahmad Akrom 

dengan judul Sejarah dan Metodologi Tafsir, Op. Cit., h. 22 
55Ibid, h. 23. 
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Diriwayatkan, bahwa Abu Ubaidah, yakni Ma’mar Ibn Al-Mutsanna, 
adalah penyusunan tafsir pertama; ia mengarang sebuah kitab yang diberi 
nama Al-Majaz fi Al-Qur’an pada tahun 188 H. Penafsiran terhadap al-
Qur’an dalam kitabnya itu dilakukan sesuai dengan urutan surat-surat al-
Qur’an dalam mushaf yang mulia, sehingga generasi sesudahnya tidak 
menemui kesulitan.56 

5. Tafsir Al-Qur’an di Nusantara. 

Kemunculan kitab-kitab tafsir Melayu pada abad-abad mutakhir ini 
bertambah banyak dibandingkan dengan abad-abad terdahulu.Ianya 
merupakan satu fenomena yang cukup baik yang muncul di kalangan ulama 
Nusantara.Bermula daripada kitab Tafsir Melayu pertama yang dihasilkan 
oleh Syeikh Abdul Ra’uf Fanshuri pada abad ke-17 sehingga menjadi 
semakin rancak pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21ini dengan lahirnya 
kitab tafsir terkini karangan Muhammad Quraish Shihab yaitu Tafsir Al-
Mishbah yang tuntas pada tahun 2002.57 

Kemunculan kitab tafsir pertama di Indonesia telah mencetuskan 
revolusi baru kepada ulama-ulama tafsir Nusantara untuk sama-sama 
menyumbangkan tenaga bagi membantu masyarakat awam memahami 
secara mendalam makna serta tafsiran yang terkandung di sebalik ayat-ayat 
al-Qur’an. Kitab-kitab tafsir lain yang muncul di Indonesia ialah Tafsir al-
Qur’anul Karim karangan Zainal Ariffin Abbas, A. Halim Hassan dan 
Abdul Rahim Haitami, Tafsir Al-Azhar karangan HAMKA dan juga Tafsir 
Al-Nur karangan Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqy. 

Penulisan kitab tafsirini seterusnya menyebar ke negara tetangganya 
Indonesia, yaitu Malaysia.Telah muncul ulama’-ulama’ tafsir yang tidak 
hanya mengajar pelajaran tafsir al-Qur’an di masjid-masjid, pondok-pondok 
dan musholla-musholla saja, tetapi mereka telah merealisasikan permintaan 
masyarakat dengan membukukan tafsir-tafsir tersebut sebagai suatu langkah 
untuk mendekatkan lagi masyarakat dengan al-Qur’an.Antara ulama’ 
tersebut adalah Haji Muhammad Sa’id, seorang ulama’ yang berasal dari 
provinsi Kedah yang telah menghasilkan kitab tafsir berjudul Nur Ihsan, 
begitu juga dengan Haji Abdullah Abbas Nasution yang menghasilkan tafsir 
yang berjudul Tafsir Harian Al-Qur’an Al-Karim. 

                                                             
56Ibid. 
57Mazlan Ibrahim, Pengenalan Tokoh dan Kitab-kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara, 

(Selangor: Penerbit Universitas Kebangsaan Malaysia, 2014), Cet. 2, h. 7. 
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Seterusnya penulisan tafsir ini telah berkembang luas ke provinsi 
Perak dengan munculnya kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim yang dikarang 
oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud.Begitu juga dengan ulama’ 
yang tidak asing lagi yaitu Syaikh Mohd Idris al-Marbawi melalui kitab 
tafsirnya Tafsir Al-Qur’an Al-Marbawi dan juga oleh Ustaz Abdul Aziz 
Abdul Salam melalui kitabnya Tafsir Al-Bayan pada Ta’wil Ayat-ayat Al-
Qur’an.58 

Penulisan kitab tafsir ini juga telah berkembang ke negara tetangga 
Malaysia yaitu Singapura. Ustaz Al-Sonhadji Mohammad telah menulis 
kitab tafsirnya yang tersohor, yaitu Tafsir Abr Al-Athir yang pada awalnya 
merupakan kuliah tafsir al-Qur’an yang disampaikan oleh beliau melalui 
Radio Singapura (SBC) bermula dari tahun 1959 sehinggalah selesai pada 
tahun 1984. 

Usaha para ulama’ Nusantara ini menghasilkan kitab-kitab tafsir 
mereka sepatutnya diberi pujian walaupun terdapat di kalangan ulama’-
ulama’ tersebut yang tidak sempat menyelesaikan sepenuhnya tafsiran-
tafsiran mereka ini disebabkan masalah-masalah yang mereka hadapi ketika 
itu. Karena apa yang mereka hasilkan tersebut merupakan khazanah ilmu 
yang tidak ternilai yang akan diwarisi oleh generasi-generasi yang akan 
datang.59 

C. Model Penyusunan Tafsir. 

Dalam menyusun suatu karya tafsir, terdapat beberapa metode yang boleh 
digunakan oleh mufassir di antaranya adalah metode tahlily, ijmaly, muqoron, dan 
maudhu’i.Penulis menggunakan istilah ‘model penyusunan tafsir’ karena ingin 
membedakan di antara metode menafsirkan al-Qur’an dan metode menyusun 
tafsir al-Qur’an. Metode menafsirkan al-Qur’an sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh mufassir dalam menjelaskan makna-makna yang terkandung 
dalam al-Qur’an, sedangkan metode menyusun tafsir al-Qur’an lebih kepada 
sistematika penulisan suatu karya tafsir. 

1. Metode Tahlili 

Tafsir tahlili yaitu mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dari segala segi dan 
maknanya. Seorang pengkaji dengan metode ini menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam 
Mushaf Utsmani. Untuk itu ia menguraikan kosa kata dan lafadz, 
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menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, 
yaitu unsur I’jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan 
apa yang dapat diistinbatkan dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syara’, arti 
secara bahasa, norma-norma akhlak, aqidah, perintah dan larangan, janji dan 
ancaman, haqiqi, majaz, kinayah, isti’arah, serta mengemukakan kaitan 
antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya.60 

Kesemua dijelaskan dengan cara yang mudah difahami dan dalam 
ungkapan balaghah yang menarik berdasarkan syair-syair ahli balaghah 
terdahulu, ucapan-ucapan ahli hikmah yang arif, teori-teori ilmiah modern 
yang benar, kajian-kajian bahasa, atau berdasarkan pemahamannya, dan hal-
hal lain yang dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an.61 

2. Metode Ijmali. 

Metode ijmali yaitu menafsirkan al-Qur’an secara global.Dengan 
metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna al-Qur’an dengan 
uraian singkat dan bahwa yang mudah sehingga dipahami oleh semua orang, 
mulai dari orang yang berpengetahuan sekedarnya sampai orang yang 
berpengetahuan luas. Metode ini, sebagaimana metode tahlili, dilakukan 
terhadap ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutannya dalam 
mushaf sehingga tampak keterkaitan antara makna satu, ayat dan ayat yang 
lain, antara satu surat dan surat yang lain.62 

Dengan metode ini, mufassir berupaya pula menafsirkan kosakata al-
Qur’an dengan kosakata yang berada di dalam al-Qur’an sendiri, sehingga 
para pembaca melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks al-Qur’an, 
tidak keluar dari muatan makna yang terkandung dalam kosakata yang 
serupa dalam al-Qur’an, dan adanya keserasian antara bagian al-Qur’an 
yang satu dan bagian yang lain.63 

Dalam prakteknya metode ini sering terintegrasi dengan metode 
tahlily karena itu seringkali metode ini tidak dibahas secara 
tersendiri.Dengan metode ini seorang mufassir cukup dengan menjelaska 
kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut secara garis besar saja.64 
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3. Metode Muqoron. 

Metode muqoron yaitu metode yang ditempuh oleh mufassir dengan 
cara mengambil sejumlah ayat al-Qur’an, kemudian mengemukakan 
penafsiran para ulama’ tafsir terhadap ayat itu, baik mereka termasuk 
ulama’ salaf atau ulama hadits yang metode dan kecenderungan mereka 
berbeda-beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber 
dari Rasulullah saw., para sahabat atau tabi’in, atau berdasarkan rasio, dan 
mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan kecenderungan 
masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur’an.65 

Kemudian menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya 
dipengaruhi oleh perbedaan mazhab, siapa di antara mereka yang 
penafsirannya ditujukan untuk melegitimasi suatu golongan tertentu atau 
mendukung aliran tertentu dalam Islam.66 

Setelah semua hal tersebut dikemukakan, maka ia mengemukakan 
pendapatnya tentang mereka. Kemudian ia menjelaskan bahwa ada di antara 
mereka yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang 
dikuasainya. Ada di antara mereka yang menitikberatkan pada bidang nahu, 
yakni dari segi I’rab, seperti Imam Al-Zamakhsyary. Ada yang corak 
penafsirannya ditentukan oleh kecenderungannya kepada bidang balaghah, 
seperti ‘Abdul Qahhar Al-Jurjani dalam kitab tafsirnya I’jaz Al-Qur’an dan 
Abu Ubaydah Ma’mar ibn Al-Mutsanna dalam kitab tafsirnya Al-Majaz, di 
mana ia memberi perhatian pada penjelasan tentang ilmu Ma’ani, Bayan, 
Badi’, Haqiqat,dan Majaz.67 

Ada pula di antara mereka yang corak penafsirannya ditentukan oleh 
aliran tertentu dalam Ilmu Kalamyang diikutinya, seperti Imam Al-
Zamakhsyary dalam kitab tafsirnya, Al-Kassyaf, yang mana ia menafsirkan 
ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan faham dari aliran Mu’tazilah yang 
diikutinya. Ada pula corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungannya 
kepada filsafat, seperti Imam Fakhr Al-Razi.Ada pula yang corak 
penafsirannya ditentukan oleh suatu madzhab fikih, seperti Imam Abu 
‘Abdullah Al-Qurthuby.Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh 
kecenderungannya kepada kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa, seperti 
Imam Al-Khazin dalam kitab tafsirnya Lubab Al-Ta’wil. 
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Mufassir dengan metode Muqoron dituntut mampu menganalisis 
pendapat-pendapat para ulama’ tafsir yang ia kemukakan untuk kemudian 
mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak 
penafsiran yang tidak dapat diterima oleh rasionya serta menjelaskan kepada 
pembaca alasan dari sikap yang diambilnya, sehingga pembaca merasa puas. 

Selain rumusan sebagaimana dikemukakan di atas, metode tafsir 
Muqoron mempunyai pengertian dan lapangan yang lebih luas, yaitu 
membandingkan antara ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang satu 
masalah, atau membandingkan antara ayat-ayat al-Qur’an dengan Hadits 
Rasulullah SAW yang memperkuat al-Qur’an atau Hadits-hadits yang 
tampaknya berbeda serta mengkompromikan dan menghilangkan dugaan 
adanya pertentangan antara Hadits-hadits Rasulullah SAW itu, dan kajian-
kajian lain yang sangat berharga yang dengan itu akan tampak jelas 
kelebihan dan profesionalisme seseorang mufassir pada bidangnya dengan 
kemampuan menggali makna-makna al-Qur’an yang belum berhasil 
diungkap oleh mufassir-mufassir lain.68 

4. Metode Maudhu’i. 

Dalam perkembangannya, metode maudhu’i mengambil dua bentuk 
penyajian. Pertama, menyajikan pembahasan yang berisi pesan-pesan al-
Qur’an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. 
Misalnya pesan-pesan pada surah al-Baqarah, atau Ali Imran, Ya Sĩn, dan 
sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama 
surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari 
informasi Rasul SAW.69 

Bentuk penyajian kedua dari metode maudhu’i mulai berkembang 
pada tahun enam puluhan. Disadari oleh pakar bahwa menghimpun pesan-
pesan al-Qur’an yang terdapat pada satu surat saja, belum menuntaskan 
persoalan. Bukankah masih ada pesan-pesan yang sama atau yang berkaitan 
erat dengannya surat-surat yang lain? Kalau demikian, mengapa tidak 
dihimpun saja pesan-pesan yang terdapat dalam berbagai surat lainnya. 

Ada juga yang memilih topik tertentu kemudian menghimpun ayat-
ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, di mana pun ayat itu ia 
ditemukan. Selanjutnya ia menyajikan kandungan dan pesan-pesan yang 
berkaitan dengan topik yang dipilihnya itu tanpa terikat dengan urutan ayat 
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dan surat sebagaimana terlihat dalam Mushaf, dan tanpa menjelaskan hal-
hal yang tidak berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh ayat yang 
dibahasnya.70 

Menurut Syaikh Syaltut, metode maudhu’i merupakan sebuah metode 
yang dapat mengantarkan manusia pada macam-macam petunjuk al-Qur’an. 
Harus diketahui oleh siapa saja bahwa tema-tema al-Qur’an bukanlah teori 
semata-mata yang tidak menyentuh persoalan-persoalan manusia.71 

Dr. ‘Ali Hasan Al-‘Aridl mengatakan bahwa metode tafsir Maudhu’i 
adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara 
menghimpunkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang satu 
tema serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-
ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur’an dan 
berbeda pula waktu dan tempat turunnya. Kemudian ia menentukan urutan 
ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya 
sepanjang hal itu mempunyai asbab nuzul yang tertentu, menguraikannya 
dengan sempurna, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji terhadap 
seluruh segi dan apa yang dapat diistinbatkan darinya, segi I’rabnya, unsur-
unsur balaghahnya segi-segi kemukjizatannya dan lain-lain, sehingga satu 
tema itu dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur’an 
itu dan tidak diperlukan ayat-ayat lain.72 

Para ahli keislaman mengarahkan pandangan mereka kepada problem-
problem baru dan berusaha untuk memberikan jawaban-jawabannya melalui 
petunjuk-petunjuk al-Qur’an. Banyak karya yang berbicara tentang satu 
topik tertentu menurut pandangan al-Qur’an, misalnya Al-Insan fi Al-
Qur’an, dan Al-Mar’ah fi Al-Qur’an karya Abbas Mahmud Al-Aqqad, atau 
Al-Riba fi Al-Qur’an karya Maududi, dan sebagainya. 

Di sini ulama’ Tafsir kemudian terinspirasi dan menetapkan satu topik 
tertentu, dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa 
surat, yang berbicara tentang topik tersebut, untuk kemudian dikaitkan satu 
dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh 
tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur’an. Metode ini di Mesir 
pertama kali dicetuskan oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiy, Ketua 
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Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar sampai tahun 
1981.73 

Syaikh Mahmud Syaltut menyusun kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur’an 
Al-Karim, dalam bentuk penerapan yang dikemukakan oleh Al-Syatibi 
yaitu, setiap surat walaupun masalah-masalah yang dikemukakan berbeda-
beda, namun ada satu sentral yang mengikat dan menghubungkan masalah-
masalah yang berbeda-beda tersebut. Syaikh Mahmud Syaltut tidak lagi 
menafsirkan ayat demi ayat, tetapi membahas surat demi surat, atau bagian 
tertentu dalam satu surat, kemudian merangkainya dengan tema sentral yang 
terdapat dalam satu surat tersebut. Metode ini kemudian dinamakan metode 
maudhu’i.74 

D. Sumber Tafsir. 

Bermacam-macam metodologi tafsir dan coraknya telah diperkenalkan dan 
diterapkan oleh pakar-pakar al-Qur’an.Kalau kita mengamati metode penafsiran 
sahabat-sahabat Nabi SAW, ditemukan bahwa pada dasarnya mereka merujuk 
kepada penggunaan bahasa dan syair-syair Arab.Gabungan tiga sumber yaitu 
penafsiran Nabi SAW, sahabat, dan tabi’in dikategorikan sebagai tafsir bil ma’tsur 
walaupun ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa tafsir tabi’in 
dikategorikan kepada tafsir bil ra’yi. Maka penafsiran yang tidak bersumber dari 
hal di atas akan dikategorikan ke dalam tafsir bil ra’yi. 

 

1. Tafsir Bial-Ma’tsur. 

Ma’tsur diambil dari kata atsar yang artinya, hadis,sunnah, dan 
bekas.75Adapun kata ma’tsur berarti; yang di-naqal, yang diambil.76Tafsir 
bil ma’tsur biasanya mengutip hadits-hadits muttashil atau maushul yang 
sanadnya sampai kepada Nabi SAW, atau mengutip hadits-hadits mauquf 
yang merupakan ungkapan dan pendapat sahabat atau tabi’in.77 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Farmawy bahwa tafsir bial-
ma’tsur (disebut juga dengan bir riwayah dan an-naql) adalah penafsiran al-
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Qur’an yang mendasarkan pada penjelasan al-Qur’an sendiri, penjelasan 
Nabi, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, pendapat atau aqwal 
tabi’in.78 

Ash-Shobuni memberikan pengertian lain tentang tafsir bial-ma’tsur. 
Menurutnya tafsir bial-ma’tsur adalah model tafsir yang bersumber dari al-
Qur’an, Sunnah, dan perkataan sahabat.79Definisi Ash-Shobuni ini tampak 
lebih terfokus pada material tafsir bukan metodenya. 

Dari segi material, menafsirkan al-Qur’an memang bisa dilakukan 
dengan menafsirkan antar ayat, ayat dengan hadits Nabi, dan atau perkataan 
sahabat. Namun, secara metodologis, bila kita menafsirkan ayat al-Qur’an 
dengan ayat lain dan atau dengan hadits, tetapi proses metodologisnya itu 
bukan bersumber dari penafsiran yang dilakukan Nabi, tentu semua itu 
merupakan sepenuhnya hasil intelektualisasi penafsir.80 

Oleh karena itu, meskipun data materialnya dari ayat dan atau hadits 
Nabi dalam menafsirkan al-Qur’an, tentu itu secara metodologis tidak bisa 
sepenuhnya disebut sebagai metode tafsir bil ma’tsur.81 

Contoh Tafsir bi al-Ma’tsur:82 

1. Jami’ul Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Muhammad ibn Jarir al-Thabary, 

(wafat 310 H) terkenal dengan Tafsir al-Thabary. 

2. Bahr al-‘Ulum, Nasr ibn Muhammad al-Samarqandi, (wafat 373 H) 

terkenal dengan Tafsir al-Samarqandi. 

3. Al-Kasyf wa al-Bayan, karya Ahmad ibn Ibrahim al-Tsa’labi al-

Nisaburi, (wafat 427 H) terkenal dengan Tafsir al-Tsa’labi. 
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4. Ma’alim al-Tanzil, karya al-Husayn bin Mas’ud al-Baghawi, (wafat 

510 H) terkenal dengan Tafsir al-Baghawi. 

5. Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz, oleh ‘Abd al-Haq 

bin Ghalib al-Andalusi, (wafat 546 H) terkenal dengan Tafsir Ibn 

‘Athiyah. 

 
2. Tafsir Bi al-Ra’yi. 

Tafsir bi al-ra’yi ialah pejelasan-penjelasan yang bersendi kepada 
ijtihad dan akal, berpegang kepada kaidah-kaidah bahasa dan adat 
istiadatorang arab dalam mempergunakan bahasanya.83 

Mengenai tafsir bi al-ra’yi, para ulama berbeda pendapat, ada yang 
mengharamkan ada pula yang membolehkannya. Sebenarnya perbedaan itu 
karena si penafsir berdasarkan pendapat memastikan “yang dimaksudkan 
Allah begini dan begitu” tanpa disertai dalil dan hujjah atau menguasai 
kaidah bahasa Arab dan pokok-pokok hukum agama; atau karena dorongan 
hawa nafsu yang hendak memutar-balikkan makna ayat-ayat al-Qur’an.  

