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 ain ‘ koma terbalik ( di atas)‘ ع

 ghain gh ge dan ha غ
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 fa‘ f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك
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 mim m Em م

 Nun n En ن

 Wawu w We و

 ha’ h H هـ
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 ya' y Ye ي
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 ditulis  muta’addidah متعددة

 ditulis ‘iddah عدة
 

 

III. Ta’ Marbutah  diakhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h  

 ditulis  H}ikmah حكمة

  ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila 
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  kasrah ditulis I 

  d{ammah ditulis u   

 

V. Vokal Panjang 

1 FATHAH  +  ALIF 

 جاهلية
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a> 

Ja>hiliyah  

2 FATHAH  +  YA’MATI 

 تنسى
ditulis  

ditulis 

a> 

Tansa>  

3 FATHAH  +  YA’MATI 

 كرمي
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i> 

Kari>m  
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Au 
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VIII. Kata sandang alif lam yang diikuti huruf Qomariyyah dan Syamsiyyah 
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 ditulis al-Qiya>s القياس
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya 

الفروض ذوى    ditulis  Z|awī  al-Furu>d{ 

 ditulis Ahl  al-Sunnah  السنة اهل  

 

X. Penulisan kata singkatan ditulis sebagai berikut: 

تعاىل و سبحانه  ditulis  Swt. 

مسل و عليه هللا صلى  ditulis Saw. 
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ABSTRAK 

 

Alvysoni Madyan (2019): Konsep Penciptaan Nabi Adam As. Menurut al-Qur’an 

 

Penelitian ini membahas mengenai konsep penciptaan Nabi Adam As. 

yang sampai saat ini masih debatable di kalangan para ilmuan. Perbincangan 

yang kerap kali muncul adalah mengenai asal-muasal penciptaannya hingga pada 

esensi keberadaannya di muka bumi. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai counter 
terhadap teori-teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep 

penciptaan Nabi A>dam As. secara komprehensif, mulai dari pra-penciptaan 

hingga pada hikmah penciptaanya. Kajian terhadap konsep penciptaan Nabi 

A>dam As. ini didasarkan pada penafsiran yang dilakukan oleh Al-Tabari dan Ibnu 

Katsi>r. Adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik dengan 

pendekatan teori tafsi>r bi al-ma’tsu>r.  

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa menurut Al-T{abari dan Ibnu 

Katsi>r, penciptaan Nabi Adam As. disambut oleh status kemuliaannya di antara 

seluruh makhluk. Kemuliaan tersebut bahkan melebihi kemuliaan para malaikat. 

Seiring dengan kemuliaan tersebut, dilimpahkan pula tugas yang besar, yakni 

sebagai sosok pemakmur di muka bumi. Terdapat \ banyak pelajaran dan hikmah 

yang dapat diperoleh dalam setiap rangkaian kisah yang dimuat dalam ayat-ayat 

terkait. Pelajaran dan hikmah mengingatkan kita akan esensi keberadaan manusia 

secara umum. Dari apa manusia diciptakan, dengan apa dia diciptakan dan untuk 

apa dia diciptakan. Selain itu, konsepsi penciptaan Nabi Adam As. mengingatkan 

kita untuk bersyukur dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan di atas bumi 

ini.  

 

 

Kata kunci: Nabi Adam As., Tafsir, Al-Tabari, Ibnu Katsir. 
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ABSTRACT 

 

Alvysoni Madyan (2019): The Concept of Creation of the Prophet Adam As.  

Qur’an 

 

This research discusses the concept of creation of the Prophet Adam. which until 

now is still debatable among scientists. The conversation that often arises is 

about the origin of his creation to the essence of his existence on the earth. 

The purpose of this research is not intended as a counter to existing theories. 

This study aims to examine the concept of creation of the Prophet A>dam As. 

comprehensively, starting from the pre-creation to the wisdom of his creator. 

Study of the concept of creation of the Prophet A>dam As. this is based on the 

interpretation made by Al-T{abari and Ibn Katsi>r. The method used is a thematic 

interpretation method with the theory of interpretation approach bi al-ma’tsu>r. 

The results of this study found that according to Al-T{abari and Ibn Katsi>r, the 

creation of Prophet Adam As. welcomed by the status of glory among all beings. 

The glory even exceeds the glory of the angels. Along with the glory, also 

delegated a great task, namely as a figure of prosperity on earth. There are many 

lessons that can be obtained in each series of stories contained in related verses. 

The lessons remind us of the essence of human existence in general. From what 

man was created, with what he was created and for what he was created. In 

addition, the conception of the creation of the Prophet Adam As. reminds us to 

be grateful and be careful in living life on this earth. 

 

 

Keywords: Prophet Adam As., Tafsir, Al-Tabari, Ibn Kathir. 
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 ملّخص

 

 ي القرأنف السالم عليه آدم النبي خلق مفهوم(: 9102) مدين ألفيسوني

 

. العلماء بين للنقاش قابلة تزال ال اآلن حتى التي آدم النبي خلق مفهوم البحث هذا يناقش

 .األرض على وجودها جوهر إلى إنشائها أصل حول تنشأ ما غالبا التي المحادثة

 دراسة إلى الدراسة هذه تهدف. الموجودة النظريات عكس هو البحث هذا من الغرض ليس

 حكمة وحتى الخلق قبل ما مرحلة من بدًءا ، شامل بشكل السالم عليه آدم النبي إنشاء مفهوم

 الطباري قدمه الذي التفسير على يعتمد هذا السالم عليه آدم النبي خلق مفهوم دراسة. خالقه

 التفسير مقاربة نظرية مع موضوعية تفسير طريقة هي المستخدمة الطريقة. كثير ابن و

  .بالمأثور

 عليه آدم النبي خلق فقد ، كثير ابن و الطباري قاله لما وفقًا أنه الدراسة هذه نتائج وجدت

 جنب إلى جنبا. المالئكة مجد يتجاوز المجد. الكائنات جميع بين المجد بمكانة رحب السالم

 العديد هناك. األرض وجه على الرخاء شخصية وهي ، كبيرة مهمة فوض كما ، المجد مع

 ذات اآليات في الواردة القصص من سلسلة كل في عليها الحصول مكني التي الدروس من

 وما ، اإلنسان خلق ماذا من. عام بشكل اإلنساني الوجود بجوهر الدروس تذكرنا. الصلة

 نكون أن يذكرنا السالم عليه آدم النبي خلق مفهوم فإن ، ذلك إلى باإلضافة. خلقه وما خلقه

 .األرض هذه ىعل الحية الحياة في والحذر ممتنين

 

 

 كثير ابن ، الطباري ، تفسير ، السالم عليه آدم النبي: المفتاحية الكلمات
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Status Nabi A>dam As. sebagai manusia pertama di bumi hingga 

saat ini masih debatable di kalangan para ilmuwan. Sebagian menyatakan 

bahwa ia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Swt. dan 

sebagian lainnya berpendapat bahwa telah ada makhluk lain sebelumnya 

yang mendiami bumi.1  

Sebagai makhluk yang selalu ingin tahu2, manusia berupaya 

mengkaji dan menelaah segala sangkut-paut tentang nenek moyang3 

seluruh umat manusia ini. Oleh karenanya banyak penelitian dan kajian-

kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuan eropa yang membahas asal-

usul Nabi A>dam As. terutama kajian mengenai teori penciptaannya.  

Salah satu yang paling fenomenal dari kajian tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Charles Darwin, seorang sejarawan barat, 

                                                           
1 Abdul Shabur Syahin, Adam Bukan Manusia Pertama? (Mitos Atau Realita), (Jakarta: 

Republika, 2008), hlm. 10-15. 
2 Sifat ingin tahu manusia disebut sebagai kuriositas. Lebih lanjut silahkan rujuk  Dewi 

Yuantita, Ilmu Alamiah Dasar Manusia (ppt), staff.uny.ac.id. diakses pada 20 Oktober 2019 

Pukul 22:10. 
3 Istilah yang disematkan pada Nabi A>dam As. sebagai nenek moyangnya manusia 

adalah “aba> al-basyar”, seperti dalam.. 
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dengan mengusung Teori Evolusi yang dimuat dalam bukunya On The 

Origin of The Species. 

Kontroversi terhadap kajian yang dilakukan Darwin hingga saat 

ini belum menyentuh titik temu. Secara garis besar, tanggapan terhadap 

teori ini masih menuai pro dan kontra. 

Kendati demikian, secara umum seluruh umat muslim di dunia 

dengan berbagai macam latar belakang bangsa, suku, dan ras sepakat 

bahwa semua manusia yang ada di dunia ini adalah anak-keturunan Nabi 

A>dam As. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

dalam al-Qur’an dan sunnah.  

Allah Swt. dalam beberapa ayat al-Qur’an menyeru manusia 

dengan seruan “ya> bani> a>dam”, selain sebutan al-na>s, al-insa>n, dan al-

basyar. Redaksi tersebut dapat ditemukan pada beberapa ayat berikut: 

 َعْنُهَما َيْنِزعُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  أََبَوْيُكمْ  أَْخَرجَ  َكَما الشَّْيَطانُ  يَْفِتنَنَُّكمُ  َل  آَدَمَ  بَِني يَا

 إِنَّا تََرْونَُهمْ  َل  َحْيثُ  ِمنْ  َوقَِبيلُهُ  ُهوَ  يََراُكمْ  إِنَّهُ  َسْوآَِتِهَما َماِليُِرَيهُ  ِلبَاَسُهَما

  يُْؤِمنُونَ  َل  ِللَِّذينَ  أَْوِليَاءَ  الشَّيَاِطينَ  َجعَْلنَا

“Hai anak Adam! janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh 

syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, 

ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada 

keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat 

kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. 
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Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-

pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman” (Qs. al-A’ra>f: 27)4 

ا آَدَمَ  َبنِي يَا  َوأَْصلَحَ  اتََّقى َفَمنِ  آَيَاتِي َعلَْيُكمْ  يَقُصُّونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسل   يَأِْتيَنَُّكمْ  إِمَّ

  َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَل  مْ َعلَْيهِ  َخْوف   فََل 

“Hai  anak Adam! jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu 

yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang 

bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Qs. al-A’ra>f: 35)5 

Begitu pula Rasulullah Saw. dalam beberapa hadits menyeru 

manusia dengan seruan “ya> ibna a>dam!” seperti beberapa hadits berikut: 

دُ  َحْرب   ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّثَنِي ِ  دِ َعبْ  ْبنُ  َوُمَحمَّ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  َحدَّثَنَا قَاَل  نَُمْير   ْبنِ  اّللَّ

نَادِ  أَبِي َعنْ  ُعيَْينَةَ  ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  بِهِ  يَْبلُغُ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  اْْلَْعَرجِ  َعنْ  الز ِ  اّللَّ

ُ  قَالَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َوقَالَ  َعلَْيكَ  أُْنِفقْ  أَْنِفقْ  آدَمَ  اْبنَ  يَا َوتَعَالَى تَبَاَركَ  اّللَّ

ِ  يَِمينُ  اءُ  َمْْلنُ  نَُمْير   اْبنُ  َوقَالَ  َمْْلَى اّللَّ  اللَّْيلَ  َشْيء   يَِغيُضَها َل  َسحَّ

 (8561: مسلم رواه)َوالنََّهارَ 

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Muhammad 

bin Abdullah bin Numair keduanya berkata, Telah menceritakan kepada 

kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 

hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam, berinfaklah 

kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu.'" Beliau juga 

bersabda: "Pemberian Allah selalu melimpah." Ibnu Numair berkata, 

                                                           
4 Keseluruhan terjemaj al-Qur’an di dalam penelitian ini merujuk pada terjemah Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1989), hlm. 224. 
5 Ibid. hlm. 225. 
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"Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun mengalir siang 

dan malam." H.R: Muslim no.1658) 6 

 َمْكُحول   َعنْ  اْلعَِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اْلَوِليدُ  َحدَّثَنَا ُرَشْيد   ْبنُ  دَاُودُ  َحدَّثَنَا

ةَ  ْبنِ  َكِثيرِ  َعنْ  ار   ْبنِ  نَُعْيمِ  َعنْ  َشَجَرةَ  أَِبي ُمرَّ ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  قَالَ  َهمَّ  اّللَّ

ُ  َصلَّى ُ  يَقُولُ  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَّ  ِمنْ  تُْعِجْزنِي َل  آدَمَ  اْبنَ  يَا َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ

لِ  فِي َرَكعَات   أَْربَعِ   (8901: داود أبو رواه)آِخَرهُ  أَْكِفكَ  َنَهاِركَ  أَوَّ

“Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid telah 

menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Abdul Aziz dari 

Makhul dari Katsir bin Murrah Abu Syajarah dari Nu'aim bin Hammar dia 

berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Allah 'azza wajalla berfirman; Wahai anak Adam, janganlah kamu 

meninggalkan-Ku dari empat raka'at pada permulaan siang, niscaya aku 

akan mencukupi kebutuhanmu di sore hari." )H.R. Abu Daud: 1097)7 

Penelitian yang penulis lakukan tidak dimaksudkan sebagai counter 

terhadap teori-teori yang ada. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

ketertarikan penulis untuk mengkaji konsep penciptaan Nabi A>dam As. 

secara komprehensif, mulai dari pra-penciptaan hingga pada hikmah 

penciptaanya.  

