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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran mengajarkan bahwa kemajuan beragama terjadi melalui proses belajar 

dan amat menekankan pada pentingnya proses belajar. Sebenarnya seluruh pandangan 

filosofis dari al-Quran didasarkan atas proses belajar, yang mengangkat derajat manusia. 

Perintah pertama dari Allah kepada manusia adalah belajar.Wahyu yang paling pertama 

diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu: memerintahkannya agar membaca dan 

mencari ilmu pengetahuan tentang rahasia dan sifat kekuasaan Tuhan, karena tanpa 

pengetahuan ia tidak akan mengenal Tuhan dan rahasia Ke-Maha-Kekuasaan-Nya.
1
 

Karakteristik atau keistimewaan pertama al-Quran adalah kitab Allah SWT yang 

mengandung firman-firman-Nya, yang diberikan kepada penutup para rasul dan nabi-Nya 

Muhammad SAW.Al-Quran seratus persen berasal dari Allah SWT, baik secara lafaz 

maupun makna. Diwahyukan oleh Allah SWT kepada rasul dan Nabi-Nya: Muhammad 

SAW, melalui wahyu al-Jaly “wahyu yang jelas“. yaitu, dengan turunnya malaikat utusan 

Allah SWT, Jibril a.s. untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada Rasulullah SAW. Yang 

manusia, bukan melalui jalan wahyu yang lain: seperti ilham, pemberian inspirasi dalam 

jiwa, melalui mimpi yang benar, atau cara lainnya.
2
Allah SWT berfirman:  

                         

 “Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayat-Nya disusun dengan rapi serta 

dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi 

Maha tahu”.(Q.S. Hud :1) 

Al-Quranditurunkan kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhalwat di gua hira pada 

malam Isnen bertepatan dengan tanggal tujuh belas Ramadhan tahun 41 dari kelahiran 
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Nabi Muhammad SAW.
3
 Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, secara 

berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau dibulatkan menjadi 23 tahun 

sewaktu Nabi masih tinggal di Makkah sebelum hijrah dan 10 tahun pada waktu beliau 

tinggal di Madinah setelah hijrah. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi, 

terkadang satu surah atau beberapa surah saja, sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai 

dengan kasus atau problem yang dihadapai beliau ditengah-tengah masyarakat.
4
Sejarah 

penghimpunan dan penulisan al-Quran dibagi menjadi lima periode, yaitu periode Nabi 

Muhammad SAW, periode Khalifah Abu Bakar, periode Khalifah ‘Usman bin Affan, 

periode penyempurnaan penulisan, dan periode pencetakan. 

Setiap turun wahyu al-Quran, Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat 

untuk mendengarkan ayat-ayat yang turun tersebut, Nabi membacakan dihadapan mereka 

dan menyuruh mereka yang pandai tulis menulis dan pandai membaca untuk 

menuliskannya. Setelah Nabi wafat dan Abu Bakar di angkat menjadi Khalifah, terjadilah 

pembangkangan terhadap Khalifah, yaitu kelompok pengekang zakat, kaum murtad, dan 

kelompok pengaku menjadi Nabi (Al-Mutanabbi‟in), diantaranya Musailamah Al-

Kadzdzab. Tiga kelompok pembangkang ini di tumpas habis oleh Khalifah dengan 

mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada tahun 12 H di 

yamamah yang menimbulkan pengorbanan besar-besaran sehingga para penghafal al-

quran wafat sebanyak 70 orang sahabat. 

Berdasarkan hal tersebut maka Umar mengusulkan agar diadakan pembukuan 

terhadap al-Quran, kemudian usulan Umar tersebut diterima oleh Khalifah Abu Bakar. 

Setelah Khalifah Abu Bakar wafat kemudian di gantikan oleh Khalifah Umar  bin 

Khattab r.a. setelah Khalifah Umar wafat kemudian digantikan oleh  Khalifah Usman bin 

Affan. Pada pemerintahan Khalifah Usman terjadi perbedaan dalam membaca al-Quran 

di kalangan para sahabat dan saling menyalahkan satu dengan yang lain, yakni setelah 

perang Armenia. 

