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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kata kutiba dalam Al-Qur‟an dipakai sebanyak 13 kali. 
1
 Kata kutiba 

tersusun dari kata dasar dengan suku kata  ka, ta, ba. makna dari kata dasar 

ini adalah sebagai kata benda dan juga sebagai kata kerja. Jumlah 

pemakaian pola dasar  ka, ta, ba, dalam Al-Qur‟an sebanyak 319 kali. 

Dipakai kata benda sebanyak 268 kali, dipakai kata kerja sebanyak 51 kali.
2
  

Sedangkan kajian kata kutiba ditinjau dari aspek tata bahasa yaitu: 

1. Kata kutiba merupakan bentuk kata kerja. Dalam bahasa Arab kata kerja 

dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk 

perintah. Jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu 

kejadiannya. Selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan 

formatnya tergantung juga pada pelakunya. 

2. Kata kutiba merupakan bentuk kata kerja yang menerangkan pekerjaan 

yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau, dan sekarang 

sudah tidak dilakukan lagi. 
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3. Kata kutiba merupakan kata kerja aktif, artinya subyeknya melakukan 

pekerjaan. 

4. Kata kerja kutiba ini subyeknya adalah orang ketiga laki-laki 

tunggal(dia).
3
  

Menurut Abu Hayyan dalam kitab Tafsir Bahrul Muhit, menjelaskan 

makna kutiba yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 adalah: 

1.  Asal kata kutiba adalah tulisan yang dibaca, diungkapkan di sini 

maknanya penegasan dan penetapan, artinya diwajibkan dan ditetapkan 

karena yang ditulis lebih pantas untuk ditetapkan dan dikekalkan. 

2. Ada yang mengatakan hal itu sesuai dengan hakikatnya, yang tertulis di 

laufil mahfudz dalam Qadha. 

3. Ada yang menyatakan makna kutiba adalah perintah.  

4. Ada yang mengatakan makna kutiba itu bermakna ja‟ala (menjadikan). 

5. Makna kutiba disini menggunakan „ala (atas kamu), seolah-olah ada rasa 

fardu dan wajib.
4
 

Memang bila dilihat sekilas makna yang sering dipakai, kata atau 

lafazh kutiba berasal dari kata yang dalam bentuk madhi-nya adalah  

“kataba” yang berarti menulis, jika disebutkan dalam bentuk mabni majhul 

maka artinya adalah ditulis. Tetapi tentu saja kata atau lafazh kutiba dalam 

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 183, bukan bermakna “ditulis”, tetapi 
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sebagaimana disebutkan al-Thabari dalam kitab tafsirnya Jâmi‟ al-Bayan fi 

Ta‟wil ayy al-Qur‟an, bahwa makna kutiba di situ adalah furidha, yang 

artinya “difardhukan”
5
. 

Kata kutiba dengan makna furidha (difardhukan), selain berlaku bagi 

ayat yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqoroh ayat 183 juga berlaku 

bagi surat Al-Baqarah ayat 178, juga berlaku bagi surat Al-Baqarah ayat 

180 dan surat Al-Baqarah ayat 216. Kata atau lafazh kataba dan kutiba, 

selain bermakna furidha (difardhukan), juga bermakna qadha-qudhiya 

(menentukan-ditentukan atau menetapkan-ditetapkan). Ini disebutkan di 

antaranya dalam tafsir karya Imam Al-Baghawi, Ma‟alim Al-Tanzîl. Kata 

kataba dengan arti menetapkan atau menentukan dan kata kutiba dengan arti 

ditentukan atau ditetapkan ini berlaku dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujadalah 

ayat 21 artinya: “Allah telah menetapkan bahwa: “Aku dan rasul-rasul-Ku 

pasti menang”. Juga dalam Al-Qur‟an surat Al-Hajj ayat 4 artinya: “Telah 

ditetapkan terhadap syaitan atau iblis bahwa barangsiapa berteman dengan 

syaitan, sungguh dia akan menyesatkannya…”.  

