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BAB I 

PENDAHAULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Al-Qur‟an  merupakan pedoman hidup bagi manusia yang menghendaki 

kebahagiaan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Seluruh ajaran Islam pada 

prinsipnya telah tertuang dalam kitab suci ini. Isinya sangat universal, sesuai 

untuk segala zaman dan makan
1
. 

Sebagai kitab suci yang diagungkan oleh umat Islam, tentulah dalam 

memahami Al-Qur‟an tidak semudah memahami kitab-kitab yang lain. 

Munculnya ilmu tentang Al-Qur‟an (Ulumul Qur‟an) sebagai sarana untuk 

memahami Al-Qur‟an merupakan bukti bahwa kajian tentang Al-Qur‟an bukanlah 

hal sepele yang dapat dipahami dengan metode yang asal. 

Meskipun istilah Ulumul Qur‟an baru muncul pada abad kelima Hijriyah, 

namun benih-benih itu telah muncul sejak masa Nabi. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan gairah para sahabat untuk mengkaji Al-Qur‟an dengan 

bersungguh-sungguh. 

Ulumul Qur‟an sebagai metode untuk memahami Al-Qur‟an pada 

perkembangan selanjutnya ternyata menjadi disiplin ilmu yang sangat penting 

diantara ilmu-ilmu lain yang digunakan untuk memahami Al-Qur‟an. Kemudian 

muncullah istilah-istilah baru di dalam pembahasannya. 
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Sebagian dari istilah-istilah tersebut muncul pada aspek kebahasaan dan 

merupakan salah satu dimensi Al-Qur‟an yang menjadi pokok kajian para ulama 

metodologi Al-Qur‟an. Karena akan sangat mustahil bagi seorang pembaca untuk 

memahami makna dan maksud suatu ayat tanpa mengerti suatu kaidah 

kebahasaan. Karena di sisi lain Al-Qur‟an juga merupakan kitab yang memiliki 

nilai sastra tinggi. 

Jika ditinjau dari segi bahasa, Istifham memiliki arti pertanyaan, meminta 

keterangan, meminta penjelasan 
2
. Kata ini merupakan bentuk masdhar dari kata 

istafhama. Sedangkan ketika dilihat dari bentuk tsulatsi-nya maka kata ini berakar 

pada kata fahima yang berarti paham, mengerti, dan jelas. Selanjutnya kata fahima 

tersebut mendapatkan tambahan alif, sin, dan ta‟ dan artinya pun bergeser karena 

adanya faidah thalab (menuntut). 

Kemudian, jika ditinjau dari segi istilah, maka Al-Zarkasi dalam bukunya 

Al-Burhan fi Ulumil Qur‟an mendefinisikannya sebagai upaya untuk mencari 

sebuah pemahaman dari suatu hal yang tidak diketahui
3
.  Pada kitab Al-Mu‟jam 

Al-Mufashshal Istifham merupakan pencarian pemahaman tentang hakikat, nama, 

jumlah serta sifat dari suatu hal.
4
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Istifham dengan berbagai maknanya, memiliki satu maksud pokok yakni 

mencari pemahaman tentang suatu hal, seperti yang disampaikan oleh pengarang 

kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur‟an
5
.  

Kata Tanya (Istifham) merupakan bagian dari bahasa percakapan yang 

digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi 

dengan yang lainnya. Tujuan Istifham itu sendiri yaitu untuk mencari tahu apa 

yang belum diketahui atau untuk mencari kejelasan sesuatu yang belum jelas 

maknanya. Kata Istifham tersebut beragam bentuknya, seperti apa, siapa, 

bagaimana, kapan, dan seterusnya. 