                                                           
3
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Timbulnya perbedaan bacaan karena sahabat yang dihadapi Rasulullah tidak 

hanya terdiri dari satu suku saja, tetapi dari berbagai suku yang berbeda dan membawa 

budaya yang berbeda, karakter dan dialek yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam 

mengajarka al-Quran, Rasulullah tidak memaksakan kehendaknya, tetapi boleh di baca 

beragam asal tidak mengubah arti yang sesungguhnya.
5
Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam al-Quran, surah al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut: 

                                            

                                        

                                        

                                      

                   

 “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang 

dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) 

segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam 

dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-

batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah 

apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara 

kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka 

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, 

tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan 

kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar 
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pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
6
 

  

Sahabat-sahabat Nabi terdiri dari beberapa golongan. Tiap-tiap golongan itu 

mempunyai lahjah (bunyi suara, atau sebutan), yang berlainan satu sama lainnya. 

Memaksa mereka menyebut pembacaan atau membunyikannya dengan lahjah yang tidak 

mereka biasakan, suatu hal yang menyukarkan. Maka untuk mewujudkan kemudahan, 

Allah SWT yang Maha Bijaksana menurunkan lahjah-lahjah yang biasa dipakai oleh 

golongan Quraisy dan golongan-golongan yang lain di tanah ‘Arab. Oleh karena 

demikian, hasillah bagi al-Quran beberapa rupa (macam) bunyi lahjah. Bunyi lahjah yang 

biasa di pakai di tanah ‘Arab, ada tujuh macam. Di samping itu ada beberapa lahjah lagi. 

Sahabat-sahabat Nabi menerima al-Quran dari Nabi menurut lahjah bahasa golongannya. 

Dan masing-masing mereka meriwayatkan al-Quran menurut lahjah mereka sendiri.Ada 

yang berpendapat bahwa berlaianan qira’at diterima dari wahyu. Sebahagian ahli tahqiq 

berpendapat, bahwa berlaian qira’at itu bukan diterima dari wahyu tetapi hasil sendirinya 

dari perbedaan lahjah yang disebut oleh masing-masing golongan ‘Arab. 

Secara etimologis, lafadz qira’at merupakan bentuk masdar dari (قراء), yang artinya 

bacaan. Sedangkan secara terminologis, terdapat berbagai ungkapan atau redaksi yang 

dikemukakan oleh para ulama, sehubungan dengan pengertian qira’at ini, sebagai contoh 

penulis cantumkan pendapat al-Dimyati sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi al-

Fadli sebagai berikut : 

علم يعرف منو اتفاق النا قلني لكتاب اهلل تعاىل واختالفهم ىف احلذف واالثبات والتحريك والتسكني والفصل والوصل وغري ذلك من ىيءة 
 النطق واالبدال وغريه من حيث السماع القراة

“Qiraat yaitu: suatu ilmu untuk mmengetahui cara pengucapan untuk mengetahui cara 

pengucapan lafaz-lafaz al-Quran, baik yang disepakati maupun di ikhtilaf-kan oleh para 

ahli qiraat, seperti haz (membuang huruf), isbat (menetapkan hururf), tahrik (memberi 

harokat), taskin (memberi tanda sukun), fashl (memisahkan huruf), washl 
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(menyambungkan huruf), ibdal (menggantikan huruf atau lafaz tertentu), dan l;ain-lain 

yang diperoleh melalui indra pendengaran”.
7
 

Sebagaimana diketahui,penurunan al-Quran dilakukan secara berangsur-angsur. 

Al-Quran juga diturunkan dalam tujuh hururf. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan 

oleh Imam Al-Bukhori dalam hadist berikut: 

َثِِن ُعب َ  َثِِن ُعَقْيٌل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َحدَّ َثِِن اللَّْيُث قَاَل َحدَّ ثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ قَاَل َحدَّ رضى اهلل عنهما  - ْيُد اللَِّو ْبُن َعْبِد اللَِّو َ ََّّ اْبَن َعبَّاسٍ َحدَّ
ثَُو َ ََّّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  قَاَل  ََْسَتزِيُدُه َويَزِيُدِِن َحَّتَّ انْ تَ َهى ِإىَل » َحدَّ ََْحُرفٍ ََقْ َرََِِن ِجْْبِيُل َعَلى َحْرٍف فَ رَاَجْعُتُو ، فَ َلْم َََزْل  َعِة  « َسب ْ  