Selain dua makna di atas, kata kataba dan kutiba juga bermakna 

ja‟ala (menjadikan) dan ju‟ila (dijadikan). Ini sebagaimana disebutkan 

dalam tafsirnya Imam al-Thabari.  Kata kataba bermakna ja‟ala ini berlaku 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujadalah ayat 22, artinya: “mereka yang (Allah) 

telah menjadikan iman dihati mereka”. Juga berlaku pada dalam Al-Qur‟an 
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surat Ali Imran ayat 53, artinya “jadikanlah kami termasuk orang-orang 

yang jadi saksi (tentang ke Esaan Allah). Ini juga berlaku dalam Al-Qur‟an 

surat Al-A‟raf ayat 156, artinya: “maka akan aku tetapkan (jadikan) 

rahmatku untuk mereka yang bertakwa”. 

Selain itu semua, kata kataba juga dalam Al-Qur‟an bisa bermakna 

amaro (telah memerintah). Ini sebagaimana menurut Tafsir Al-Thabari. 

Contohnya sebagaimana dalam Al-Qur‟an surat Al-Ma‟idah ayat 21, 

artinya: “Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah Allah 

perintahkan untuk memasukinnya.   

Demikianlah keterangan yang bisa kita baca di kitab Al-Wujuh wa 

Al-Nazhair li Al-Fsazhi Kitabillahi Al-„Aziz karya Imam Syaikh Abi 

Abdillah Al-Husain bin Muhammad Al-Damighani. Jadi menurut Al-

Damighani, kata atau lafazh kutiba dan kataba dalam Al-Qur‟an adalah 

lafazh-nya tunggal maknanya banyak, yaitu yang diistilahkan sebagai lafazh 

musytarok. Di mana kata kataba-kutiba, maknanya menurut al-Damighani 

adalah bisa bermakna farodha-furidha, qadha-qudhia, ja‟ala, dan amaro. 

Sementara dalam kitab Al-Isytirak Al-Lafzhy fi Al-Qur‟an Al-Karim 

baina Al-Nazhari wa Tathbiq karya Muhammad Nuruddin Al-Munjid, 

dijsebutkan bahwa lafazh kataba adalah satu kata yang bermakna banyak 

(lafazh musytarok), yaitu bermakna amaro, ja‟ala, qadha, faradha dan 

hafazha.  
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Para ahli tafsir telah sepakat, bahwa kata kutiba artinya adalah 

diwajibkan atau difardhukan. Sebagai ibadah wajib, sebagaimana rumus 

umumnya, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. 

Alasan perintah dalam ayat yang menggunakan kata kutiba,  menurut ulama 

tafsir, kewajiban yang diperintahkan ini sudah ada sejak sejarah manusia. 

Karena itu Allah tidak menggunakan redaksi kata furidha (diwajibkan atau 

difardukan) melainkan kata kutiba alasannya antara lain; pertama, kata 

kutiba mempunyai arti seolah-olah sudah tertulis begitu lama sehingga tetap 

menjadi kewajiban, masalahnya ada hukum tertulis dan hukum tidak 

tertulis. Kedua, dipakai kutiba karena pentingnya kewajiban ini. Ketiga, 

kewajiban ini sudah tertulis disemua kitab suci yang azali, seperti kitab Injil, 

Zabur, dan Shuhuf-shuhuf Ibrahim, perbedaannya hanyalah pada tata 

caranya.
6
  

Dalam Bahasa Arab Perintah disebut dengan Lafaz Amar yang 

secara bahasa arab berarti perintah atau suruhan. Sedangkan menurut 

mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah suatu tuntutan (perintah) untuk 

melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak 

yang lebih rendah tingkatannya. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan 

Lafaz yang menunjukkan kepada perintah tersebut mempunyai 

beberapa bentuk, diantaranya: 