Adapun di dalam Al-Qur‟an, kata tanya atau Istifham terbagi menjadi dua 

yakni, yang pertama berupa huruf Istifham hamzah dan hal yang memiliki arti 

apakah. Sedangkan yang kedua adalah Istifham yang berbentuk isim seperti ma 

(apa), man (siapa), kaifa (bagaimana), mata (kapan), ayyana (bilamana), anna 

(dari mana), kam (berapa), aina (di mana), ayyu (siapa, apa).
6
 

Huruf hamzah digunakan untuk menanyakan apa ataupun siapa dan 

pertanyaan tersebut memerlukan jawaban ya atau tidak. Seperti contoh ayat 

berikut ini: 

ٌِ هللاِ قَبلَ  ٍِ ِيٍ دُو ُْ ًَ إِالََه ٍَ َيْشَََى َءأَََذ قُْهَذ ِنهَُّبِط ارَِّخزُوٍَِ َوأُّيِ  َوإِْر قَبَل هللاُ ََبِعَُغً اْث

َُْظ ِنٍ ثَِحقٍّ  ٌْ أَقُىَل َيبنَ َ ٌُ ِنٍ أ  ُعْجَحبَََك َيبََُكى

                                                      
5
Ibid.  

6
Ibid. 
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Artinya: “Hai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-

orang: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?” Isa 

menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa 

yang bukan hakku (mengatakannya).” (QS. 5: 116).  

Lafal hal digunakan untuk menanyakan konfirmasi dan membutuhkan 

jawaban ya atau tidak. Seperti ayat berikut: 

ْزُكىًسا ُْئًب يَّ ٍَ انذَّْهِش نَْى ََُكٍ َش ٌِ ِحٌٍُ ّيِ  َهْم أَرًَ َعهًَ اإِلََغب

Artinya: “Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia 

ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?” (QS. 76: 1). 

Kata ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. 

Contohnya: 

َب َيبنَْىََُهب  قَبنُىا اْدُع نََُب َسثََّك َُجٍَُِّ نَُّ

Artinya:“Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 

menerangkan kepada kami apa warnanya?”. (QS. 2: 69). 

Kata man, untuk menanyakan hal yang berakal. Misalnya: 

ُْهِ  ٍ رَا انَِّزٌ َُْقِشُض هللاَ قَْشًظب َحَغًُب فََُُعبِعفَهُ نَهُ أَْظعَبفًبَكثَُِشحً َوهللاُ ََْقجُِط َوََْجُصُػ َوإِنَ  يَّ

 ٌَ  رُْشَجعُى

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak? 

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah 

kamu dikembalikan.” (QS. 2: 245). 

Kata mata, digunakan untuk menanyakan waktu baik yang lampau atau 

akan datang. Misalkan: 
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غَّزُْهُى اْنجَأَْعبءُ  ٍَ َخهَْىا ِيٍ قَْجِهُكى يَّ ثَُم انَِّزَ ب ََأْرُِكى يَّ ًَّ اُء أَْو َحِغْجزُْى أٌَ رَْذُخهُىا اْنَجَُّخَ َونَ شَّ  َوانعَّ

ٌَّ ََْصَش هللاِ قَشِ  ٍَ َءاَيُُىا َيعَهُ َيزًَ ََْصُش هللاِ أََِ إِ ُعىُل َوانَِّزَ  َتُ َوُصْنِضنُىا َحزًَّ ََقُىَل انشَّ

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 

datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 

sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, 

serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga 

berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah 

datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan 

Allah itu amat dekat.” (QS. 2: 214). 

Lafal ayyana digunakan untuk menanyakan sesuatu yang akan datang, 

seperti contohnya pada ayat berikut: 

ٌَ ََْىُو اْنِقَُبَيِخ   ََْغئَُم أَََّب

Artinya: “Ia bertanya: “Bilakah hari kiamat itu?”. (QS. 75: 6). 

Kata kaifa, dipergunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Misalnya: 

ُُْكْى َءاََبُد هللاِ َوفُُِكْى َسُعىنُهُ  ٌَ َوأََزُْى رُزْهًَ َعهَ َُْف رَْكفُُشو َوَيٍ ََْعزَِصى ثِبهللِ فَقَْذ ُهِذَي إِنًَ  َوَك

ْغزَِقُىٍ   ِصَشاٍغ يُّ

Artinya: “Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah 

dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah 

kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka 

sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. 3: 

101). 