Sejarah dan informasi terkait hal ini banyak terdapat dalam al-

Qur’an dan hadits Nabi Saw. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya 

informasi tersebut dikaji dan ditelaah dengan kaidah-kaidah dan metode 

penafsiran yang benar. Dengan demikian, salah satu fungsi al-Qur’an 

                                                           
6 S{ah{i>h{ Muslim No. 1658, dalam software Lidwa Pustaka , diproduksi oleh Lidwa 

Pustaka I-Software. 
7 Sunan Abu Daud No. 1097, dalam software Lidwa Pustaka , diproduksi oleh Lidwa 

Pustaka I-Software. 
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sebagai penjelas dari petunjuk (bayyinah mi al-huda)8 dapat diwujudkan 

dan  diambil hikmah serta pelajaran untuk kehidupan masa sekarang dan 

akan datang. 

Upaya memahami dan menelaah informasi yang terdapat dalam 

ayat-ayat al-Qur’an terkait konsep penciptaan Nabi A>dam As. ini 

didasarkan pada penafsiran yang dilakukan oleh ulama tafsir. Penulis 

memilih penafsiran al-Tabari dalam kitab “al-Ja>mi’ al-Bayan ‘an Ta’wi>l 

A>yi al-Qur’an” dan penafsiran Ibnu Katsi>r dalam kitab “Tafsi>r al-Qur’an 

al-‘Az{i>m”. Kedua ulama tafsir ini dinilai memiliki kredibilitas yang 

mumpuni dalam bidang tafsir dan merupakan tokoh yang representatif 

dari penafsiran dengan corak tafsi>r bi al-ma’tsu>r.9 

Penafsiran secara bi al-ma’tsu>r merupakan solusi tunggal dalam 

upaya menafsirkan ayat-ayat terkait konsep penciptaan Nabi A>dam As. 

al-Dzahabi menerangkan bahwa terdapat beberapa kriteria ayat dalam al-

Qur’an yang penafsirannya hanya dilakukan secara bi al-ma’tsurr saja, 

sementara penafsiran secara bi al-ra’yi tidak mungkin untuk dilakukan.10  

Kriteria tersebut di antaranya adalah ayat-ayat yang berbicara 

tentang kejadian yang sudah sangat lama terjadi jauh sebelum al-Qur’an 

diturunkan.11 Termasuk dalam kriteria ini adalah ayat-ayat yang 

                                                           
8 Silahkan rujuk Qs. Al-Baqarah: 285. 
9 Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli 

Tafsir, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 69-70 
10 Muhammad Husain Al-Dzahabi, Al-Tafsi>r Wa  Al-Mufassiru>n, (Beirut: Da>r al-Kutub, 

1984), jilid 1, hlm. 113. 
11 Ibid.  
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berkenaan dengan penciptaan Nabi A>dam As. Cara menafsirkannya 

adalah dengan menggali informasi riwayat-riwayat yang hanya terdapat 

dalam penjelasan tafsi>r bi al-ma’tsu>r.  

Salah satu penerapannya adalah penafsiran Al-T{abari yang 

menjelaskan bahwa Allah Swt. mengungkapkan keutamaan Nabi A>dam 

As. yang tidak dimiliki oleh para malaikat pada ayat selanjutnya dalam 

rangkaian kisah penciptaan Nabi A>dam As. Keutamaan ini juga menjadi 

dasar kriteria sehingga ia dianggap mampu untuk menjadi khalifah. 

Pembahasan ini akan menjadi menarik karena di dalamnya terdapat 

ungkapan secara eksplisit terkait potensi dan keutamaan Nabi A>dam As. 

beserta keturunannya sebagai makhluk yang paling sempurna 

penciptaaannya (fi> ah{sani taqwi>m); 

ْنَسانَ  َخلَْقنَا لَقَدْ    تَْقِويم   أَْحَسنِ  فِي اْْلِ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya “ (Qs. Al-Ti>n: 4)  

Secara rinci Allah Swt. melanjutkan kisah penciptaan Nabi A>dam 

As. dalam Qs. Al-Baqarah: 31-33: 

 بِأَْسَماءِ  أَْنبِئُونِي فَقَالَ  اْلَمَلِئَكةِ  َعلَى َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  ُكلََّها اْْلَْسَماءَ  دَمَ آَ  َوَعلَّمَ 

  َصاِدقِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َهُؤَلءِ 

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
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berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!" (Qs. Al-Baqarah: 31) 

Allah mengajarkan kepada Nabi A>dam As. nama-nama segala 

sesuatu; ini gunung, ini anak kuda, ini unta, ini jin, ini binatang buas, 

sehingga Nabi A>dam As. pun mengetahui seluruh nama benda.12 

Terkait nama-nama apa saja yang dimaksud dalam ayat ini, berupa 

pengajaran Allah kepada Nabi A>dam As, Ibnu Katsi>r menghimpun 

beberapa pendapat ahli tafsir, di antaranya; 

Ibnu Katsi>r menukil riwayat  Al-Saddi dari Ibnu Abbas ia 

mengatakan bahwa Allah Swt. mengajarkan kepada A>dam nama-nama 

semua anaknya seorang demi seorang, dan nama-nama seluruh hewan, 

misalnya ini keledai, ini unta, ini kuda, dan seterusnya. Al-D}ah}a>k juga 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa yang dimaksud ialah 

nama-nama yang dikenal oleh manusia, misalnya manusia, hewan, langit, 

bumi, dataran rendah, laut, kuda, keledai, dan nama-nama makhluk yang 

serupa lainnya.13 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis berikhtiar untuk 

melakukan telaah lebih lanjut dalam penelitian ini. Ikhtiar penulis ini 

akan berusaha dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul “Konsep 

Penciptaan Nabi A>dam As. Menurut al-Qur’an”. 

 

                                                           
12 Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir al-T{abari, Ja>mi’ Al-Baya>n Fi> Ta’wi>l Al-Qur’an,...  

hlm. 283-284 
13 Ibid.  
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B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH 

1. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan pada penafsiran dua orang tokoh mufassir yakni al-

T{abari dalam kitab Ja>mi’ Al-Baya>n Fi> Ta’wi>l al-Qur’an  dan Ibnu 

Katsi>r dengan kitab tafsirnya Tafsi>r Al-Qur’an al-’Az}i>m. Keduanya 

dinilai oleh para ulama tafsir memiliki kredibiltas yang mumpuni dan 

representatif dengan corak tafsir bi al-ma’tsu>r.14 Selain itu, keduanya 

sangat masyhur di kalangan para ulama dan sarjana muslim serta 

seringkali dijadikan rujukan oleh para mufassir lainnya, baik pada era 

klasik maupun kontemporer. 15 

Objek kajian dalam penelitian ini, penulis membatasinya pada 

penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan Nabi A>dam 

As. di dalam al-Qur’an yang dihimpun secara tematik. Adapun ayat-

ayat lain yang satu tema  dihimpun penafsirannya sebagai penjelasan 

dan pendukung terhadap ayat-ayat yang menjadi kajian utama dalam 

penelitian ini. 

2. Rumusan Masalah  

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana konsep penciptaan Nabi A>dam As. menurut al-Qur’an? 

                                                           
14 Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir......hlm. 69-70 
15 Yunus Hasan Abidu, Tafsir Al-Qur’an: Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufassir, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 67 
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2. Bagaimana penerapan tafsi>r bi al-ma’tsu >r dalam menjelaskan 

konsep penciptaan Nabi A>dam As.? 

3. Apakah hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari konsep 

penciptaan Nabi A>dam As. dalam kehidupan manusia? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui  konsep penciptaan Nabi A>dam As. menurut al-Qur’an.  

2. Mengetahui penerapan tafsi>r bi al-ma’tsu>r dalam menjelaskan konsep 

penciptaan Nabi A>dam As. 

3. Mengetahui hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari konsep 

penciptaan Nabi A>dam As. dalam kehidupan manusia. 

Di samping tujuan penelitian tersebut, kegunaan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah 

keilmuan akademik khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga 

konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Sebagai kewajiban akademik selaku mahasiswa Pascasarjana UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau untuk menyelesaikan studi pada tingkat 

Magister Program Studi Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadis. 
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D. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Sejauh peninjauan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, 

ditemukan beberapa penelitan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan 

yang diangkat, namun demikian belum ditemukan penelitian yang serupa. 

Penelitian yang ditemukan oleh penulis berbicara tentang kisah 

penciptaan Nabi A>dam As. namun fokus kajiannya secara eksplisit tidak 

tertuju pada pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian ini. 

Terdapat sebuah penelitian akademik dalam bentuk disertasi yang 

ditulis oleh M. Khoir Al-Kusyairi dengan judul “Konsep Insa>n, Al-Na>s, 

Basyar, Bani A>dam Dalam al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap 

Kontruksi Pendidikan Islam”. Dalam penelitiannya ini, penulis disertasi 

berusaha untuk mengkaji konsep manusia dalam al-Qur’an dilihat dari 

derivasi kata dan penggunaannya dalam konteks-konteks tertentu dalam 

beberapa a\yat al-Qur’an. Konsep tersebut kemudian dikaji implikasinya 

terhadap kontruksi pendidikan islam. Penulis disertasi ini menggunakan 

metode maud{u’i dengan pendekatan semantik al-Qur’an. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan kata tertentu yang 

bermakna manusia memiliki fungsi dan maksudnya masing-masing ketika 

digunakan dalam konteks tertentu.16 

Selanjutnya tulisan dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Andi 

Marjani dengan judul “Penciptaan Adam dalam Narasi Hadits”. Tulisan 

                                                           
16 M. Khoir Al-Kusyairi, Konsep Insa>n, Al-Na>s, Basyar, Bani A>dam dalam al-Qur’an dan 

Implikasinya Terhadap Kontruksi Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2018). Disertasi. 
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ini berusaha menggali hadits-hadits yang berkaitan dengan penciptaan 

Nabi Adam As., khususnya hadits-hadits yang berisi asal-muasal 

penciptaan Adam As. Dari redaksi hadits yang diteliti, diketahui bahwa 

Nabi Adam As. diciptakan dari berbagai macam jenis dan warna tanah. 