1. Fi‟il Amar 
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2. Fi‟il Mudhari‟  

3. Masdar pengganti Fi‟il 

4. Lafaz yang mengandung makna perintah seperti, كتب  ,فرض اهر  ,   

Ada beberapa ayat dalam Surat Al-Baqarah yang menggunakan kata 

kutiba yang bermakna diwajibkan. Dalam ayat 178 disebutkan: “Kutiba 

„alaikumul qishash fil qatla” (diwajibkan atas kalian al qishash dalam 

pembunuhan); dalam ayat 180: “Kutiba „alaikum idza hadhara ahadakumul 

mautu in taraka khaira, al washiyah” [diwajibkan atas kalian jika datang 

(tanda-tanda) kematian kepada salah satu dari kalian, yaitu menyampaikan 

washiyat, jika dia meninggalkan suatu kebaikan (harta benda yang banyak)]; 

dalam ayat 183: “kutiba „alaikumul shiyam” (diwajibkan atas kamu 

berpuasa); dalam ayat 216: “Kutiba „alaikumul qitalu wa huwa kurhul 

lakum” (diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan berperang itu tidak 

kalian sukai). Bahkan sejatinya, dalam ayat-ayat Surat Al-Baqarah ini 

adalah “rangkaian kutiba”, sebab berturut-turut disebutkan ayat-ayat tentang 

kewajiban, meskipun terpisah oleh beberapa ayat lainnya.  

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178: 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf 

dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 

dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 7 

Kata kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 adalah 

bermakna diwajibkan yaitu tentang kewajiban qishash.  ُكتَِب َعلَۡيُكُن ٱۡلقَِصاُص

 Diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang“  فِي ٱۡلقَۡتلَۖى 

yang dibunuh”. Artinya, Allah mewajibkan orang-orang mu‟min untuk 

melaksanakan qishash seperti kewajiban melaksanakan shalat dan puasa.
8
 

Imam Sya‟rawi menegaskan bahwa kata kutiba mengisyaratkan sebuah 

kemaslahatan.hal ini terlihat dari kelanjutan ayat berupa sanksi qishas 

kepada pembunuh yang dengannya lahir sebuah kemaslahatan bagi kerabat 

yang dibunuh (wali ad-dam) agar dapat menuntut.
9
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Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180: 

                     

                      

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
10

 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183: 

                     

           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar 

kamu bertakwa.
11

 

Kata kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah 

bermakna diwajibkan yaitu tentang kewajiban berpuasa.  ُيَام   ُكتَِب َعلَۡيُكُن ٱلصِّ

“Diwajibkan atas kamu berpuasa”.  Pada ayat puasa ini terdapat kata  ُكتَِب

يَامُ  .”yang  artinya “diwajibkan kepada kamu berpuasa (kutiba)  َعلَۡيُكُن ٱلصِّ
12
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Kata  َُكتِب  (kutiba) ini diulangi lagi pada penggalan berikutnya yaitu ( َكَوا

 yang artinya “sebagaimana diwajibkan kepada (ُكتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِهن قَۡبلُِكنۡ 

umat-umat yang sebelum kamu”. Perbandingan disini bukan pada puasa 

tetapi pada kewajiban karena boleh jadi jika puasa orang-orang terdahulu 

tidak wajib. Oleh karena itu, yang diulangi pada penggalan ini adalah kata 

kutiba bukan kata Al-shiyam. 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 216: 

                      

                      

     

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu 

tidak mengetahui.
13

 

Kata kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 216 adalah 

bermakna diwajibkan yaitu tentang kewajiban perang.  ُُكتَِب َعلَۡيُكُن ٱۡلقِتَال 

“Diwajibkan atas kamu berperang” . Demikian ayat ini dari satu sisi lain 

mengingatkan keniscayaan hal tersebut kondisi mengharuskannya. Bahwa 
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kewajiban perang dipahami dari adanya kata  َُكتِب (kutiba) yang 

dihubungkan dengan kata qital tersebut. Kewajiban tersebut merupakan 

sesuatu yang berat karena Islam benci dengan adanya peperangan karena 

Islam adalah agama yang membawa kedamayan. Misalnya jika musuh telah 

masuk ke wilayah negara, ketika itu menjadi wajib bagi setiap muslim untuk 

berperang membela tumpah darahnya yang merupakan tempat menerapkan 

nilai-nilai Ilahi.
14

 

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga 

peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa 

kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti hubungan 

hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada 

umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum 

yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Kemudian juga peristiwa 

kematian, peristiwa kematian juga menimbulkan akibat hukum kepada 

orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada 

hubungan dengan orang tersebut pada masa hidupnya. Jika dikalangan umat 

Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal 

kemana dan bagaimana cara peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam 

harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam faraid (hak-
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hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-