Lafal anna digunakan untuk menanyakan asal-usul seperti dalam firman 

Allah: 

ٌُ ِنٍ ُغالٌَو َوَكبََْذ اْيَشأَرٍِ َعبقًِشا َوقَْذ ثَهَْغُذ  ٍَ اْنِكجَِش ِعزًُِّبقَبَل َسّةِ أًَََّ ََُكى  ِي
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Artinya: “Zakaria berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, 

padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) 

sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua?”. (QS. 19: 8). 

Kata kam, digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Seperti 

contoh: 

 قَبَل َكْى نَجِثَْذ قَبَل نَجِثُْذ ََْىًيب أَْو ثَْعَط ََْىوٍ 

Artinya: “Allah bertanya: “Berapa lama kamu tinggal di sini?” Ia menjawab: 

“Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari”. (QS. 2: 259) 

Lafal aina digunakan untuk  menanyakan tempat seperti contoh:  

 ٌَ ٍَ رَْزَهجُى َْ َ  فَأ

Artinya: “Maka kemanakah kamu akan pergi? (QS. 81: 26). 

Lafal ayyu, digunakan untuk menanyakan apa atau siapa. Misalnya: 

ٍِ إٌِ ُكُزُْى رَْعهَ  ٍِ أََحقُّ ثِبأْلَْي ُْ ٌُّ اْنفَِشَقَ َ ٌَ فَأ ى ًُ 

Artinya: “Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak 

mendapatkeamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui?” (QS. 6: 

81). 

Terkadang, lafal-lafal Istifham itu keluar dari makna aslinya. Maka dari itu 

terkadang sang penanya (mutakallim) sebenarnya telah mengetahui jawaban atas 

pertanyaan yang diajukannya. Hal ini dapat diketahui dengan cara menganalisa 

konteks kalimat pertanyaan tersebut
7
.  

Adapun beberapa makna ayat-ayat yang keluar dari makna asli Istifham 

adalah sebagai berikut ini: 

                                                      
7
Sayyid Ahmad Al-Hasyim. 2005. Jawahir al-Balaghah. Kairo: Penerbit Maktabah Al-

Adab. Cetakan kedua. Hlm 72. 
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1. Surah al-Maidah ayat 91: 

ُِْغِش َوََُصذَُّكْى عَ  ًَ ِش َواْن ًْ َُُُْكُى اْنعَذَاَوحَ َواْنجَْغَعبَء فٍِ اْنَخ ٌْ َُىقَِع ثَ َ ٌُ أ َُْطب ب َُِشَذُ انشَّ ًَ ِ إََِّ ٍْ ِرْكِش اّلَّ

( ٌَ ُْزَُهى َْزُْى ُي اَلحِ فََهْم أَ ٍِ انصَّ  (19َوَع

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi 

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 

maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 

 Dalam ayat ini kata fahal antum muntahun bermakna maka berhentilah 

kamu meminum khamar dan berjudi. 

2. Fushshilat ayat 33: 

 ٍَ ُ ًِ ْغِه ًُ ٍَ اْن ٍِ ِي َم َصبِنًحب َوقَبَل إََُِّ ًِ ِ َوَع ٍْ دََعب إِنًَ اّلَّ ًَّ ٍُ قَْىاًل ِي ٍْ أَْحَغ  َوَي

Artinya: “Tiada yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?". 

 Dalam ayat ini kata wa man ahsanu qaulan mim man da‟a ila Allah 

bermakna tiada perkataan yang lebih baik kecuali orang-orang menyeru kepada 

Allah. 

 Dan masih banyak lagi kalimat istifham dalam al-Qur‟an yang keluar dari 

makna aslinya, maka dengan alasan ini penulis ingin membahas bagaimana 

redaksi istifham dalam al-Qur‟an, bagaimana kaidah-kaidah istifham, dan 

bagaimana penafsiran para Ulama dalam menerangkan ayat tersebut, dengan 

judul: “KAIDAH ISTIFHAM DAN INPLEMENTASINYA DALAM AL-

QUR’AN” 

1.2.  Alasan Pemilihan Judul 

Judul ini penulis angkat bukan berarti tidak ada alasan, ada beberapa 

faktor yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas judul ini antara lain: 
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1. Ingin mengetahui bagaimana redaksi istifham dalam al-Qur‟an 

2. Sepengetahuan penulis buku-buku yang berisikan tentang kaidah-kaidah 

tafsir sangat sedikit sekali dikemukakan, khususnya khazanah keilmuan 

Ushuluddin UIN SUSKA. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menutupi 

hal tersebut khususnya kaidah tafsir tentang istifham. 