Penulis dalam tulisan ini membahas satu per-satu jenis tanah yang 

dimaksud dalam hadits tersebut, yang kemudian didukung oleh ayat-ayat 

a-Qur’an.17 

Terdapat pula sebuah buku yang ditulis oleh Ismail Pamungkas yang 

berjudul “Riwayat Nabi A>dam” yang berisikan kisah perjalanan hidup 

Nabi A>dam mulai sejak di syurga hingga diturunkan ke bumi. Buku ini 

cenderung menjadi buku bacaan ringan untuk anak-anak disertai dengan 

ilustrasi-ilustrasi gambar yang menarik.18 

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Abu Yahya F. Haramain yang 

berjudul “Kisah Cinta A>dam dan Hawa: Kisah-kisah Penuh Hikmah Para 

Nabi dan Rasul”. Buku ini berisi kisah-kisah Nabi dan Rasul termasuk 

perjalanan Nabi A>dam As. dan Siti Hawa dari awal mereka dipertemukan 

hingga diturunkan ke bumi akibat kesalahan yang mereka lakukan. Dalam 

setiap kisah yang ditulis, diterangkan hikmah dan pelajaran yang dapat 

dipetik sehingga menimbulkan kesan yang mendalam bagi para 

pembacanya.19 

                                                           
17 Andi Marjani, Penciptaan Adam dalam Narasi Hadis, (Makassar: Jurnal UIN 

Alauddin, 2015). Jurnal. 
18 Ismail Pamungkas, Riwayat Nabi Adam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). 
19 Abu Yahya F. Haramain, Kisah Cinta Adam dan Hawa: Kisah-kisah Penuh Hikmah 

Para Nabi dan Rasul, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012). 
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Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, tidak ada 

yang persis membahas tema pembahasan yang penulis angkat. Dengan 

demikian, pembahasan ini murni dari ide pikiran penulis sendiri. Adapun 

bagian-bagian yang dirujuk penulis mencantumkan sumber data yang 

dirujuk tersebut. 

E. KERANGKA TEORI  

Untuk membahas tema yang diangkat, perlu adanya teori sebagai 

landasan pemikiran yang dipakai untuk memahami dan mendalami 

intisari yang terdapat pada penelitian ini.  Selain itu, teori-teori tersebut 

nantinya juga berperan untuk menghindari kesimpang-siuran yang 

mengikuti judul dalam pembahasan.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori\ terkait tafsir 

bi al-ma’tsu>r. Tafsir bi al-ma’tsu>r disebut juga dengan tafsir riwayat. Ia 

mencakup penafsiran ayat Al Qur’an dengan ayat Al Qur’an lain dan 

menafsirkan ayat al-Qur’an dengan hadits Rasulullah Saw.20  

Terdapat beberapa kriteria ayat al-Qur’an yang hanya ditafsirkan 

secara bi al-ma’tsu>r saja, dimana penggunaan akal pikiran atau rasio tidak 

mumpuni untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Salah satunya 

adalah redsaksi ayat yang berbicara mengenai awal penciptaan (bada’ al-

                                                           
20 Muhammad Husain Al-Dzahabi, Al-Tafsir wa Al-Mufassirun, ...... hlm: 112. 
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khali>qah) sebagaimana pemilihan ayat-ayat dalam penelitian ini yakni 

salah satunya berkisar tentang penciptaan Nabi A>dam As.21  

Di satu sisi, diakui pula bahwa tafsi>r bi al-ma’tsu>r  terkadang juga 

terkandung di dalamnya riwayat-riwayat isra’iliyyat yang oleh Al-

Dzahabi  dianggap salah satu kelemahan dari corak tafsir ini. 22 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu 

penelitian yang terfokus pada pengumpulan data dan penelitian buku-

buku kepustakaan serta karya-karya tulis  dalam bentuk cetakan lain. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penulis berusaha menjelaskan 

secara gamblang  dan komprehensif mengenai konsep penciptaan Nabi 

Adam As. Penjelasan tersebut diperoleh dari penafsiran tokoh mufassir 

yang dipilih yakni Al-T{abari dan Ibnu Katsi>r dalam kitab tafsir keduanya. 

3. Objek Kajian dan Sumber data 

Objek utama kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan 

dengan penciptaan Nabi A>dam As. Sumber utama penelitian ini adalah 

penafsiran Al-T{abari dan Ibnu Katsi>r terhadap ayat-ayat terkait. 

Sedangkan data sekunder ialah berupa buku-buku atau kitab-kitab yang 

                                                           
21 Ibid. hlm. 113-114. 
22 Ibid. hlm. 115. 
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berkaitan erat dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini seperti 

buku-buku ulu>m al-Qur’an, sejarah kitab tafsir, kaidah-kaidah tafsir, dan 

sebagainya  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Agar penelitian ini komprehensif dan sistematis, penulis menghimpun 

dan mengkaji ayat-ayat terkait konsep penciptaan Nabi A>dam As. dengan 

metode tafsir tematik. Hal ini sesuai dengan urgensi dan kegunaan 

metode tafsir tematik yang memiliki keunggulan dalam menghasilkan 

pembahasan yang lengkap dan terfokus pada satu pokok bahasan.  

Tafsir tematik (maud{u’i) adalah suatu metode yang mengarahkan 

pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur’an 

tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang 

membicarakannnya, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat.23 

Berikut beberapa langkah penerapan metode tematik (maud{u’i): 24 

a. Menetapkan topik yang akan dibahas. 

b. Melacak dan menghimpun topik tersebut dengan menghimpun 

ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakannya. 

c. Mempelajari ayat demi ayat yang dipilih sambil memperhatikan 

asba>b al-nuzu>l-nya. 

                                                           
23 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati: 2013), hlm. 385 
24 Ibid. hlm. 389 
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d. Menyusun runtutan ayat yang berkaitan sesuai dengan masa 

turunnya. 

e. Memahami korelasi (muna>sabah) antar ayat dalam masing-masing 

surah. 

f. Menyusun pembahasan dalam kerangkan yang sistematis, 

sempurna dan utuh. 

g. Melangkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat, dan 

sebagainya yang relevan terhadap pokok bahasan. 

h. Mengelompokkan pembahasan secara umum (‘a>m) dan khusus 

(kha>s{). 

5. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma’tsu>r. 

Tafsir bi al-ma’tsu>r disebut juga dengan tafsir riwayat (tafsi>r bi al-

riwayah). Manna’ Khalil Al-Qat}t}an mendefinisikan Tafsir bi al-

ma’tsu>r  sebagai tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang 

s}ah}ih}, yaitu menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, dengan sunnah 

karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, dengan perkataan sahabat 

karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah, atau dengan 

apa saja yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi’in karena pada 

umumnya mereka menerimanya dari para sahabat.25 

                                                           
25 Manna>’ Al-Qat}t}a>n, Mabahits fi Ulu>m al-Qur’an, ..... hlm. 347 
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Senada dengan pengertian di atas, Al-Dzahabi menerangkan 

bahwa tafsir bi al-ma’tsu>r ini mencakup penafsiran ayat Al Qur’an 

dengan ayat al-Qur’an lain, ayat al-Qur’an dengan hadits Nabi Saw. 

Cakupan lebih luasnya adalah penafsiran ayat Al Qur’an dengan 

perkataan para sahabat, dan perkataan tabi’in.26  

Demikian pula M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tafsir bi 

al-ma’tsu>r adalah gabungan dari tiga sumber penafsiran, yaitu 

penafsiran Rasul Saw., penafsiran sahabat-sahabat, serta penafsiran 

tabi’in.27  

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwasannya ada empat cara 

yang bisa ditempuh dalam tafsir bi al-ma’tsu>r. 

1. Menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an 

Al-Qur’an dipandang sebagai penafsir terbaik dari al-Qur’an itu 

sendiri, karena tidak ada yang lebih tahu dari maksud suatu ayat dari 

pada Allah Swt. 

Sebagai pencipta al-Qur’an Allah berfirman: 

 (1: عمران ال... ) هللا إل تأويله يعلم ول... 

“...padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan 

Allah…”(Ali ‘Imran: 7) 

                                                           
26 Muhammad Husain Al-Dzahabi, Al-Tafsir wa Al-Mufassirun..., hlm: 112. 
27 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 106 
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 Penafsiran model ini berupa menafsirkan ayat yang sifatnya umum 

dengan ayat yang lebih khusus. Menjelaskan ayat yang muthlaq pada 

satu bagian ditafsirkan dengan ayat yang muqayyad. Dan bentuk-

bentuk lainnya yang sifatnya penjelasan dan perincian. 

2. Menafsirkan al-Qur’an dengan Hadits Nabi Saw. 

Selama peristiwanya sahih, penafsiran yang datangnya dari Nabi 

sudah tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Karana Nabi adalah 

ma’shum yang tidak mungkin akan berbuat kesalahan. 

 (44: النحل) يتفكرون ولعلكم إليهم نزل ما للناس لتبين الذكر إليك وأنزلنا... 

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu 

menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka dan supaya mereka memikirkan” (Al-Nahl: 44) 

3. Menafsirkan al-Qur’an dengan riwayat dari sahabat 

Sahabat dianggap sebagai golongan yang paling banyak tahu 

maksud dari al-Qur’an setelah Nabi dan juga terdapat tradisi di 

kalangan mereka untuk tidak mempelajari ayat lain jika ayat yang 

dipelajari belum benar-benar dipahami dan diamalkan. 

Kita dapat menerima penafsiran dari sahabat tertentu dengan 

alasan bahwa mereka memiliki keistimewaan karena ikut 

menyaksikan sebab dan keterkaitan turunnya suatu ayat; mereka 

melihat dan mendengar apa yang tidak dilihat dan didengar oleh 

orang lain; mereka memiliki kedalaman dari segi bahasa saat bahasa 

itu dipergunakan, kejernihan pemahaman, kebenaran fitrah, 
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keyakinan yang kuat, apalagi bila mereka telah melakukan consensus 

(ijma’) pada suatu penafsiran.28 

Seorang sahabat bernama ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas –wafat pada 

tahun 68 H adalah orang yang pertama menafsirkan al-Qur’an 

sesudah Rasulullah Saw. Ia dikenal dengan nama julukan Bahrul Ilm 

(lautan ilmu), Habrul Ummah (ulama umat), dan Turjumanul Qur’an 

(juru tafsir al-Qur’an).29 

Dalam Syarah Muqaddimah al-Tafsir Syaikh Muhammad bin 

Shalih al-Ustmaimin mengatakan perbedaab penafsiran yang terjadi 

dikalangan sahabat lebih kecil karena dua sebab.30 

Pertama: Al-Qur’an turun dengan bahasa mereka yang belum 

mengalami perubahan-perubahan. Mereka orang-orang yang paling 

paham makna-maknanya.  

Kedua: Sidikitnya hawa nafsu dan kelurusan orientasi mereka. 