Qur‟an dan sunah Nabi).
15

 

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan muncul suatu 

pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan pehubungan-perhubungan tadi, 

yang mungkin sangat erat kaitannya ketika seseorang tadi masih hidup. Hal 

ini tentunya berpengaruh langsung terhadap kepentingan-kepentingan dari 

dalam masyarakat itu sendiri, dan kepentingan itu selama seseorang tersebut 

hidup, maka ia membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dalam masyarakat. Salah 

satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta 

dari orang yang sudah mati kepada ahli waris ataupun kepada pihak-pihak 

yang berhak untuk menerimanya.  

Disinilah keutamaan Al-Qur‟an yang selalu hadir memberikan solusi 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dunia. 

Sasaran utama diturunkan kitab suci Al-Qur‟an adalah agar tercapainya 

kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Al-Qur‟an juga sebagai pedoman, 

diperlukan pemahaman yang benar.
16

 Salah satu diantara pemberian harta 

dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah 

meninggal yaitu wasiat. Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah 

lama dikenal sebelum islam. Misalnya pada masa arab jahiliyah, banyak 
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sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu 

orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya melambangkan 

orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.
17

  

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan 

membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat 

pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu 

dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap 

menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga 

yang ditinggalkan.  

Kata wasiat disebut dalam Al-Qur‟an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk 

kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian 

disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat disebut sebanyak 25 kali. Dalam 

penggunaannya, kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah 

(dalam Al-Qur‟an surat Al-An‟am, ayat 151, 152,153; Al-Nisa‟ ayat 131), 

mewajibkan (dalam Al-Qur‟an surat Al-„Ankabut ayat 8, Luqman ayat 14, 

Al-Syura ayat 13, Al-Ahqaf ayat 15), dan mensyari‟atkan (Al-Nisa‟ ayat 

11).
18

 

Kata wasiat berasal dari washaya yang artinya orang yang berwasiat 

menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. 
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Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah 

mati.
19

Menurut Zinuddin Ali, wasiat adalah penyerahan hak atas harta 

tertentu dari seseorang kepada orang lain secara suka rela yang 

pelaksanaannyaditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.
20

      

Dalam istilah syara‟ wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada 

orang lain baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh 

orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang memberi wasiat itu 

meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefenisikan wasiat itu 

adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah 

sipemberinya wafat.
21

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah 

pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang 

akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
22

 Dalam buku Hukum 

Kewarisan  Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat 

adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat 

berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat 
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22
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terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta 

peninggalannya.
23

 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat. Ibnu Hazain 

berpendapat bahwa wasiat itu wajib dilakukan seseorang yang mempunyai 

harta, banyak atau sedikit. Pendapat ini berasal dari Abdullah bin Aufa, 

Thawus Asyi sya‟bi dan Az-Zuhri.  

Menurut Hudhori Bik di dalam Tarikh Tasyri disampaikan beberapa 

bentuk Amr  (permintaan) antara lain : 

1. Melalui lafaz amara dan seakar dengannya yang mengandung perintah 

(suruhan), seperti firman Allah surat al-Nisa‟ ayat 58 

2. Menggunakan lafaz kutiba atau diwajibkan, seperti firman Allah surat al-

Baqarah ayat 183 

3. Perintah yang memakai redaksi pemberitaan (jumlah Khabariyah), tetapi 

yang dimaksud adalah perintah, seperti firman Allah surat Al-Baqarah 

228  

4. Perintah yang menggunakan kata kerja perintah secara langsung, seperti 

firman Allah surat Al-Baqarah ayat 238 

5. Fi‟il Mudhari‟ yang disertai lam amr (huruf lam yang mengandung 

perintah), seperti firman Allah surat Al-Talak ayat 7 

6. Perintah dengan menggunakan kata wajaba dan faradha, seperti firman 

Allah surat Al-Ahzab ayat 50 
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7. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu baik, Umpamanya, 

firman Allah surat Al-Baqarah ayat 220 

8. Perintah disertai janji kebaikan yang banyak bagi pelakunya, seperti 

firman Allah surat al-Baqarah ayat 245 

9. Isim Masdar yang diperlukan sebagai pengganti fi‟il amr, misalnya 

dalam surat Muhammad ayat 4 

10. Memberikan suatu perbuatan, yang harus dilakukan oleh manusia, 

bahwa pebuatan itu untuknya. Misalnya firman Allah dalam surat Ali 

Imran ayat 97.
24

 