Lain halnya kalau si penafsir mempunyai persyaratan cukup 
diperlukan, sehingga tidaklah ada salahnya kalau ia berusaha menafsirkan 
al-Qur’an atas dasar pendapat dan akal. Barangkali tidak terlalu jauh kalau 
dikatakan: Bahwa al-Qur’an sendiri menganjurkan orang berijtihad 
memikirkan ayat-ayatnya dan mendalami pengetahuan tentang ajaran-
ajarannya.84 

Tafsirbi al-ra’yiada setelah berakhir masa salaf sekitar abad 3 H dan 
peradaban Islam semakin maju dan berkambang, sehingga berkembanglah 
berbagai madzhab dan aliran di kalangan umat islam.masing-masing 
golongan berusaha menyakinkan umat islam dalam rangka mengembangkan 
paham mereka. Didukung dengan banyaknya para ahli tafsir yang telah 
menguasai berbagai disiplin ilmu, maka pada proses penafsiran mereka 
cenderung memasukkan hasil pemikiran serta pembahasan tersendiri yang 
berbeda dengan penafsir lain.  
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Contohnya ada yang cenderung pada balaghah (Al-Zamakhsyari), 
pembahasan aspek hukum syariah (Al-Qurtuby) karena individulisme 
seperti inilah banyak penafsir yang sampai mengesampingkan tafsir yang 
sesungguhnya karena sibuk memasukkan ide nya masing- masing. Tafsir 
bilra’yi masih bisa diterima selama penafsir menjauhi lima hal berikut:85 

1. Menjauhi sikap terlalu berani menduga-duga kehendak Allah 

didalam KalamNya, tanpa memiliki syarat penafsir. 

2. Memaksa diri memahami sesuatu yang hanya wewenang Allah 

untuk mengetahuinya. 

3. Menghindari dorongan dan kepentingan hawa nafsu. 

4. Menghindari tafsir yang ditulis untuk kepentingan madzhab. 

5. Menghindari penafsiran pasti (qath’i). 

Sehingga jika sudah menjauhi lima hal diatas maka mufasir dinilai 
berniat ikhlas untuk menafsirkan tanpa ada kepentingan terselubung. Karena 
apabila tafsirnya memihak kepentingan suatu madzhab atau golongan maka 
ia dianggap sebagai pencipta bid’ah, tafsirnya dianggap tercela dan ditolak. 

Dalam perkembangannya tafsir bi al-ra’yimengalami perkembangan 
yang pesat, namun dalam penerimaan nya di mata para ulama’ ada dua 
tanggapan yakni memperbolehkan dan melarang. Meski ada beberapa ulama 
yang memperbolehkan penafsiran dengan ijtihad yang berdasarkan al-
Qur’an dan sunnah rasul serta kaedah yang dianggap mu’tabarat. Namun, 
para ulama salaf lebih suka diam daripada menafsirkan al-Qur’an. Dan tidak 
ada dalil yang kuat untuk pelarangan tafsir bi al-ra’yi. 

Jadi diamnya ulama’ salaf bukan karena tidak mau menafsirkannya, 
bukan pula karena dilarang. Tapi, karena ke hati-hatian mereka supaya tidak 
masuk ke dalam apa yang disebut takhmin dalam menafsirkan al-Qur’an. 
Karena ada dua pandangan dalam hukum tafsir bi al-ra’yi, maka kitab-kitab 
tafsir bi al-ra’yi dibedakan jadi dua macam yakni yang mahmuddan yang 
madzmum. 

                                                             
85‘Ali Hasan Al-‘Aridi, Sejarah dan Metodologi Tafsir, Op. Cit,. h. 50. 
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Keharusan menggunakan tafsirbi al-ra’yitelah diperselisihkan oleh 
para ulama sejak dulu lagi. Sebagian daripada mereka membolehkan dan 
sebagian tidak metode bi al-ra’yidengan hujah berikut: 

Pertama, sesungguhnya penafsiran al-Qur’an dengan ra’yu adalah 
perkataan ke atas Allah SWT tanpa ilmu dan ini adalah perkara yang 
terlarang. Kedua, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk 
memberikan keterangan mengenai al-Qur’an, sehingga orang lain tidak 
perlu lagi untuk melakukannya. Ketiga, hadits-hadits Nabi SAW yang 
mengancam orang yang menafsirkan al-Qur’an menggunakan pendapatnya 
semata.Keempat, perkataan para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi’in 
dan pengikut tabi’in yang amat mengagungkan penafsiran al-Qur’an, 
sehingga mereka sendiri melarang menggunakan pendapat sendiri dalam 
menafsirkan al-Qur’an.86 

Adapun hujjah ulama yang mengharuskan tafsir bi al-ra’yi adalah 
sebagai berikut: 

Pertama, terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk 
mentadabbur al-Qur’an dan mengambil pengajaran daripadanya. Di 
antaranya firman Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 24: 

            

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati 
mereka terkunci?87 

 

Kedua, dalam al-Qur’an ada perkara yang boleh diketahui oleh orang 
yang alim dan mahir dengan ijtihad mereka. 

Ketiga, sekiranya tafsir bi al-ra’yitidak diharuskan, maka ijtihad pula 
tidak harus. Jika ijtihad tidak harus, maka banyak hukum syara’ yang tidak 
akan diketahui hukumnya. Perkara ini tidak dapat diterima, karena pintu 
ijtihad sentiasa terbuka bagi orang yang layak melakukannya sehingga 
sekarang. Orang yang berijtihad pula akan mendapat pahala, sama ada ia 
benar atau salah. 

                                                             
86Mazlan Ibrahim dkk, Pengenalan Tokoh dan Kitab-kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara, 

Op. Cit., h. 31. 
87QS. 47:24 
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Keempat, para sahabat pula telah berbeda pendapat mengenai tafsiran 
sesetengah ayat al-Qur’an, sedangkan sebagian mereka tidak mendengar 
semua tafsiran itu daripada Rasulullah SAW karena baginda tidak 
menafsirkan kepada mereka semua makna al-Qur’an, malah sebagiannya 
saja dan sebagian yang lainnya mereka berijtihad sendiri. Sekiranya 
berijtihad dala memahami al-Qur’an diharamkan, ini berarti para sahabat 
telah melakukan perkara yang diharamkan dan ini tidak mungkin untuk 
berlaku.88 

Contoh tafsir bi al-ra’yi:89 

1. Mafãtĩh al-Ghaib, karya Muhammad bin Umar bin al-Husayn al-

Razy (wafat 606 H), terkenal dengan Tafsir al-Razy. 

2. Anwar al-Tanzĩl wa Asrar al-Ta’wil, karya ‘Abdullah bin Umar al-

Baydhawi, (wafat 685 H) terkenal dengan Tafsir al-Baydhawi. 

3. Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil, karya ‘Abdullah bin 

Muhammad al-Ma’ruf, (wafat 741 H) terkenal dengan Tafsir al-

Khazin. 

4. Madãrik al-Tanzĩl wa Haqa’iq al-Ta’wil, karya ‘Abdullah bin 

Ahmad al-Nasafi, (wafat 701 H) terkenal dengan Tafsir al-Nasafi. 

5. Ghara’ib al-Qur’an wa Ragha’ib al-Furqan, karya Nizamuddin al-

Hasan Muhammad al-Nisaburi, (wafat 728 H) terkenal dengan Tafsir 

al-Nisaburi. 

E. Corak Tafsir. 

Yang dimaksud dengan corak tafsir di sini adalah ruang dominan sebagai 
sudut pandang dari suatu karya tafsir.Misalnya corak fikih, tasawuf, filsafat, sosial 
kemasyarakatan, bahasa dan kalam atau aqidah. Uraian berikut akan memetakan 
bagaimana suatu karya tafsir dibangun dalam coraknya yang beragam. Melalui 
uraian ini bukan saja untuk memperlihatkan keragaman corak tafsir yang muncul, 
                                                             

88Mazlan Ibrahim dkk, Pengenalan Tokoh dan Kitab-kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara, 
Op. Cit., h. 34. 

89Dr. Thameem Ushama, Methodologies of the Qur’anic Exegesis, Op. Cit., h. 82-83. 



53 
 

tetapi juga untuk memperlihatkan kecenderungan umum yang dipilih penulis 
tafsir. Proses analisis dengan pemetaan corak tafsir ini lebih didasarkan pada 
variabel dominan di dalam karya tafsir. 

1. Corak Fiqhi. 

Dari tafsir bi al-Ma’tsur lahirlah tafsir fiqhy.Hal ini dikarenakan para 
sahabat Rasulullah SAW menggali hukum-hukum syara’ dari ayat-ayat 
hukum yang terdapat dalam al-Qur’an, terutama dari ayat-ayat yang terdapat 
pada surat-surat yang turun di Madinah (Madaniyyah) yang berisi syari’at 
Islam dengan segala cabang dan macam-macamnya, yaitu shalat, zakat, haji, 
puasa, nikah, thalak, mu’amalah, penjelasan tentang halal dan haram, 
sehingga mereka berkata: “Surah al-Baqarah saja memuat seribu berita, 
seribu perintah, seribu larangan dan seribu hukum”. Ini adalah pada surat-
surat Madaniyyah. 

Hukum-hukum Islam yang mereka gali (istinbath) dari al-Qur’an itu 
tersebar dari mulut ke mulut, dihafal oleh generasi berikutnya secara estafet, 
sampai datang era penghimpunan dan penyusunan. Pada era ini lahirlah 
orang-orang yang memperhatikan dan mengkaji produk-produk istinbath 
itu, sehingga ia berkembang dan tersebar. Dari sini timbullah madzhab-
madzhab (oleh imam-imam madzhab) yang berbeda-beda di kalangan umat 
Islam. 

Ketika madzhab-madzhabitu telah ada, di kalangan umat Islam terjadi 
banyak kasus-kasus hukum.Terhadap kasus-kasus itu para ulama’ 
menyelesaikannya berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, Qiyas, dan 
Istihsan.Mereka mengeluarkan hukum-hukum Islam produk istinbath yang 
mereka yakini benar. 

Kemudian, perkembangan berikutnya, imam-imam madzhabitu 
mempunyai pengikut-pengikut yang di antara mereka ada yang fanatic 
terhadap madzhab yang diikuti, mereka memahami al-Qur’an berangkat dari 
madzhab mereka dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan penafsiran 
yang sesuai dengan madzhab mereka. 

Di antara mereka ada yang tidak fanatik terhadap madzhab yang 
diikuti, mereka memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 
pemikiran yang bersih dari kecenderungan dan hawa nafsu, mereka 
memaham dan menafsirkannya berdasarkan makna-makna yang mereka 
temukan dan diyakini benar.  
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Karena sikap fanatik itulah, dari kalangan Ahl al-Sunnah lahir 
bermacam-macam tafsir fiqhy yang cenderung menggiring ayat-ayat al-
Qur’an kepada madzhab fikih mereka. Dari kalangan Mu’tazilah lahir kitab 
tafsir yang fanatik madzhab mereka, yaitu tafsir Al-Zamakhsyary (Tafsir Al-
Kassyaf). Dari kalangan Hanafiyyah lahir kitab tafsir yang mendukung 
madzhab fikih mereka, yaitu Ruh Al-Ma’any, karangan Al-Alusi dan tafsir 
Al-Nasafy.  

Dari kalangan Malikiyyah lahir kitab tafsir yang hendak 
memasyarakatkan madzhab fikih mereka, yaitu kitab Al-Jami’ li Ahkam Al-
Qur’an, karangan Al-Qurthuby. Dari kalangan Syafi’iyyah lahir kitab tafsir 
yang cenderung kepada madzhab fikih mereka, yaitu kitab Al-Tafsir Al-
Kabĩr (Mafatĩh al-Ghaib), karangan Al-Fakhr Al-Razy. Dari golongan 
Dhahiriyyah (pengikut imam Dawud al-Dhahiry) lahir kitab tafsir, demikian 
pula golongan Khawarij, dan dari golongan Syi’ah juga lahir kitab tafsir 
yang berbeda-beda dengan golongan-golongan lain. 

Setiap dari madzhab dan golongan-golongan tersebut berupaya 
menta’wilkan ayat-ayat al-Qur’an sehingga dapat dijadikan sebagai dalil 
atas kebenaran madzhabnya atau setidaknya tidak bertentangan dengan 
madzhabnya, dan berupaya menggiring ayat-ayat al-Qur’an sehingga sejalan 
dengan paham teologi masing-masing dan dinilai sesuai dengan prinsip-
prinsip madzhabnya.90 

2. Corak Sufi. 

Ketika ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan pesat serta 
kebudayaan Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia dan mengalami 
kebangkitan dalam segala seginya, maka berkembanglah ilmu tasawuf dan 
ilmu itu mempunyai dua bagian: teoritis dan praktis. 

a. Tasawuf Teoritis. 

Dari kalangan tokoh-tokoh tasawuf lahir ulama’ yang 
mencurahkan waktunya untuk meneliti, mengkaji, memahami dan 
mendalami al-Qur’an dengan sudut pandang sesuai dengan teori-teori 
tasawuf mereka. Mereka menta’wilkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 
tidak mengikuti cara-cara untuk menta’wilkan ayat al-Qur’an dan 
menjelaskannya dengan penjelasan yang menyimpang dari pengertian 
tekstual yang telah dikenal dan didukung oleh syara’ serta terbukti 
kebenarannya dalam bahasa Arab, yaitu dalam bab perihal isyarat. 

                                                             
90‘Ali Hasan Al-‘Aridi, Sejarah dan Metodologi Tafsir, Op. Cit,. h. 60. 
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b. Tasawuf Praktis. 

Yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah cara hidup yang 
berdasarkan atas hidup sederhana, zuhud, lapar, tidak tidur di malam 
hari, hidup menyendiri, menjaga diri dari segala kenikmatan, 
memutuskan jiwa dari segala macam syahwat dan menghamburkan 
diri dalam taat kepada Allah. 

Tafsir sufi dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat, sebagai 
berikut: 

1. Tidak menafikan makna tekstual dari ayat al-Qur’an. 

2. Penafsiran itu diperkuat oleh dalil syara’ yang lain. 

3. Penafsiran itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ atau 

rasio. 

4. Penafsirnya tidak mengakui bahwa hanya penafsiran secara 

kontekstualnya itulah yang dikehendaki oleh Allah, bukan 

pengertian tekstualnya. Sebaliknya ia harus mengakui 

pengertian tekstual dari ayat, sebagaimana penegasan Imam al-

Alusi.91 

 
3. Corak Falsafi. 

Pada saat ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan, 
kebudayaan-kebudayaan Islam berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan 
Islam dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab digalakkan 
pada masa khalifah Abbasiyah, diantara buku-buku yang diterjemahkan 
adalah buku-buku karangan para filosof seperti Aristoteles dan Plato. Pada 
perkembangan selanjutnya para ulama tafsir mencoba memahami Al-Qur’an 
dengan metode filsafat tersebut, maka lahirlah metode falsafi.92 

Hussein Thaba’ Thaba’i dalam Tafsir al-Mizan fi tafsir al-Qur’an 
berpendapat bahwa para filosof menggunakan pemikiran filsafat dalam 

                                                             
91Ibid. 
92Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i Dan Cara Perepannya, Penerjemah, 

Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 20. 
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memahami ayat-ayat al-Qur’an.Sesuai dengan kecenderungan dan 
keilmuannya. 

Diantara tokoh filosof Islam adalah Al-Farabi, Ibnu Sina.Thaba’ 
Thaba’i dalam tafsirnya memasukkan pembahasan filsafat sebagai tambahan 
dalam menerangkan suatu ayat atau menolak teori filsafat yang bertentangan 
dengan al-Qur’an.Ia menggunakan pembahasan filsafat hanya pada bagian 
ayat tertentu saja.93 

Dalam hal ini, ulama Islam terbagi menjadi dua golongan yaitu 
sebagai berikut: 

Pertama, Golongan yang menolok filsafat, karena mereka menemukan 
adanya pertentangan antara filsafat dan agama.Kelompok ini secara radikal 
menentang filsafat dan berusaha menjauhkan umat darinya. Tokoh pelopor 
kelompok ini adalah Imam al-Ghazali, karena itu ia mengarang kitab al-
Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak faham mereka.  

Demikian pula Fakhr al-Razi di dalam kitab tafsirnya mengemukakan 
paham mereka dan membatalkan teori-teori filsafat mereka karena dinilai 
bertentangan dengan agama dan al-Qur’an. Dia membeberkan ide-ide 
filsafat yang dipandang bertentangan, khususnya dengan al-Qur’an dan 
akhirnya ia menolak dengan tegas berdasarkan alasan dan dalil yang ia 
anggap memadai.94 

Kedua, Golongan yang mengagumi dan menerima filsafat meskinya 
didalamnya terdapat ide-ide yang bertengan dengan nash-nash 
syar’i.Kelompok ini berupaya mengkompromikan antara filsafat dan agama 
serta berusaha untuk menyingkapkan segala pertentangan tersebut, namun 
usaha mereka belum mencapai titik temu secara final, melainkan masih 
berupaya memecahkan masalah secara setengah-setengah. 

Inidisebabkan penjelasan mereka tentang ayat-ayat al-Qur’an semata-
mata berangkat dari sudut pandang teori filsafat yang didalamnya banyak 
hal tidak mungkin diterapkan dan dipaksakan terhadap nash-nash al-
Qur’an.95 

4. Corak ‘Ilmi. 

                                                             
93Muhammad Hussain At-Thaba’-Thaba’I, al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an, (Beirut: Mu,assisah 

al-Alamy Li al-Mathbu’at), h. 3. 
94Muhammad Husein al-Dzhabi, At-Tafsir wa Al-Mufassirun, Op. Cit., h. 83. 
95Ibid, h. 84. 
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Para ulama’ telah membincangkan kaitan antara ayat-ayat kauniyah 
yang terdapat dalam al-Qur’an dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang 
timbul pada masa sekarang, sejauh mana paradigm-paradigma ilmiah itu 
memberikan dukungan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an dan 
penggalian berbagai jenis ilmu pengetahuan, teori-teori baru dan hal-hal 
yang ditemukan setelah lewat masa turunnya al-Qur’an, yaitu hukum-
hukum alam, astronomi, teori-teori kimia dan penemuan lain yang 
dengannya dapat dikembangkan ilmu kedokteran, astronomi, fisika, 
zoology, botani, geografi dan lain-lain. 

Sikap para ulama’ terhadap tafsir ‘ilmy dapat dikelompokkan kepada 
dua bagian.Sebagian mereka mendukung tafsir ‘ilmy dan bersikap terbuka, 
sehingga mereka menjadikan al-Qur’an sebagai mu’jizat ilmiah, oleh karena 
ia mencakup segala macam penemuan dan teori-teori ilmiah modern. 
Sebagian yang lain menolak tafsir ‘ilmy disebabkan mereka tidak 
melangkah jauh untuk untuk memberikan makna-makna yang tidak 
dikandung dan dimungkinkan oleh ayat dan menghadapkan al-Qur’an 
kepada teori-teori ilmiah yang jelas-jelas terbukti tidak benar setelah 
berpuluh-puluh tahun, oleh karena teori-teori itu bersifat relatif.  

Mereka berpendapat, tidak perlu masuk terlalu jauh dalam memahami 
dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an, oleh karena ia tidak tunduk 
kepada teori-teori itu, tidak perlu pula mengkaitkan ayat-ayat al-Qur’an 
dengan kebenaran-kebenaran ilmiah dan teori-teori ilmu alam.  