“Sa‟id bin Ufair telah menceritakan kepada kami, bahwa dia berkata, Al-Laits telah 

menceritakan kepadaku, dia berkata, „Uqail telah menceritakan kepadaku dari Ibnu 

Syihab, dia berkata bahwa „Ubaidullah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku 

bahwa Ibnu Abbas r.a. menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW berkata : Jibril 

telah membacakan (al-Quran) kepadaku dengan satu huruf, maka aku membaca dengan 

huruf tersebut dan setiap kali aku meminta tambahan kepadanya, lalu ia menambahkan 

kepdaku sehingga terkumpul tujuh huruf”
8
 

Bacaan al-Quran dalam tujuh huruf telah terkandung dalam Mushaf Usmani yang 

dikumpulkan dan disusun di zaman Saidina Usman r.a. Abdul Mun’im al-Namr ketika 

menjelasakan tentang pengertian tujuh huruf menjelasakan seperti berikut : 

قبيلة اىل قبيلة يف نطق بعض الكلمات فانزل اهلل هبا القرا َّ وا باح للعرب ا َّ ينطقوا هبذه  ا َّ املراد با الحرف السبعة ىو اهلجات الليت ختتلف من
 الكلمات حسب ما تيسر هلم دو َّ اختالف با املعِن

“Sesungguhnya yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah lahjah atau dialek yang 

berada antara satu kabilah dengan kabilah yang laindikalangan bangsa arab dalam 

mengucapkan sebagian kalimat-kalimat al-Quran. Maka dengan pengertian inilah Al-

Quran diturunkan. Maka bangsa arab dibolehkan membaca kalimat al-Quran sesuai 

dengan dialek bahasa mereka tanpa merusak arrtinya”
9
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Penurunan al-Quran dalam tujuh huruf telah menimbulkan perbedaan bacaan 

ketika al-Quran dibaca. Perbedaan bacaan ini didalam ulum al-Quran dekenal dengan 

nama qira‟at. Oleh karena orang awam telah terbiasa dengan hanya satu versi qira’at 

saja, yakni qira’at yang diriwayatkan oleh Hafsh bin Sulaiman (w.180 H). Maka mereka 

jarang menyadari bahwa perbedaan qira’at memberi pengaruh yang besar terhadap 

berbagai ilmu-ilmu agama seperti ushul fiqh, hadist, fiqh dan ulum al-Quran. Ilmu tafsir 

khususnya, adalah salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perbedaan qira’at. 

Di antara tokohyang menjelaskan persoalan qira’at adalah Al-Zamakhsyari dalam 

kitab tafsirnya: al-Kasyssyaf,Imam Al-Zamakhsyari adalah pengarang kitab tafsir al-

Kasyssyaf , Nama aslinya „Abd al-Qasim Jar-Allah Mahmud ibn „Umaribn Muhammad 

Al-Zamakhsyari.
10

 Beliau salah satu tokoh madzhab Mu‟tazilah Yang  lahir pada tanggal 

27 Rajab 467 H/8 Maret 1057 M di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawarizm 

(Turkistan).
11

 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan cantumkan secara singkat pandangan Al-

Zamakhsyari tentang qira’at. Misalnya kasus wudhu’ yang tertera dalam Surah al-Maidah 

ayat enam sebagai berikut : 

                                        

                                        

                                     

                                           

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka 

basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, 
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dan jika kamu sakitatau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) 

atau menyentuhperempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah 

dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. 

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu” bersyukur. 

Ayatdiatas terdapat perbedaan qira’at pada kalimat  َْواَْرُجَلُكم Imam Az-Zamakhsyari 

menukilkan sebagai berikut: boleh dibaca dengan memberikan baris nasab pada huruf 

“Lam” pada kata  َْواَْرُجَلُكمini menunjukkan dalil atas wajibnya membasuh kaki sampai mata 

hari kaki. Maka jika engaku bertanya, bagaimana jika diberikan baris “Jarh” (Kasrah) 

pada kalimat  َْواَْرُجَلُكمmakaberubahmenjadi َْواَْرُجِلُكم.Apakah ia akan masuk  pada hukum 

mengusap? Maka aku menjawab, kata “ ُااَْلَْرُجل” adalah salah satu perkara yang wajib 

dibasuh dengan menyampaikan air padanya (matahari kaki). Jika kata  ُْجِلُكمْ َواَر  di „Athab-

kan kepada kata َْورُاُْوِسُكم aku menduga akan jatuh kepada tiga yang ter-usap bukan yang di-

usap. Maka aku menekankan wajib dibasuh agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. 