Struktur kalimat Al-Qur‟an adalah sebuah susunan yang indah 

secara tekstual dan bermakna secara kontekstual. Ia bisa difahami dengan 

mudahnya dari kulit luarnya (struktur bahasa), tapi juga mengandung makna 

yang dalam jika kita mengamati hingga kulit dalamnya (struktur makna), 

dan ia hanya bisa difahami jika menggunakan teori dasar bahasa aslinya, 

terutama dari sisi ilmu Nahwu (sintaksis), Sharf (morfologi) dan Balaghah 

(semantik) dan dari situlah para ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an 

secara mendalam. Semakin kita mendalami ilmunya, semakin kita merasa 

kecil karena keterbatasan ilmu kita dan semakin kita kagum akan kebesaran 

Allah yang telah menurunkan Al-Qur‟an dalam kehidupan kita. 

Abu Hayyan merupakan salah satu ahli tafsir terkemuka. Nama 

lengkapnya adalah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusof bin Hayyan al-

Nafzi al-Andalusi al-Jayani al-Gharnati al-Mughrabi al-Maliki dan 

                                                           
24

 Muhammad, Ma‟sum Zein  Zudbah,  Ushul Fiqh, (Jawa Timur : Darul 

Hikmah, 2008), hlm. 53 



16 

 

kemudiannya Syafi‟e. Dikatakan al-Nafzi dinisbahkan kepada Nafzah 

sebagaimana yang dikatakan oleh Yakut di dalam kitabnya Mu‟jam al-

Buldan: “Nafzah merujuk kepada Bandar di timur Andalusia”.Gelarannya 

disebut dengan Abu Hayyan dan gelaran inilah yang mashyur dikalangan 

ahli ilmu yang terdahulu dan masa kini.
25

  

 Menjadi unik melihat latarbelakang keilmuan penulisnya yang 

terkenal menguasai berbagai ilmu khususnya dalam Bahasa Arab, fikih, 

Qiraat Al-Qur‟an dan sejarah karena karakteristik penafsir dalam 

menafsirkan al Qur'an tidak terlepas dari kondisi permasalahan yang mereka 

hadapi.  Pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan multi disipliner 

dengan didominasi oleh pendekatan kebahasaan. Abu Hayyan menggunakan 

ayat Al-Quran sebagai sumber data utama begitupula hadis nabi SAW. Tapi 

ia juga banyak menggunakan kaedah kebahasaan dalam menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur‟an. 

Keutamaan Kitab Tafsir Bahrul Muhith dibandingkan Kitab Tafsir 

lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Metode penafsirannya di mulai dengan kalam tentang mufradad ayat 

yang di tafsirkan secara lafadz demi lafadz. Hal tersebut membutuhkan 

ilmu bahasa dan hukum-hukum nahwu. Karena tanpa ilmu Nahwu, kita 

sulit untuk memahami makna yang terkandung dalam kitab ini. Namun 

apabila ada kalimat yang mengandung dua makna atau beberapa makna 

yang disebutkan di awal sebagai judulnya. Dari kalimat itu, dapat di lihat 
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ada munasabah ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya dengan 

menggunakan kaidah nahwu. 

2. Dijelaskan tafsir ayat yang ada di dalam kitab tersebut, terkait dengan 

asbabun nuzulnya. Itupun apabila ada azbabun nuzulnya. Dilain sisi 

membahas nasikh wa mansukh. Karena pada batasan makna kata itu 

secara bahasa dan sebagai istilah.
26

 

3. Di dalamnya juga membahas qira‟at yang diterima oleh para ulama, 

maupun yang syadz baik menurut ulama salaf maupun khalaf. Karena 

ilmu ini termasuk ilmu yang sangat berjasa dalam menggali, menjaga dan 

mengajarkan berbagai “cara membaca” Al-Qur‟an yang benar sesuai 

dengan yang telah diajarkan Rasulullah saw. Hal ini merupakan salah 

satu sebab yang memudahkan kita untuk membaca, menghafal dan 

memahaminya.  