Sebaliknya kita harus menempuh cara yang mudah dalam memahami 
ayat-ayat al-Qur’an dengan mengungkapkan makna-makna yang 
ditunjukkan oleh teks ayat dan benar-benar sesuai dengan konteksnya tanpa 
melangkah terlalu jauh dan lepas ke makna yang tidak ditunjukkan oleh teks 
ayat dan hal-hal lain yang tidak perlu diungkap dalam kaitan dengan 
pensyariatan agama Islam dan fungsi al-Qur’an sebagai kitab petunjuk.96 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan tafsir ‘ilmy 
pada masa kini berbanding ketika awal perkembangannya, yaitu:97 

Pertama, perbedaan pandangan mengenai I’jaz al-Qur’an mengikut 
perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini. Suatu yang tidak 
tersembunyi bagi pengkaji ilmu Islam bahwa apa yang ditulis tentang I’jaz 
al-Qur’an dan bagian-bagiannya bahwa di sana para ulama’ berbeda 

                                                             
96‘Ali Hasan Al-‘Aridi, Sejarah dan Metodologi Tafsir, Op. Cit,. h. 62-65. 
97Haji Abdul Hamid bin Haji Ja’afar, Isu-isu dalam Tafsir dan Hadith, (Selangor: Pustaka Haji 

Abdul Hamid, 2007), Cet. 1, h. 51. 
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pendapat dari segi I’jaznya. Walau dari segi apapun pandangan terhadap 
I’jaz al-Qur’an, sama ada ianya dipandang dari sudut sharfah, al-nazhm, 
balaghah, makna, informasi tentang umat-umat terdahulu atau perkara yang 
berlaku kemudian, dan lain-lain perkara, hakikatnya al-Qur’an adalah 
mukjizat Rasul SAW yang kekal sehingga hari kiamat yang mengandung 
kebenaran dan terbukti sebagai kalam ilahi. 

Kedua, cabaran-cabaran semasa sama ada dari segi bangsa maupun 
ketamadunan. Sesungguhnya cabaran-cabaran yang diterima oleh umat 
Islam begitu besar, lebih-lebih lagi dalam mengharungi arus tamadun 
modern beserta dengan penemuan-penemuan ilmiah yang baru, inilah yang 
memotivasikan para cendikiawan muslim menekankan penafsiran al-Qur’an 
dengan tafsir ‘ilmy untuk menentukan pendirian agama terhadap ilmu dari 
satu sisi, sehingga umat Islam merasai peranan mereka sebagai pemimpin 
umat bagi alam ini dengan berpandukan Kitabullah dari segi yang lain. 
Maka dengan cabaran-cabaran inilah membuatkan keinginan mereka lebih 
kuat bagi menjamin mereka menguasai posisi tersebut dan berjalan seiring 
dengan perkembangan zaman dan berjuang mencapai kemajuan.98 

Ketiga, untuk meyakinkan golongan cendikiawan timur dan barat di 
zaman modern tentang kebenaran al-Qur’an. Tidak terdapat cara untuk 
menolak bahaya baru terkait krisis aqidah yang dibawa oleh pendakwah 
barat yang menimpa umat Islam abad ini lebih-lebih lagi golongan-golongan 
pemuda yang berpelajaran tinggi dan berpengetahuan luas melainkan 
dengan menekankan tentang kebenaran al-Qur’an, dan tidak mungkin dari 
logik akal ianya datang dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang 
didakwa oleh masyarakat barat melalui lisan-lisan orientalis mereka. Oleh 
itu, pembuktian kebenaran al-Qur’an secara ilmiah dapat memperkokoh 
keimanan dan menjauhkan keraguan terhadap Kitabullah ini.99 

5. Corak Adabi Ijtima’i. 

Kata al-Adabi, dilihat dari bentuknya termasuk masdhar (infinitif) 
dari kata kerja aduba’, yang berarti sopan santun, tatakrama dan 
sastera.Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan 
pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan 
dalam mengungkapkan karya seninya.oleh karena itu, istilah al-Adaby bisa 
diterjemahkan sebagai budaya.  

                                                             
98Ibid, h. 52. 
99Ibid, h. 53. 
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Sedangkan kata al-Ijtima’i, yang bermakna menyatukan sesuatu.Kata 
ini berarti banyak bergaul dengan masyarakat, atau bisa diterjemahkan 
kemasyarakatan.Jadi, secara etimologis, Tafsir al-Adaby al-Ijtima’iy adalah 
tafsir yang berorientasi pada sastera budaya dan kemasyarakatan, yang oleh 
Mu’in Salim disebut tafsir dengan pendekatan Sosio-Kultural. 

Sedangkan secara terminologis, tafsir al-adaby al-ijtima’iy sebagai 
disebutkan oleh al-Farmawy adalah corak tafsir yang menitik beratkan 
penjelasan ayat-ayat al-Qur’an apada aspek ketelitian redaksinya, lalu 
menyusun kandungannya dalam redaksi yang indah dengan penonjolan 
aspek-aspek petunjuk al-Qur’an bagi kehidupan, serta menghubungkan 
pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam 
masyarakat dan pembangunan dunia.100 

Corak tafsir Adabi Ijtima’i sebagai corak penafsiran yang menekankan 
penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian gaya bahasa 
al-Qur’an (balaghah) yang menjadi dasar kemukjizatannya. Atas dasar itu 
mufassir menerangkan makna-makna ayat-ayat al-Qur’an, menampilkan 
sunnatullah yang tertuang di alam raya dan sistem-sistem sosial, sehingga ia 
dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum muslimin secara 
khusus, dan persoalan ummat manusia secara universal sesuai dengan 
petunjuk yang diberikan oleh al-Qur’an.101 

Corak atau nuansa adabi ijtima’i berarti kecenderungan tafsir yang 
memfokuskan kepada sosial kemasyarakatan.Corak adabi ijtima’i ini 
menitikberatkan penjelasan al-Qur’an dari segi ketelitian redaksinya, 
kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi 
dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan al-Qur’an, aksentuasi yang 
menonjol pada tujuan utama yang diuraikan al-Qur’an, dan penafsiran ayat 
dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.102 

Corak adabi ijtima’i bertujuan untuk menghindari adanya kesan cara 
penafsiran yang seolah-olah menjadikan al-Qur’an terlepas dari akar sejarah 
kehidupan manusia, baik secara individu ataupun sebagai kelompok. 

                                                             
100Supiana dan M. Karman.Ulumul Qur’an (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h. 316-317. 

101Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an(Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat) (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 108. 

102Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi, 
(Bandung: Penerbit Teraju, 2003), Cet. 1, h. 235. 
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Akibatnya, tujuan al-Qur’an sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia 
tidak dipenuhi.103 

6. Corak Lughawi. 

Ketika teks al-Qur’an diwahyukan dan dibaca oleh Nabi SAW, ia 
sesungguhnya telah tertransformasi dari sebuah teks ilahi menjadi sebuah 
konsep atau teks manusiawi. Sebab, secara langsung berubah dari wahyu 
menjadi interpretasi.Dari sini makna-makna yang dikonsepsikan harus 
dilihat dari konteks bahasa di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa 
Arab.Dalam konteks ini, analisis bahasa menjadi signifikan.104 

Dalam hermeneutik al-Qur’an kontemporer langkah semacam ini 
adalah bagian pokok dari kerja interpretasi. Dalam suatu kasus, bisa jadi 
satu karya tafsir memilih langkah analisis kebahasaan ini sebagai fokus 
utama. Dalam konteks inilah corak kebahasaan dimaksudkan, yakni proses 
penafsiran dalam karya tafsir yang dominan digunakan adalah analisis 
kebahasaan. 

Model penafsiran yang seperti ini harus dilakukan secara konsisten 
setiap ayat pada surah-surah yang dikaji dengan memperhatikan arti 
kosakata atau ungkapan al-Qur’an dengan merujuk pada pandangan para 
pakar bahasa, memperhatikan bagaimana kosakata itu digunakan al-Qur’an, 
dan memahami arti ayat atas dasar digunakannya kata tersebut oleh al-
Qur’an. 

Dalam konteks mengetahui makna-makna kosakata di setiap ayat, 
corak seperti ini sangat relevan. Namun, penekanan yang cukup kuat hanya 
pada analisis bahasa yang terjadi dalam sesebuah karya tafsir yang bercorak 
kebahasaan melahirkan risiko di mana pembaca akan lama dan kesulitan 
dalam menangkap dan memahami pesan-pesan dasar al-Qur’an. 

7. Corak Kalam. 

Dalam tradisi tafsir, munculnya metode rasional telah melahirkan 
pelbagai nuansa tafsir berbarengan dengan berkembangnya paham-paham di 
dalam kalangan umat Islam.Hal seperti ini terjadi sehingga pada ujungnya 
tafsir dengan mudah diletakkan pada kehendak pembelaan terhadap paham-
paham tertentu yang berkembang pada waktu itu. Pengikut Mu’tazilah, 
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contohnya, tampil dengan mena’wilkan ayat al-Qur’an sesuai dengan 
teologi Mu’tazilah. Begitu juga dengan paham-paham yang lain.105 

Munculnya berbagai madzhab keagamaan, sangat mempengaruhi 
tafsir al-Qur’an. Hal ini terjadi karena al-Qur’an merupakan acuan pertama 
bagi kaum Muslimin pendukung madzhab-madzhab tersebut. Mereka 
berusaha mencari dalil untuk mendukung mazhab masing-masing, 
kendatipun dengan cara mencocok-cocokkan teks al-Qur’an dengan 
pandangan madzhabnya itu. Mereka menafsirkannya sesuai dengan jalan 
fikiran dan keinginannya serta mena’wilkan ayat yang berbeda dengan 
pendapat madzhabnya sehingga tidak tampak berlawanan dengan madzhab 
dan keyakinannya.106 

Keadaan telah menjadi lebih parah dan merunsingkan, para penganut 
madzhab-madzhab itu berusaha keras untuk mempertahankan dan 
menyebarluaskan madzhab-madzhab itu keluar lingkungannya sendiri 
dengan menggunakan berbagai macam interpretasi yang cenderung 
menyimpang makna kalamullah  sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan 
madzhab yang mereka anuti.107 

Corak teologi yang dimaksud di sini pengertiannya berbeda dengan 
apa yang terjadi sebagaimana dalam sejarah teologi klasik, di mana pelbagai 
paham teologi menjadi variebel penting di dalam menafsirkan al-Qur’an.  

Dalam konteks ini, konsep teologi yang secara harfiah berarti studi 
tentang Tuhan, dimaksudkan sebagai nuansa atau corak yang menempatkan 
sistem keyakinan ketuhanan di dalam Islam sebagai variebel tema penting 
dalam bangunan tafsir. Pengertian teologi di sini jauh lebih sekadar 
keyakinan ketuhanan, tetapi lebih dipandang sebagai suatu disiplin kajian 
yang membicarakan tentang persoalan hubungang manusia dengan 
Tuhannya.108 

Ranah nuansa teologis ini adalah mengungkap pandangan al-Qur’an 
secara komprehensif tentang keyakinan dan sistem teologi. Namun, proses 
yang dilakukan bukan dalam rangka pemihakan terhadap kelompok tertentu, 

                                                             
105Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi, Op. Cit., 

h. 241. 
106 Dr. Muhammad Hussein al-Dzahaby, Al-Ittijahah al-Munharifah fi Tafsir al-Qur’an al-
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107Ibid. 
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yang sudah terbangun mapan dalam sejarah, tetapi lebih pada upaya 
menggali secara serius bagaimana al-Qur’an berbicara dalam soal-soal 
teologis itu dengan melacak terma-terma pokok, serta konteks-konteks di 
mana terma itu dipakai al-Qur’an.109 

F. Kelebihan danKekurangan Karya Tafsir. 

Setiap karya tafsir memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Meskipun yang menggunakan sumber bi al-ma’tsur atau bi al-ra’yi, bentuk 
tahlili, ijmali, muqoron, atau maudhu’i, bercorak fiqhi, sufi, falsafi, adabi ijtima’i, 
ilmi, lughawi, maupun kalam. Hal ini disebabkan oleh kekurangan mufassir secara 
manusiawi yang tidaklah mengetahui secara qath’i semua kandungan al-Qur’an 
melainkan kebenarannya adalah milikmutlak Yang Maha Mengetahui. Akan 
tetapi, wujudnya karya tafsir yang bervariasi dapat membantu umat Islam untuk 
memahami al-Qur’an dari berbagai sudut pandang. 
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BAB III 

DESKRIPSI TAFSIR KONTEMPORER DI MALAYSIA: TAFSIR AL-

TIBYAN KARYA TUAN GURU HAJI HADI AWANG 

A. Biografi Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

1. Riwayat Hidup Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang (digelar Sheikh Abdul Hadi di 

luarnegara) dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1947 di Kampung Rusila, 

sebuah perkampungan nelayan yang terletak berhampiran Bandar Marang, 

Terengganu yang mana bapanya Tuan Guru Haji Awang merupakan ulama’ 

tempatan dan aktivis politik yang dikenali ramai di Terengganu. Beliau 

merupakan anak kelima dari sembilan orang adik beradik dan dibesarkan di 

dalam asuhan agama yang kuat daripada ayahnya sendiri.110 

Sejak kecil beliau diasuh dengan didikan agama oleh ayahnya, 

seorang tokoh Hizbul Muslimin Terengganu.Beliau telah melakarkan 

namanya yang tersendiri di langit sejarah pencerahan bangsa ini. 

Kemunculan beliau dalam dekad 70-an di medan dakwah Malaysia telah 

memberikan impak yang besar terhadap kebangkitan Islam. 

Masjid Rusila yang menjadi markas dan pusat kekuatan PAS telah 

menjadi institusi Islam yang penting di negara Malaysia yang telah puluhan 

tahun disuluhi dengan majlis ilmu.111 
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Beliau dinikahkan dengan Toh Puan Seri Hajjah Zainab binti Awang 

dan dikurniakan 11 orang cahaya mata.Kira-kira 14 tahun kemudian, pada 

tahun 1991, beliau telah menikah sekali lagi dengan Dr. Norzita binti Taat, 

sebagai istri kedua dan dikaruniakan 3 orang anak.112 

2. Perjalanan Intelektual. 

Haji Abdul Hadi mula memasuki alam persekolahan pada tahun 1955 

di Sekolah Kebangsaan Rusila dan mendapat pendidikan menengah di 

Sekolah Agama Marang dan Sekolah Sultan Zainal Abidin (SMUZA).113 

Bakat dan kecemerlangan akademisnya telah dikesan sejak beliau di 

bangku sekolah lagi di mana kemudiannya beliau ditawarkan dengan 

beasiswa Kerajaan Arab Saudi untuk menuntut peringkat Ijazah Sarjana 

Muda (S1) di Universitas Islam Madinah.Haji Abdul Hadi telah 

melanjutkan pelajarannya sehingga peringkat sarjana (S2) dalam bidang 

Siasah Syariah di Universitas Al-Azhar, Mesir dan tamat pengajian pada 

tahun 1976.Rakan-rakan pelajar Malaysia yang sezaman dengan beliau telah 

mengesahkan tentang minat mendalam Abdul Hadi kepada budaya ilmu dan 

budaya membaca.114 

Beliau mengambil kesempatan belajar di luar negara dengan belajar 

secara bertalaqqi dengan syeikh-syeikh terkenal di Mesir dan Madinah 

sehingga disegani oleh pelajar-pelajar Malaysia di negara tersebut. Latar 

                                                             
112Mohd Fadli Ghani, Mutiara Dua Tok Guru Membangun Ummah: Dato’ Haji Nik Abdul 

Aziz bin Nik Mat, Dato’ Seri Haji Abdul Hadi bin Awang, (Kuala Lumpur: Nufair Street SDN. BHD., 
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113 Riduan Mohamad Nor, Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideolouge, Pemimpin, Op. Cit., h. 
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belakang Mesir sebagai pusat ilmu Islam dan juga latar belakang konflik 

rejim dengan Ikhwanul Muslimin juga turut memberikan pengalaman 

berharga kepada beliau, juga bumi Madinah sebagai pertapakan negara Islam 

yang dipimpin oleh Nabi SAW telah menjiwai Abdul Hadi dengan citra 

perjuangan “membentuk pemerintahan Islam sebagai aqidah dan kaidah 

bernegara”115 

Beliau merupakan seorang pendidik, pendakwah dan pengasas sebuah 

pusat pengajian ilmu-ilmu Islam di Marang, Terengganu.Mula mengajar 

agama di Masjid Rusila, menggantikan ayahandanya sebaik pulang ke 

tanahair pada tahun 1977.116 

3. Keterlibatan Dalam Bidang Politik. 

Beliau juga dikenali sebagai tokoh ilmuwan agama karena banyak 

memberi sumbangan dalam perkembangan ide dan isu-isu semasa. Beliau 

pernah menjadi Pegawai Yayasan Islam Terengganu dan meletakkan 

jawatan untuk menceburi bidang politik serta bertanding bagi pihak Partai 

Agama Islam Se-Malaysia (PAS) dalam Pemilu 1978 tetapi kalah dengan 

jumlah undian yang tipis.117 

Bermula tahun 1982, beliau memenangi Dewan Undangan Negeri 

(DUN) Rhu Rendang (sebelum ini dikenali DUN Marang) hingga sekarang 

dan menjadi Ahli Parlimen Marang sejak tahun 1990 hingga sekarang, 

                                                             
115Ibid. 
116Mohd Fadli Ghani, Mutiara Dua Tok Guru Membangun Ummah: Dato’ Haji Nik Abdul 
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kecuali pada penggal 2004-2008 karena kalah tipis kepada calon dari Partai 

Barisan Nasional (BN). Beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar 

Terengganu pada tahun 1999 sehingga tahun 2004, ekoran kejayaan PAS 

menawan Terengganu pada pemilu tersebut.118 

Tuan Guru Haji Hadi Awang terlibat di dalam politik karena minatnya 

yang mendalam terhadap politik Islam karena ayahnya merupakan aktivis 

politik Hizbul Muslimin119 cawangan Terengganu.Ayahandanya, Tuan Guru 

Haji Awang Abdul Rahman merupakan ulama’ yang mendampingi 

masyarakat dengan menyampaikan kuliah-kuliah agama. 

Hizbul Muslimin yang ditubuhkan oleh Ustaz Abu Bakar Al-Baqir 

adalah wadah Islam yang ditubuhkan di Maahad Ihya’ Al-Sharif Gunung 

Semanggol, Perak dengan bercitra perjuangan kemerdekaan.120 

Menurut Khoo Kay Kim, gerakan Islam ini mendapat inspirasi 

daripada Ikhwanul Muslimin yang ditubuhkan di Mesir, semangat 

perjuangannya sama yaitu untuk menegakkan cara hidup Islam secara 

menyeluruh dan mengembalikan Tanah Melayu (Malaysia) kepada Islam. 

Hadi Awang dikatakan tokoh ulama’ yang menyeru orang ramai 

menyertai PAS di Terengganu selepas pengharaman Hizbul Muslimin (jarak 

masa tiga tahun di antara pengharaman Hizbul Muslimin dan penubuhan 

PAS pada tahun 1951).Sejarawan negara yang jujur merekamkan bahwa 

                                                             
118Ibid, h. 280. 
119Hizbul Muslimin ialah partai Islam yang hayatnya begitu singkat akibat tekanan daripada 

British. 
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pendukung-pendukung citra perjuangan Islam Hizbul Muslimin 

berbondong-bondong menyertai PAS selepas penubuhan partai itu.121 

Ayahandanya Tuan Guru Haji Awang dikatakan memberi pengaruh 

besar kepada Haji Abdul Hadi untuk mencintai perjuangan Islam dan 

sentiasa memperkatakan tentang kewajiban umat untuk bangkit 

mempertahankan Islam.Dengan latar belakang keluarga yang kuat pegangan 

Islam, beliau telah membesar dan menunjukkan bakat untuk berpidato sejak 

kecil, bakat kepimpinan serta akhlak yang baik.122 

Semasa berada di bangku sekolah, beliau pernah dilantik sebagai 

Setiausaha Ranting (kini dikenali cawangan) PAS Rusila. Semasa beliau 

menuntut di Universitas Islam Madinah, beliau telah menerima pendedahan 

pemikiran Ikhwanul Muslimin secara serius apabila dua tokoh Ikhwanul 

Muslimin yaitu Profesor Dr Muhammad Al-Wakeel dan Syeikh Said Hawa 

(berasal dari Syiria) telah menjadi mentor politik Islam beliau. 