Dari ayat diatas terdapat perbedaan qira’at, akan tetapi beliau tidak memberikan 

riwayat-riwayat yang terkait dengan qira’at tersebut. Akan  tetapi tanggapan yang ia 

berikan berbeda ketika menjelaskan wajah qira’at yang berbeda. Contohnya ketika 

memberikan tanggapan perbedaan qira’at dalam surah al-Iklash ayat 1 sebagai berikut: 

         

 “Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.” 

Pada ayat ini terdapat perbedaat qira‟at yakni terletak  pada huruf dal pada 

kalimat َحدٌ اَ  . Ibnu katsir, Nafi’, Asim, Ibnu Amir,Hamzah dan al-Kisa’i membacanya 

dengan tanwin dhammah  ٌَاَحدsementara Abu Amr lebih berpihak pada bacaan yang 
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mensukunkanhuruf dal ْ12.َاَحد
Sementara dalam tafsir al-Kasyssyaf, Imam Az-

Zamakhsyarimencantumkan beberapa qira‟at diantaranya qira‟at  Abdullah Bin Ubay 

dengan bacaan  َُواهلُل َاَحدٌ ى tanpa mencantumkan kata  ُلْ ق begitupula dengan bacaan yang 

diriwayatkan oleh al-Amasy dengan bacaan 13.ُقْل ُىَواهللُ اْلَواِحٌد
 

Seterusnya beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan bacaan 

tersebut lalu menafsirkannya. Kemudiancontoh qira’at yang berkaitan 

darisegipengucapanlafazketika menafsirkan ayat-ayat yang mempunyai wajah qira’at 

yang berbeda.Sebagaimana yang tertera dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 106 

sebagai berikut: 

                                      

 “ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, 

Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah 

kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” 

Dari ayat di atas terdapat perbedaan qira’at pada kalimat  َْمانَ ْنَسخ beliau menjelaskan 

dengan wajah qira’at yang berbeda sebagai berikut: dan dibaca juga dengan  َْمانُ ْنَسخ dengan 

men-dhammah-kan huruf “nun”nya dari kalimat  َاَْنَسخ dan boleh dibaca dengan 14.نُ ْنَسائَ َها
 

Yang berarti menangguhkan. Seterusnya beliau menjelaskan riwayat-riwayat yang terkait 

dengan qira’at tersebut. 

Dari contoh diatas, perbedaan qira’at yang yang ditanggapi oleh Imam Az-

Zamkhsyari berbeda dengan mufassir lain. Kasus wudhu misalnya, Ibn Katsir 

menanggapi perbedaan qira’at dengan memberikan riwayat-riwayat yang terkait dengan 

bacaan tersebut kemudian menafsirkannya.Sementara Imam Az-Zamakhsyari lebih 
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Ibnu Mujahid, Kitab al-Sab‟ah Fi al-Qiraat ( Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t ), hlm. 298 
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mendahulukan pendapatnya tentang bagaimana hukum berwudhu’ tanpa memberikan 

riwayat-riwayat yang terkait dengan bacaan tersebut. 

Sesuai dengan paham yang dianutnya, tafsir   al-Kasyssyaf disusun Imam Az-

Zamakhsyari dengan bernafaskani‟tizali. Oleh karena itu tidak heran kalau dalam 

menafsirkan al-Qur’an Imam Az-Zamakhsyari cenderung mengandalkan rasio yang 

sering disebut dengan tafsir bi ar-ra‟yi.
15

Tafsir al-Kasyssyaf adalah salah satu buah pena 

Imam Az-Zamakhsyari yang ditulis selama tiga tahun di Makkah al-Mukarramah atas 

permintaan Abu Hasan.  Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang banyak 

beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu kitab tafsir yang 

penafsirannya didasarkan atas pandangan Mu'tazilah, Ia dijadikan corong oleh kalangan 

Mu‟tazilah untuk menyuarakan fatwa-fatwa rasionalnya. Al-Fadhil Ibnu ‘Asyur 

berpendapat bahwa al-Kasysyaf ditulis antara lain untuk menaikkan kedudukan 

Mu‟tazilah sebagai kelompok yang menguasai balaghah dan ta’wil. 

Pengarangnya memberikan dua sifat dan dia sebutkan kedua sifat itu tanpa ragu. 