4. Menjelaskan  i‟rabnya dalam setiap ayat, dan kemudian adab dari bhadi‟ 

dan bayan (terdapat dalam ilmu bhalagah).  Pada dasarnya kaedah nahwu 

dan sharaf merupakan kreasi para ulama jauh setelah penulisan, 

pengumpulan, dan pelembagaan Al-Qur‟an dalam Mushhaf Imam. 

Kemunculan ilmu ini (nahwu sharaf) dilatarbelakangi oleh semakin 

awamnya masyarakat terhadap bahasa Arab fushhah, termasuk bangsa 

Arab sendiri, dan munculnya degradasi terhadap bahasa Arab fushhah. 

Padahal, penguasaan bahasa Arab fushhah merupakan syarat paling 

penting untuk menjamin kebenaran istinbath (penggalian) hukum dan 
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penafsiran Al-Qur‟an. Jika bahasa Arab fushhah rusak dan kaum Muslim 

awam terhadap kaedah-kaedah bahasa Arab fushhah, niscaya akan terjadi 

kesalahan dalam proses penggalian hukum dan penafsiran Al-Qur‟an. 

Oleh karena itu, para ulama ahli bahasa (ahlu Al-Lughah) segera 

menyusun kaedah-kaedah bahasa Arab, yang kemudian dituangkan 

dalam berbagai disiplin ilmu, semacam ilmu nahwu sharaf, bayan, 

ma‟aaniy, balaghah, ilmu „aarudl, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu 

saja, mereka juga menyusun kamus-kamus standar bahasa Arab (lisanul 

„Arab). Semua ini ditujukan agar kaum Muslim tidak salah dan 

menyimpang dalam memahami makna-makna Al-Qur‟an. 

5. Proses penafsirannya dari setiap ayat, mengambil pendapat fuqaha‟ yang 

empat (imam syafi‟i, hambali, maliki, dan hanafi) dan lainnya tentang 

hukum-hukum syariah yang terdapat pada ayat yang dibahasnya. 

Berdasakan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang makna kutiba dalam Al-Qur‟an. Untuk mengetahui apa 

sebenarnya makna kutiba menurut pandangan Ulama Tafsir. Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam 

Tesis ini dengan judul:  MAKNA KUTIBA YANG TERDAPAT PADA 

AYAT TENTANG PERINTAH WASIAT DALAM AL-QUR‟AN 

(STUDY TAFSIR BAHRUL MUHITH). 
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B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Karena kata kutiba merupakan kata yang mempunyai banyak makna 

atau disebut jugan lafadz musytarok. 

b. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini terdapat kata kutiba yang artinya 

diwajibkan untuk berwasiat, sedangkan para ulama berbeda pendapat 

mengenai hukum wasiat. Ada yang berpendapat bahwa perintah 

wasiat itu wajib, dan ada pula yang menyatakan tidak wajib. Oleh 

karena itu penulis ingin mengetahui hakikat  makna kutiba dalam ayat 

ini dengan mengkaji lebih dalam. 

c. Kitab Tafsir Bahrul Muhith adalah kitab tafsir yang menafsirkan 

dengan menjelaskan kata-perkata.  

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya pembahasan tentang ayat yang menggunakan 

kata kutiba diantaranya yaitu: ayat 178 Surat Al-Baqarah 

tentang qishash, Surat Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat, Surat Al-

Baqarah ayat 183 tentang puasa, dan Surat Al-Baqarah ayat 216 tentang 

perang, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya meneliti 

tentang makna kutiba yang terdapat pada ayat tentang wasiat yaitu surat 

Al-Baqarah ayat 180. 
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Agar penelitian ini terfokus dan karna keterbatasan penulis, dalam 

studi ini penulis merasa perlu kiranya membatasi kitab tafsir yang 

digunakan yaitu Kitab Tafsir Bahrul Muhith. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah 

sebagai berikut: 

a. Apa makna kutiba yang terdapat pada ayat tentang perintah wasiat 

dalam Al-Qur‟an menurut Tafsir Bahrul Muhith? 

b. Bagaimana  penafsiran para Ulama mengenai ayat tentang perintah 

wasiat yang menggunakan kata kutiba dalam Al-Qur‟an? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui makna kutiba yang terdapat pada ayat tentang 

perintah wasiat dalam Al-Qur‟an  menurut Tafsir Bahrul Muhith.  

b.  Untuk mengetahui penafsiran para Ulama mengenai ayat tentang 

perintah wasiat yang menggunakan kata kutiba dalam Al-Qur‟an. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman penulis mengenai makna kutiba dalam Al-Qur‟an. 