Semasa di Universitas Al-Azhar pula, beliau sekali lagi menerima 

pengaruh Ikhwanul Muslimin secara langsung dan merupakan pelajar yang 

pintar yang mendapat perhatian tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin.123 

Kebangkitan Islam yang berlaku pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-

an telah memberikan impak yang besar terhadap PAS. Harakah ini telah 

mengalami perubahan yang pesat sama ada dari aspek program, keahlian 

dan peranan dalam menyelami arus kebangkitan Islam yang berlaku di 

negara Malaysia.  
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Berbeda dengan fasa perjuangan sebelum ini yang lebih menekankan 

soal kebangsaan Melayu Islam, gema perjuangan PAS dalam era 

kebangkitan Islam lebih meyakinkan rakyat dengan kesyumulan sistem 

Islam. PAS dalam era ini telah mengalami anjakan paradigm secara besar-

besaran, terutamanya karena masuknya anak-anak muda yang mendapat 

kesadaran Islam di universitas-universitas sebelum ini sama ada dalam atau 

luar negara.  

Anak muda telah menjadi peran utama dalam era kebangkitan Islam 

yang bermula di Tanah Arab pasca Perang Arab-Israel 1967.Pelbagai faktor 

yang berlaku dalam dan luar negara telah menyemarakkan semangat 

kebangkitan Islam di bumi Malaysia, seterusnya membentuk orientasi PAS 

sebagai sebuah harakah Islam.124 

Perubahan yang berlaku berkemungkinan juga berpunca daripada 

tindak balas kebangkian Islam yang berlaku pada era 1970-an, perjuangan di 

Afganistan, rampasan Masjidil Haram, terutama Revolusi ‘The Black 

Friday’ di Iran. 

Antara tolak ukur bahwa PAS memperoleh manfaat yang besar 

daripada kebangkitan Islam ialah munculnya keghairahan masyarakat 

terhadap ceramah-ceramah PAS, majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh 

pimpinan PAS, peningkatan mendadak jualan rekaman ceramah, buku-buku 
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bercorak dakwah dan Harakah mulai mendapat perhatian yang 

memberangsangkan.125 

Fenomena Haji Hadi berlaku dalam bentuk yang sangat luar biasa, 

kuliah dan ceramah ulama’ muda PAS ini menjangkau puluhan ribu 

manusia.Secara beransur-ansur anak muda yang kagum dengan ABIM mula 

bersama dengan PAS selepas kemasukan Anwar Ibrahim ke dalam UMNO 

pada tahun 1982.Kampus-kampus lokal mulai diserbu fenomena pondok, 

aktivis-aktivis muda yang memakai surban, berjubah, juga bercadar.126 

Anak-anak muda berpendidikan yang menerima tarbiah secara 

sistematis dari kampus-kampus berbondong-bondong menyertai PAS. 

Perkembangan ini menjelaskan kepada umum bahwa PAS bukan saja 

sebagai partai politik massa tetapi ia juga sebagai sebuah gerakan Islam 

yang mempunyai konsep yang shahih terhadap gagasan perjuangan Islam.127 

Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bukan saja memimpin gerakan 

Islam di Malaysia tetapi juga terlibat dengan aktif di pentas antarabangsa 

bersama gerakan Islam yang lain menangani pelbagai isu umat. Di peringkat 

politik antarabangsa, Haji Abdul Hadi telah dilantik menjadi ahli 

jawatankuasa penyelaras gabungan partai-partai politik Islam bagi 

menangani isu Palestina yang berpusat di Amman, Yordania pada tahun 

1990.128 
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Beliau sangat menjwai isu perjuangan umat Islam di Palestina dan 

menghadiri musyawarah dari masa ke semasa berkaitan dengan isu ini di 

peringkat antarabangsa.Beliau sejak awal telah memberikan dukungan 

kepada HAMAS.129 

Tuan Guru sering berada di pentas bersama-sama kepimpinan 

HAMAS dan Ikhwanul Muslimin dalam membela isu Palestina, malah 

dengan kemenangan HAMAS dalam pemilu, beliau telah mendesak 

kerajaan Malaysia supaya mengakuiHAMAS sebagai kerajaan yang sah 

yaitu dipilih oleh rakyat Palestina itu sendiri. 

Dalam isu pembantaian di Gaza, yang mengorbankan nyawa serta 

menghancurkan 22.000 bangunan di Gaza dan kemusnahan lain yang teruk 

akibat serangan Israel, Tuan Guru telah memimpin rombongan tokoh-tokoh 

parlimen PAS serta NGO-NGO (Non-Goverment Organization) Islam untuk 

memasuki kota Gaza namun terhalang di Rafah (sempadan Mesir) akibat 

sikap khianat dan karenah birokrasi kerajaan Mesir yang bersekongkol 

dengan Israel.130 

Beliau juga telah dipilih menjadi ahli Majma’ Taqrib Madzhab Islami 

yang berpusat di Tehran, Iran. Beliau menyertai delegasi partai-partai Islam 

ke Pejabat Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang dipimpin oleh Dr. 

Najmudin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki pada tahun 1990 untuk 

berbincang dengan Setiausaha Agung PBB Butros Butros Ghali dalam 

usaha menyelesaikan krisis Teluk. Beliau juga pernah bersama pemimpin 
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gerakan Islam yang lain diundang oleh Saddan Hussein ke Baghdad semasa 

krisis Teluk berlaku. Saddam sangat ingin memperoleh dukungan umat 

Islam dalam krisis Teluk yang dicampuri oleh Amerika.131 

Tuan Guru juga sangat sensitif dengan isu penindasan di bumi 

Afganistan, beliau menunjukkan rasa kerbersamaan ini melalui ceramah, 

doa, pidatonya sejak Rusia memulai perang terhadap Afganistan pada tahun 

1979. PAS sentiasa memberi bantuan berterusan terutama kepada pelarian 

perang di sempadan Pakistan-Afganistan serta mengundang duta Afganistan 

seperti Dr. Amanyar ke Mu’tamar Tahunan PAS. 

Tuan Guru bersama Alharhum Ustas Fadzil juga rombongan tokoh 

gerakan Islam antarabangsa seperti Syeikh Mustafa Masyhur telah bergegas 

ke Afganistan sebaik saja Rusia berundur dari bumi jihad itu. Tujuannya 

ialah membantu penegakan negara Islam serta mengelakkan konflik antara 

Jemaah Islam yang agak berantakan selepas pengunduran tantera Rusia. 

Pada tahun 1994, Tuan Guru telah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa 

Penyelaras Gerakan Islam yang berpusat di Istanbul, Turki. Beliau juga 

sentiasa di undang untuk menghadiri Ijtima’ ‘Am yang dianjurkan oleh 

Partai Islam Pakistan (Jami’at Islami) dan juga gerakan Islam di Indonesia 

seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Dewan Dakwah 

Islamiah Indonesia dan sebagainya. 

Beliau pernah menyampaikan ucapan-ucapan di Seminar Muktamar 

Antarabangsa Perpaduan Umat Islam Dalam Menghadapi Masalah Bosnia 

Herzegovina di Tehran pada tahun 1995.Bosnia ialah negara di Balkan yang 
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menyaksikan penyembelihan dan pembantaian umat Islam beramai-ramai 

oleh etnik Serbia, ratusan ribu telah menjadi korban keganasan militer 

Serbia. 

‘Perang Salib’ zaman modern ini mengundang rasa simpati yang besar 

kepada umat Islam Bosnia yang dalam rekaman sejarahnya pernah bernaung 

di bawah Khilafah Uthmaniah Turki selama beberapa abad.132 

Tuan Guru juga telah mewakili PAS ke Muktamar Pertubuhan-

pertubuhan Islam Sedunia ke 5 di Istanbul pada tahun 1996. Turki menjadi 

tuan rumah sidang tersebut dalam suasana kebangkitan Islam mula 

memenuhi negara yang pernah menjadi mata hati umat Islam itu 

sehinggalah tumbangnya khilafah pada tahun 1924. 

Beliau juga daripada masa ke semasa diundang ke luar negara untuk 

menghadiri pelbagai persidangan, seminar, ijtima’ gerakan Islam di luar 

negara. Wajahnya juga pernah muncul di televisi seperti al-Manar, al-

Jazeera, dan sebagainya, mengupas pelbagai isu dan topik mengenai Islam 

dan dunia Islam. 

 
4. Karya-karya Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

Tokoh kebangkitan umat Islam Malaysia ini telah puluhan tahun 

menabur ilmu di medanoperasional dakwah samada di peringkat nasional 

                                                             
132Ibid, h. 35. 
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dan antarabangsa. Beliau telah mengarang lebih dari 40 buah karya 

termasuk magnum opus133 yang turut tersebar ke negara Arab. 

1. Fiqh al-Sholah: Bagi Memahami Ibadah Sembahyang, 2014. 

2. Islam Satu-satunya Penyelesaian:Maktabah Barakah, 2014. 

3. Fiqh Siyasah Khulafa’ al-Rasyidin: Amirul Mukminin Umar ibn al-

Khattab: MDQ Enterprise, 2013. 

4. Amanat Haji Hadi: Antara Fitnah dan Fakta: Akademi Tarbiyah 

Dewan Pemuda PAS Malaysia, 2013. 

5. Aqidah dan Perjuangan: Jundi Resources, 2012. 

6. Siapa Penganut Ajaran Sesat?: Jundi Resources, 2012. 

7. Islam dan Nasionalisme: Jundi Resources, 2012. 

8. Konsep Asas Negara Berkebajikan: Dewan Ulama PAS Pusat, 2011. 

9. Politik dan Agama Mengikut Perspektif Islam: Jundi Resources, 

2011. 

10. Maqasid Syariah: Dewan Ulama PAS Pusat, 2011. 

11. Qazaf : Dalam Isu Fitnah Zina dan Liwat:Jundi Resources, 2011. 

12. Taktik & Strategi Berpolitik Gaya Khulafa ar-Rasyidin:PTS 

Islamika, 2010. 

13. Palestin Daripada Perampas Jalanan Kepada Peta Jalanan:Jundi 

Resources, 2010. 

14. Bagaimana Islam Memerintah Negara:PTS Islamika, 2009. 

                                                             
133“Magnum opus” adalah sebuah kata bahasa Latin yang berarti karya besar yang 

dihasilkan dalam kehidupan. Sebagai sebuah karya besar, “Magnum opus” tidak hanya besar 
dalam skala, namun juga memberi perubahan kepada kehidupan orang lain. 
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15. Islam: Adil untuk Semua: PTS Islamika, 2009. 

16. Mutiara 2 Tok Guru: Membangun Ummah (bersama Tuan Guru Nik 

Aziz Nik Mat): Nufair Steert, 2008. 

17. Beriman kepada Qadak & Qadar: PTS Publications & Distributors, 

2008. 

18. Beriman kepada Hari Akhirat: PTS Islamika, 2008. 

-Muassisah Al-Risalah Alف فلسطین من قطاع الطریق إلى خریطة الطریق .19

Alamiyah, 2007. 

20. Beriman kepada Malaikat & Kitab: PTS Islamika, 2007. 

21. Beriman kepada Rasul: PTS Publications, 2007. 

22. Beriman kepada Rasul: PTS Publications, 2007. 

23. Beriman kepada Allah: PTS Islamika ; 2007. 

24. Inilah Akidah Muslim: PTS Publications & Distributors, 2007. 

25. Fahaman dan Ideologi Umat Islam: PTS Islamika, 2007. 

26. Takwa : Takut tetapi Rindu: PTS Publications & Distribution, 2007. 

27. Islam dan Demokrasi: PTS Publication & Distribution, 2007. 

28. Ramadan: Tetamu Yang Dirindui: PTS Islamika, 2007. 

29. Muqaddimah Aqidah Muslimin (edisi baru): Sarjana Media, 2006. 

30. Hadharah Islamiyyah bukan Islam Hadhari: Nufair Street, 2005. 

31. Islam: Fikrah, Harakah & Daulah: Dewan Pustaka Fajar, 2005. 

-Darul Tauzi' wal-Nasyr al :شبھات وعقبات حول تطبیق الشریعة في مالیزیا .32

Islamiyyah, 2004. 

 Percetakan Yayasan Islam :اھمیة الموقف االسالمي الموحد تجاه العولمة .33

Terengganu Sdn Bhd, 2003. 
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34. Globalisasi: Pendirian Islam Mengenainya: Urusetia Penerangan 

Negeri Terengganu, 2003. 

35. Suruhan Jaya Pilihanraya (SPR) Khianat Amalan Demokrasi 

Berparlimen? (bersama Dr Syed Azman Syed Ahmad Nawawi) : 

Angkatan Edaran Enterprise, 2003. 

36. Sekolah Agama Rakyat Pertahan Benteng Kekuatan Ummah 

:Jabatan Penerangan PAS Pusat, 2003. 

37. Dari Mimbar Masjid Rusila : Khutbah Jumaat & Hari Raya:As-

Syabab Media, 2002. 

38. Amanat Haji Hadi: Jabatan Penerangan PAS Pusat, 2002. 

39. Konsep Negara Islam dan Matlamatnya:Yayasan Islam Terengganu, 

2002. 

40. Ketaatan dan Ubudiyah: Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri 

Terengganu, 2002. 

41. Qazaf: Mangsa Fitnah : Jabatan Penerangan dan Penyelidikan PAS 

Pusat, 2001. 

42. Angkara Minyak: Tumbangkan Kerajaan Haji Hadi (Bersama Dato' 

Tarmizi Mohd Jam): Rangkaian Minda Pubs, 2000. 

43. Medan Kehidupan: Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri 

Terengganu, 2000. 

44. Lahirnya Beberapa Firqah di Kalangan Umat Islam: Darul Huda 

Enterprise, 1999. 

45. Khutbah Jumaat dan Hari Raya: Institut Tarbiah Johor & An-Naas 

Enterprise, 1996. 
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46. Sistem Pemerintahan Negara Islam: Dewan Muslimat Sdn Bhd, 

1995. 

47. Penghujung Kehidupan: Dewan Muslimat Sdn Bhd, 1995. 

48. Isu Hudud : Abdul Hadi jawab Mahathir: Jabatan Penerangan PAS 

Pusat, 1994. 

49. Antara Wawasan dan Jumud: Lujnah Penerangan dan Dakwah, PAS 

Kawasan Parlimen Balik Pulau, 1993. 

50. Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah (Jilid 2): Dewan Pustaka 

Fajar, 1992. 

51. Kaedah Islam dan Implikasi Perang Teluk (Siri Suara PAS di 

Parlimen): Jabatan Penerangan, Penyelidikan dan Dkawah PAS 

Pusat, 1991. 

52. Beriman kepada Hari Akhirat: Pustaka Aman Press Sdn Bhd, 1991. 

53. Beriman kepada Qada dan Qadar: Pustaka Aman Press Sdn Bhd, 

1990. 

54. Beriman kepada Malaikat dan Beriman kepada Kitab: Pustaka 

Aman Press, 1990. 

55. Perpecahan Bangsa dan Penyelesaian (bersama Ustaz Fadzil Mohd 

Noor): Dewan Pemuda PAS Malaysia & G.G Edar, 1988. 

56. Konsep Negara Islam dan Matlamatnya: GG Edar, 1986. 

57. Muqaddimah Aqidah Muslimin: Gedung Gua, 1985. 

58. Konsep dan Matlamat Negara Islam: Simposium Negara Islam, 

1985. 

59. Rahsia Kekuatan Tentera Allah: Penerbitan Mujahid, 1984. 
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60. Hizbullah dan Hizbul Syaitan: Penerbitan Gedung Ummah, 1984. 

61. Jika Islam Mentadbir : Wawancara U.P.I. Paul Wedel dengan Haji 

Abdul Hadi b. Hj. Awang: Penerbitan Gedung Ummah, 1984. 

62. Islam Tulen: Himpunan Khutbah: Penerbitan Gedung Ummah, 1984. 

63. Batas-batas Iman dan Kufur: Pustaka Damai, 1983. 

64. Era Generasi Gemilang (bersama Fathi Yakan): Penerbitan Gedung 

Ummah, 1983. 

65. Islam: Menyelesaikan Masalah Ummat dan Negara: Media Islam, 

1981. 

66. Kebangkitan Ummat Islam: Satu Gagasan. 

67. Ke Arah Penyelarasan dan Pengembelingan Tenaga Ahli dan 

Masyarakat Untuk Memperkuatkan Gerakan Dakwah Islamiah: 

Seminar Pembangunan Islam Terengganu, 1977. 

Seterusnya, karya tafsir beliau yang menjadi pembahasan utama di 

dalam skripsi ini yaitu: 

1. Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah : Siri 1 (Petunjuk Golongan 

Muttaqin): Dewan Muslimat Sdn Bhd, 1998. 

2. Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah : Siri 2 (Umat Yang Dimurkai): 

Dewan Muslimat Sdn Bhd, 1998. 

3. Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah : Siri 3 (Usaha Jahat Yahudi): 

Dewan Muslimat Sdn Bhd, 1999. 

4. Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah : Siri 4 (Tauhid Rububiyyah dan 

Uluhiyyah): Dewan Muslimat Sdn Bhd, 1999. 
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5. Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah : Siri 5 (Mencapai Dua 

Kemenangan): Dewan Muslimat Sdn Bhd, 2000. 

6. Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah : Siri 6 (Jihad Di Jalan Allah): 

Dewan Muslimat Sdn Bhd, 2000. 

7. Tafsir At-Tibyan : Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 1-82: Penerbitan 

Harakah, 2014. 

8. Tafsir At-Tibyan : Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 83-160: Penerbitan 

Harakah, 2014. 

9. Tafsir Surah Al-Kahfi: Aisyah Humaira Publications, 2014. 

10. Tafsir At-Tibyan dalam Mentafsirkan Al-Quran Surah Al Hujurat: 

Jundi Resources, 2011. 

11. At Tibyan Dalam Mentafsirkan Al-Quran: Surah As Saff : Jundi 

Resources, 2011. 

12. Tafsir At Tibyan Surah Yasin: Nufair Street, 2009. 

13. At Tibyan Dalam Mentafsirkan Al-Quran : Surah Al-Hasyr & Al-Fil: 

As-Syabab Media, 2002. 

14. At Tibyan Dalam Mentafsirkan Al-Quran Surah Luqman: As-Syabab 

Media, 2002. 

 
5.  Pemikiran Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

a. Bidang Politik. 

Tuan Guru Haji Hadi Awang telah melaksanakan sistem 

pentadbiran yang baik (good government) dalam mengendalikan 

provinsi Terengganu. Beliau juga telah menunjukkan keteladanan 
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yang baik seperti mengamalkan cara hidup zuhud, beliau tinggal di 

rumahnya sendiri yang sederhana di sebuah perkampungan nelayan 

Rusila (bersebelahan dengan masjid).  

Tidak ada di antara anak-anak, menantu, saudara atau 

kenalannya yang diberikan proyek-proyek, konsesi, kontrak semasa 

beliau menjawat jabatan Menteri Besar Terengganu.Rumah kediaman 

resminya (rumah yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk Menteri-

menteri) dijadikan tempat bermusyawarah atau tempat penginapan 

para tamu dari luar.134 

Terengganu dalam alur sejarahnya telah menjadi sebuah 

provinsi yang dipayungi oleh syaria Islam sebelum kedatangan 

penjajah British, bahkan budaya rakyat provinsi ini sangat erat dengan 

agama seperti yang digambarkan dalam buku ‘Pelayaran Munsyi 

Abdullah’.  

Terengganu juga tercatat sebagai provinsi yang sangat subur 

dengan pengajian Islam sejak zaman berzaman. Tok Ku Paloh, Tok 

Ku Pulau Manis, Tuan Guru Zainal Abidin, Tuan Guru Haji Abbas, 

Tuan Guru Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Abdul Rahman 

Limbong adalah sebaris nama yang telah berjasa besar dalam bidang 

pendidikan Islam dan pemupukan nilai hidup yang berteraskan syariah 

di provinsi ini.135 

                                                             
134Riduan Mohamad Nor, Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideolouge, Pemimpin,Op. Cit., h. 