3. Bagaimana penafsiran para Mufassir tentang ayat istifham dalam al-

Qur‟an, sehingga sangat jelas kemukjizatan bahasa al-Qur‟an. 

4. SepengetahuanPenulis, judulpenelitian yang 

telitisecarakhususatauspesifikbelumpernahdibahasolehMahasiswaFakultas

Ushuluddin di JurusanTafsirHadis. 

1.3.  Penegasan Istilah 

Istifham:  

Istifham memiliki arti pertanyaan, meminta keterangan, meminta 

penjelasan
8
. Kata ini merupakan bentuk masdhar dari kata istafhama. Sedangkan 

ketika dilihat dari bentuk tsulatsi-nya maka kata ini berakar pada kata fahima 

yang berarti paham, mengerti, dan jelas. Selanjutnya kata fahima tersebut 

mendapatkan tambahan alif, sin, dan ta‟ dan artinya pun bergeser karena adanya 

faidah thalab (menuntut). 

Al Qur‟an:  

Menurut imam Syafi‟i, kata al- Qur‟an adalah ism alam, bukan kata 

bentukan dan sejak awal digunakan sebagaimana bagi kitab suci umat Islam
9
. 

                                                      
8
 Ahmad Warson Munawwir, Op,Cit 

9
Said AgilHusin Al Munawar, Al- Qur‟an MembangunTradisiKesalehanHakiki, (Ciputat 

: PT. Ciputat Press, 2005), Hlm.4-5. 
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Menurut al- Qurthubiy, kitab suci agama ini harus disebut Quran (tanpa hamzah), 

karena diangkat dari  kata qara‟in yang berarti partner. Alasannya antara satu ayat 

dan ayat lainnya merupakan partner yang saling mendukung dan saling 

membenarkan
10

. 

1.4. Batasan Masalah 

 Sesungguhnya kalimat istifham(pertanyaan) banyak sekali terjadi dalam 

redaksi al-Quran, maka penelitian ini menfokuskan kepada kalimat istifham yang 

keluar dari makna/tujuan aslinya. Maka ayat yang akan diteliti adalah; surah al-

Baqarah ayat 114, Ali Imran ayat 86, surah al-Maidah ayat 90, surah az-Zukhruf 

ayat 87,surah Muhammad ayat 22 

1.5. Rumusan  Masalah 

 Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana redaksi Istifham dalam al-Qur‟an ? 

2. Bagaimana kaidah-kaidah istifham di dalam ilmu tafsir? 

3. Bagaimana penafsiran para Mufassir tentang ayat istifham tersebut ? 

1.6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

 1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana redaksi istifham dalam al –Qur‟an. 

b. Meneliti bagaimana kaidah-kaidah istifham di dalam ilmu tafsir. 

                                                      
10

KamaluddinMarzuki, „Ulum Al-Qur‟an,(Bandung : PT. RemajaRosda Karya,1992), 

Hlm.4 
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c. Meneliti bagaimana penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat 

tersebut. 

d. Untuk mendapatkan gelar akademik strata satu dalam bidang Tafsir 

Hadits. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini dilakukan untuk lebih menambah khazanah keilmuan terutama 

dalam khususnya di bidang tafsir. 

b. Mempunyai arti kemasyarakatan khususnya umat islam, tentunya dapat 

menambah peningkatan, penghayatan, dan pengalaman dalam ajaran nilai 

nilai al Qur‟an. 