4. Menafsirkan al-Qur’an dengan riwayat dari tabi’in. 

Adapun penafsiran yang diriwayatkan dari tabi’in, ulama 

berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya sebagai tafsir bi al-

ma’tsu>r karena para tabi’in biasanya mendapatkan tafsir tersebut 

dari sahabat dan ada pula yang mengatakan bahwa tafsir tabi’in 

                                                           
28 Yusuf Qardhawi, Al-Qur’an dan Al-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam: Beberapa 

Kaidah Dan rambu Dalam Memahami Dan Menafsirkan (terj:Bahruddin Fanani), 

(Jakarta:Robbani Press, 1997), hlm: 51 
29 Ahmad Al-Syirbashi, Sejarah Tafsir Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm:71 
30 Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, Syarah Muqaddimah al-Tafsir, (Terj:Lukman 

Hakim), (Solo: Al Qowam, 2002), hlm: 46. 
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termasuk tafsir bi al-ra’yi.31 Namun karena pada kitab-kitab tafsir 

bi al-ma’tsu>r didalamnya terdapat tafsir dari riwayat tabi’in, 

sehingga riawayat dari tabi’in juga dimasukkan. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembahasan secara sistematis dan komprehensif merupakan salah satu 

syarat terpenting dalam penulisan karya ilmiah agar dengan mudah untuk 

dipahami. Di samping itu juga untuk memberikan arah yang tepat dan tidak 

memperluas objek kajian, maka tesis ini ditulis dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Peneitian ini diawali dengan bab pertama sebagai pendahuluan, yang 

meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan acuan serta gambaran 

umum tentang keseluruahan penelitian.  

Selanjutnya, pada bab kedua disajikan biografi dari al-T{abari dan Ibnu 

Katsi>r serta keterangan mengenai kitab tafsir keduanya, baik dari segi 

kedudukannya, kelebihannya, serta metode dan sistematika kitab. 

Pada bab ketiga, penulis menyajikan ayat-ayat yang menjadi objek 

penelitian serta ayat-ayat setema sebagai pendukung. Selanjutnya, 

diterangkan pula tinjauan umum terhadap penciptaan Nabi Adam As. 

menurut pendapat para ulama tafsir. 
                                                           

31 M. ‘Abdul ‘Adzim Al-Dzarqani, Manahil Al-‘irfan fi ‘ulum Al Qur’an, Juz I-II, (Bairut-

Lebanon:  Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2003), hlm. 272. 



20 
 

Bab keempat adalah bab yang berisi pembahasan, di mana penulis 

berusaha melakukan analisa penafsiran al-T{abari dan Ibnu Katsi>r terhadap 

ayat-ayat terkait penciptaan Nabi A>dam As. dengan pendekatan kaidah-

kaidah tafsir, khususnya teori terkait tafsir bi al-ma’tsu>r. Berdasarkan teori 

tersebut, penulis berusaha mengungkap secara komprenesif penerapan tafsir 

bi al-ma’tsur serta siginifikansinya terhadap ayat-ayat yang menjadi pokok 

pembahasan. 

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-

saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

MENGENAL AL-T{ABARI \\ DAN IBNU KATSI>R   

SERTA KITAB TAFSIR KEDUANYA 

 

A. AL-T{ABARI 

1. Biografinya 

Nama lengkap Ibnu Jarir al-T{abari ini adalah Muhammad Ibnu 

Jarir Ibnu Yazid Ibnu Khalid al-T{abari,32 ada yang menyatakan  

Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Katsir Ibnu Galib al-T{a>lib,33 

ada juga yang menyebut Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu 

Katsi>r al-Muli al-T{abari yang bergelar Abu Ja’far.34  

Al-T{abari lahir di Amul, sebuah wilayah provinsi Tabaristan 

pada tahun 224 H/838 M (ada juga yang menyatakan tahun 225 

H/839 M), kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga 

wafatnya, yaitu pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu, kemudian 

dimakankan pada hari Ahad di rumahnya pada hari keempat akhir 

Syawal 310 H, (ada yang berpendapat wafatnya Ahad dan 

dimakamkan hari Senin hari kedua akhir bulan Syawal) dan ada juga 

yang berpendapat hari ketujuh akhir bulan Syawwal.  

                                                           
32 Muhyidin Khalil al-Misi, Tarjamatu Ibnu Jarir al-T{abari Jami’ul Bayan an Ta’wil Ayy 

al-Qur’an, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), jilid 1, hlm. 3. 
33 Muhammad Husain Al-Dzahabi, Al-Tafsi>r Wa  Al-Mufassiru>n, .... hlm. 3 
34 Syams al-Di>n Muhammad  Ibnu ‘Ali Ibnu Ahmad  Al-Dawudi, Tabaqat al-Mufassirin, 

(Kairo: Maktabah Wahbah, 1972) jilid 2, hlm. 106 
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Ayah al-T{abari, Jarir Ibnu Yazid adalah seorang ulama, dan 

dialah yang turut membentuk al-T{abari menjadi seorang yang 

menggeluti di bidang agama. Ayahnya pula lah yang 

memperkenalkan dunia ilmiah kepada Al- T{abari dengan 

membawanya belajar pada guru-guru di daerahnya sendiri, mulai dari 

belajar al-Qur’an hingga ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan ketekunan 

dalam belajar al-T{abari hafal al-Qur’an pada usia 7 tahun, kemudian 

pada usia 8 tahun sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam 

sholat dan pada umur 9 tahun ia mulai gemar menulis hadits Nabi.  

Doktor Muhammad Al-Zuhaili berkata: “Berdasar berita yang 

dapat dipercaya, sesungguhnya semua waktu Abu Ja’far al-T{abari 

telah dikhususkan untuk ilmu dan mencarinya. Dia bersusah payah 

menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu sampai masa 

mudanya dihabiskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat 

lainnya. Dia tidak tinggal menetap kecuali setelah usianya mencapai 

antara 35-40 tahun. Dalam masa ini, Abu Ja’far al-T{abari hanya 

memiliki sedikit harta karena semua hartanya dihabiskan untuk 

menempuh perjalanan jauh dalam musafir menimba ilmu, menyalin, 

dan membeli kitab. Untuk bekal semua perjalanannya, pada awalnya 

Abu Ja’far al-T{abari bertumpu pada harta milik ayahnya. Tatkala 

Abu Ja’far sudah kenyang menjalani hidup dalam dunia perjalanan 

mencari ilmu, akhirnya dia pun tinggal menetap.  
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2. Guru dan Muridnya 

Para guru Ibnu Jarir al-T{abari sebagaimana disebutkan Al-

Dzahabi yaitu:35 Muhammad bin Abdu Al-Malik bin Abi Al-

Syawarib, Ismail bin Musa Al-Sanadi, Ishaq bin Abi Israel, 

Muhammad bin Abi Ma’syar, Muhammad bin Hamid Al--Razi, 

Ahmad bin Mani’, Abu Kuraib Muhammad bin Abd Al-A’la Al-

Shan’ani, Muhammad bin Al-Mutsanna, Sufyan bin Waqi’, Fadhl bin 

Al-S{abbah, Abdah bin Abdullah Al-S{affar, dan lain-lain.  

Sedangkan muridnya yaitu: Abu Syu’aib bin Al-Hasan Al-

Harrani, Abu Al-Qasim Al-T{abrani, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, Abu 

Bakar Al-Syafi’i, Abu Ahmad Ibnu Adi, Mukhallad bin Ja’far Al-

Baqrahi, Abu Muhammad Ibnu Zaid Al-Qadhi, Ahmad bin Al-Qasim 

Al-Khasysyab, Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu 

Ja’far bin Ahmad bin Ali Al-Katib, Abdul Ghaffar bin Ubaidillah Al-

Hudhaibi, Abu Al-Mufadhdhal Muhammad bin Abdillah Al-Syaibani, 

Mu’alla bin Said, dan lain-lain. 

3. Karya-karyanya 

Karya-karya al-T{abari meliputi banyak bidang keilmuan, ada 

sebagian yang sampai ke tangan kita, namun terdapat karya yang 

tidak sampai pada kita. Karya-karya ini menjadi bukti konkrit 

tentang kejeniusan dan keluasan keilmuannya. Dr. Abdullah bin Abd 

                                                           
35 Syaikh Ahmad Farid, Biografi 60 Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al Kautsar), hlm. 73 
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Al-Muhsin Al-Turkiy, dalam Muqaddimah Tahqiq Tafsir al-T{abari 

menyebutkan 40 lebih karya Ibnu Jarir al-T{abari.36  

Diantara karyanya di bidang hukum, Ada>b Al-Mana>sik, Al-

Adar fi> Al-Us{u>l, Ba>sit{ Al-Qaul fi> Ahka>m Syara’i Al-Islam> (belum 

sempurna ditulis), Ikhtila>f, Khafi>f, Lat{i>f Al-Qaul fi> Ah{ka>m Syara’i 

Al-Islam dan telah diringkas dengan judul Al-Khafi>f Fi> Ahka>mi 

Syara’i Al-Isla>m, Radd ‘Ala Ibnu ‘Abd Al-Hakam ‘Ala Malik, Ada>b 

Al-Qudhah Al-Radd ‘Ala Dzi Al-Asfar (berisi bantahan terhadap Ali 

Dawud bin Ali Al-Dhahir), Ikhtiya>r min Aqa>wi Al-Fuqaha>.  

Dalam bidang al-Qur’an dan tafsirnya, Fas{l Baya>n Fi> Tafsi>r 

Aal-Qur’an, Ja>mi’ al-Baya>n Fi> Tafsi>r al-Qur’an, dan kitab Al-Qira>’at. 

Dalam bidang hadits, kitab Fi> ‘Iba>rah al-Ru’ya Fi> al-Hadi>ts, Al-

Musnad al-Mujarad, Musnad Ibnu ‘Abbas, Sya>rih al-Sunnah.  

Dalam bidang teologi, Dalalah, Fadha>il Ali Ibnu Abi Thalib, al-

Radd ‘Ala al-Harqussiyah, Syar>ih wa Tabsyi>r atau al-Basyi>r Fi> 

Ma’a>lim al-Di>n. Dalam bidang etika keagamaan, Adab al-Nufus al-

Jayyidah wa al-Akhla>q Wa al-Nafi>sah, Adab al-Tanzi>l (berupa 

risalah). Dalam bidang sejarah, Dzayl al-Mudzayyil, Ta>rikh al-Uma>m 

Wa al-Muluk dan Tahdzi>b al-As{a>r. 

 

 

 

                                                           
36 Abdullah bin Abd. Al-Muhsin Al-Turkiy, Muqaddimah al-Tahqiq Tafsir al-Thabari, 

(Giza: Daar Hijr, 2001), cet.1 hlm. 46. 
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4. Tafsir Al-Ja>mi’ Al-Baya>n 

Jika kita membicarakan tentang Ibnu Jarir al-T{abari berarti kita 

berbicara tentang syaikh nya para ahli Tafsir. Hal ini tidak diragukan 

lagi. Ibnu Jarir al-T{abari mulanya adalah seorang sastrawan dalam 

bahasa Arab. Beliau memiliki ungkapan kata-kata sangat indah yang 

jarang digunakan oleh sastrawan lainnya.  

Ketika membaca tulisan beliau tidak dirasakan bahwa hal itu 

dibuat-buat, tetapi akan dirasakan indahnya balaghah dan fas{ah{ah{ yang 

dimuatnya. Kedua hal tersebut hanya ada pada mereka yang memiliki 

ungkapan yang sangat menawan.  

Salah satu kitab rujukan utama yang tergolong tafsir bi al-

ma’tsu >r adalah Jami’ al Bayan karya al-T{abari ini, disusul kemudian 

Tafsir al-Qur’an al-‘Az{im Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir lainnya. 

Kitab yang diberi nama muallifnya ini dengan judul Jami’ al Bayan 

‘An Ta’wil Ayy al-Qur’an sering disebut pula dengan Jami’ al Bayan 

Fi Tafsir al- Qur’an. Ada juga yang menyebut kitab tafsir ini dengan 

Jami’ al Bayan Fi Ta’wil Ayy al-Qur’an. 