83. 
135Ibid, h. 81. 
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Tuan Guru Haji Hadi Awang dan pimpinan PAS telah berjaya 

merealisasikan perjuangan Islam di Terengganu. Sidang Dewan 

Undangan Negeri (DUN) Terengganu pada 20 April 2003 yang telah 

meluluskan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 2003 yang 

telah dikemukakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 

Manir, Dato’ Haji Harun Taib.  

Undang-undang ini bertujuan mendaulatkan al-Qur’an, Sunnah, 

Ijma’ Ulama’ dan Qiyas sebagai hukum yang tertinggi bagi provinsi 

Terengganu, juga selaras dengan cita-cita perjuangan PAS di provinsi 

ini. 

Dalam praktek dunia politik, beliau sangat mementingkan nilai-

nilai keislaman serta menentang sekeras-kerasnya terhadap pengaruh 

sekularisme, liberalisme, kapitalisme, individualisme, dan bermacam-

macam ideologi yang menyimpang jauh dari ajaran Islam yang 

sebenar. 

Beliau menyatakan pengaruh sekularisme yang menguasai 

masyarakat Malaysia menyebabkan mereka berpisah dari sistem 

Islam. Sekularisme Kristian telah memisahkan agama dengan negara 

yang tepat dengan ajaran Injil itu menguasai cara hidup manusia, yang 

mana akibatnya Islam tidak diberi peran untuk berdepan dengan 

masalah yang perlu diselesaikan.  

Disingkir dari pemerintahan, tidak diberi peluang untuk 

memimpin individu dan masyarakat, membentuk rohani dan material 
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dalam lingkup yang luas merangkumi aspek hidup manusia 

sebagaimana tugas yang sebenar.136 

Beliau juga mengkritik pengaruh dualisme dalam sistem 

pelajaran dilaksanakan di Pusat-pusat Pengajian untuk menanamkan 

sekularisme di kalangan terpelajar dalam semua jurusan. Didukung 

pula oleh media massa seperti akhbar, majalah-majalah, buku-buku 

dan sebagainya bagi menyuburkan pahaman itu kepada semua lapisan 

masyarakat.137 

Beliau mengkritik secara terang-terangan terhadap pengamalan 

paham sekularisme yang terjadi dalam pemerintahan kerajaan 

Malaysia. Efek dari pengamalan ideologi-ideologi tersebut, 

pelaksanaan hukum berdasarkan ajaran Islam dianggap aneh oleh 

masyarakat sehingga Malaysia terpaksa menerima penyelesaian tidak 

secara Islami, sama ada secara liberal atau sosialisme, secara rohani 

yang dipisahkan dari material atau material dipisahkan dari rohani dan 

seterusnya. 

b. Aspek Aqidah. 

Di dalam menjelaskan persoalan aqidah, Tuan Guru Haji Hadi 

merujuk kepada hujah yang pernah dikemukakan oleh para ulama’ 

mujaddidin dan mujahidin di kalangan salaf dan pengikut mereka 

yang berterus terang memperbaiki penyelewengan aqidah di zaman 

                                                             
136Hj. Abdul Hadi Awang, Islam: Fikrah, Harakah, Daulah, (Selangor: Dewan Pustaka Fajar, 

2010), h. 21. 
137Ibid, h. 22. 
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masing-masing, dengan tidak takut dan gentar melainkan kepada 

Allah SWT.138 

Seiring dengan perkembangan baru abad modern ini, umat Islam 

juga menghadapi cabaran demi mempertahankan iman dan aqidah 

mereka.Ianya berbeda dengan ketika umat Islam menghadapi 

kebanjiran falsafah asing yang diterjemahkan, sehingga melahirkan 

pahaman Mu’tazilah, Jabariah, Qadariah dan sebagainya sehingga 

ilmu aqidah yang murni dapat dipertahankan. 

Sesungguhnya itulah janji Allah kepada Islam dan 

penganutnya.Maka lenyaplah segala yang bathil, sehingga kita (umat 

Islam kini) dapat mewarisi yang hak daripada Allah.Tetapi 

pertarungan di antara iman dan kufur, hak dan bathil tidak terhenti 

sekedar itu sebagai suatu kelebihan kurniaan Allah kepada orang-

orang yang beriman, agar penantang-penantang lebih melayakkan diri 

mereka menjadi penantang dan mempunyai peluang yang banyak 

untuk sadar dan insaf.139 

Menurut beliau zaman pemujaan berhala, menyembah setan 

sudah banyak penjelasan untuk memahaminya. Begitu juga tentang 

aliran-aliran dalam Islam sudah cukup untuk dimengertikan.Tetapi 

ideologi-ideologi modern, teori-teori dan filsafat-filsafat yang memuja 

kebendaan sesungguhnya mengelirukan umat Islam.Tanpa disadari 

                                                             
138Haji Abdul Hadi Haji Awang, Muqaddimah Aqidah Muslimin, (Kota Bharu: Pustaka Aman 

Press SDN BHD, 2006), Cet. 6, h. 3. 
139Ibid, h. 1. 
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telah bertindak ke tingkat melampaui batas-batas iman dan tauhid dan 

tersungkur ke dalam batas-batas kufur, syirik dan nifaq.140 

c. Bidang Sosial. 

Dari aspek sosial, Tuan Guru Haji Hadi Awang lebih 

menekankan kepada pembangunan modal insan yang berteraskan 

kepada panduan Islam sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi 

SAW kepada umatnya sejak dahulu.  

Beliau memfokuskan kepada tarbiyah yang meliputi tarbiyah 

rohaniyah, tarbiyah ijtima’iyyah, tarbiyah jihadiyyah dan sebagainya, 

berdasarkan kesyumulan Islam di dalam aspek aqidah dan kaidah, 

syari’at dan nizhom (perundangan). 

Tuan Guru Haji Hadi Awang menjelaskan di antara sifat-sifat 

tarbiyyah Islamiyyah itu, ianya mestilah syumul sebagaimana 

syumulnya Islam ia tidak boleh ditumpukan kepada sebagian daripada 

aspek fitrah manusia, dan tanggungjawab mereka di atas muka bumi 

ini.  

Ia tidak boleh ditumpukan kepada aspek kerohanian dan akhlaq 

saja, seperti penumpuan yang dinyatakan oleh bidang tasawuf dan 

akhlaq tanpa menafikan bahwa ianya juga wajib. 

Dengan menyadari bahwa akal juga mempunyai peranannya, 

meliputi roh dan jasad, hati dan akal, akhlak dan sikap, yang menjadi 

bekalan di masa senang dan susah, gembira dan derita, damai dan 

                                                             
140Ibid, h. 2. 
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perang, yang memungkinkan seseorang itu menghadapi segala 

cabaran di dalam diri dan masyarakat yang dibawa oleh sifat baik atau 

jahat, adil atau zhalim.141 

Beliau turut menegaskan bahwa manusia tidak akan membangun 

ekonomi, manusia tidak akan membangun politik, manusia tidak akan 

membangun masyarakat, manusia tidak akan dapat membangun 

negara dan segala perkara yang berkait dengan negara sekiranya 

manusia itu tidak dapat membangunkan diri mereka sendiri sebagai 

seorang manusia yang diciptakan Allah SWT.142 

Tuan Guru Haji Hadi Awang sangat mementingkan kehidupan 

masyarakat secara berjemaah.Beliau menegaskan bahwa tugas dan 

tanggungjawab untuk menegak kebaikan dan mencegah keburukan ini 

merupakan satu tugas yang amat besar yang tidak mungkin 

dilaksanakan secara individu (secara perseorangan), maka Islam 

mengarahkan umatnya atau memerintah kepada penganutnya supaya 

mewujudkan jama’ah (mewujudkan ummah, golongan ataupun 

organisasi).143 

B. Tafsir At-Tibyan Karya Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

1. Sketsa Historis Tafsir Al-Tibyan Karya Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

                                                             
141Haji Abdul Hadi Awang, Islam: Fikrah, Harakah dan Daulah, (Selangor: Dewan Pustaka 

Fajar, 2010), 2017 
142Mohd Fadli Ghani, Mutiara Dua Tok Guru Membangun Ummah: Dato’ Haji Nik Abdul 

Aziz bin Nik Mat, Dato’ Seri Haji Abdul Hadi bin Awang, Op. Cit., h. 9. 
143Haji Abdul Hadi Awang, Islam: Fikrah, Harakah dan Daulah, Op. Cit., h. 122. 
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Buku Tafsir al-Tibyan ini adalah sebagian dari koleksi teks usrah PAS 

di peringkat cawangan dan kawasan yang diterbitkan oleh Unit Penerbitan 

Lujnah Tarbiah PAS Pusat pada awalnya. Teks usrah ini dicetak ulang oleh 

beberapa penerbit untuk tujuan pencerahan masyarakat, juga untuk 

kegunaan program tarbiah harakiah yang dianjurkan oleh PAS.Buku tafsir 

ini digarap oleh Presiden PAS sendiri dengan tujuan menambah koleksi 

bahan tarbiyah dalam Jemaah.144 

Harakah145 telah diberikan tanggungjawab menyunting, mengurus 

terbitkaan semula Tafsir Al-Tibyan yang telah diberikan wajah baru pada 

tahun 2014. Tafsir ini pada asalnya telah diterbitkan pertama kalinya pada 

Mei 1999 setelah manuskrip asalnya disusun oleh Ustaz Zulkifli Abu Bakar 

berdasarkan hasil kuliah pagi Jum’at Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di 

masjid Rusila, Marang. Cetakan kedua pada awal Juli 2000 dan cetakan 

ketiga pada April 2001.Ianya telah dicetak sebanyak empat kali sehingga 

April 2002. 

Atas permintaan ramai pihak penerbit kini membuat cetakan semula 

buat kali kelima 2013 dengan menggunakan hardcover untuk menjadi lebih 

bermakna dan ekslusif kepada pembaca.146 

Usaha untuk menerbitkannya telah dimulakan pertengahan tahun 

2013, dan suntingan dibuat untuk memperbaiki ejaan dan susunan ayat. 

                                                             
144Abdul Hadi Awang, At-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Quran Tafsir Surah Al-Hujuraat, 

(Kuala Lumpur: Jundi Resources, 2015), Cet, 1, h. VII. 
145Nama perusahaan percetakan yang dikelola oleh Partai Agama Islam Se-Malaysia (PAS). 
146Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tafsir Al-Tibyan: Tafsir Surah Yaasin, 

(Kuala Lumpur: Galeri Buku Harakah, 2013), Cet. 5, h. vii. 



86 
 

Konsep dan edisi baru kitab tafsir ini dengan nama Tafsir Al-Tibyan berjaya 

diselesaikan untuk muktamar PAS ke-59.  

Tidak banyak perubahan yang dilakukan kepada kandungan buku ini 

melainkan pembetulan ejaan dan beberapa susunan ayat bagi mengekalkan 

keotentikan buku ini. Perubahan yang ketara berbanding dengan edisi yang 

telah diterbitkan sebelum ini adalah konsepnya dan rekaan cover luar.147 

Unit Penerbitan Buku Harakah dalam usaha menerbitkan kembali siri 

pengajian tafsir Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah 

menamakan siri ini sebagai Tafsir Al-Tibyan yang akan dikekalkan 

sehingga pihak penerbit berjaya menyelesaikan keseluruhan siri pengajian 

tafsir ini sebagai tinggalan legasi seorang ulama’ Haraki seperti Dato’ Seri 

Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang.148 

Proses penyusunan dan penerbitan semula siri pengajian tafsir Al-

Tibyan ini melalui proses yang panjang dan penuh kesulitan terutama 

melibatkan suntingan ejaan dan bahasa serta susunan ayat. Unit Penerbitan 

Buku Harakah mendapat bantuan dari pelbagai pihak terutama dari Mudir 

Ma’ahad Tahfidz Al-Furqan, Ustaz Salleh Sani Harun yang sudi 

melapangkan masa dan komitmen untuk melihat kembali suntingan ayat dan 

bahasa pada Tafsir Al-Tibyan ini.149 

                                                             
147Ibid, h. viii 
148Ibid, h. 11. 
149Ibid. 
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2. Contoh Penafsiran. 

Dalam mengungkap contoh penafsiran Tuan Guru Haji Hadi Awang, 

penulis mengemukakan penafsiran Surah al-Kahfi ayat 1-3. Melalui tiga 

ayat ini dapat ditemukan poin-poin penting untuk menentukan sumber, 

metode dan corak digunakan untuk menafsirkan al-Qur’an di dalamTafsir 

Al-Tibyan. Penafsiran ayat 1-3 surah al-Kahfi  seperti berikut: 

Surah ini dinamakan surah al-Kahfi.Al-Kahfi di dalam bahasa Melayu 

bermakna gua.Surah ini merupakan salah satu daripada surah Makkiyyah 

yaitu surah yang diturunkan di Mekah.Ayat-ayatnya mengandungi dasar-

dasar akidah dan iman seperti beriman kepada Allah SWT, beriman kepada 

malaikat, beriman kepada hari kiamat dan meyakini perhimpunan manusia 

pada hari kiamat.150 

Surah ini adalah salah suatu daripada lima surah di dalam al-Qur’an 

yang dimulakan dengan perkataan al-hamdulillah yaitu segala puji bagi 

Allah. Surah-surah lain yang dimulakan dengan al-hamdulillah ialah surah 

al-Fatihah, surah al-An’am, surah Saba’ dan surah Fathir. Kelima-lima 

surah ini dimulakan dengan memuji dan memuja Allah SWT serta 

mempersucikan-Nya daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Ia 

juga memberi pengakuan terhadap keagungan dan kebesaran Allah SWT. 

Dialah Tuhan yang layak dipuji pada Zat-Nya, pada sifat-Nya dan pada 

segala Af’al-Nya (perbuatan-Nya) oleh seluruh ahli langit dan ahli bumi. 

                                                             
150 Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah al-Kahfi, (Kuala Lumpur: Aisyah Humaira 

Publication, 2015), Cet. 2, h. 10. 
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Surah ini dinamakan surah al-Kahfi karena terdapat cerita penghuni-

penghuni gua yang dikenali sebagai ‘ashab al-Kahfi’. Kisah penghuni-

penghuni gua ini merupakan suatu mukjizat ketuhanan yang sangat hebat. 

‘Ashab al-Kahfi’ terdiri daripada tujuh orang pemuda yang beriman kepada 

Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:151 

          

Artinya: “Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman 
kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka 
petunjuk.” 

 
Pemuda-pemuda itu berhijrah meninggalkan keluarga dan kampung 

halaman mereka karena sayangkan akidah dan iman. Mereka menuju ke 

suatu gua di sebuah bukit yang jauh dari manusia karena tidak ada daya dan 

upaya untuk menghadapi kekufuran, kezaliman dan kemusyrikan yang 

berlaku. Apabila mereka masuk ke dalam gua tersebut, mereka telah 

ditidurkan oleh Allah SWT selama kurang lebih 309 tahun tanpa makan dan 

minum. 

Peristiwa ini merupakan suatu mukjizat, tanda dan bukti bahwasanya 

Allah SWT Maha Berkuasa untuk membangkitkan manusia yang telah mati. 

Allah SWT Yang Maha Berkuasa mematikan manusia dan Allah Ta’ala 

itulah juga Yang Maha Berkuasa untuk menghidupkan manusia yang telah 

mati.152 

Surah Al-Kahfi 

BAB I 

                                                             
151Ibid, h. 11. 
152Ibid, h. 12. 
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Al-Qur’an Sebagai Petunjuk Kepada Manusia 

Tafsir ayat 1-3 

                         

                   

Artinya:  
(1) Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-
Nya Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan 
di dalamnya;  
(2) Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 
yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 
kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, 
bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. 
(3) Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 

 
Huraian Ayat: 

Firman Allah Ta’ala: 

                    

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya 
Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di 
dalamnya. 

Al-Kitab yaitu al-Qur’an al-Karim merupakan nikmat yang paling 

besar kepada manusia.Di dalamnya dinyatakan rahasia-rahasia tauhid dan 

keesaan Allah SWT, malaikat-malaikat, nabi-nabi dan rasul-rasul AS, juga 

dinyatakan tentang kisah-kisah yang memberi pengajaran dan hukum-

hukum syara’ yang menjadi pedoman dan panduan kepada manusia.153 

Segala apa yang terkandung di dalam al-Qur’an adalah benar, tidak 

terpesong dan tidak boleh dipesongkan oleh sesiapapun. Sekiranya terdapat 

orang yang coba memesongkan ayat-ayat al-Qur’an, maka tunggulah masa 

                                                             
153Ibid, h. 23. 



90 
 

dan ketikanya diri mereka akan rosak binasa. Al-Qur’an tetap dipelihara 

oleh Allah Ta’ala sehingga ke hari kiamat. 

Justeru itu, kita sebagai orang Islam, kalau merasa keliru, khawatir 

dan syak di dalam masalah apa sekalipun hendaklah segera kembali kepada 

kitab Allah Ta’ala yakni al-Qur’an al-Karim tidak kira sama ada masalah 

tauhid, amal ibadah ataupun dalam masalah keduniaan. Firman Allah Ta’ala 

dalam al-Qur’an al-Karim: 

                          

  

Artinya: “Jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.154 

 

Pertelingkahan yang berlaku dalam apa jua perkara sekalipun 

hendaklah dirujuk kepada al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW tidak kira 

sama ada masalah yang berkaitan dengan harta benda, rumahtangga, 

kehidupan seharian, ekonomi dan politik, semuanya mesti dikembalikan 

kepada al-Qur’an dan hadits.  

Hatta (hingga) perselisihan di antara negara dengan negara pun 

hendaklah dikembalikan kepada al-Qur’an al-Karim dan hadits Rasulullah 

SAW, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam al-Qur’an.155 

                

                                                             
154QS: 04:59. 
155 Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah al-Kahfi, Op. Cit, h. 24. 
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Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu  antara keduanya…”156 

 
Terdapat segelintir manusia yang tidak bersedia untuk kembali kepada 

al-Qur’an di dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sikap yang 

seperti itu menandakan bahwa dia tidak percaya kepada Allah Ta’ala dan 

Hari Akhirat, walaupun percakapannya percaya kepada Hari Akhirat dan 

mahu kepada Islam.  

Mengapakah berlakunya hal yang sedemikian? Ini adalah karena 

mereka sudah mengetahui bahwa kalau dirujuk kepada al-Qur’an, maka 

terbuktilah penyelewengan mereka dan kepentingan mereka terhadap 

perkara-perkara keduniaan pasti akan tergugat.157 

 

 

Seterusnya, Allah berfirman lagi: 

     

Artinya: “Dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di dalamnya.” 

Apabila sesuatu itu dirujuk kepada kitab Allah, maka akan 

diketahuilah siapa yang menyeleweng dan siapa yang tidak menyeleweng, 

siapa yang betul dan siapa yang salah. Seterusnya, Allah Ta’ala berfirman 

lagi: 

   

Artinya: Yang membetulkan segala-galanya. 

                                                             
156QS: 49:09. 
157 Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah al-Kahfi, Op. Cit., h. 25. 
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Bukan saja al-Qur’an itu tidak menyeleweng, bahkan al-Qur’an 

membetulkan setiap penyelewengan. Terserahlah kepada diri masing-

masing sama ada ingin kekal di dalam penyelewengan dan kesesatan atau 

kembali ke jalan yang benar. Saidina Umar RA pernah berkata: 

  الرجوع الى الحق خیر من التمادى في الباطل

Artinya: “Kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada 
berterusan di dalam kebathilan.” 