Sifat pertama adalah tafsir yang beraliran mazhab Mu‟tazilah. Bahkan, pengarangnya 

sendiri sampai mengatakan: “Apabila kamu ingin minta izin dengan pengarang al-

Kasyssyaf ini maka sebutlah namanya dengan Abu al-Qasim al-Mu‟tazili”. Sifat kedua 

yang dimiliki tafsir ini adalah keutamaan dalam nilai bahasa ‘Arab, baik dari segi I’zaj al-

Quran, Balaghah, dan Fashahah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh. Dengan menyajikan penelitian yangdiberi judul“WAJAH QIRA’AT DALAM 

AL-QURAN SURAH AL-BAQARAH MENURUT TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA 

AL-ZAMAKHSYARI” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Penulis merasa tertarik dengan metode Al-Zamakhsyari dalam mengungkap 

perbedaan qira’at. 

                                                           
15

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), halaman. 13. 
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2. Sebagaimana penulis ketahui, bahwa Al-Zamakhsyari adalah golongan 

Mu‟tazilah. Penulis ingin menelusuri kemungkinan adanya perbedaan qira’at 

karena faham yang dianutnya. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk mengelakkan kontradiksi antara pemahaman  pembaca dengan kajian 

penulis, penulis merasa perlu untuk mendepenisikan secara ringkas aspek-aspek 

penelitian yang dilakukan. 

1. Wajah : dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajah, diartiakan dengan dua 

pengertian. 

a. Manusia : (1). Bagian depn dari kepala, (2) tokoh ( pemain dan sebagainya ), 

(3) apa yang tampak lebih dulu 

b. Buku : (a) apa yang tampak dari dalam dan luar sebuah buku ( rupa, bentuk, 

ukuran, tata huruf, gambar, dsb ), (b) sampul sebuah buku.
16

 

 

2. Qira’at:secara bahasa berarti bacaan, yaitu membaca al-Quran. Adapun menurut 

istilah, qira’at adalah ilmu yang mempelajari tata cara menyampaikan/membaca 

kalimat-kalimat al-Quran dan perbedaan-perbedaan yang disandarkan kepada 

orang-orang yang menukilnya. Tetapi perbedaan yang dimaksudkan dalam 

pembahasan kali ini adalah qira’at yang diperdebatkan para ulama yaknibacaan 

al-Quran riwayat Hafs dari Imam Ashim yang sering dipakai oleh masyarakat 

Islam secara umum. 

3. Kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir al-

Kasyssyafkarangan Imam Az-Zamakhsyari terbitan Dar al-Kotob al-Ilmiyah 

beirut lubnan tahun 1427 H/2006 M 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun kajian dalam Surah al-Baqarah ini terletak pada 15 ayat, yakni :ayat : 5, 

10, 15, 20, 30, 36, 98, 106, 143,197, 222, 233, 238,259, 282. 
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Untuk mewujudkan hasil yang komprehensip dan terarah dengan latar belakang di 

atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana wajah qira’at yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 

menurut tafsir Al-Kasysysaf karya Al-Zamakhsyari? 

2. Bagaimana tanggapan Al-Zamakhsyari terhadap wajah qira’at yang terdapat 

dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? 

  

E. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui wajah qira’at dalam Al-Quran surah Al-baqarah 

menurut tafsir Al-Kasysyaf karya Al-Zamkhsyari  

b. Untuk mengetahui tanggapan Al-Zamakhsyari terhadap wajah qira’at 

dalam Al-Quran surah Al-Baqarah  

2. Kegunaan penelitian ini di lakukan adalah  

Untuk mengenal lebih jauh sosokAl-Zamkhsyari dan kitab tafsirnya, serta 

kemampuan beliau dalam menanggapiperbedaan qira’at. Kemudian, penelitian ini 

diharapkan mampu menarik para peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut yang berkitan dengan tema yang dibahas. 

F. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghilangkan terjadinya kehawatiran terhadap suatu kajian, tinjauan 

pustaka merupakan hal yang sangat penting. Hal ini di lakukan agar terhindar dari bentuk 

daur ulang, plagiasi serta duplikasi.
17

 Maka sebelum lebih jauh melangkah penulis telah 

melakukan penelusuran terhadap berbagai karya yang mengkaji masalah qira’atlebih 

khusus pada kajian ini atau semacam yang mirip dengannya. Diantaranya adalah : 

1. Hasanuddin AF, dengan judul disertasi “ Anatomi al-Quran : Perbedaan Qira‟at 

Dan Pengaruhnya Terhadadap Istinbath Hukum Dalam Al-Quran”. Kemudian 

judul disertasi tersebut sudah dibukukan dan di terbitkan di Jakarta Raja Grafindo 

Persada pada Tahun 1995. Dalam buku tersebut, penulis menggambarkan secara 
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umum tentang penggunaan qira’at dan pengaruhnya terhadap istinbath hukum 

disertaikomentar-komentar mazhab yang empat (Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan 

Hanafi).
18

 

2. Muhammad Kamil Bin Ralib, dengan judul skripsi “ Pendapat Imam Ibnu Katsir 

Dalam Mengungkap Perbedaan Qira‟at Terhadap penafsiran Juz I al-Quran “. 