Pemahaman yang diperoleh akan memudahkan penulis dan pembaca 

untuk menjalankan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari.  
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b. Penelitian ini juga sebagai jawaban bagi siapapun yang bertanya 

mengenai makna kutiba dalam Al-Qur‟an. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan 

ilmiyah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang 

informasi yang digunakan melalui khazanah kepustakaan, terutama yang 

berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Sepengetahuan 

penulis sudah banyak yang menulis tentang makna kutiba dalam Al-Qur‟an, 

namun penulis belum menemukan pembahasan secara spesifik tentang tema 

ini. Begitu juga dengan kitab tafsir yang penulis gunakan, sudah menjadi 

kitab rujukan bagi para mufasir yang ingin mempelajari dan menafsirkan 

ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Penelitian tentang makna kata dalam Al-Qu‟ran sudah pernah diteliti 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain seperti; Analisis semantik Kata 

Faradah, kataba dan kutiba Dalam Alquran. Oleh Halomoan Lubis 

(940704020). Hasilnya adalah kata faraḍha terdapat pada 4 (empat) surah 

dan memiliki arti fardukan, menetapkan, mengerjakan, memerlukan dan 

mewajibkan. Kata kataba terdapat pada 8 (delapan) surah memiliki arti, 

ditetapkan, dihalalkan, ditentukan, mewajibkan, dituliskan, menanamkan, 

diperlukan. Kata kutiba terdapat pada 12 (dua belas) surah dan memiliki arti 

diwajibkan, ditetapkan, diperlukan, ditentukan, dituliskan, diputuskan, 

diperintahkan, dan ditakdirkan. 
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Mengenai pembahasan tentang makna kutiba dalam Al-Qur‟an sudah 

pernah ditulis oleh Wakidyusuf dalam tulisannya yang berjudul “Lafadh 

Kutiba dalam Al-Qur‟an”, di Wordpress.com tanggal 27 Agustus 2017. 

Selanjutnya tulisan Deden Muhammad Makhyaruddin yang berjudul 

“Menyelami Makna Kutiba „Alaikum” Puasa, pada tanggal 9 Juni2016. 

Tulisan yang berjudul “Puasa itu buka Fardhu tetapi Kutiba”  yang 

ditulis oleh Gatot Santoso di Kompasian.com tanggal 26 Juni 2015.
27

 

Mengenai penelitian tentang wasiat pernah dilakukan diantaranya 

yaitu skripsi yang berjudul:”wasiat Kepada Ahli Waris” yang ditulis oleh 

Ilham Ismail Fakultas Syari‟ah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 

Jakarta 2011. Kemudian juga Skripsi berjudul: “Pelaksanaan wasiat 

Menurut KUHP di Pengadilan Negri Makasar” yang ditulis oleh Adriawan 

fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. 2013. 

Mengenai kitab tafsir yang penulis gunakan yaitu kitab Tafsir Bahrul 

Muhit sudah banyak digunakan dalam penelitian, diantaranya dalam Karya 

Ilmiyah yang ditulis oleh Muhammad Hasdin Has Dosen Jurusan Dakwah 

STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang berjudul (Karakteristik Tafsir al-

Bahru al Muhith (Tela‟ah Metodologi Penafsiran Abu Hayyan al-Andalusy). 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan 

data.
28

 Metode penelitian akan menguraikan cara kerja penelitian secara 
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keseluruhan. Penelitian ini akan menggunakan paradigma penelitian 

kualitatif. Menurut M. Aslam Sumhudi, penelitian kualitatif adalah cara 

meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi 

dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.
29

 

Studi ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library 

Research) yaitu dengan mengadakan penelitian dari berbagai literatur yang 

erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Proses penyajian 

dan analisa masalah kutiba dengan menggunakan pendekatan tafsir maudu‟i.  

