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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tasawuf, sebagaimana dijelaskan dalam Dictionary of Islam, bahwa

kata hikmah sering digunakan untuk menunjuk tentang pengetahuan yang hakiki

atau hakekat pengetahuan dan kandungan manfaat-manfaat (hikmah) yang

terdalam dari sesuatu yang tanpak terlihat oleh mata. Hikmah terdalam yang

dimaksudkan di sini didapatkan dari sebuah kasus dengan memahami efek-efek

yang ditimbulkan dari suatu peristiwa, dan kemudian hal itu akan bermanfaat

baginya. Hikmah di sini bisa dipahami sebagai pemberian (mauhibah) dan

anugerah dari Allah sebagaimana bisa dipahami dari al-Qur’an (2: 269).1

Hikmah sering juga diartikan secara harfiah sebagai ucapan yang sesuai

dengan kebenaran, filsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan,

lapang dada. Secara umum, hikmah merupakan pengetahuan yang paling tinggi

nilainya, yaitu pengetahuan yang menghubungkan manusia pada pemahaman

tentang dunia akhirat. Hikmah biasanya diartikan sebagai kebijaksanaan yang

berkaitan erat dengan pengertian filsafat. Pada mulanya, hikmah berarti

kemahiran dan keterampilan di dalam seni bekerja, seperti pekerjaan berdagang

dan menjadi nelayan.

Para ilmuan berbeda pendapat seputar maksud dari kata hikmah, Ilmuan

hukum Islam mendefinisikan (ulama ushul fiqh) hikmah sebagai suatu motifasi

dalam pensyariatan hukum dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menolak

kemudaratan. Misalnya, jual beli dibolehkan dalam rangka mendapatkan sesuatu

manfaat yang dibutuhkan, zina diharamkan dalam rangka memelihara keturunan,

meminum minuman keras diharamkan dalam rangka memelihara akal,

membunuh diharamkan dalam rangka memelihara nyawa, mencuri diharamkan

dalam rangka menjaga harta, dan seterusnya. Mereka berkesimpulan bahwa

hikmah dari seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah kemaslahatan itu

sendiri. Namun, dari segi kejelasan dan ukurannya, kemaslahatan bisa berbeda

kualitas dan tingkatannya. Adakalanya ia bersifat jelas dan dapat diukur dan

1Azyumardi Azra, Ensiklopedi Tasawuf, Cet 1, (Bandung : Angkasa Group, 2008), hlm. 486
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berlaku untuk semua orang dan adakalanya ia tidak jelas dan tidak dapat diukur,

sehingga sulit ditangkap oleh nalar manusia, sehingga diperlukan pemikiran

yang mendalam untuk mengetahui atau menangkapnya. Atas dasar itulah

agaknya kebanyakan penulis Arab, termasuk para filosof Muslim menggunakan

kata hikmah sebagai sinonim dari filsafat.2

Kemudian, para ahli berpendapat bahwa intisari filsafat ada dalam al-

Qur’an, tetapi al-Qur’an bukanlah buku filsafat. Maka, tidak salah bila dikatakan

bahwa hikmah adalah rahasia tersembunyi dari sipembuat syari’at (Allah), yang

bisa ditangkap oleh manusia melalui ilham yang dianugerahkan Allah ke dalam

jiwa manusia ketika seorang hamba yang bersangkutan bersih dari gangguan-

gangguan hawa nafsu, sementara filsafat adalah rahasia syari’at yang ditemukan

oleh manusia melalui upaya penalaran akalnya. Jadi, hikmah yang ditemukan

oleh manusia itu bisa disebut sebagai filsafat syariat atau filsafat hukum Islam.3

Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan definisi tentang hikmah

tersebut. Di antara mereka ada yang mengartikannya dengan ilmu al-Qur’an,

seperti nasakh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih. Ada juga yang

mengartikannya dengan ilmu tentang ayat-ayat al-Qur’an beserta hukum-hukum

yang terkandung di dalamnya. Ada juga yang mengartikannya dengan kenabian,

dan sebagian yang lain mengartikannya dengan pemahaman tentang hakikat

ayat-ayat al-Qur’an dan lain sebagainya.4

Kata al-Hikmah ditemukan sebanyak 20 kali pengulangan dalam al-Qur’an

yang terdapat di dalam beberapa surat.5 Di antara ayat al-Qur’an yang memiliki

lafaz al-Hikmah adalah seperti disebutkan dalam firman-Nya:













2Alaidin Koto, Hikmah Di Balik Perintah Dan Larangan Allah, Cet. I, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),
hlm. 5
3Ibid., hlm. 6
4Ibid.
5Muhammad Fu’ad Abdu al- Baqī, Mu’jam al-Mufahras li al-Fâdzi al-Qur’ān, (Kairo: Dār  al-Hadits,
1364 H), hlm. 213
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“Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan
(dalam peperangan itu) Dawud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan
kepadanya (Dawud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut)
dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak
menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain,
pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas
semesta alam.” (QS. al-Baqarah [2] : 251)

Kata al-Hikmah dalam ayat di atas berarti Allah memberikan kepada Nabi

Dawud as kerajaan dan nubuwwah serta dikaruniai beliau dengan sesuatu yang

dikehendakinya diantaranya yaitu berupa baju besi dan bisa memahami bahasa

unggas. Demikian penjelasan Syaikh Syekh Abdul Rauf al-Singkili Syekh Abdul

Rauf al-Singkili dalam tafsirnya.6 Sedangkan menurut Syaikh Abdu al-Rahman

bin Nasir al-Sa’di, kata al-Hikmah di dalam ayat di atas berarti, kenabian dan

pengetahuan yang berguna dan Allah memberikan kepada Nabi Dawud as

hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.7 Kemudian,

firman Allah ta’ala:







“Allah menganugerahkan al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-
Quran dan Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari
firman Allah).” (QS. al-Baqarah [2] : 269)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah akan menganugerahi ilmu yang

memberi manfaat kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hamba-Nya,

dan siapa saja yang dianugerahi Allah akan suatu ilmu, maka sesungguhnya

seorang hamba itu telah dianugerahi akan suatu kebajikan yang amat banyak,

dan tiada menerima pengajaran melainkan orang yang mempunyai akal.8 Dalam

hal yang sama, Syekh al-Sa’di menjelaskan bahwa, Allah akan memberikan

hikmah kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hamba-Nya, dan siapa yang

Allah kehendaki kebaikan dari hamba-hamba-Nya. Menurutnya, kata al-Hikmah

6Abdu al-Rauf al-Singkili, Turjuman al-Mustafid, (Mesir: Darul Fikri, 1990), hlm. 42
7Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn, Pent.
Muhammad Iqbal, Dkk, Cet- VI, Jld. I, (Jakarta: Darul Haq, 2015) , hlm .431
8Abdu al-Rauf al-Singkili, Turjuman al-Mustafid, hlm. 46
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di sini berarti ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang mumpuni, akal

yang terus, pemikiran yang matang dan terciptanya kebenaran dalam perkataan

dan perbuatan. Inilah seutama-utamanya pemberian dan sebaik-baiknya karunia.

Seluruh perkara tidak akan berjalan baik kecuali dengan hikmah, yaitu

meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan segala perkara pada

posisinya masing-masing, mendahulukan perkara yang harus didahulukan,

mengulur perkara yang memang harus diulur. Akan tetapi tidak akan diingat

perkara yang agung ini dan tidak akan diketahui derajat pemberian yang besar

ini, kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat dan cita-cita yang sempurna.9

Dari penjelasan kedua ulama tafsir di atas terlihat adanya perbedaan

pandangan di antara keduanya mengenai kata hikmah, Imam Syekh Abdul Rauf

al-Singkili Syekh Abdul Rauf al-Singkili beranggapan bahwa, hikmah berarti

kenabian, dan diantara hikmah yang diberikan Allah kepada Nabi Dawud as

adalah Ia memberikan apa yang dikendakinya, dan memberinya pakaian yang

terbuat dari besi dan mahir dalam bahasa unggas. Sedangkan dalam perspektif

al-Sa’di, hikmah berarti ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang

mumpuni, akal yang terus, pemikiran yang matang dan terciptanya kebenaran

dalam perkataan dan perbuatan.

Berdasarkan asumsi dan pemikiran kedua ulama di atas, penulis memiliki

ketertarikan untuk mengupas pembahasan ini lebih lanjut dalam sebuah tulisan

ilmiah, dengan judul: ”Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah Dalam al-Qur’an

(Studi Komparatif Tafsir Turjuman al-Mustafîd Dan Tafsir Taisîru al-

Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn)”

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian

ini di antaranya adalah:

1. Banyaknya pemahaman para ilmuan tentang definisi hikmah sehingga

menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat.

2. Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah adalah filsafat, yang

mengakibatkan mereka mengharamkannya.

9Ibid., hlm. 462
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3. Belum adanya pembahasan tentang hikmah di dalam al-Qur’an secara

mendetail perspektif tafsir Turjuman al-Mustafîd Dan Tafsir Taisîru al-

Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn.