Kitab tafsir ini memuat tafsir al-Qur’an secara keseluruhannya 

yaitu 30 juz yang dikemas dalam 15 jilid (terbitan Dar al Fikr Beirut 

1984) dengan perincian jilid 1 (juz1) jilid 2 (juz 2) jilid 3 (juz 3-4) jilid 

4 (juz 5-6) jilid 5 (juz 7-8), jilid 6 (juz 9-10) jilid 7 (juz 11-12), jilid 8 

(juz 1314), jilid 9 (juz 15-16), jilid 10 (juz 17-18), jilid 11 (juz 19-21), 
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jilid 12 (juz 22-24) jilid 13 (juz 25-27) jilid 14 (juz 28-29) dan jilid 15 

(juz 30)37 

Kitab tafsir yang disusun pada akhir abad III ini merupakan 

tuangan fikiran al-T{abari yang didektekan kepada muridnya sejak 

tahun 283290 H atau selama 7 tahun.10 Sumber penafsiran al-T{abari 

menurut Khalil Muhyi al-Din al-Misi di dalam Muqaddimah Jami’ al-

Bayan ini meliputi riwayat atau al-ma’surat dari Rasulullah Saw., 

kemudian pendapat sahabat atau tabi’in, juga penafsiran bi al ma’tsur 

dari kalangan ulama pendahulunya khususnya dalam merujuk persoalan 

nahwu, bahasa atau pun qira’ah. Mas{adir lainnya adalah pendapat 

fuqaha dengan mensikapinya secara kritis, kemudian dalam bidang 

sejarah menggunakan kitab-kitab tarikh seperti karya Ibnu Ishaq dan 

lainnya.38 

Apabila diteliti dan kaji kitab tafsirnya, maka akan terlihat 

metode tafsir beliau, yaitu bahwa jika menafsirkan suatu ayat dalam 

kitabullah, beliau berkata: “Pendapat yang ada tentang ayat ini adalah 

begini dan begitu”. Kemudian beliau menafsirkan ayat tersebut dan 

mendukung penafsirannya dengan pendapat para sahabat dan tabi’in, 

beliau tidak hanya mencukupkan kepada sekedar mengemukakan 

riwayat-riwayat saja, melainkan juga mengkonfrontir riwayat-riwayat 

                                                           
37 A. Hasan Asy’ari Ulamai, Membedah Kitab Tafsir Hadits, (Semarang: Walisongo Press, 

2008) cet.1, hlm. 32 
38  Mahmud Basuni Faudah, Tafsir-tafsir al-Qur’an Perkenalan dengan Metode Tafsir, 

(Bandung,: Pustaka, 1987) hlm.84 
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tersebut satu sama lain dan mempertimbangkan mana yang paling 

kuat.  

Adakalanya beliau juga mengutip syair-syair Arab, juga 

membahas segi i’rab (infleksi kata), apabila yang demikian itu 

dianggap perlu. Beliau juga kadang-kadang meneliti hadits-hadits 

musnad yang dijadikan argumentasi. Kadang-kadang menolak sebuah 

hadits yang dijadikan ta’wil bagi sebuah ayat karena bertentangan 

hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih. 

Pada awalnya kitab ini pernah menghilang, tidak jelas 

keberadaannya ternyata tafsir ini dapat muncul kembali berupa 

manuskrip yang tersimpan di maktabah (koleksi pustaka pribadi) 

seorang Amir Nejed, Hammad Ibnu Amir ‘Abd al-Rasyid. Menurut al-

Subki, bentuk tafsir yang sekarang ini adalah khulas{ah (resume) dari 

kitab orisinilnya.39 

 

  

                                                           
39 Muhammad Yusuf, dkk., Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu, (Yogyakarta: 

Teras, 2004), hlm. 29 
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B. IBNU KATSI>R 

1. Biografinya 

Nama lengkapnya adalah al-Imam al-Jalil al-Hafiz{ 'Ima>duddin 

Abu al-Fida>' Isma>’il bin 'Amru bin Katsi>r bin Dhau'i bin Katsi>r bin 

Zar'i al-Bas{ri al-Dimasyqi, lahir di Bashrah pada tahun 700 H (1301 

M).40 Dari nama tempat kelahirannya itulah ia mendapat prediket ”al-

Bushrawi’’ yaitu “orang Basrah”.41  

Ibnu Katsi>r adalah anak dari Shihab Al-Din Abu Hafsah Amar 

Ibnu Katsi>r Ibnu Dhaw Ibnu Zara’ Al-Quraisyi, yang merupakan 

seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi’i 

dan pernah mendalami Mazhab Hanafi.42 

Pada usia sekitar tujuh tahun, dia ditinggal wafat oleh ayahnya, 

lalu Ibnu Katsi>r di bawa kakaknya Kamal Al-Din ‘Abd Al-Wahhab 

dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota itulah dia tinggal hingga 

akhir hayatnya. Di sinilah dia mendapatkan predikat Al-Dimasyqi 

yaitu “orang Damaskus”. Ibnu Katsi>r dapat gelar keilmuannya dari 

para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang 

ilmu yang ia kuasai, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, 

                                                           
40 Muhammad Husain Al-Dzahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n Jilid 1,.. hlm. 173  
41 Mumammad Nurdin, Buku Besar Tokoh-tokoh Islam, (Yogyakarta: al-Dawa’, 2005), 

hlm. 149 
42 Ibid. hlm. 150 
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pakar hadis.43 Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Katsi>r didampingi 

oleh istrinya Zainab, puteri dari gurunya yang bernama Al-Mizzi. 

Dalam segi pemikiran, ia banyak belajar dari Ibnu Taymiyah dan 

mengikuti banyak pemikirannya. Ibnu Katsi>r mempunyai hubungan 

khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela pendapatnya serta 

mengikuti banyak pendapatnya. Bahkan dia sering mengeluarkan fatwa 

berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah talak yang 

menyebabkan dia mendapat pujian dan disakiti karenanya. Setelah 

menjalani kehidupan yang panjang selama 74 tahun, Disebutkan bahwa 

di penghujung usianya Ibnu Katsi>r mengalami kebutaan., Ketika wafat 

ia dimakamkan di dekat makam Ibnu Taymiyah44, yaitu tepatnya di 

Shofiyah (Sufi) di Damaskus.45 

Ibnu Katsi>r dikenal oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, al-

Dzahabi, dan Ibnu Habib sebagai seorang yang ‘alim dan menguasai 

berbagai macam disiplin keilmuan, khususnya dalam bidang tafsir, 

hadis, dan sejarah.46 Ibnu Hajar memberikan komentar tentang Ibnu 

Katsi>r, bahwa dia menekuni hadits secara muthala’ah mengenai semua 

matan dan para perwinya. Ia juga menghimpun tafsir dan juga mencoba 

menulis suatu kitab tarikh yang diberinya judul Al-Bidayah wa 

Nihayah, menulis pula tentang Tabaqat Syafi’iyah serta mensyarahi 

                                                           
43 Ibid.  
44 Muhammad Husain Al-Dzahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n Jilid 1,.. hlm. 174 
45 Hamim Ilyas, Studi Kitab Tafsir, (Yogyakarta: Teras, 2004),  hlm. 134 
46 Muhammad Husain Al-Dzahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n Jilid 1,.. hlm. 175. 
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kitab S{ah{{ih al-Bukhari. Ibnu Hajar melanjutkan, bahwa Ibnu Katsi>r 

adalah orang yang banyak hafalanya. Semua karya tulisan dimasa 

hidupnya telah tersebar diberbagai negeri dan menjadi ilmu yang 

bermanfaat sesudah ia tiada.47 

2. Pendidikannya  

Abad ke-8 Hijriyah dikenal dengan masa kejayaan Islam, 

sehingga berbagai disiplin ilmu sudah populer di kalangan umat 

Islam pada saatnya.  

Pada masa inilah Ibnu Katsi>r lahir. Ia mendalami kitab ilmu 

hadits kepada Jalaluddin Mizzi, seorang ulama terkemuka di Suriah 

pada waktu itu, ia sanggup menghafal banyak matan hadits, 

mengenali sanad, memeriksa kualitas perawi, biografi para tokoh, 

dan sejarah. Tidak tanggung-tanggung ia juga mendapat hadits 

langsung dari ulama’ hijaz, serta mendapat ijazah langsung dari 

gurunya al-Wani. Karena keahliaan itulah ia dipercaya untuk 

menduduki jabatan yang sesuai dengan ilmu yang dia geluti. Disisi 

lain dia juga berguru kepada Kamaluddin bin Qadi dan Ibnu 

Taymiyyah.48 

Sejak kehidupan Ibnu Katsi>r bersama kakaknya ke Damaskus 

tahun 707 H, ia mulai menjalani karir keilmuan. Peran yang tidak 

                                                           
47 ‘Imauddin Abu Fida Ismail Ibnu Katsi>r Al-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsi>r Juz 1,....hlm. 

VII 
48 Saiful Amin Ghafur, Profil Para Mufasir Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2008), hlm. 106. 
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sempat dimainkan oleh ayah dalam mendidik, dilaksanakan oleh 

kakaknya, Kamal al-Din Abd al-Wahhab. Kegiatan keilmuan 

selanjutnya dijalani di bawah bimbingan ulama ternama di masanya. 

 

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu 

Katsi>r sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang 

keilmuaan yang ia geluti yaitu: 

a. Al-Hafi>z}, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 

hadits, matan maupun sanad. 

b. Al-Muh{addits, orang yang ahli mengenai hadits riwayah dan 

dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya 

dari imamimamnya, serta dapat menshahehkan dalam 

mempelajari dan mengambil faedahnya.  

c. Al-Faqi>h, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam 

namun tidak sampai pada mujtahid.  

d. Al-Mu’arrikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau 

sejarawan. 

e. Al-Mufassir,  seorang  yang  ahli  dalam  bidang  Tafsir  yang  

menguasai beberapa peringkat berupa Ulum al-Qur’an dan 

memenuhi syarat syarat mufassir. 

Di antara lima predikat tersebut, al-H{afiz} merupakan gelar yang 

paling sering disandangkan pada Ibnu Katsi>r. Ini terlihat pada penyebutan 

namanya pada karya-karyanya atau ketika menyebut pemikiranya. 



32 
 

 

3. Guru-gurunya 

Ibnu Katsi>r dikenal sebagai seorang murid Ibnu Taimiyah. Di 

samping Ibnu Taimiyah, terdapat juga beberapa ulama yang telah 

mengajar berbagai disiplin ilmu kepadanya, antara lain:49 

a. Burhan al-Din al-Fazari (660-729), seorang ulama yang 

terkemuka dan penganut Mazhab Syafi’I dan Kamal al-Din 

Ibnu Qadhi Syuhbah. Keduanya merupakan guru utama Ibnu 

Katsi>r. Dari keduanya Ibnu Katsi>r belajar Fiqh dan mengkaji 

kitab “ al-Tanbih” karya al-Syirazi, sebuah kitab Furuq 

Syafi’iyah dan kitab Mukhtashar Ibnu Hajib dalam bidang 

Ushul Al-Fiqh. Dengan menimba ilmu dari kedua ulama diatas, 

Ibnu Katsi>r menjadi ahli Fiqh sehingga menjadi tempat 

berkonsultasi para penguasa dalam persoalan hukum. 

b. Al-Hafizh al-Birzali (w. 793 H) merupakan guru Ibnu Katsi>r 

dalam bidang Sejarah. Al-Hafiz al-Birzali adalah seorang 

sejarawan dari kota Syam yang cukup terkenal. Selain itu ia 

juga menulis Fada’il al-Qur’an yang berisi tentang ringkasan al-

Qur’an, yang mengupas tentang peristiwa atau kejadian-

kejadian dizaman dahulu kala, selain itu Ibnu Katsi>r 

mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya tersebut. Berkat 

                                                           
49 Hamim Ilyas, Studi Kitab Tafsir,...hal 132-134 
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al-Birzali dan kitab tarikhnya, Ibnu Katsi>r menjadi sejarawan 

besar yang karyanya sering di jadikan rujukan. 

c. Dalam bidang Hadist, Ibnu Katsi>r belajar dengan ualama Hijaz 

dan mendapatkan ijazah dari al-Wani serta diriwayatan secara 

langsung dari Huffaz terkemuka pada masanya, seperti Syekh 

Najm al-Din Ibnu al-Asqalani dan Syihab al-Hajjar (w. 730 H) 

yang lebih dikenal dengan sebutan al-Syahnah. Ibnu Katsi>r 

belajar dalam bidang rijal al-hadits kepada al-Hafizh al-Mizzi 

(w. 742 H), penulis kitab Tahzib al-Kamal. 