1.7. Tinjauan pustaka 

 Dalam pembahasan ini tema pokok dalam skiripsi ini, dipandang perlu 

memaparkan beberapa literatur yang telah membahas atau menyinggung 

mengenai tema atau pokok dari penelitian skiripsi ini, sejauh pengetahuan penulis 

kajian mengenai istifham di dalam al-Qur‟an ini belum banyak dilakukan. Jika 

pun ada kajian ini hanya bersifat umum, tidak terfokus terhadap pembahasan 

istifham yang tertera di dalam al-Qur‟an. Seperti; 

1. Kitab al-Burhan fii Ulum al-Qur‟an karangan Imam al-Zarkasyi, di 

dalam kitab ini beliau menjelaskan; Istifham menurut istilah adalah 

mencari suatu pemahaman yang tidak diketahui. Di dalam kitab ini al 

Zarkasyi juga membagi istifham terbagi kepada istifham bermakna 

khabar dan istifham bermkna insya‟. 
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2. Lisanul „Arabi karangan Ibn Manzhur, di dalam kitab ini beliau 

mengatakan; Kata Istifham berasal dari kata فهًب  -  yang berarti َفهى –فهى  

pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati, Imam 

Sibawaihi menambahkan yaitu sesuatu pengatahuan dengan 

menggunakan hati dan akal, Kemudian ia berubah menjadi fi‟il al-

Mazid (kata kerja yang ketambahan huruf dari huruf aslinya) dengan 

ketambahan tiga huruf pada awal katanya yaitu  ا ط د (al-sudasi)yang 

mempunyai arti al-talab (permintaan), jadi istifham menurut bahasa 

adalah  meminta pengetahuan. 

1.8. Metodologi Penelitian 

Penelitian pada hakikatnya adalah wahana untuk menemukan kebenaran 

atau untuk lebih membenarkan kebenaran.
11

 Maka setiap penelitian memerlukan 

suatu metode, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mencari kebenaran yang 

dituju.
12

 Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode 

yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Agar kegiatan penelitian berjalan secara 

rasional dan terarah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya penelitian humaniora, tidak terkecuali penelitian tafsir, 

dapat dilakukan dalam dua bentuk atau jenis penelitian yaitu kepustakaan dan 

lapangan. Penetapan jenis penelitian apa yang akan dilaksanakan tidak ada aturan 

                                                      
11

  Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosda Karya, 

1998), cet. 9, hlm. 30 
12

  Muhammad Subana dkk, dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

201), hlm. 10 
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baku. Hal ini diserahkan kepada kemauan dan minat seorang peneliti. Namun 

minat saja tidak cukup, tetapi perlu diperhatikan sumber data yang menjadi bahan 

baku penelitian tersebut. Artinya, jika sumber datanya berkaitan erat dengan 

kondisi lapangan, maka sudah semestinya peneliti melakukan penelitian lapangan, 

tidak cukup pada penelitian kepustakaan. Sebaliknya, jika sumber datanya 

terhimpun dalam bahan-bahan kepustakaan dan literatur, maka tidak perlu 

mencarinya di lapangan, meski tidak salah jika didukung oleh data lapangan. 

Berangkat dari prisnsip yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

lebih tepat menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research)  karena 

sumber data yang diperlukan ada pada bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan
 

berdasarkan jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Dilihat dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat bersifat menjelaskan (explanatory), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menjawab permasalah yang menjadi fokus penelitian dengan 

berupaya memberi penjelasan terhadap objek. Dalam penelitian yang bersifat 

menjelaskan ini, dimana sudah pasti ada teori-teori yang menjadi dasar.
13

 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian al Qur‟an dan tafsir dengan 

menggunakan metode tematik (maudhû‟î) yaitu suatu pendekatan atau metode 

menafsirkan al Qur‟an  yang pola penafsirannya berangkat dari suatu persoalan 

atau tema yang ingin dikaji.
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2. Sumber Data 

Sebagai penelitian kepustakaan, maka dalam pembahasannya penelitian ini 

menggunakan data-data yang bersumber dari literatur kepustakaan, yang 

selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

   Sumber data primer, yaitu sumber pokok dalam penelitian ini. Karena 

penelitian ini adalah penelitian untuk mengungkap pembicaraan tentang 

penyandang cacat dalam al Qur‟an, maka untuk mendapatkan data yang 

berkenaan dengan ayat al Qur‟an mengenai istifham  penulis merujuk pada al-

Qur‟an serta kitab-kitab tafsir yang penulis anggap representatif untuk 

pembahasan dalam penelitian ini, yaitu tafsir-tafsir yang bernuansa balaghi 

seperti Tafsir fi Zhilal al-Qur‟an karya Sayyid Quthb,dan Tafsir al Misbah 

karya M Quraish Shihab. Untuk merujuk riwayat-riwayat yang berkenaan 

dengan tafsir dari ayat-ayat al Qur‟an yang akan dibahas juga akan dirujuk 

tafsir bernuansa atsarî seperti Tafsîr al Qur‟ân al „Azhîm karya Ibnu Katsîr. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung dalam penelitian ini, 