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu dari 

data primer yaitu Al-Qur‟an dan kitab Tafsir Bahrul Muhith. Data primer 

dalam penelitian ini adalah karya Abu Hayyan Al-Andalusi yang 

berjudul Tafsir Bahrul Muhith. Kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhit terdiri 

dari 8 jilid. Dalam penelitian ini hanya menggunakan kitab Tafsir Al-

Bahr Al-Muhith,  juz 2, Suratul Baqarah yang diterbitkan di Beirut-

Libanon oleh Dar al-Kutub Al-„Ilmiyyah, tahun 1993M, cetakan ke I. 

Sedangkan data skunder adalah data yang menurut hemat penulis 

bisa dijadikan sebagai data pendukung penelitian ini. Pengelompokkan 

data skunder tersebut penulis lakukan sebagai berikut: 

a. Semua literatur atau bahan kepustakaan tentang Kitab Tafsir Bahrul 

Muhith, terutama yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-

Qur‟an. 
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b. Kitab-kitab tafsir dan ‟Uluum Al-Qur‟an. 

c. Karya para ulama tentang metodologi tafsir dan yang berkaitan 

dengannya. 

d. Kitab-kitab hadis lazim diketahui bahwa hadis merupakan sumber 

kedua hukum Islam setelah Al-Qur‟an. Ini berarti untuk mengetahui 

ajaran Islam yang benar, disamping diperlukan petunjuk Al-Qur‟an 

melalui pernafsiran para ulama, juga diperlukan petunjuk hadits, yaitu 

segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan dan 

ketetapan. 

e. Literatur lainnya, seperti kitab sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, 

mu‟jam dan lainnya.  

2. Teknik Analisa Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Mencari dan mengumpulkandata tentang kata kutiba dalam Al-

Qur‟an dari kitab Mu‟jam Al-Qur‟an. 

2) Mengklarifikasikan data yang sudah diperoleh, selanjutnya dibagi 

menjadi data primer dan data sekunder. 

3) Mengeksplor ayat-ayat yang menggunakan kata kutiba. 

4) Memadukan ayat-ayat yang berkaitan dengan sumber lain yang 

membahas tentang kata-kata kutiba baik dengan cara mengutip atau 

yang lainnya. 
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b. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul secara lengkap, selanjutnya 

dianalisis dengan metode tematik. Adapun langkah-langkah yang 

penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan kutiba sebagai tema sentral 

2) Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang berhubungan dengan 

kata kutiba. 

3) Melengkapi pembahasan dengan hadis. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besarnya, bahasan dari Tesis ini terdiri dari lima bab 

dimana antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu rangkaian yang 

berhubungan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I     : Berisi Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Penelitian, 

Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Landasan Teoretis, berisi tentang makna kutiba dalam Al-

Qur‟an, menghimpun ayat-ayat yang menggunakan kata kutiba 

dalam Al-Qur‟an, Asbabun Nuzul dan Biografi Tafsir Bahrul 

Muhith.  

Bab III : Penafsiran Ahli Tafsir terhadap Makna Kata Kutiba dalam Al-

Qur‟an. Dalam bab ini membahas tentang ayat-ayat tentang 

perintah wasiat yang menggunakan kata kutiba dalam al-qur‟an, 
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penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusi terhadap ayat-ayat yang 

menggunakan kata kutiba dalam Al-Qur‟an, dan analisa 

terhadap makna kutiba dalam Al-Qur‟an. 

Bab IV  : Pendapat Para Ulama Mengenai Ayat tentang Perintah Wasiat 

dalam Al-Qur‟an, dalam bab ini membahas tentang pengertian 

wasiat, penafsiran para Ulama mengenai ayat tentang perintah 

wasiat yaitu QS Al- Baqarah ayat 180 dan perbedaan pendapat 

Ulama dalam menafsirkan ayat tentang perintah wasiat dalam 

Al-Qur‟an. 

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan jawaban dari permasalahan 

yang dikaji dan saran penulis. 

 