1.3 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam membaca skripsi ini, maka

penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

a. Hikmah

Hikmah adalah kebenaran yang diperoleh dengan ilmu dan akal.10

b. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.11

c. al-Qur’an

Secara bahasa al-Qur’an adalah bacaan atau yang dibaca. al-Syaukani dalam

Irsyad berkata bahwasannya al-Qur’an itu adalah kalãmullah yang diturunkan

kepada Muhammad SAW yang ditilawahkan dengan lisan dan mutawatir

penukilannya. Serta membacanya adalah merupakan ibadah.12

d. Komparatif

Maksud “komparatif” di sini adalah membandingkan berbagai pendapat

ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur’an.13

e. Tafsir

Tafsir adalah penjelasan tentang arti, atau maksud dari firman Allah SWT sesuai

dengan kemampuan manusia (mufassir).14

1.4 Batasan dan Rumusan Masalah

1.4.1 Batasan Masalah

Pengungkapan lafaz al-Hikmah (الحكمة) terdapat dalam al-Qur’an

sebanyak 20 kali pengulangan.15 Ayat-ayat tersebut membahas tentang

10Al-Rahib al-Asfahani, Mufrodat al-Lafzi al-quran, t.t, hlm. 249
11Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) http: kbbi,web,id/studi
12TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Pengantar Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (Semarang: PT Rizki
Putera, 2012), hlm. 153.
13 Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Quran, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), hlm. 65
14Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Penafsiran al-Quran, (Jakarta: Sultan Thaha Pers dan Gunung
Persada Pers, 2007), hlm. 42
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hikmah berarti al-Sunnah yaitu: QS. al-Baqarah [2]: 129, 152 dan 231, QS.

al-‘Imran [3]: 48, 81, 164, QS. al-Nisa’ [4]; 113, QS. al-Maidah [5]: 110,

QS. al-Ahzab [33]: 34, QS. al-Jumu’ah [62]: 2, hikmah berarti al-

Nubuwwah, yaitu: QS. al-Baqarah [2]: 251, QS. Sad [38]: 20, QS. al-

Zukhruf [43]: 63, hikmah berarti al-Fiqhu fî al-Qur’an, yaitu: QS. al-

Baqarah [2]: 269, hikmah bermakna al-Mawâ’iz al-Hasanah, yaitu: QS. al-

Nisâ’ [4]: 54, hikmah bermakna al-Qur’an: QS. al-Nahl [16]: 125, hikmah

berarti perbuatan baik dan akhlak terpuji, QS. al-Isrâ’ [17]: 39, hikmah

berarti al-Fahmu, QS. Luqman [31]; 12 dan hikmah bermakna al-‘Izah,

QS. al-Qomar [54] : 5.16

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu, serta untuk

mendapatkan kupasan yang lebih mendalam, maka penulis akan

membatasi pembahasan dan memfokuskan kepada Hikmah bi Ma’na al-

Nubuwwah. Adapun ayat-ayat yang akan dibahas adalah QS. al-Baqarah

[2]: 251, QS. Sad [38]: 20, QS. al-Zukhruf [43]: 63. Studi komparatif

antara tafsir Turjuman al-Mustafîd dan Tafsir Taisîru al-Karîmi al-

Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn. Dipilihnya tafsir Turjuman al-

Mustafîd karena ia merupakan karya seorang tokoh berkebangsaan

Indonesia tepatnya di daerah Aceh yang hidup pada masa awal masuknya

Islam di Nusantara. Sedangkan dipilihnya tafsir Taisîru al-Karîmi al-

Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn karena tafsir ini adalah salah satu

tafsir kontemporer karya seorang sunni berkebangsaan Arab, jadi antara

dua tafsir ini terdapat perbedaan pemahaman dalam memahami kata

hikmah yang terdapat dalam tiga ayat tersebut.

15Muhammad Fu’ad Abdu al- Baqī, Mu’jam al-Mufahras li al-Fâdzi al-Qur’ān, hlm. 213
16Shalih bin ‘Abdullah bin Humaidi, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdi al-Rahman bin Malluh,
Mausu’ah Nadratu al-Na'im fi Makarimi Akhlaqi ar-Rosuli al-Karimi Shollallahu ‘alaihi Wasallam ,
(Jeddah: Dar al-Wasilah li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1418 H), hlm. 1693
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1.4.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pembahasan skripsi ini, penulis rumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah dalam tafsir

Turjuman al-Mustafîd dan Tafsir Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî

Tafsîri Kalãmi al-Mannãn?