Apabila seseorang itu berterusan dalam kebathilan, bermakna dia 

melayakkan dirinya untuk ke neraka, bukannya menuju keridhaan Allah 

Ta’ala. Justeru itu, sebarang omongan hendaklah berlandaskan kepada al-

Qur’an dan hadits Rasulullah SAW bagi menentukan bahwa segala-galanya 

bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala. 

Firman Allah Ta’ala lagi: 

      

Artinya: “Untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi 
Allah.” 

Al-Qur’an bukan saja membetulkan perkara-perkara yang 

menyeleweng, tetapi ia juga mengandungi ayat-ayat amaran tentang siksa 

yang pedih daripada Allah Ta’ala kepada orang-orang yang ingkar dan tidak 

bersedia untuk mengikuti ajaran-Nya.158 

Seterusnya Allah Ta’ala berfirman lagi: 

                                                             
158Ibid, h. 27. 
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Artinya: “Memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang 
mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 
pembalasan yang baik.” 

 
Beriman saja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan amalan yang 

soleh. Seterusnya Allah Ta’ala berfirman lagi: 

   

Artinya: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 
 

Nikmat surga adalah suatu nikmat yang berkekalan dan berpanjangan 

untuk selama-lamanya.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
159Ibid, h. 28. 
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BAB IV 

ANALISIS KARAKTERISTIK TAFSIR AL-TIBYAN KARYA TUAN 

GURU HAJI HADI AWANG. 

A. Karakteristik Tafsir Al-Tibyan Karya Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

Karakteristik tafsir adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu karya tafsir 

yang dapat membedakan tafsir tersebut dengan yang lainnya. Perbedaan yang 

muncul dalam keberagaman karya-karya tafsir disebabkan oleh kecenderungan 

yang dimiliki oleh mufassir dalam memaknai pesan-pesan yang terkandung dalam 

al-Qur’an. Keberagaman ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu 

pengetahuan yang terjadi sehingga muncul berbagai corak atau nuansa tafsir 

seperti yang berkembang hingga ke detik ini. 

Fokus utama dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan 

karakteristik Tafsir Al-Tibyan karya Tuan Guru Haji Hadi Awang dari sisi; (1) 

Sumber yang digunakan sama ada dominan kepada bi ma’tsur atau bi ra’yi, (2) 

Penyusunan tafsir sama ada tahlily, ijmaly, muqoron atau maudhu’i.(3) 

Kecenderungan mufassir yaitu Tuan Guru Haji Hadi Awang dalam mencorakkan 

Tafsir Al-Tibyan apakah dengan corak fikih, filsafat, tasawuf, sains, sosial 

kemasyarakatan, teologi atau bahasa. 

Melalui penelitian ini juga, penulis akan mencoba untuk mencari 

kekhususan yang dimiliki oleh Tafsir Al-Tibyan berdasarkan aspek-aspek 

penggunaan sumber penafsiran, metode penyusunan, dan corak yang diterapkan. 

Kekhususan yang dimaksudkan adalah suatu bentuk perbedaan yang terdapat di 

dalam Tafsir Al-Tibyan dibandingkan dengan karya tafsir yang lain. 
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1. Model Penyusunan Tafsir. 

Model penyusunan tafsir yang dimaksudkan di sini adalah sistematika 

yang digunakan mufassir dalam penulisan karya tafsir. Penulis 

menggunakan istilah ‘model penyusunan tafsir’ supaya dapat dibedakan 

antara metode penafsiran (bi ma’tsur atau bi ra’yi) dengan model atau 

metode penyusunan tafsir (tahlily, ijmaly, muqoron, maudhu’i). 

Tuan Guru Haji Hadi Awang telah menuntaskan kajian tafsirnya di 

Masjid Rusila lebih dari tiga kali. Akan tetapi, percetakan naskah tafsir ini 

berselerakan sehingga tidak ditemukan keseluruhan naskah yang 

melengkapi 30 juzuk al-Qur’an. Oleh karena itu, berdasarkan naskah yang 

telah dicetak (terdiri daripada 14 jilid) maka Tafsir Al-Tibyan boleh 

dikategorikan sebagai karya tafsir bermodelkan maudhu’i. 

Metode penyusunan tafsir telah berkembang pada saat ini dengan 

terjadinya gabungan-gabungan di antara empat metode yang telah ada 

(tahlili, ijmali, maudhu’i, dan muqoron). Terdapat karya tafsir yang 

menggabungkan metode-metode berikut contohnya di antara metode tahlili 

dan muqoron, tahlili dan maudhu’i, dan lain-lain bentuk gabungan.  

Tafsir Al-Tibyan menggunakan gabungan di antara metode maudhu’i 

dan tahlili. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kepada tekhnik 

penyusunan yang dilakukan pada setiap naskah yang telah dibukukan. 

Penerapan metode maudhu’i yang membahas secara per surah dan metode 

tahlili yang menjelaskan penafsiran ayat secara rinci menjadikan Tafsir Al-

Tibyan bermodelkan maudhu’i tahlili. 
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2. Sumber Penafsiran. 

Sumber penafsiran yang dimaksudkan di sini adalah sumber rujukan 

utama dalam melakukan proses penafsiran bagi suatu karya tafsir.Terdapat 

dua sumber utama yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur’an, yaitubi al-

ma’tsur danbi al-ra’yi.Tafsir bi al-ma’tsur adalah penafsiran yang 

bersumber dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi’in.Tafsir bi al-

ma’tsur juga dikenali sebagai tafsir bi riwayatkarena menukil pendapat 

secara bersanad sampai kepada Nabi atau sahabat atau tabi’in. Sedangkan 

tafsir bi al-ra’yi adalah penafsiran yang berdasarkan rasio. 

Tafsir Al-Tibyan menggunakan sumber penafsiran yang lebih 

dominan kepada tafsir bi al-ma’tsur.Hal ini ditegaskan oleh penulisnya 

sendiri yaitu Tuan Guru Haji Hadi Awang, ketika beliau menafsirkan ayat-

ayat al-Qur’an, beliau berpandukan kepada ayat-ayat al-Qur’an yang 

menafsirkannya, hadis Rasulullah SAW, tafsir ulama’ salaf dan khalaf.160 

Bagi memperkuat argumen bahwa Tafsir Al-Tibyan menggunakan 

pendekatan bi al-ma’tsur, maka di sini akan ditampilkan beberapacontoh 

penafsiran.  

1. Surah Al-Hujuraat ayat 1: 

                

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah 
dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

                                                             
160Tuan Guru Dato’ Hj. Abdul Hadi Awang, Al-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Tafsir 

Surah Al-Hujuraat, (Kuala Lumpur: Jundi Resources, 2015), Cet. I, h. x. 
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Janganlah kamu mendahului, melangkah, atau melanggar hukum-

hukum Allah dan Rasulullah, ianya merangkumi peraturan Rasulullah dalam 

urusan dunia dan agama.Rasulullah SAW mengatakan kepada kamu supaya 

mentaati dan mematuhi segala perintah Allah SWT karena Allah adalah 

Tuhan yang kamu mesti mengabdikan diri kepada-Nya.161 

Antara sebab nuzul ayat ini, para ulama’ telah meriwayatkan dari Abi 

Malikah menurut Abdullah bin Zubirbahwa telah berlaku di zaman 

Rasulullah SAWsuatu rombongan tiba dari kabilah Arab Badwi yaitu 

kalangan Bani Tamim menemui Rasulullah SAW.  

Belum sempat Rasulullah SAW keluar, ‘Umar dan Abu Bakar mula 

berselisih pendapat; siapakah yang layak menjadi pemimpin di kalangan 

mereka (Bani Tamim yang baru memeluk Islam) apabila mereka 

pulang.Abu Bakar mencalonkan supaya Al-Qaqqaq Ibn Mukbid dilantik 

sebagai pemimpin Bani Tamim, manakala ‘Umar pula mencalonkan Qaraq 

bin Jabas dilantik sebagai pemimpin.Perselisihan pendapat ini berterusan 

tanpa disadari mereka mulai meninggikan suara.Maka turunlah ayat di 

atas.162 

Pernah berlaku ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang 

membawa kepada kewafatannya, Nabi telah melantik Abu Bakar menjadi 

imam untuk solat. Nabi bersabda: 

  مروا أبا بكر فلیصل بالناس
 Artinya: “Perintahkanlah Abu Bakar menjadi imam untuk solat bersama 

orang ramai” 
 
                                                             

161Ibid, h. 10. 
162Ibid, h. 11. 
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 Aisyah RA berkata kepada Habsyah RA: 

قولى لھ إن أبا بكر رجل أسیف وإنھ متى یقم مقامك ال یسمع الناس من البكاء, فمر عمر فلصل 
  بالناس

 Artinya: “Katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang 
yang amat mudah bersedih apabila membaca al-Qur’an. 
Sekiranya dia menangis di dalam solat, dia tidak boleh 
memperdengarkan bacaan al-Qur’an itu kepada orang ramai 
yang bershalat di belakangnya.” Lalu Aisyah merekomendasikan 
supaya Umar dilantik menjadi imam untuk shalat.” 

 
Mereka pun pergi menemui Rasulullah SAW dan Nabi bersabda: 

  إنكن ألننتن صواحب یوسف, مروا أبا بكر فلیصل بالناس
Artinya: “Sesungguhnya engkau (Aisyah RA) sama seperti Zulaikha (yang 

berkata-kata sesuatu bukan dari hatinya), perintahkanlah Abu 
Bakar menjadi imam shalat untuk orang ramai.” 

 
Berdasarkan peristiwa tersebut, kita tidak boleh mengingkari perintah 

Rasulullah SAW, apatah lagi melanggar perintah Allah SWT. Oleh sebab 

itu, kita perlu bertakwa kepada Allah SWT dengan mematuhi segala 

perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Sesungguhnya Allah SWT itu 

Maha Melihat lagi Maha Mendengar.163 

Melalui penafsiran di atas, Tuan Guru Haji Hadi Awang menjelaskan 

bahwa segala yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang 

wajib ditaati.Adapun menurut para sahabat yang memiliki pandangan 

berbeda, tetapi mereka tidak berniat untuk mengingkari perintah Nabi 

SAW.Melalui ketaatan terhadap perintah Nabi SAW, maka para sahabat 

menjadi generasi terunggul yang dijanjikan maqam yang mulia di sisi Allah. 

2. Surah Al-Kahfi ayat 46. 

                        

  
                                                             

163Ibid, h. 13. 
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Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan.” 

 
Harta benda dan anak-anak itu kalau diurus dengan cara yang baik, 

maka ia akan menjadi baik lagi sempurna dan begitulah sebaliknya. Semua 

itu merupakan perkara-perkara yang menjadi kekuatan sementara kepada 

manusia di dunia ini, kalau sekiranya disalahgunakan, maka ia akan menjadi 

perkara yang mendukacitakan dan menyakitkan manusia. Di dalam ayat 

yang lain Allah Ta’ala berfirman:164 

                 

  
Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 

(bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” 
 

Makna ujian bagi manusia dalam ayat ini adalah sekiranya mereka 

boleh mentadbir sepertiapa yang telah diamanahkan oleh Allah Ta’ala 

ataupun mengkhianati amanah tersebut. Dalam ayat yang lain pula, Allah 

Ta’ala berfirman:165 

                

            

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu 
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan 
dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

                                                             
164 Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah al-Kahfi, (Kuala Lumpur: Aisyah Humaira 

Publication, 2015), Cet. 2, h. 131. 
165Ibid, h. 132. 
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Ayat ini memberi gambaran bahwa jika sekiranya istri dan anak-anak 

itu dididik dengan cara yang tidak baik, maka dia akan menjadi musuh, 

tidak akan menjadi kekuatan kepada manusia. Oleh karena itu, maka istri 

dan anak-anak hendaklah dididik mengikut hukum-hukum Allah SWT, 

sehingga dia akan memberi faidah dan manfaat kepada manusia.166 

Dalam satu hadits yang shahih, Rasulullah SAW bersabda: 

  إذا مات ابن آدم انقطع عنھ عملھ إال ثالث صدقة جاریة وعلم ینتفع بھ وولد صالح یدعو لھ
Artinya: “Apabila telah mati seseorang anak Adam maka terputuslah 

amalannya kecuali tiga perkara yaitu ilmu yang diambil manfaat 
dengannya, sedekah yang berpanjangan dan anak yang sholih 
yang sentiasa berdoa baginya.” 

 
Terputuslah amalan di dalam hadits ini berarti bahwa terputus dari 

segi manfaat dan pahalanya. Sememangnya orang yang telah mati tidak 

boleh melakukan amalan ibadah lagi tetapi dia boleh mendapat manfaat dan 

pahala daripada tiga perkara yang telah ditinggalkannya dengan cara yang 

baik.167 

Pertama ialah ilmunya walaupun sedikit tetapi dia beramal dengannya 

sehingga orang lain dapat mengambil manfaat daripada ilmunya itu. 

Sekiranya ilmu yang dipelajarinya itu untuk faidah dunia seperti untuk 

memudahkan mendapat pekerjaan atau untuk kesenangan dunia semata 

maka ia akan menjadi seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak 

boleh memberi pertolongan dan bantuan kepadanya pada hari kiamat nanti.  

Keduanya adalah harta benda yang telah dibelanjakan dengan cara 

yang baik dan boleh memberi faidah kepada masyarakat. Manakala yang 

                                                             
166Ibid, h. 133. 
167Ibid, h. 134. 
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ketiga pula adalah anak yang baik lagi sholih yang mendoakan bagi kedua 

ibubapanya.168 

Menurut penafsiran Tuan Guru Hadi Awang di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa peran ibu bapa dalam mendidik anak-anak adalah suatu 

hal yang sangat utama. Hasil didikan kedua orang tua yang akan 

mencorakkan pribadi anak-anak mereka. Anak dan keturunan akan menjadi 

tanggungjawab setiap manusia yang diamanahkan oleh Allah terhadapnya. 

Sekiranya baik didikannya maka berbahagialah nanti ketika di akhirat, dan 

jika tidak dididik dengan baik maka akan menjadi beban. 

3. Surah Al-Baqarah ayat 120 

                          

                

Artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada 
kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 
“Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. 
dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah 
pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi 
pelindung dan penolong bagimu.” 

  
Walaupun pada hari ini mereka berbuat kebaikan kepada orang Islam 

tetapi tujuan mereka melakukan kebaikan itu bukanlah mempunyai niat 

yang baik.Mereka tidak ada niat yang baik.Mereka berbuat baik mungkin 

karena mereka dalam keadaan lemah dan mungkin mereka juga mahu 

mengambil kesempatan dari negeri-negeri Islam termasuklah mengaut 

keuntungan besar dari hasil bumi yang ada di negeri-negeri itu. Kita 
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dibolehkan berdamai dengan orang kafir berdasarkan kepada firman 

Allah:169 

                        

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah 
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

 
Berdasarkan penafsiran Tuan Guru Hadi Awang, maka dapat 

disimpulkan bahwa berbuat baik dengan orang kafir haruslah berwaspada 

dengan keadaan berhati-hati dan teliti.Mereka tidak mempunyai niat yang 

baik terhadap orang yang beriman.Kita melakukan kebaikan kepada mereka 

mengikut batas-batas yang diajar dan ditentukan oleh Allah.Batas sempadan 

Allah jangan sekali-kali dilanggar. 

 

4. Surah Al-Baqarah ayat 121 

                  

    

Artinya: “Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, 
mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka 
itu beriman kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, 
Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi.” 

 

Mereka membaca bukan bertujuan untuk melagukan atau 

menghiburkan hati saja.Bukan juga seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW 

membaca al-Qur’an hanya sampai di halkum saja dan tidak masuk ke dalam 

                                                             
169Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tafsir Al-Tibyan Tafsir Surah Al-Baqarah: 

Ayat 83-160, (Selangor: Penerbitan Harakah, 2015), Cet. I, h. 73. 
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hati.Di zaman ini terdapat ramai manusia yang membaca al-Qur’an seperti 

ini.170 

Apa yang dinyatakan Allah, orang yang didatangkan kitab itu 

membacanya dengan sebenar-benar bacaan yaitu ketika sampai bacaannya 

yang berhubungan dengan surga, dia meminta surga. Sebaliknya apabila 

sampai bacaannya pada ayat neraka, dia minta perlindungan Allah dari api 

neraka. 

Apa yang bisa dibuat serta-merta berpandukan kepada ayat yang 

dibacakan itu langsung dilaksanakan dan yang tidak dapat dilaksanakan dia 

berjuang sehingga hukum Allah dapat dilaksanakan.171 

Ketika ada ayat yang berhubung dengan surga seperti firman Allah: 

                      

                    

     

Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman 
dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga 
yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi 
rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : 
"Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." mereka 
diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya 
ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” 

 
Penafsiran di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman 

dengan al-Qur’an akan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah 

melalui firmannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tuan Guru 

                                                             
170Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tafsir Al-Tibyan Tafsir Surah Al-Baqarah: 

Ayat 83-160, Op.Cit. h. 127. 
171Ibid, h. 128. 
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Hadi Awang mengaitkan orang-orang yang beriman kepada al-Qur’an 

dengan kisah penghuni surga yang diberikan nikmat tidak terhitung di 

akhirat nanti sebagai suatu motivasi untuk melaksanakan perintah-Nya. 

5. Surah al-Hujuraat ayat 13. 

                              

         

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 
 
Sesetengah ulama’ menyatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada dua 

shahabat laki-laki Rasulullah SAW. Pada kebiasaannya, apabila Rasulullah 

SAW bermusafir, beliau menyatukan sahabatnya yang miskin dengan 

sahabatnya yang kaya. Ini bertujuan untuk menanamkan sifat ukhuwah di 

antara satu sama lain. Orang yang kaya akan menolong saudaranya yang 

miskin.172 

Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah meletakkan Salman Al-Farisi 

dengan dua laki-laki dari kalangan sahabat yang lebih berkemampuan 

daripadanya pada ketika itu. 

Di sepanjang perjalanan berlaku suatu peristiwa di antara Salman 

dengan dua sahabat yang sekumpulan dengannya yang mana mereka telat 

                                                             
172Tuan Guru Dato’ Hj. Abdul Hadi Awang, Al-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Tafsir 

Surah Al-Hujuraat, Op. Cit.,h. 71. 
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bangun dari tidur, sedangkan Salman telah ditugaskan menyediakan 

makanan untuk mereka. Sebagaimana yang telah ditetapkan, kedua-dua 

sahabat tadi menyuruh Salman menemui Rasulullah untuk mengambil 

makanan.173 

Apabila Salman pergi, Rasulullah mengatakan bahwa bekalan 

makanan telah habis, lalu baginda menyuruhnya menemui Usamah bin Zaid 

yang telah diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga bekalan makanan. 

Salman pergi menemui Usamah tetapi malangnya, Usamah juga 

memberitahu bahwa bekalan makanan telah pun habis. Salman kembali 

semula kepada kedua-dua sahabatnya dengan tangan kosong. Dua sahabat 

tadi mengatakan bahwa Usamah adalah seorang yang bakhil, karena dia 

enggan memberikan mereka makanan. Akhirnya Salman diutus untuk 

menemui sahabat-sahabat yang lain bagi mendapatkan sedikit makanan. 

Semasa ketiadaan Salman, kedua-dua sahabat itu berkata-kata pula di 

belakangnya dengan tidak lagi berharap kepadanya. 

Rasulullah SAW melihat dan mendengar perbuatan dua sahabat itu, 

lalu baginda bersabda kepada mereka, “Aku melihat kamu berdua sedang 

memakan daging.” 

Lalu mereka berdua berkata: “Wahai Nabi Allah, kami belum 

memakan sesuatu hari ini apakah itu daging ataupun makanan yang lain.” 