4. Karya-karyanya 

Ibnu Katsi>r adalah sosok ulama yang terkenal. Kontribusi 

beliau dalam disiplin ilmu begitu besar, sehingga beliau di 

juluki al-hafiz, hujjah al-muhaddist, al-mu’arrikh, al-mufassir 

dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya 

karya-karya beliau yang dijadikan referensi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, di antaranya:50 

 

a. Tafsir al-Qur’an al-Az{i>m, lebih dikenal dengan nama Tafsir 

Ibnu Katsi>r. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada 

tahun 1342-H/ 1923 M. di Kairo, Kitab inilah yang menjadi 

objek kajian dalam penelitian ini. 

 

                                                           
50 Ibid. 
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b. Al-Tafsir, sebuah kitab tafsir bi al-riwayah, dimana Ibnu 

Katsi>r menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, kemudian 

dengan hadis-hadis masyshur yang terdapat dalam kitab-

kitab para ahli hadis, disertai dengan sanadnya masing-

masing. 

 

c. Al-Sirah (ringkasan sejarah hidup Nabi Saw.). Kitab ini 

telah dicetak di Mesir tahun 1538 H. dengan judul al-Fushul 

fi Ikhtishari Shirah. 

 

d. Al-Sirah  al-Nabawiyah  (kelengkapan  sejarah  hidup  Nabi  

Saw.). 

 

e. Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis, Ibnu Katsi>r meringkaskan kitab 

Muqaddimah Ibnu Shalah, yang berisi ilmu musthalah al-

hadis. Kitab ini telah dicetak di Makkah dan di Mesir, 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad 

Muhammad Syakir pada tahun 1370 H.51 

f. Jami’ al-Masanid wa al-Sunan, kitab ini disebut oleh Syeikh 

Muhammad Abdur Razzaq Hamzah dengan judul, al-Huda 

wa al-Sunan fi Ahadits Al-Masanid wa Al-Sunan, dimana 

Ibnu Katsi>r telah menghimpun antara musnad Imam Ahmad, 

al-Bazzar, Abu Ya’la dan Ibnu Abi Syaibah dengan al-kutub 

al-sittah menjadi satu. 

                                                           
51 Ibid. 
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g. Al-Taklimi fi Ma’rifah al-Tsiqaath wa al-Dhu’afa’i wa al-

Majahil, dimana Ibnu Katsi>r menghimpun karya gurunya, al-

Mizzi dan Al-Dzahabi menjadi satu, yaitu Tahzib al-Kamal 

dan Mizan al-I’tidal, disamping ada tambahan mengenai al-

jarh wa al-ta’dil.  

h. Musnad Al-Syaikhain, Abi Bakr wa Umar. Musnad ini 

terdapat di Dar al-Kutub al-Mishriyah.  

i. Al- Bidayah Wa al-Nihayah, sebuah kitab sejarah yang 

berharga dan terkenal, dicetak di Mesir di percetakan Al-

Sa’adah tahun 1358 H. dalam 14 jilid. Dalam buku ini Ibnu 

Katsi>r mencatat kejadian-kejadian peting sejak awal 

penciptakan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

tahun 768 H. yakni lebih kurang 6 tahun sebelum wafatnya. 

j. Thabaqat al-Syafi’iyah, bersama dengan Munaqib Al-Syafi’i 

k. Ikhtisar, ringkasan dari kitab al-Madakhil Ila  Kitab al-Sunan 

karangan al-Baihaqi 
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5. TAFSIR AL-QUR’AN AL-’AZ}I>M 

1. Latar Belakang Penulisan Kitab 

Mengenai latar belakang nama kitab Ibnu Katsi>r sendiri tidak 

diketahui secara pasti, karena dalam kitab-kitab karya beliau tidak 

ditemukan, bahkan dalam kitab-kitab biografi yang disusun oleh 

ulama’-ulama’ klasik juga tidak ditemui.  

Ibnu Katsi>r sendiri tidak menyebutkan nama atau judul 

kitabnya, padahal kitab-kitab lainya ia memeberi nama. Namun pada 

akhirnya Muhammad Husain Al-Dzahabi juga Muhammad Ali Al-

S{abuni menyebutkan atau memberi nama tafsir Ibnu Katsi>r ini 

dengan nama Tafsir al-Qur’an al-‘Az}i>m, namun ada pula yang 

memberi nama Tafsir Ibnu Katsi>r. Namun perbedaan keduanya ini 

hanyalah pada nama judul kitabnya saja, sedangkan inti atau isinya 

sama.52  

Tafsir al-Qur’an al-‘Az}i>m lahir pada abad ke 8 H/14 M, 

berdasarkan data yang diperoleh, kitab inilah pertama kali yang 

diterbitkan oleh Da>r Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon yaitu 

pada tahun 1342 H/1923 M, yang terdiri dari empat jilid. jilid 1 berisi 

tafsir surah al-Fatihah (1) s/d al-Nisa> (4), jilid II berisi tafsir surah al-

Ma>idah (5) s/d al-Nahl (16), jilid III berisi tafsir surah al-Isra‟ (17) 

                                                           
52 Ibid. hlm. 136. 
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s/d Yasin (36), dan jilid IV berisi surah al-Saffat (37) s/d al-Na>s 

(114).53 

Ibnu Katsi>r memang sesorang yang dianugerahkan oleh 

Allah kuat ingatan dan cepat dalam menangkap dalam berbagai 

bidang keilmuan, seperti yang kita ketahui dalam karya-karyanya, 

ia tidak hanya mahir dalam bidang fiqih saja bahkan ia juga mahir 

dalam bidang hadits sampai-sampai ia hafal sanadnya sampai 

bersambung dengan Nabi Muhammad Saw. 

2. Corak dan Pendekatan 

Tafsir Ibnu Katsi>r disepakati oleh para ahli termasuk dalam 

katagori tafsir bi al-Ma’tsur. Katagori atau corak bil ma’tsur yaitu 

penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis Nabi 

yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasakan sulit atau 

penafsiran dengan hasil ijtihad para sahabat, atau penafsiran ayat 

dengan hasil ijtihad para tabi’in.  

Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsi>r dalam tafsirannya 

yaitu, menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an sesuai susunannya 

dalam mushaf al-Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, 

dimulai dengan surat al-Fa>tih{ah dan diakhiri dengan surat al-Na>s. 

Maka secara sistematis tafsir ini menempuh tarti>b mus{h{afi. Tetapi 

                                                           
53 Ibid. 
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yang lebih dominan ialah pendekatan yang digunakan oleh Ibnu 

Katsi>r yaitu normative-historis yang berbasis pada hadits/riwayah. 

Sedangkan coraknya kitab ini dapat dimasukkan dalam 

ketegori sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak otoritas (al-

laun wa al-ittijah) yaitu tafsir bil ma’tsur/tafsir bil riwayah, karena 

dalam tafsir tersebut sangat dominan menggunakan riwayat/hadits, 

pendapat para sahabat, dan tabi’in.54 

 

Berbicara masalah corak dalam literatur tafsir biasanya 

digunakan sebagai nuansa khusus atau sifat khusus yang diberikan 

warna tersendiri terhadap sebuah penafsiran. Sebagaimana sudah 

dimaklumi, bahwa tafsir sebagai salah satu bentuk ekpresi intelektual 

dari seorang mufasir dalam menjelaskan ujaran-ujaran atau 

penuturan-penuturan al-Qur’an yang sesuai dengan kemampuan 

mufassir itu sendiri, tentu hal itu menggambarkan bakat minat 

pengetahuan sang mufasir.55 

Di samping itu, dalam tafsir Ibnu Katsi>r terdapat beberapa 

corak tafsir. Hal ini dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan 

ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan 

dalam tafsir Ibnu Katsi>r yaitu (1) corak fiqih, (2) corak ra’yi, (3) 

                                                           
54 Ali Hasan Ridha, Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj), Ahmad Akrom, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1994), hlm.. 58. 
55 Abdul Mustaqim, Madzahib Al-Tafsir:; Peta Metodologi Penafsiran al-Qur’an Dari 

Preode Klasik Hingga Kontenporer, (Yogyakarta: Non Pustaka, 2003), Cet I, hlm. 81 
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corak qira’at.56 Disisi yang berbeda Ibnu Katsi>r mendapat gelar 

keilmuan dari para ulama’ sebagai kesaksian atas keahliannya dalam 

beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar 

seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang yang 

ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna’ 

al-Qat}t}an dalam Mabahits fi Ulum al-Qur’an, sebagai berikut: “Ibnu 

Katsi>r merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang 

cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripuna”.57 

3. Metode Penulisan Kitab 

Metode tafsir ialah merupakan suatu cara berfikir baik untuk 

mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan 

Allah dalam ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad Saw.58 Dalam tafsir al-Quran  al-‘Az{i>m yang digunakan 

oleh Ibnu Katsi>r untuk menafsirkan al-Qur’an dapat dikategorikan 

sebagai metode tahlily (manhaj), yaitu suatu metode tafsir yang 

menjelaskan kandungan al-Qur’an dari seluruh aspeknya. Dalam 

metode ini, mufasir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib 

mushafi al-Qur’an, meski demikian, metode penafsiran kitab ini pun 

dapat dikatakan semi tematik (maudu’i), karena ketika menafsirkan 

                                                           
56 Ali Hasan Ridha, Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj).... hlm. 59. 
57 Manna>’ Al-Qat}t}a>n, Mabahits fi Ulu>m al-Qur’an, ..... hlm. 386-387 
58 Mawardi Abdullah, Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 166 
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ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih ada kaitanya dengan 

ayat sebelum ataupun sesudahnya.59  

Metode ini dapat dianggap sebagai metode atau langkah 

penafsiran yang paling baik (Ahsan T}uruq al-Tafsi>r), metode atau 

langkah dalam menafsirkan secara garis besar dapat dikategorikan 

tiga macam;  

Pertama, menyebutkan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian 

ditafsirkan atau dijelaskan dengan bahasa yang ringkas dan mudah 

dipahami.  

Kedua, mengemukakan berbagai hadits atau riwayat yang 

marfu’ (yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik yang sanadnya 

bersambung kepada Nabi atau tidak), yang berhubungan dengan 

ayat yang mau ditafsirkan, ia juga sering menggunakan hujjah para 

sahabat dan tabi’in untuk memperjelas penafsirannya. Ketiga, 

sering menggunakan pendapat para mufasir atau ulama’ 

sebelumya, untuk menjelaskan tafsirnya, tetapi tidak semua 

diambil untuk memperjelasnya, masih diambil pendapat yang 

paling kuat diantara para ulama’ untuk dikutip. 

4. Sistematika Kitab 

Sistematika yang dipakai oleh Ibnu Katsi>r dalam tafsirnya, 

yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an sesuai susunannya 

                                                           
59 Hamim Ilyas, Studi Kitab Tafsir,....hlm. 138 
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dalam mushhaf al-Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, 

dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Na>s, 

maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib mushaf. 