2. Bagaimana realisasi Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah dalam kehidupan

perspektif Tafsir Turjuman al-Mustafîd dan Tafsir Taisîru al-Karîmi al-

Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini

adalah:

1. Untuk menggali Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah dalam al-Qur’an

perspetif tafsir Turjuman al-Mustafîd dan Tafsir Taisîru al-Karîmi

al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn.

2. Untuk mengetahui realisasi Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah dalam

kehidupan perspektif Turjuman al-Mustafîd dan Tafsir Taisîru al-

Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmiyah (baca: skripsi) dalam studi

tafsir terutama studi tafsir muqaran (komparatif), khususnya tafsir

yang membahas seputar ayat-ayat hikmah di dalam al-Qur’an.

2. Sebagai syarat untuk memproleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada

Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam

Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
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1.6 Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan tidak

adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya penulis melakukan

sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitian ini. Adapun penelitian yang

terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji di antaranya:

1. Alaiddin Koto dalam bukunya yang berjudul Hikmah Di Balik Perintah dan

Larangan Allah terbitan PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, lebih

cenderung menerangkan tentang hikmah yang tersembunyi di balik perintah

dan larangan Allah SWT. Selain daripada itu, buku ini juga menerangkan

pengertian hikmah secara meluas.

2. Juhaya S. Praja dalam bukunya yang berjudul Tafsir Hikmah Seputar

Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia terbitan PT Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2000, hanya menyinggung pembahasan hikmah seputar ibadah

dan mu’amalah yang dilakukan manusia dan jin sebagai makhluk Allah

yang mukallaf.

3. Sayuti Bin Haji Ibrahim dalam skripsinya yang berjudul Penafsiran Hikmah

Dalam al-Qur’an Menurut al-Maraghi, UIN Suska, Riau, 2005, lebih

mengkhususkan pembahasan tentang makna hikmah menurut tafsir al-

Maraghi.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek

maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, sejauh penulis

perhatikan belum ada kajian ilmiah yang secara akademisi membahas tentang

Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah dalam al-Qur’an dengan fokus kepada studi

komparatif antara tafsir Turjuman al-Mustafîd dan tafsir Taisîru al-Karîmi al-

Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn dan dapat diyakinkan bahwa tidak akan

terjadi pengulangan penelitian  terdahulu dengan adanya penelitian akademis

ini.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat library research, yaitu mengadakan penyelidikan

dari berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan

diteliti, menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan
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keputusan berdasarkan data-data yang kongkret dengan tahapan-tahapan

sebagai berikut:17

1.7.1 Sumber  Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori,

yaitu:

1. Data Primer, Penggunaan data primer peneliti merujuk pada al-Qur’ân

al-Karîm, Hadîts, kitab Turjuman al-Mustafîd dan Tafsir Taisîru al-

Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn.

2. Data Sekunder, merupakan sumber data selain dari data primer, data

ini berasal dari buku-buku atau literatur lain yang berkaitan lagi

mendukung dalam penelitian ini.

1.7.2 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara

pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kemudian ditetapkan dengan cara metode muqâran dan disusun secara

sistematis, sehingga menjadi satu paparan yang jelas tentang Hikmah bi

Ma’na al-Nubuwwah dalam al-Qur’an studi komparatif antara tafsir

Turjuman al-Mustafîd Dan tafsir Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri

Kalãmi al-Mannãn

Adapun langkah-langkah yang diterapkan untuk menggunakan

metode muqaran adalah “menganalisa ayat-ayat yang dikaji secara

menyeluruh, kemudian melacak pendapat-pendapat para mufassir tentang

ayat tersebut dan membandingkan pendapat-pendapat yang mereka

kemukakan itu, dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan, aliran-

aliran yang mempengaruhi, keahlian yang mereka kuasai dan lain

sebagainya.”18

17Teguh Budiharso, Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Artikel, Laporan Penelitian,
Skripsi, Thesis, Disertasi, (Yogyakarta: Gala Ilmu, 2007), hlm. 147.
18Nasiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Quran, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), hlm. 65
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1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah,

Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan Masalah,

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang Hikmah dan sekilas pengenalan

tafsir Turjuman al-Mustafîd dan tafsir Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri

Kalãmi al-Mannãn.

Bab III Merupakan pembahasan, di sini penulis memaparkan penafsiran

serta pemahaman Syekh Abdul Rauf al-Singkili Syekh Abdul Rauf al-Singkili

dan al-Sa‘di tentang ayat-ayat hikmah dalam tafsir Turjuman al-Mustafîd dan

tafsir Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn.

Bab IV Analisa komparatif dan realisasi Hikmah bi Ma’na al-Nubuwwah

dalam kehidupan.

Bab V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.