Rasulullah SAW bersabda lagi, “Tetapi kamu berdua telah berlaku 

zhalim dan kamu telah memakan daging saudaramu yaitu Salman Al-

Farisi.” 
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Terkait dengan kisah ini, Allah SWT menurunkan ayat 13 surah Al-

Hujuraat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan mengumpat adalah 

suatu dosa yang besar sehingga Allah SWT membandingkan betapa kejinya 

perbuatan itu sama seperti kita memakan daging saudara kita sendiri.174 

Perkara yang menjadi persoalan kepada kita pada masa kini, apakah 

yang dimaksudkan dengan mengumpat? Yang dimaksudkan dengan 

mengumpat adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: 

  أتدرون ما الغیبة؟ قالوا: هللا ورسولھ أعلم. قال: ذكرك أخاك بما یكره
Artinya: “Adakah kamu tahu apa itu mengumpat? Para sahabat menjawab, 

“Allah dan para Rasul-Nya lebih mengetahui.” Sabda Rasulullah 
SAW, “Yaitu kamu menyebut tentang saudara kamu sesuatu yang 
dia benci.” 

Berdasarkan contoh-contoh penafsiran di atas, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan terkait penggunaan tafsir bi ma’tsur dalam Tafsir Al-

Tibyan.Pertama, Tuan Guru Haji Hadi Awang mengemukakan riwayat-

riwayat asbab al-nuzul ayat untuk menjelaskan makna ayat.Beliau 

mengumpulkan beberapa riwayat asbab al-nuzul ayat dan menjelaskan 

keterkaitan riwayat tersebut dengan makna yang terkandung di dalam ayat. 

Kedua, mengemukakan hadits-hadits yang berkait langsung atau memiliki 

tema yang sama dengan ayat yang ditafsirkan. Melalui langkah ini, maka 

hadits yang dikemukakan itu menjadi penguat kepada penafsiran yang 

dilakukan.Ketiga, memasukkan ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai 

munasabahdari sisi keterkaitan ayat maupun tema. 

Adapun kekurangan dari langkah yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji 

Hadi Awang ketikamengaplikasikan tafsir bi ma’tsur di dalam Tafsir Al-
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Tibyan adalah; pertama, tidak menjelaskan secara rinci terkait kutipan-

kutipan riwayat yang dimasukkan ke dalam Tafsir Al-Tibyan. Kedua, 

terdapat beberapa ayat yang hanya dijelaskan asbab al-nuzul ayat saja 

sehingga tidak dimunculkan penafsiran dari Tuan Guru Haji Hadi Awang. 

Hal ini mengakibatkan pembacamenilai bahwa mufassir kurang konsisten 

dalam menerapkan langkah-langkah penafsiran seperti yang dilakukan pada 

ayat-ayat yang lain. 

Akan tetapi, Tafsir Al-Tibyan sesuai untuk dijadikan sumber 

rujukan.Di dalamnya terdapat nukilan dari para ahli terkait permasalahan 

tertentu.Contohnya, ketika terjadi perbedaan qira’ãt, maka Tuan Guru Haji 

Hadi Awang akan mengutip pandangan ulama’ qira’ãt terkait masalah 

tersebut. Tafsir Al-Tibyan juga mendahulukan sumber penafsiran bi ma’tsur 

sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menggunakan 

logika untuk memahami al-Qur’an. 

3. Corak Penafsiran. 

Corak penafsiran dalam literatur sejarah tafsir biasanya diistilahkan 

dalam bahasa Arab yaitu laun yang artinya dasarnya warna. Corak 

penafsiran yang dimaksud dalam hal ini adalah bidang keilmuwan yang 

mewarnai suatu kitab tafsir.175 

Hal yang demikian terjadi karena mufassir memiliki latar belakang 

keilmuwan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkannya pun 

memiliki corak yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Di 
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antara corak penafsiran al-Qur’an adalah fiqhi, shufi, falsafi, ilmi, adabi 

ijtima’i, kalam, lughawi. 

Corak Tafsir Al-Tibyan dominan kepada corak adabi ijtima’i yaitu 

kecenderungan tafsir yang memfokuskan kepada sosial kemasyarakatan. 

Corak adabi ijtima’i ini menitikberatkan penjelasan al-Qur’an dari segi 

ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut 

dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan al-

Qur’an, dan penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku 

dalam masyarakat.176 

Kenyataan ini diakui oleh mufassir yaitu Tuan Guru Haji Hadi 

Awang: “Dalam menafsirkan al-Qur’an, saya (Tuan Guru Haji Hadi Awang) 

berpegang kepada ayat-ayat al-Qur’an yang menafsirkannya, hadits Rasul 

SAW, tafsir para ulama’ salaf dan khalaf di samping mengaitkannya dengan 

beberapa isu semasa yang dihadapi oleh umat Islam zaman kini, supaya 

mereka peka dengan keadaan mereka dan peranan mereka sebagai umat 

yang mendapat petunjuk...”177 

Penafsiran Tuan Guru Haji Hadi Awang banyak dipengaruhi oleh 

kitab-kitab tafsir yang bercorak adabi ijtima’i yang lain seperti Tafsir al-

Manar karya Rasyid Ridho. Oleh karena latar belakang beliau yang 

cenderung ke arah politik, maka corak adabi ijtima’i ini dipengaruhi oleh 

pemikiran guru-guru beliau yang terlibat dengan gerakan Ikhwanul 

                                                             
176Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi, 

(Bandung: Penerbit Teraju, 2003), Cet. 1, h. 235. 
177Tuan Guru Dato’ Hj. Abdul Hadi Awang, Al-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Tafsir 

Surah Al-Hujuraat,Op. Cit.,h. x. 
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Muslimin di antaranya Profesor Dr Muhammad Al-Wakeel dan Syeikh Said 

Hawa.178 

Keistimewaan corak adabi ijtima’i yang dimiliki oleh Tafsir Al-

Tibyan adalah pembahasan tentang isu-isu politik era kini. Tuan Guru Hadi 

Awang juga memasukkan isu-isu yang terjadi saat inidan informasi yang 

jarang diketahui umum ke dalam penafsirannya. 

Kecenderungan Tuan Guru Haji Hadi Awang dalam menentukan 

corak atau laun ini dapat ditemukan dalam contoh berikut: 

1. Surah Al-Kahfi ayat 16: 

                        

        

Artinya: “Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka 
sembah selain Allah, Maka carilah tempat berlindung ke dalam 
gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-
Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu 
dalam urusan kamu.” 

 
Allah Ta’ala memberi kelapangan kepada Ashab al-Kahfi walaupun 

mereka hanya tinggal di dalam gua, bukannya di dalam istana karena cahaya 

keimanan itu menembusi benteng-benteng dan batu-batu gua. Mereka 

beriman kepada Allah Ta’ala dan tidak ridho mengikuti kemungkaran yang 

berlaku pada masa itu. Kisah ini meyakinkan kita tentang kebangkitan pada 

Hari Kiamat, kekuasaan Allah Ta’ala menghidupkan manusia yang telah 

mati dan menidurkan manusia seberapa lama yang dikehendaki-Nya.179 

                                                             
178Riduan Mohamad Nor, Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideolouge, Pemimpin, (Selangor: 

Jundi Resources, 2009),Cet. 1, h. 7. 
179Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah Al-Kahfi, (Kuala Lumpur: Aisyah Humairah 

Publication, 2015), Cet. II, h. 48. 
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Ada orang yang mendabik dada mengatakan bahwa perjuangan 

mereka adalah jujur dan ikhlas karena Allah SWT. Tetapi yang menentukan 

kejujuran dan keikhlasan seseorang itu adalah Allah SWT. Setiap orang 

yang menegakkan Islam pasti akan diuji oleh Allah SWT dengan rasa takut, 

kemewahan, dan lain-lain ujian. Orang yang tidak mampu menghadapi ujian 

pasti akan lari dan akan terbuktilah keikhlasan mereka selama ini.  

Pemuda Ashab al-Kahfi bukanlah lari dari ujian Allah tetapi mereka 

ingin mempertahankan iman masing-masing. Seandainya mereka terus 

berada dalam masyarakat jahiliyah dengan keadaan mereka tidak berilmu itu 

dikhawatiri mereka akan mengikut perlakuan jahiliyah. 

Apabila masih terdapat di kalangan umat Islam orang yang jujur dan 

ikhlas, maka Allah SWT akan tetap memelihara agama-Nya. Tetapi apabila 

umat Islam dihanyutkan arus keduniaan, maka Allah SWT akan 

mendatangkan bala bencana yang amat dahsyat.  

Spanyol yang berasal daripada sebuah negara Islam boleh diambil 

sebagai contoh. Dahulu ianya dikenali sebagai Andalus atau Andalusia dan 

bandar-bandar utamanya ialah Qurtubah (Cordova) dan Barcelona adalah 

diasaskan pemerintahan Islam pada zaman itu. Allah SWT telah 

mengkaruniakan kekayaan, kemewahan dan harta benda yang banyak pada 

detik-detik akhir kekuasaan kerajaan Islam Andalusia.  

Ini menyebabkan pemimpin-pemimpin negara mendirikan istana yang 

besar yang dikenal sebagai Al-Hamra’ yang masih ada sehingga sekarang 
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ini. Mereka juga mendirikan masjid-masjid yang besar bertujuan untuk 

menunjukkan kekayaan dan kemewahan mereka.180 

Masjid-masjid ini masih wujud sehingga sekarang dan yang 

menyedihkan ada di antaranya telah bertukar menjadi gereja. Ulama’-

ulama’ pula tidak berani menzhahirkan kebenaran. Mereka menjadi penjilat 

kepada raja-raja dan mendekatkan diri dengan pemerintah karena ingin 

mencari kemewahan dunia, bukan karena ingin memperbetul manusia yang 

menyeleweng daripada ajaran Allah SWT.  

Pada ketika itulah Allah Ta’ala menurunkan bala bencana yang 

dahsyat yaitu Negeri Spanyol telah diserang oleh golongan Kristen. 

Akhirnya kerajaan Islam Spanyol jatuh.Orang-orang Islam yang masih kuat 

imannya berhijrah ke Utara Afrika. Manakala yang masih tetap bertahan di 

sana mati disembelih dan ada juga yang menjadi kafir dengan memeluk 

agama Kristen semula.181 

Inilah peristiwa malang dan sedih yang telah berlaku di Spanyol. 

Sesungguhnya Spanyol merupakan tempat lahirnya ramai ulama’ 

terkemuka, di antaranya ialah al-Qurthuby yang menulis kitab Tafsir Al-

Qurthuby, Ibn Malik yang menulis kitab Alfiyyah Ibn Malik, Ibn Hazm al-

Andalusy yang menulis kitab al-Muhalla dan ramai lagi ulama’-ulama’ 

yang lain. 

Peristiwa kejatuhan Spanyol ini berlaku setelah ulama’-ulama’ yang 

menyebarkan ilmu dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah 
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telah wafat. Manakala ulama’ selepas mereka yang hidup pada zaman 

kemewahan dan kesenangan menjadi hanyut bersama-sama dengan 

pemerintah yang telah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah 

SWT. 

Bala yang seperti inilah juga yang berlaku di Lubnan sekarang (saat 

Tuan Guru Haji Hadi Awang menulis tafsir ini). Lubnan pada awalnya 

merupakan sebuah negara milik umat Islam. Dengan alasan orang Kristen 

lebih ramai daripada orang Islam, maka mereka memberikan jabatan 

presiden kepada orang Kristen. Manakala orang Islam pula menjadi perdana 

menteri.  

Jabatan-jabatan menteri pula bercampur di antara golongan orang 

kafir dengan Islam. Lubnan yang mengandungi masyarakat majmu’ yang 

berbagai agama itu menjadikan lokasi wisata sebagai hasil utama negerinya, 

maka akibatnya berlakulah tindakan-tindakan yang di luar batas-batas Allah 

SWT.182 

Walaupun masih terdapat ramai ulama’ yang baik dan orang yang 

bergiat dengan gerakan Islam yang jujur dan ikhlas, tetapi rakyat tidak 

memberi dukungan kepada mereka. Mereka dituduh dengan berbagai 

tuduhan yang di luar batas-batas kemanusiaan.  

Sebagian besar rakyatnya suka hidup dalam kemewahan dan mengikut 

hawa nafsu sehingga mereka lupa kepada Allah SWT. Bukan hanya orang-

orang Lubnan, orang Palestina yang tinggal di khemah itupun turut hanyut 

dengan kemewahan.  
                                                             

182Ibid, h. 56. 
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Mereka mengumpulkan uang dan membeli senjata bukan untuk 

melawan Israel tetapi untuk mempamerkan senjata itu di khalayak ramai. 

Justru itu, Allah SWT mengajar mereka dengan cara mereka berada di 

bawah kekuasaan orang non-Muslim. 

Sebagai umat Islam, kita merasa marah dengan apa yang terjadi di 

Lubnan dan Palestina. Namun begitu, kita tetap bersimpati dengan orang-

orang yang bersungguh-sungguh mahu kepada Islam. Mengapa peristiwa 

malang ini berlaku kepada orang Islam? Ianya berlaku karena orang Islam 

tidak sanggup menzhahirkan keislaman dan ajaran Allah SWT, walaupun 

negeri mereka adalah negeri Arab, negeri-negeri para Nabi dan Rasul, dan 

negeri yang berdekatan dengan Ahlu al-Kahfi.  

Buktinya beberapa tahun lalu, ahli-ahli sejarah telah menemui satu 

kawasan yang mengikut kajian mereka bahwa kawasan itu mempunyai 

bekas-bekas tinggalan Ashab al-Kahfi. Namun begitu, mereka tetap tidak 

mengambil i’tibar dan pengajaran daripada peristiwa tersebut. Mereka terus 

kekal di dalam kedegilan, kesombongan dan kemungkaran. Apabila mereka 

lupa kepada Allah SWT, maka Allah SWT tidak memberi pertolongan 

kepada mereka.183 

Peristiwa di Lubnan amat mendukacitakan kita. Pada saat tentara-

tentara Israel mengepung Beirut, mereka hanya meminta simpati daripada 

negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika. Mereka tidak memohon 

pertolongan daripada Allah SWT. Pemimpin-pemimpin Arab dan Palestina 

juga membuat kenyataan bahwa mereka akan mempertahankan negari 
                                                             

183Ibid, h. 57. 
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mereka sehingga ke titisan darah yang terakhir dan mati sebagai pahlawan 

Palestina, bukannya sebagai shuhada’yang menegakkan kalimah Allah 

SWT.  

Disebabkan oleh kelalaian dan kehanyutan mereka, maka Allah Ta’ala 

tidak mengkaruniakan pertolongan-Nya kepada mereka. Kita mengharapkan 

agar akan lahir generasi baru di kalangan rakyat Palestina yang beriman dan 

percaya kepada Allah SWT. Allah Ta’ala akan memberi pertolongan jika 

mereka berjuang di atas nama Islam, bukannya di atas nama Palestina, Arab 

Saudi, Yordania, Lubnan, Syiria, Mesir dan lain-lain. Dengan keyakinan 

kepada Allah sajalah kita umat Islam akan diberi pertolongan oleh Allah 

Ta’ala. 

Ambillah i’tibar dari kisah Ashab al-Kahfi, walaupun mereka itu tidak 

mempunyai ilmu yang cukup tetapi mereka lari karena memelihara iman 

masing-masing. Apa yang mereka lakukan memberi pengetahuan dan 

cahaya petunjuk kepada orang lain. Walaupun mereka telah mati beribu 

tahun lalu, tetapi kisah mereka tetap dibaca sehingga ke hari kiamat.184 

Oleh karena itu, berdasarkan kepada penafsiran kisah Ashab al-Kahfi 

ini, dapat disimpulkan bahwa sebagai muslim mestilah memelihara Iman 

dan Islam. Walaupun terpaksa berhadapan dengan kematian, penderitaan, 

kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya Islamlah yang menyelamatkan 

kita di dunia dan di akhirat, bukanlah harta benda, anak dan keturunan, 

sahabat dan lain-lain. Kita bermohon kepada Allah SWT supaya kita benar-

benar mengikuti jalan-Nya untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. 
                                                             

184Ibid, h. 58. 
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2. Surah al-Baqarah ayat 105. 

                  

                 

Artinya: “Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik 
tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu 
dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-
Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah 
mempunyai karunia yang besar.” 

 
Orang kafir memang tidak suka melihat kamu (orang Islam) dalam 

keadaan tenang.Baik dan aman walaupun mereka menolong dan memberi 

bantuan kepada kita seperti yang dilakuan dalam dunia Islam sekarang.185 

Dunia Islam hari ini telah diracuni berbagai-bagai proyek yang dibuat 

oleh orang kafir.Umpamanya, kalau di zaman perang dunia dahulu, satu 

perjanjian yang terkenal dengan Pakatan Baghdad yang termasuk dalam 

pakatan negeri-negeri yang dihuni oleh orang Islam antaranya adalah Iraq, 

Iran dan Afganistan. 

Begitu juga dalam dunia sekarang ini yang dinamakan Nato dan 

dinamakan bermacam-macam perjanjian dan rencana. Umpamanya rencana 

Colombo yang mana ia bertujuan antara lain adalah untuk memberi bantuan 

kepada negara-negara bebas termasuk negara-negara Islam. 

                                                             
185Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tafsir Al-Tibyan Tafsir Surah Al-Baqarah: 

Ayat 83-160, Op.Cit. h. 72. 
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Bantuan yang diberikan oleh negeri-negeri kafir kepada negeri-negeri 

Islam adapun itu adalah negeri ahli kitab, Yahudi dan Nasrani maupun 

negeri kafir itu musyrikin seperti Jepang dan seumpamanya.186 

Tuan Guru Hadi Awang menjelaskan pada ayat di atas bahwa non-

muslim di kalangan Yahudi dan Nasrani yang membantu umat Islam 

mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Mereka bukan membantu atas 

dasar manusiawi akan tetapi ingin menjadikan umat Islam berada di dalam 

genggaman kekuasaan mereka dan melindungi kejahatan mereka di mata 

dunia.  

3. Surah Al-Kahfi ayat 59. 

                 

Artinya: “Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka 
berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi 
kebinasaan mereka.” 

 
Negeri yang dimaksudkan oleh Allah Ta’ala dalam ayat ini ialah 

negeri kaum ‘Ad, Thamud dan negeri-negeri yang seumpama dengannya 

yang telah dibinasakan oleh Allah Ta’ala.Allah Ta’ala telah menghancurkan 

negeri-negeri tersebut lantaran kedegilan dan keingkaran 

penduduknya.Bekas-bekas negeri tersebut masih boleh dilihat sehingga 

sekarang yang merupakan hikmah Allah Ta’ala yang Maha Besar.187 

Di Iraq masih terdapat bekas-bekas kerajaan Namrud yang dikenal 

saat ini dengan kerajaan Babylonia. Golongan pemerintah jahiliyyah 

sekarang menjaga bekas sejarah itu yang dianggap sebagai perkara yang 

                                                             
186Ibid. 
187Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah Al-Kahfi, Op. Cit., h. 180. 
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amat berharga bagi mereka. Di negeri Saba’ juga masih terdapat bekas-

bekas empangan yang telah runtuh itu. Allah Ta’ala menurunkan bala’ 

dengan mendatangkan tikus yang banyak. Tikus-tikus tersebut mengorek 

empangan yang kuat dibina oleh manusia sehingga menyebabkan banjir 

besar dan menenggelamkan negeri Saba’. Mengikut kisahnya, di kawasan 

tersebut masih terdapat tikus yang banyak. 

Di Madain Soleh juga masih terdapat bekas-bekas kaum Nabi Soleh 

AS. Madain Soleh terletak di utara Arab Saudi berhampiran dengan Tabuk 

yang bersempadan dengan Yordania. Mereka memahat bukit untuk 

dijadikan rumah dan rumah tersebut masih boleh dilihat sehingga sekarang. 

Allah Ta’ala menurunkan bala’ dengan suatu tempikan yang kuat hingga 

menyebabkan kesemua penduduknya mati.  