seperti: buku-buku berkaitan dengan persoalan kajian mengenai istifham 

penulis merujuk pada buku-buku ilmu balaghah dan qawaid tafsir, seperti: 

Qawaid Tafsir karya Khalid bin Usman as-sabt, penelitian ini juga merujuk 
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pada literatur-literatur dan berbagai rujukan lainnya yang mendukung dan 

sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Sebagai penelitian al Qur‟an dan tafsir yang menggunakan pendekatan 

maudhû‟î (tematik),  maka teknik pengumpulan dan analisa datanya pun sesuai 

dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam metode maudhû‟î sebagai 

berikut:
15

 

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Dalam penelitian ini tema 

yang dipilih adalah kata istifham dalam al-Qur‟an. 

b. Menetapkan kata kunci atau istilah (terminologi) yang digunakan oleh al 

Qur‟an dalam memperbicangkan persoalan tersebut. Dalam penelitian ini 

meliputi kata-kata Istifham dan derivasinya. 

c. Mengumpulkan ayat-ayat al Qur‟an yang membicarakan persoalan kajian 

yang tersebar dalam al Qur‟an, selanjutnya diurutkan berdasarkan tertib masa 

turunnya disertai dengan pengetahuan tentang asbab al nuzulnya. 

d. Menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan mengaitkan dengan  ayat-ayat yang 

lain, hadis serta merujuk kepada kitab-kitab tafsir. 

e. Menghimpun hasil penafsiran, kemudian membahas unsur-unsur tersebut 

untuk mengaitkannya dengan hasil-hasil kajian ilmiah lainnya. Dalam 

penelitian ini hasil penafsiran akan dikaitkan dengan hasil-hasil kajian atau  

f. teori-teori ilmu balaghah mengenai kata istifham. 
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g. Membuat suatu kesimpulan tentang hakikat jawaban al Qur‟an terhadap 

permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai kata istifham. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya data harus dianalisis, sebab ketajaman 

analisis data bukan hanya semata-mata menuntun ke arah kejelasan pembahasan 

saja, tetapi juga menuntun ke arah yang tepat dalam memperoleh hasil yang 

valid.
16

 

 Adapun dalam penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan 

metode studi dokumentasi atau sering disebut sebagai analisi isi (content anaysis). 

Analisis isi (content analysis) secara sederhana dapat diartikan sebagai metode 

untuk mengumpulkan dan menganalisis teks. Teks bisa berupa kata-kata, makna 

gambar, simbol dan gagasan dalam berbagai bentuk yang dapat dikomunikasikan. 

Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik 

tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkapkan makna yang terkandung 

dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang 

dipresentasikan. Analisis isi sangat tepat digunakan untuk menentukan kata-kata 

atau konsep-konsep  tertentu dalam suatu teks atau serentetan teks.
17

 

Dengan demikian teknik analisis data dengan content analysis sangat tepat 

digunakan dalam penelitian ini. Sehingga akan dihasilkan temuan kata istifham 
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dan Implementasinya dalam al-Qur‟an dari analisis yang dilakukan terhadap ayat-

ayat serta tafsiran para ulama terhadap ayat-ayat al Qur‟an tersebut dan hadis-

hadis Nabi SAW. 

1.9. Sistematika Penulisan 

BAB I:  Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan 

masalah,tujuan dan kegunaan penelitian,tinjauan pustaka,metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Umum tentang pengertian Istifham, dan kaidah-kaidahnya 

BAB III: Biografi para Mufassir, berisi tentang biografi Ibnu Katsir, Sayyid 

Quthb dan Quraish Shihab.  

BAB IV: Berisi tentang tela‟ah penafsiran ayat-ayat istifham 

BAB V : Penutup 