Ibnu Katsi>r telah tuntas menyelasaikan sistematika di atas, 

dibanding mufassir lain seperti: al-Mahalli (781-864 H.) dan 

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354 H.) yang tidak 

sempat menyelesaikan tafsirnya, sesuai dengan sistematika tartib 

mushhaf. 

 

Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsi>r menyajikan 

sekelompok ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan dan 

berhubungan dalam tema kecil. Cara ini tergolong model baru pada 

masa itu. Pada, masa sebelunya atau semasa dengan Ibnu Katsi>r, 

para mufassir kebanyakan menafsirkan kata perkata atau kalimat 

perkalimat. 

 

Penafsiran berkelompok ayat ini membawa pemahaman pada 

adanya muna>sabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam 

tartib mushhafi. Dengan begini akan diketahui adanya ke-integral-

an pembahasan al-Qur’an dalam satu tema kecil yang dihasilkan 

kelompok ayat yang mengandung muna>sabah antara ayat-ayat al-

Qur’an, yang mempermudah seseorang dalam memahami 

kandungan al-Qur’an serta yang paling penting adalah terhindar 

dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud nash.  
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Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih 

utuh yang dimiliki Ibnu Katsi>r dalam memahami adanya 

muna>sabah antara ayat (tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an) yang telah 

banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti. 

5. Kedudukan Kitab dan Penilaian Ulama 

Manna’ al-Qat}t}a>n menungkapkan beberapa kelebihan terhadap 

kitab Tafsir Ibnu Katsi>r, Tafsir al-Qur’an al-‘Az{i>m. Ia adalah kitab 

tafsir yang terkenal dengan istilah “tafsi>r al-Qur’an bi al-Qur’an”, 

dimana Ibnu Katsi>r dalam melakukan penafsiran terhadap suatu ayat 

dalam al-Qur’an selalu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap 

ayat tersebut dengan ayat lain. Setelah itu dengan hadis marfu>’, atsar 

sahabat, dan pendapat para tabi’in dan ulama salaf setelahnya.60 

Kitab tafsir ini juga terkenal sebagai kitab tafsir bil ma’ts>ur yang 

terkenal yang ditempatkan di posisi kedua setelah tafsirnya Ibnu Jari>r 

al-T{abari.61 

Kelebihan lainnya ialah Ibnu Katsi>r juga menyertakan peringatan 

terhadap cerita-cerita isra>‘i>liyyat. Akan tetapi, Manna’ al-Qat{t{an 

memberikan kritik bahwa ia tidak menjelaskan cerita isra>‘i>liyyat itu 

sampai tuntas, sehingga tidak dapat dilakukan penyaringan terhadap 

riwayat-riwayat isra>‘i>liyyat tersebut.62 

                                                           
60 Manna>’ Al-Qat}t}a>n, Mabahits fi Ulu>m al-Qur’an, ..... hlm. 365-366 
61 Muhammad Husain Al-Dzahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n Jilid 1,... hlm. 176 
62 Manna>’ Al-Qat}t}a>n, Mabahits fi Ulu>m al-Qur’an, ..... hlm. 366. 



43 
 

Kendati demikian, menurut al-Dzahabi kitab tafsir ini adalah 

salah satu kitab tafsir bil ma’tsu>r yang terbaik, sebagaimana penilaian 

tersebut diutarakan oleh para ulama seperti  al-Suyu>t{i dan al-

Zarqa>niy.63 

  

                                                           
63 Muhammad Husain Al-Dzahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n Jilid 1,... hlm. 177. 
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BAB III 

AYAT-AYAT TERKAIT DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP 

PENCIPTAAN NABI ADAM AS. 

 

A. AYAT-AYAT TERKAIT 

 

1. Ayat-ayat Pokok 

Qs. Al-Baqarah: 30-33 

 يُْفِسيدُ  نْ َمي فِيَهيا أَتَْجعَيلُ  قَيالُوا َخِليفَية   اْْلَْرِض  فِيي َجاِعيل   إِن ِيي ِلْلَمَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ 

َماءَ  َويَْسِفكُ  فِيَها سُ  بَِحْميِدكَ  نَُسيب ِحُ  َونَْحنُ  الد ِ  تَْعلَُميونَ  َل  َميا أَْعلَيمُ  إِن ِيي قَيالَ  لَيكَ  َونُقَيد ِ

 بِأَْسييَماءِ  أَْنبِئُييونِي فَقَييالَ  اْلَمَلئَِكييةِ  َعلَييى َعَرَضييُهمْ  ثُييمَّ  ُكلََّهييا اْْلَْسييَماءَ  آَدَمَ  َوَعلَّييمَ ( 09)

 أَْنييتَ  إِنَّييكَ  َعلَّْمتَنَييا َمييا إِلَّ  لَنَييا ِعْليمَ  َل  ُسييْبَحانَكَ  قَييالُوا( 08) َصيياِدقِينَ  ُكْنييتُمْ  نْ إِ  َهيُؤَلءِ 

ا بِأَْسَمائِِهمْ  أَْنبِئُْهمْ  آَدَمُ  يَا قَالَ ( 03) اْلَحِكيمُ  اْلعَِليمُ   لَُكمْ  أَقُلْ  أَلَمْ  قَالَ  بِأَْسَمائِِهمْ  أَْنبَأَُهمْ  فَلَمَّ

 (  00)تَْكتُُمونَ  ُكْنتُمْ  َوَما تُْبدُونَ  َما َوأَْعلَمُ  َواْْلَْرِض  السََّماَواتِ  َغْيبَ  مُ أَْعلَ  إِن ِي

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(30) 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!" (31) Mereka menjawab: 

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang 

telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 
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Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (32) Allah berfirman: "Hai 

Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka 

setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah 

berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa 

sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 

sembunyikan?" (33) 

 

2. Ayat-ayat Pendukung 

a. Qs. Al-Hijr: 26 

ْنَسانَ  َخلَْقنَا َولَقَدْ    َمْسنُون   َحَمإ   ِمنْ  َصْلَصال   ِمنْ  اْْلِ

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

(Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam 

yang diberi bentuk." 

 

 

b. Qs. Al-Rahman: 14-15 

ْنَسانَ  لَقَ خَ  ارِ  َصْلَصال   ِمنْ  اْْلِ  ( 86) نَار   ِمنْ  َماِرج   ِمنْ  اْلَجانَّ  َوَخلَقَ ( 84) َكاْلفَخَّ

“Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti 

tembikar,(14) dan Dia menciptakan jin dari nyala api.(15).” 

 

c. Qs. Ali Imran: 59 

ِ  ْندَ عِ  ِعيَسى َمثَلَ  إِنَّ    فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  تَُراب   ِمنْ  َخلَقَهُ  آَدَمَ  َكَمثَلِ  اّللَّ

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah 

seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, 

kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang 

manusia), maka jadilah dia.” 

 

d. Qs. S{a>d: 71 

ا َخاِلق   إِن ِي ِلْلَمَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  إِذْ    ِطين   ِمنْ  بََشر 

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: 

"Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah." 
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B. TINJAUAN UMUM TERHADAP PENCIPTAAN NABI 

ADAM AS. 

 

Dalam al-Qur’an penciptaan manusia setidaknya ada 3 macam. 

Pertama, penciptaan Nabi Adam As. atau manusia pertama. Kedua, 

penciptaan Hawa’ atau manusia kedua dan ketiga, penciptaan anak cucu 

Nabi Adam atau melalui reproduksi. Ketika berbicara tentang penciptaan 

Nabi Adam As. al-Qur’an menunjuk kepada diri-Nya dengan 

menggunakan kata mufrad (tunggal) dalam Qs. S{a>d: 71:  

ِْطيٍنْْإِذْ   قَاَلَْربَُّكِْلل َمََلئَِكِةِْإن ِيَْخاِلٌقْبََشًراِْمن 

 “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, “Sesungguhnya aku akan 

menciptakan manusia dari tanah”. (Qs. S{a>d: 71) 

Tetapi disaat Allah berbicara tentang reproduksi manusia (anak 

cucu Adam), maka Allah akan menggunakan bentuk jama‘ (plural) 

sebagaimana yang tertera dalam Qs. al-Tin: 4: 

َسِنْتَق ِويٍمْ ن َساَنْفِيْأَح  ِ  لَقَد َْخلَق نَاْاْل 

 “Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”( Qs. al-Tin: 4) 

Hal ini menunjukkan ada perbedaan proses kejadian manusia secara 

umum dengan proses kejadian Adam As. Penciptaan manusia secara 

umum melalui proses keterlibatan Allah bersama yang lain yaitu bapak-

ibu sehingga Allah menggunakan kata jama‘, sedangkan dalam penciptaan 

Nabi Adam As., Allah tidak melibatkan orang lain, sebab itulah Allah 
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menggunakan kata mufrad sebagaimana yang tertera dalam dua ayat di 

atas.  

Betapapun banyaknya istilah yang digunakan al-Qur’an dalam 

proses penciptaan manusia pertama tetapi antara satu ayat dengan ayat 

lain tidak pernah saling bertentangan bahkan perbedaan itu akan 

mengantar pada pemahaman bahwa dalam penciptaan manusia pertama 

(Adam As.) melalui beberapa proses.  

Sementara dalam hadis, Nabi saw. hanya menjelaskan bahwa 

manusia tercipta dari -segenggam tanah yang terambil dari semua unsur-

unsur tanah sehingga berpotensi pada perbedaan warna kulit dan 

prilakunya. Hal tersebut dapat terlihat pada hadis riwayat al-Tirmidzi: 

 “Sesungguhnya Allah swt. menciptakan Adam dari segenggam 

tanah yang diambil dari seluruh unsur tanah, maka anak cucuk Adam lahir 

menurut kadar tanah tersebut, ada yang berkulit merah, putih, hitam atau 

di antara warna-warna tersebut. Ada yang mudah atau susah dan ada yang 

jelek dan ada yang baik”.  

Hadis di atas menggambarkan bahwa Nabi Adam As. tercipta dari 

segenggam tanah yang diambil dari semua unsur-unsur tanah, sehingga 

anak cucunya berpotensi untuk berbeda warna dan tabiat atau wataknya 

sesuai dengan pengaruh tanah yang dominan dalam diri manusia melalui 

makanan yang dimakannya. 

Oleh karena itu warna asli dari kulit luar itu merupakan hasil 

persilangan dari ketiga warna tersebut. Sedangkan keempat kata terakhir 
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yang menggambarkan tentang watak, tabiat atau karakter anak cucu Nabi 

Adam As.  

Dalam al-Qur’an, proses penciptaan Nabi Adam As. jauh lebih jelas 

dibandingkan hadis, di mana al-Qur’an menggunakan istilah-istilah yang 

berbeda, meskipun semuanya menunjuk pada tanah, mulai dari kata tura>b, 

ti>n, hama>’in masnu>n dan s{als{a>l. Kata tura>b misalnya yang terkait dengan 

penciptaan manusia dari tanah berulang sebanyak 6, yaitu pada Qs. Ali 

‘Imran (3): 59, al-Kahfi (18): 37, al-Hajj (22): 5, al-Rum (30): 20, Fatir 

(35): 11 dan Gafir (40): 67. 

Kesemua ayat tersebut menunjuk pada satu subyek yaitu Allah swt. 

sedangkan obyeknya ada dua yaitu Nabi Adam As. dan manusia secara 

umum dengan d{ami>r jama‘ mudzakkar mukhat{t{ab. Di antara ayat yang 

menggunakan tura>b Qs. Ali ‘Imran (3): 59:  

َِْكَمثَِلْآَدَْ َْمثََلِْعيَسىِْعن دَْاَّللَّ ْفَيَُكوُنْإِنَّ ْقَاَلْلَهُُْكن  ْتَُراٍبْثُمَّ  َمَْخلَقَهُِْمن 

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti 

(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah 

berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah dia”. 

Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa 

kekaguman orang Nasrani tentang penciptaan ‘Isa as. tanpa bapak 

sebenarnya tidak lebih mengherankan daripada penciptaan Nabi Adam 
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As. tanpa bapak dan ibu, bahkan Nabi Adam As. tercipta dari 

tanah,sementara Nabi ‘Isa As. tidak tercipta dari tanah.64 

Sementara Muhammad ‘Abduh sebagaimana yang dikutip Rasyid 

Rid{a menjelaskan bahwa kata turab dalam ayat tersebut bermakna tanah 

keras kemudian diberi air hingga menjadi ti>n.65 Kata ti>n yang terkait 

dengan penciptaan manusia juga berulang dalam al-Qur’an, seperti dalam 

Qs. Ali ‘Imran (3): 49, al-Maidah (5): 110, al-An‘am (6): 2, al-A‘raf (7): 

12, al-Mu’minun (23): 12, al-Isra’ (17): 61,al-Sajadah (32): 7, al-Saffat 

(37): 11 dan Sad (38): 71, 76.38  

Di antara ayat yang menggunakan kata ti>n adalah Qs. al-Sajadah :7. 

ِْطينٍْ ن َساِنِْمن  ِ ٍءَْخلَقَهَُْوبَدَأََْخل َقْاْل  َْشي  َسَنُْكلَّ  الَِّذيْأَح 

 “Yang membuat segala sesuatuyang Dia ciptakan sebaikbaiknya 

dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah”.ْ (Qs. al-Sajadah :7) 

Al-Razi menguraikan bahwa pemilihan kata ti>n oleh Allah terhadap 

permulaan penciptaan dimaksudkan bahwa manusia tercipta dari unsur 

tanah kering dan air. Prosesnya adalah semua manusia pada dasarnya 

tercipta dari sperma, sedang sperma asalnya dari makanan, sementara 

makanan terdiri dari nabati dan hewan, sedang keduanya selalu berada di 

tanah dan air dan itulah yang disebut ti>n.66 

                                                           
64 Al-Qurt}ubi, al-Jami‘li Ahkam al-Qur’an, Juz. IV, hlm. 102. 
65 Muhammad Rasyid ibn ‘Ali Rid {a,Tafsir al-Manar,Juz. III (Mesir: al-Haiah al-Misriyyah 

al-‘Ammah li al-Kitab, 1990 M.), hlm. 263. 
66 Muhammad Fakr al-Din al-Razi, Mafatih al-Gaib, Juz. XXV (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 

1401 H./1981 M.), hlm. 174 
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Sedangkan kata hama>’in masnu>n selalu digandengan dengan s{als{al, 

di mana s{als{al berasal dari hama>’in masnu>n. kedua kata tersebut berulang 

3 kali dalam satu surah saja, yaitu pada Qs. al-H{ijir (15): 26, 28 dan 33.41 

Salah satu bunyi ayat tersebut adalah Qs. al-H{ijir : 26. 

نُوٍنْ َْحَمإٍَْمس  َْصل َصاٍلِْمن  ن َساَنِْمن  ِ  َولَقَد َْخلَق نَاْاْل 

 “Dan Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia (Adam) dari 

tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”. 

(Qs. al-H{ijir : 26) 

Menurut al-Zuhaili, rentetan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa 

penciptaan Nabi Adam As. mengalami proses dan tahapan-tahapan. 

Menurutnya, tahapan pertama dari tura>b, kemudian berubah menjadi ti>n, 

kemudian berubah menjadi hama>’in masnu>n hingga menjadi menjadi 

s{als{al.67 

Senada dengan al-Zuhaili, Quraish Shihab berpandangan bahwa 

Nabi Adam As. mengalami proses penciptaan. Dia berawal dari tura>b 

(tanah biasa) lalu tanah itu dijadikan ti>n (tanah yang bercampur air) 

kemudian ti>n itu mengalami proses hingga menjadi min hama>’in masnu>n, 

maksudnya hama>’in adalah tanah yang bercampur air lagi berbau 

sedangkan masnu>n berarti dituangkan sehingga siap dan dengan mudah 

dibentuk dalam berbagai bentuk yang dikehendaki, setelah mengalami 

proses seperti itu, lalu tanah tersebut dibiarkan kering hingga pada 

                                                           
67 Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wasit li al-Zuhaili, Juz. II (Cet. I; Damsyiq: 

Dar al-Fikr, 1422 H.), hlm. 1218 
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akhirnya menjadi s{als{al (tanah kering) dan dari s{als{al itulah Nabi Adam 

As. diciptakan oleh Allah.68 

Dengan demikian, manusia sudah pasti tercipta dari tanah. Ia adalah 

putra bumi yang semua kebutuhannya berasal dari bumi, berkembang juga 

di tanah mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa bahkan 

sampai ia mati manusia tidak pernah berpisah dari tanah karena memang 

dia berasal dari tanah. Bahkan tak satupun unsur dalam jasad manusia 

yang tidak memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam 

bumi mulai zat besi, zat gula dan sebagainya kecuali rahasia yang sangat 

halus yaitu ruh ciptaan Tuhan.  

Tujuan uraian ayat di atas adalah untuk membuktikan betapa Allah 

Maha Kuasa dalam menciptakan sesuatu. Manusia yang diciptakan dari 

unsur-unsur yang remeh seperti tanah bahkan menjijikkan bisa menjadi 

makhluk yang paling mulia melebihi malaikat yang tercipta dari cahaya 

dan bisa anjlok pada posisi yang paling rendah melebihi binatang yang tak 

memiliki akal seperti manusia.69  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manusia merupakan 

kesatuan dari dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Karena adanya unsur tanah maka ia dipengaruhi oleh kekuatan alam, 

sama halnya dengan makhluk-makhluk hidup di bumi lainnya. Ia butuh 

                                                           
68 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Juz. VII (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 

hlm. 11. 
69 Lihat: QS. al-A‘raf (7): 179 
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makan, minum, hubungan perkawinan dan lain-lainnya. Sedangkan unsur 

ru>h menjadikan manusia meningkat dari dimensi kebutuhan tanah menuju 

dimensi kebutuhan Ilahi walau ia tidak dapat melepaskan diri dari tanah 

karena tanah merupakan subtansi kejadiannya.70  

                                                           
70 Hal tersebut digambarkan dalam al-Qur’an QS. al-Hijr (15): 28-29 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pada bagian kesimpulan ini, penulis menjawab rumusan masalah yang 

telah ditentukan dalam bab pertama. Dari penelitian dan pemaparan yang 

telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut; 

Pertama, pada pra-penciptaannya, Nabi Adam As. sudah 

diperkenalkan oleh Allah kepada para malaikat, bahwa Ia akan menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi. Informasi ini ditanggapi oleh para malaikat 

dengan pertanyaan yang seolah mengkritisi kebijakan Allah ini. Al-T{abari 

dan Ibnu Katsi>r menjelaskan secara rinci dengan riwayat-riwayat yang ada 

bahwa maksud pertanyaan malaikat itu bukanlah mengkritisi, melainkan 

disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap hikmah dijadikannya Nabi 

Adam As. sebagai khalifah di muka bumi. 

Selanjutnya Nabi Adam As. memiliki kelebihan (potensi) yang tidak 

dimiliki oleh para malaikat. Potensi tersebut berupa kemampuan akal yang 

dipresentasikan dengan menyebutkan kembali nama-nama yang telah 

diajarkan oleh Allah kepadanya. Setelah mengetahui hal ini, para malaikat 

mengakui akan maksud dan tujuan Allah memilih Nabi Adam As. sebagai 

khalifah, sekaligus menjawab pertanyaan mereka sebelumnya. 
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Potensi yang dimiliki oleh Nabi Adam As. ini menjadikannya mulia 

di antara seluruh makhluk, bahkan dimuliakan atas para malaikat. Bentuk 

konkritnya adalah perintah Allah kepada para malaikat agar mereka 

bersujud kepada Nabi Adam As., sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. 

Perintah Allah ini serta merta dipatuhi oleh para malaikat, kecuali Iblis 

yang enggan bersujud dan merasa sombong. Akibat kesombongannya ini, 

turunlah derajat Iblis dari statusnya sebagai pimpinan para malaikat 

menjadi makhluk yang terlaknat dan dihinakan, sehingga ia diusir dari 

syurga. Kemudian, Iblis meminta penangguhan kepada Allah agar diberi 

keleluasaan untuk menyesatkan anak-cucu turunan Nabi Adam As. hingga 

hari kiamat.  

Keseluruhan kisah tersebut didukung oleh riwayat-riwayat s{ah{i>h{ yang 

dihimpun oleh al-T{abari dan Ibnu Katsi>r dalam kitab tafsir mereka. Akan 

tetapi terdapat salah satu riwayat dari al-T{abari yang menurut Ibnu Katsi>r 

termasuk salah satu riwayat isra’illiyat yang tidak dapat diambil 

periwayatannya. Kendati demikian, kumpulan riwayat-riwayat yang 

dihimpun keduanya dapat menjelaskan secara rinci terhadap konsep 

penciptaan Nabi Adam As. bagian per-bagian. Demikian itu adalah 

implementasi dari keunggulan tafsir bi al-ma’tsu>r yang secara rinci dapat 

menjelaskan maksud ayat demi ayat dengan berdasarkan riwayat yang kuat 

terhadap kisah penciptaan Nabi Adam As. 
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Kedua, terdapat beberapa hikmah yang dapat dijadikan pelajaran dari 

konsepsi penciptaan Nabi Adam As . Beberapa di antaranya adalah; 1). 

Penciptaan A>dam As. disambut dengan pemuliaan dan tugas agung sebagai 

khalifah yang memakmurkan bumi. 2). Penciptaan manusia sebagai anak-

cucu keturunan Nabi Adam As. adalah penciptaan terbaik di antara seluruh 

makhluk. 3). Karakter Iblis yang mesti kita waspadai di mana derajatnya 

dihinakan, dari makhluk yang diunggulkan menjadi yang terkutuk dan 

terhina. 4). Gangguan Iblis terhadap manusia berlaku sepanjang masa dan 

harus selalu kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Saran 

Setelah melewati proses pembahasan dan penelaahan terhadap kajian 

mengenai konsep penciptaan Nabi Adam As. menurut al-T{abari dan Ibnu 

Katsi>r, maka dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang 

tafsir al-Qur’an berikutnya, ada beberapa saran yang perlu penulis 

sampaikan: 

Pertama, kajian yang penulis lakukan dalam penelitian ini memilih 

ayat-ayat yang berbicara tentang salah satu kisah dalam al-Qur’an. 

Terdapat banyak kisah dalam ayat-ayat al-Qur’an lainnya yang dapat 

diteliti dengan pendekatan yang sama,  guna memperkaya khazanah 

penerapan tafsir bi al-ma’tsu>r. 
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Kedua, penelitian ini mengambil penafsiran dua tokoh mufassir, 

yakni al-T{abari dan Ibnu Katsi>r yang keduanya merupakan represntasi dari 

mufassir dengan corak penafsiran bi al-ma’tsu>r. Untuk kajian lebih lanjut, 

dapat dilakukan pula perbandingan antara penafsiran mufassir bercorak 

penafsiran bi al-ma’tsu>r dengan mufassir bercorak bi al-ra’yi. Pemilihan 

mufassir dapat diambil dari mufassir era klasik maupun era kontemporer.  
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