Di Yordania pula, terdapat suatu tempat yang dinamakan Laut Mati, 

yang pada awalnya merupakan negeri kaum Nabi Luth AS. Kaumnya 

dibalik oleh Allah Ta’ala, bumi yang di atas menjadi ke bawah dan 

sebaliknya. Pasir yang terdapat berhampiran dengan Laut Mati itu 

merupakan pasir dalam bumi. 

Itu semua merupakan negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah 

Ta’ala apabila penduduknya melakukan kezhaliman, kekufuran, 

kemaksiatan dan menentang nabi-nabi dan rasul-rasul AS. Allah Ta’ala 

membinasakan mereka mengikut masa yang ditetapkan dan dijanjikan oleh-

Nya. Pada ketika itu tidak ada sesiapun yang dapat menghalang bala’ yang 

dijanjikan oleh Allah Ta’ala. 
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Allah Ta’ala mengemukakan contoh-contoh yang dapat disaksikan 

oleh manusia saat kini supaya mereka berfikir. Kalau diturunkan bala’ 

sekalipun hanya sedikit dan kecil saja, tidak seperti umat di zaman dahulu. 

Umpamanya seperti gempa, letusan gunung berapi, banjir dan sebagainya. 

Itu semua merupakan peringatan bagi manusia supaya kembali kepada 

ajaran dan petunjuk Allah Ta’ala. Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha 

Berkuasa, kepada-Nyalah yang sepatutnya manusia tunduk dan 

mengabdikan diri.188 

Pada ayat ini dapat disimpulkan bahwa kisah-kisah yang berlaku pada 

masa lalu merupakan sebuah pengajaran kepada umat masa kini.Allah SWT 

menceritakan kisah-kisah tersebut supaya kesalahan yang dilakukan pada 

masa itu tidak diulangi oleh umat Islam.Kemukjizatan al-Qur’an di 

antaranya menceritakan kisah-kisah terdahulu dan dapat dibuktikan dengan 

penemuan fisik seperti penafsiran Tuan Guru Hadi Awang di atas. 

4. Surah Al-Baqarah ayat 146. 

                          

    

Artinya: “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al kitab 
(Taurat dan Injil) Mengenal Muhammad seperti mereka 
Mengenal anak-anaknya sendiri. dan Sesungguhnya sebahagian 
diantara mereka Menyembunyikan kebenaran, Padahal mereka 
mengetahui.” 

Sifat permusuhan mengatasi keinsafan dan keadilan. Tindakan yang 

dilakukan oleh mereka telah mengizinkan Rasulullah SAW dan para 

sahabatnya bertindak, sehingga golongan-golongan yang bukan Islam itu 
                                                             

188Ibid, h. 181. 
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diusir dari bumi Madinah. Golongan-golongan seperti ini tidak terhenti di 

zaman Rasulullah SAW tetapi mewarisi sikap permusuhan itu sehingga ke 

hari kiamat.189 

Adapun melalui golongan yang terang-terangan kafir ataupun 

golongan-golongan munafik yang bernama Islam, yang ramai wujud di 

Madinah pada masa itu. Di mana golongan ini, yang telah memahami dan 

menyadari kekuatan Islam yang membawa kepada kebangkitan yang tidak 

dapat dihalangi oleh mereka, melalui perbincangan-perbincangan yang 

dilaksanakan sejak zaman Ahzab sehingga zaman kejatuhan Parsi dan Rom, 

sehingga ke zaman Khalifah ‘Uthmaniyyah yang terakhir, walaupun dalam 

keadaan dha’if, dalam keadaan serba kekurangan, ia masih dapat 

melaksanakan Islam menurut kemampuannya pada masa itu. 

Golongan-golongan non-muslim telah mengambil peluang daripada 

kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam pimpinan ummat Islam, adapun 

itu pimpinan di kalangan ‘umara yang menjadi pemerintah ataupun di 

kalangan ulama’ yang menjadi golongan cendikiawan Islam, orang-orang 

‘alim di kalangan umat Islam pada masa itu. 

Kesempatan ini digunakan oleh orang kafir, munafik dan musuh-

musuh, dan kita melihat bagaimana sekularisme yang tidak terbayang dalam 

pikirin umat Islam di zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke zaman 

kerajaan Uthmaniyyah dapat diterima oleh umat Islam sebagai aqidah baru, 

sebagai agama baru yang dilaksanakan, yang dihayati dan dilaksanakan di 

                                                             
189 Haji Abdul Hadi Awang, Tafsir al-Quran Surah al-Baqarah: Siri 4 (Tauhid Rububiyyah 

dan Uluhiyyah), (Pulau Pinang: Dewan Muslimat Sdn Bhd, 1999), Cet. I, h. 76. 
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bumi Islam oleh mereka yang digelar Islam pada zaman kejatuhan umat 

Islam. 

Oleh karena terpengaruh dengan tamadun Barat mempunyai 

kebendaan, di mana tamadun itu diambil daripada tamadun Islam, 

sedangkan yang diambil hanyalah kebendaannya bukanlah Islam itu sendiri. 

Maka mata mereka terbuka daripada kegelapan, yang telah melakukan 

tindakan sesuka hati mereka, walaupun umat Islam yang buta berada dalam 

keadaan terang dalam cahaya petunjuk Allah SWT. 

Dipengaruhi oleh suara-suara yang menguasai dunia di zaman akhir 

kerajaan ‘Uthmaniyyah. Negara-negara Islam dan pemimpin-pemimpin 

Islam yang lemah telah memutuskan harapan kepada Allah SWT yang 

seharusnya menjadi tempat berlindungnya setiap orang Islam. 

Mereka bergantung harap kepada kekuasaan duniawi, telah 

mengimport bukan saja kebendaan dari Barat, tetapi juga teori-teori, 

ideologi-ideologi, filsafat-filsafat yang diharapkan dapat membina kembali 

ketamadunan umat Islam. 

Maka negara-negara Islam dari pantai benua Afrika hingga ke Irian 

Barat, dari Asia Tengah hingga ke Afrika Tengah, telah menerima solusi 

yang bukan dari Islam, dengan harapan solusi-solusi tersebut dapat 

menyelesaikan masalah mereka. Walaupun telah mencapai kemerdekaan 

hasil daripada perjuangan yang berteraskan kebangsaan nasionalisme yang 
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disogokkan, sebagai suatu tindakan untuk mengalihkan perhatian umat 

Islam kepada betapa perlunya penyelesaian Islam dalam kehidupan.190 

 
5. Surah Al-Hujuraat ayat 6. 

                      

   

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar 
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.” 

Kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu, ada orang yang fasik 

membawa berita-berita palsu, maka pada zaman kini sudah tentu lebih 

banyak lagi orang-orang yang fasik, menyebarkan berita dan khabar-khabar 

palsu melalui pelbagai medium (perantara) terutama melalui alat-alat 

sebaran am, berita yang disiarkan di koran, majalah, radio, televisi dan 

sebagainya yang dikendalikan oleh orang non-muslim. 

Ini termasuk Bernama191 di dalam negara Malaysia yang dikuasai oleh 

orang-orang yang tidak berjiwa Islam, yang tidak mempuyai kepahaman 

tentang Islam, bahkan di kalangan mereka itu ada yang menjadi musuh 

kepada perjuangan menegakkan Islam. 

Mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, dan yang lebih 

mendukacitakan, ramai di kalangan umat Islam yang percaya dan 

                                                             
190Ibid, h. 77. 
191 Bernama News Channel (BNC) merupakan saluran berita Malaysia yang dimiliki oleh 

Bernama yang beroperasi selama 24 jam bagi perkhidmatan satelit rangkaian Astro. Bernama TV 
menawarkan berita yang terkini, bisnis, lifestyle, hiburan dan lain-lain. Sumber: 
https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Bernama, diakses pada tanggal 15 Jun. 17. 
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terpengaruh dengan berita-berita yang disiarkan di media-media tersebut. 

Oleh karena itu, kita hendaklah berhati-hati untuk menerima dan 

menyampaikan berita yang didengari dengan menyelidiki dahulu berita 

tersebut supaya dapat menghindari berlakunya fitnah.192 

Berdasarkan contoh-contoh penafsiran yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat ditemukan beberapa poin penting untuk menyikapi corak 

adabi ijtima’iyang digunakan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang di dalam 

Tafsir Al-Tibyan. Pertama, menafsirkan ayat al-Qur’an dengan 

mengemukakan isu-isu semasa yang berkaitan dengan ayat yang ditafsiri.  

Melalui pendekatan ini, pembaca akan dapat memahami ayat al-Qur’an 

dengan melihat kepada kondisi yang berlaku saat ini. Kedua, menjelaskan 

fenomena yang dihadapi oleh masyarakat melalui sudut pandang al-Qur’an. 

Dalam menafsirkan al-Qur’an menggunakan corak adabi ijtima’i, maka 

dapat ditemukan pendekatan Tuan Guru Haji Hadi Awang memberi solusi 

kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai persoalan masa kini. 

Adapun kekurangan yang terdapat pada Tafsir Al-Tibyan ketika 

menerapkan corak adabi ijtima’i adalah; pertama, terdapat sebagian ayat 

yang dikaitkan dengan rantaian kisah dan isu yang bertele-tele. Kedua, 

menjelaskan sesuatu permasalahan sesuai dengan kondisi lingkungan 

mufassir yaitu Tuan Guru Haji Hadi Awang atau bisa dikatakan bersifat 

lokal sehingga penafsiran tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan yang 

ada pada masyarakat lain. 

                                                             
192Tuan Guru Dato’ Hj. Abdul Hadi Awang, Al-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Tafsir 

Surah Al-Hujuraat,Op. Cit.,h. 33. 
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Meskipun demikian, Tafsir Al-Tibyan mempunyai kelebihan dari 

berbagai aspek.Antaranya, menjelaskan isu-isu yang berkemungkinan tidak 

diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya, konflik yang terjadi di 

sesebuah negara dan isu-isu politik dunia. Tuan Guru Haji Hadi Awang juga 

membongkar gerakan-gerakan anti Islam ketika beliau menafsirkan ayat-

ayat tentang golongan-golongan yang memusuhi Islam atau ayat yang 

berkaitan dengannya. Tafsir Al-Tibyan  juga memfokuskan pembahasan 

mengenai fenomena politik nasional dan internasional supaya pembaca 

dapat memahami situasi yang terjadi pada era kini. 

B. Tekhnik Penulisan Tafsir. 

Dalam menyusun tafsir al-Qur’an, Tuan Guru Haji Hadi Awang 

menggunakan langkah-langkah seperti berikut: 

1. Menjelaskan makna yang terkandung terkait dengan nama surah yang 

ditafsirkan. Terkadang beliau menjelaskan makna nama surah dengan 

panjang lebar contohnya ketika menafsirkan surah al-Kahfi.193 Beliau 

menceritakan tentang kisah ashabul kahfi, kisah Nabi Musa AS ketika 

bertemu Nabi Khidir AS, kisah Iskandar Dzulkarnain dan beberapa 

poin-poin yang lain. Beliau menjelaskan makna nama-nam surah secara 

rinci supaya pembaca dapat memahami gambaran umum surah itu dan 

keterkaitannya dengan penamaan surah tersebut. 

2. Menafsirkan ayat-ayat secara per bab, yaitu menghimpunkan beberapa 

ayat yang berkaitan dengan tema tertentu yang menjadi pesan atau 

                                                             
193 Hj. Abdul Hadi Awang, Tafsir Surah al-Kahfi, (Kuala Lumpur: Aisyah Humaira 

Publication, 2015), Cet. 2, h. 10-21. 
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tujuan utama dalam ayat tersebut. Contohnya, ketika menafsirkan ayat 

83-86 surah al-Baqarah, Tuan Guru Haji Hadi Awang memberikan tema 

“Bani Israel Sentiasa Mungkir Janji Termasuk (janjinya) Dengan 

Allah”.194 

3. Menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan al-Qur’an, kemudian didukung 

oleh penjelasan hadits, serta pendapat ulama’ salaf dan khalaf di 

samping mengaitkan ayat dengan isu-isu semasa.195 

4. Tuan Guru Haji Hadi Awang menjelaskan beberapa perkara pokok 

permasalahan yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan. Ketika 

menafsirkan surah al-Hujuraat ayat 6, beliau secara panjang lebar 

menjelaskan tentang arti fasik disertakan dengan hukum, hikmah, kisah, 

dan kaitannya dengan kondisi masyarakat saat ini.196 

5. Tuan Guru Haji Hadi Awang menjelaskan sebab turunnya ayat dengan 

memasukkan beberapa riwayat. Beliau kadangkala memasukkan dua 

atau lebih riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat. 

6. Dalam menyimpulkan suatu ayat al-Qur’an, Tuan Guru Haji Hadi 

Awang mengaitkannya dengan kondisi yang terjadi saat ini sehingga 

dapat di ambil pengajaran dari intisari ayat tersebut. 

 

 

                                                             
194Haji Abdul Hadi Awang, Tafsir Al-Tibyan: Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 83-160, 

(Selangor: Penerbit Harakah, 2015), Cet. I, h. 1. 
195Tuan Guru Dato’ Hj. Abdul Hadi Awang, Al-Tibyan Dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Tafsir 

Surah Al-Hujuraat, (Kuala Lumpur: Jundi Resources, 2015), Cet. I, h. x. 
196Ibid, h. 34. 
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C. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Al-Tibyan. 

Di dalam literatur yang ditemukan oleh penulis, belum ada yang membahas 

tentang kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Tibyan karya Tuan Guru Haji Hadi 

Awang secara rinci. Akan tetapi, penulis cuba untuk menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan Tafsir Al-Tibyan sesuai dengan pemahaman penulis. 

Ada beberapa kelebihan di dalam Tafsir Al-Tibyan karya Tuan Guru Haji 

Hadi Awang yaitu: 

1. Dalam menyusun struktur tafsir, Tuan Guru Haji Hadi Awang 

menghimpun beberapa ayat yang turutannya masih  berada dalam satu 

tema tertentu dan diberikan suatu tema khusus.Melalui langkah ini maka 

akan  dapat dipahami dengan mudah makna dan tujuan ayat tersebut. 

2. Penafsiran yang bercorak adaby ijtima’i dalam Tafsir Al-Tibyan 

menjelaskan tentang keterkaitan di antara al-Qur’an dan fenomena yang 

terjadi di kalangan masyarakat. Tuan Guru Haji Hadi Awang 

mengungkapkan beberapa isu yang sering membelenggu umat Islam 

saat ini. Melalui penafsiran yang seperti ini, maka wawasan pembaca 

akan lebih terbuka luas dengan memerhati kondisi kekinian melalui 

sudut pandang al-Qur’an. 

3. Tuan Guru Haji Hadi Awang dalam menulis tafsir ini juga menjelaskan 

secara rinci terkait suatu permasalahan dengan membuat sub-bab 

tersendiri mengenai permasalahan tersebut. Ini dapat memudahkan 

pembaca untuk mengetahui pokok permasalahan yang terdapat dalam 

ayat yang ditafsirkan. 

Adapun kekurangan Tafsir Al-Tibyan adalah seperti berikut: 
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1. Tidak menjelaskan secara rinci sumber kutipan dalam menafsirkan suatu 

ayat al-Qur’an. Tuan Guru Haji Hadi Awang mengambil rujukan 

daripada beberapa ahli terkait permasalahan tertentu akan tetapi tidak 

dinyatakan dari mana sumber tersebut di ambil sehingga pembaca sukar 

untuk mendapatkan sumber kutipan atau referensi yang diperlukan. 

2. Tafsir Al-Tibyan diterbitkan oleh beberapa perusahaan(company) 

percetakan dan setiap perusahaan (company) tersebut terdapat perbedaan 

dari segi susunan serta lain-lain aspek sehingga didapati bahwa metode 

yang diterapkan Tuan Guru Haji Hadi Awang dalam menafsirkan al-

Qur’an menjadi tidak konsisten disebabkan oleh faktor ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Tafsir Al-Tibyanmerupakantafsirkontemporerkarya Tuan Guru Haji 

HadiAwang.Tuan Guru Haji HadiAwangmerupakantokohrevolusioner Malaysia 

yang inginmenjadikannegara Malaysia sebagaisebuahnegara yang 

berpegangteguhkepadaajaran Islam. Meskipun Malaysia dilihat dari sisi 

geografisnya jauh dari pusat Islam, akan tetapi ulama’-ulama’ dan karya-karya 

yang muncul ternyata tidak kalah kualitasnya dengan karya-karya yang muncul 

dibelahan bumi Timur Tengah. Harus diakui bahwa sampai detik ini 

mainstreamTimur Tengah masih melekat dalam karya-karya tafsir yang muncul di 

bumi Nusantara termasuk juga Malaysia dan di dalamnya Tafsir Al-Tibyan 

sendiri. 

Tafsir Al-Tibyan adalah salah satu tafsir yang berorientasi pada sastra 

budaya dan kemasyarakatan atau adabi ijtima’i. Keistimewaan Tafsir Al-Tibyan 

melalui corak adabi ijtima’i adalah ittijah atau kecenderungannya kepada 

pembahasan mengenai politik (siyasi) negara Malaysia khususnya dan politik 

dunia secara umumnya.Tuan Guru HadiAwangjugamemasukkaninformasi-

informasiterkinimengenaifenomena yang terjadisaatini di dalampenafsirannya. 

Metode yang digunakan untuk menyusun Tafsir Al-Tibyan adalah metode 

maudhu’i tahlili.Gabungan di antara kedua metode ini menjadikan Tafsir Al-

Tibyan memfokuskan terhadap penafsiran secara per surah dengan penjelasan 

yang rinci. Di antara keistimewaan Tafsir Al-Tibyan adalah memfokuskan 
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pembahasan yang terdapat di dalam surah-surah tertentu serta dipadukan dengan 

penggunaan munasabah ayat dari surah yang sama dan surah yang berbeda. 

Tafsir Al-Tibyan menggunakanpendekatan tafsir bi ma’tsur yaitu tafsir yang 

dominan kepada penggunaan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi 

SAW, sahabat, dan tabi’in. Tuan Guru Haji Hadi Awang juga mengutip 

penafsiran para ulama’ salaf dan khalaf  dalam menjelaskan makna al-Qur’an di 

samping itu mengaitkan kandungan al-Qur’an dengan kondisi masyarakat saat ini. 

Metodologipenafsiran, coraktafsir, model ataupolapenafsiranTafsir Al-

Tibyanmasihmengikutigaya yang karyatafsirterdahulu. Meskipunbegitudi 

antarakeunikanTafsir Al-Tibyanadalahmencobauntukmendialogkanantarateks al-

Qur’an dengankondisiumat Islam saattafsiriniditulis. 

Denganpolaini, nampaknya Tuan Guru Haji HadiAwangberkeinginan agar 

tafsirinidapatmemberikansolusiatauresponterhadappermasalahan yang 

dihadapiolehumat Islam di Malaysia secarakhususdanumat Islam di 

belahannegaralainsecaraumumnya. Dari kelebihaninilahmakaTafsir Al-

Tibyanbolehdikategorikansebagaitafsirkontemporer di Malaysia. 

B. SARAN 

Implementasi dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan salah satu 

karya tafsir yang ditulis oleh ulama’  dan umara’ terkemuka Malaysia, Tuan Guru 

Haji Hadi Awang yaitu Tafsir Al-Tibyan. Penulis mengakui, bahwa penelitian ini 

jauh dari kata sempurna, mengingat cakupan penelitian hanya sebatas mengkaji 

sebuah karya tafsir saja sedangkan tafsir-tafsir yang lain juga tidak kalah hebatnya 

dan menarik untuk diteliti. 
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Hal ini mengharuskan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan 

pembahasan dengan wacana dan tema selanjutnya, sehingga dapat saling 

melengkapi antara satu dengan lainnya serta dapat memberikan kontribusi 

pemikiran tentang penelitian karya-karya tafsir di Malaysia dan seluruh dunia. 
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