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagimana cara Imam Ibnu Katsir dalam 

memberikan pendapatnya terhadap perbedaan qira’at.
19

 

3. Khairunnas Jamal, dengan judul “ Qira‟at Imam Ashim “. Di dalam buku tersebut 

di muat berbagai macam permasalahan yaitu mulai dari definisi Al-Qur’an, 

turunnya Al-Qur’an dengan tujuh huruf, sampai kepada pokok kajian yakni 

qira’at imam ashim.
20

 

4. Ade Jamarudin & Afrizal Nur, dengan judul “ Epistimologi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an 

“. Penelitian penulis yang berkaitan dengan judul buku tersebut, terdapat pada 

bab dua dan tiga yakni: wahyu, turunnya Al-Qur’an dan Al-Qur’an turun atas 

tujuh huruf dan pengumpulan dan penulisan Al-Qur’an.
21

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini dapat dikategorikan  kedalam jenis penelitian kepustakaan (library 

research), karena objek material penelitian ini adalah tafsir al-Kasyssyaf karya Imam az-

Zamakhsyari. Disamping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif-kritis yaitu dengan 

mengumpulkan data yang telah ada, kemudian menjelaskan dan menganalisanya dengan 

pendekatanpembahasan yang berkaitan dengan qira’at. Metode deskriptif-analitisadalah 

metode yang berusaha memaparkan apa adanya terhadap apa yang dimaksud dalam kitab 

tafsir al-Kasyssyaf dengan cara mempresentasikan menurut bahasa penulis
22

. Analisis ini 

merupakan cerminan dari pemahaman penulis terhadap kitab tafsir al-Kasyssyaf  karya 

Imam az-Zamakhsyari. Sedangkan untuk memetakan bentuk tipologi/corak, karakteristik, 
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metode dan pendekatan penafsiran yang dimuat dalam tafsir al-Kasyssyaf, penulis 

menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Islah Gusmian, yaitu secara garis besar 

penelitian dipetakan menjadi dua aspek: pertama, aspek penulisan kitab tafsir al-

Kasyssyaf.
23

 Tujuannya menjadikan peneliti mampu mengurai secara bentuk penulisan 

kitab tafsir. Kedua, aspek metodologi tafsir al-Kasyssyaf, aspek ini ditekankan mampu 

menjelaskan metode, corak, dan pendekatan yang digunakan Imam al-Zamakhsyari, serta 

karakteristik yang dimilikinya. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian: data primer dan data 

skunder. Sumber data primer berupa tafsir al-Kasyssyaf yang dikarang Imam az-

Zamakhsyari. Sedangkan data skunder, yaitu semua buku-buku yang dianggap 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, baik secara langsung atau tidak langsung. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka penulis membagi alur kajiannya 

kedalam 5 bab. Bab I berisi pendahuluan. Didalamnya mencakup pembahasan terkait 

arah dan acuan penulisan skiripsi yang meliputi: latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah,rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas pandangan ulama terhadap qira’at. Meliputi : defenisi dan 

hakikat qira’at, latar belakang timbulnya perbedaan qira’at, pendapat ulama mengenai 

ahrufus sab’ah, dan implikasi perbedaan qira’at dalam penafsiran al-Quran. 

Bab III membicarakan biografi Al-Zamakhsyari meliputi: riwayat hidup Al-

Zamakhsyari, karya-karya Al-Zamakhsyari, mengenal tafsir al-Kasysyaf, menelusuri 

pemahamannya tentang Mu‟tazilah, kemudian pandangan ulama terhadap Al-

Zamakhsyari. 

Bab IV membahas wajah qira’at dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menurut tafsir 

Al-Kasysyaf karya Al-Zamakhsyari, dan analisa penulis terhadap wajah qira’at dalam Al-

Quran surah Al-Baqarah menurut tafsir Al-Kasysyaf 
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Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah sebelumnya dan diakhiri saran-saran 

konstruktif bagi penelitian lebih lanjut. 

 


