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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط a ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ‟ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض

 

B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

 

Vokal (a) panjang= Â misalnya  قال  menjadi qâla 

Vokal (i) panjang= î misalnya  قيل  menjadi qîla 
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Vokal (u) panjang= Û misalnya  دون  menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan „iy”: agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah di 

tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) = ـو  misalnya  قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) =  ـيـ  misalnya  خير menjadi khayru 

C. Ta’ marbȗthah )ة( 

Ta’ marbȗthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta’ marbȗthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر سالة للمدرسة menjadi 

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  فى

 .menjadi fi rahmatillah رحمة هللا

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” )ال( ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal 

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini: 

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 

b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 

c. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

Nur Vicky, Kontekstualisasi „Abâsa dalam Ekspresi Wajah Perspektif Psikologi 

(Studi Analisis Tafsĩr Tematik) 

 

Problematika rendahnya pengetahuan masyarakat akan makna „Abâsa dalam al-

Qur‟ân akan menyebabkan kesalahfahaman karena „Abâsa/masam muka tidak 

hanya dilakukan oleh orang kafir, tetapi Rasûlullah juga pernah melakukannya. 

Mengetahui penafsĩran „Abâsa merupakan solusi yang tepat untuk mencegah 

kesalahfahaman. Penelitian yang berjudul “Kontekstualisasi „Abâsa dalam 

Ekspresi Wajah Perspektif psikologi (Studi  Analisis Tafsir Tematik)” ini, 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan. 1. Bagaimana pendapat 

para Mufassir mengenai „Abâsa dalam al-Qur‟ân?. 2. Bagaimana kontektualisasi 

„Abâsa dalam ekspresi wajah perspektif psikologi? 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau bahan-bahan bacaan 

untuk mencari pendapat para ahli tafsĩr dan ahli psikologi. Kemudian dianalisis 

untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan adalah mawdhu‟i atau tematik 

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa: 1. Para mufassir menjelaskan 

makna „Abâsa adalah bermasam muka, tetapi masam muka dalam ketiga surah 

berbeda-beda. Dalam tafsir klasik, menggunakan periwayatan-periwayatan dalam 

menjelaskan makna „Abâsa, sedangkan dalam tasir kontemporer tidak 

menggunakan riwayat-riwayat. 2. Kontekstualisasi „Abâsa dalam ekspresi wajah 

menggambarkan bahwa: Apabila seseorang marah maka hatinya akan kesal, 

jengkel, merasa tidak senang, juga merasa terganggu. Sehingga menyebabkan 

mengerutnya bagian dahi dan bermasam muka sebagaimana dalam surah al-

Muddatsîr/22 dan Q. S 'Abâsa /1. Selanjutnnya, jika seseorang mengalami 

ketakutan  maka wajahnya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar, air liur 

mengering dan terkadang mengeluarkan ekspresi masam muka dan keringat 

bercucuran sebagaimana yang tergambar dalam Q. S al-Insan/10. 
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ABSTRACT 

Nur Vicky, Contextualization of „Abâsa on facial expression through the 

perspective of psychology (Analytical Study of Thematic Interpretation) 

 

Public‟s lack of understanding about the “word” „Abâsa in al-Qur'an will cause a 

great deal of misperception, for „Abâsa (sour face) was not only done by infidels, 

but Rasûlullah did it also. Understanding the interpretation of Abâsa is the correct 

solution to prevent this problem. This study, entitled “Contextualization of „Abâsa 

on facial expression through the perspective of psychology (Analytical Study of 

Thematic Interpretation)”, aims to answer the following questions. 1. What is the 

opinion of the Mufassir regarding „Abâsa in al-Qur‟ân?. 2. What is the 

Contextualization of „Abâsa on facial expression in psychological perspective? 

This study used library research or reading materials to conclude the opinions of 

mufassirs and psychologists. The data then analyzed, by using al-Mawdhu’i 

method. 

The results of the study are: 1. Mufassirs interpret the meaning of „Abâsa as sour 

face with two different meanings in three different chapters. In classic tafsirs, 

mufassirs uses riwayah (transmission) in explaining the meaning of „Abâsa, 

whereas in modern tafsirs, they do not. 2. Contextualization of „Abâsa on facial 

expressions illustrates that if someone is angry then his heart will be upset, 

annoyed, displeased, and disturbed. It causes constriction on the forehead and 

turns his face sour, as illustrated in chapter al-Muddatser verse 22 and chapter 

„Abâsa verse 1. Another illustration is that if a person experiences fear, his face 

will turn pale and sometimes sour, his heart will beat faster, his saliva will dry out, 

and his sweat will run down. This is as illustrated in chapter al-Insan verse 10. 
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 البحث ملخص

 (عيهونفس )دراسة موضعلم الالوجه من منظور  تعابًنيف "عبس" ة ي، سياقنور فيكي

 

ألن   ،فهمالسوء  ؤدي إىليف القرآن ست عبس""كلمة معىن  قلة ادلعرفة للجمهور عن إن مشكلة 
فكان . أيضا رسول اهللبل ، فقطالكفار يظهر من قبل الوجه احلامض ال  كلمة "عبس" اليت تعين

هذا البحث الذي هدف يسوء الفهم.  الجتناباحلل الصحيح  هيكلمة "عبس" تفسًن  معرفة 
إىل اإلجابة  "(عيهوموض النفس )دراسةمن منظور علم الوجه تعابًن يف  س"سياقية عب حتت العنوان

كيف سياقية عبس . 2القرآن؟ عن كلمة عبس يف  ين. ما رأي ادلفسر 1 التالية: ادلشكلةأسئلة على 
 ؟من منظور علم النفسالوجه تعابًن يف 

 خرباء علمي ادلفسرين مواد القراءة لطلب آراء من  ، ييستفيدادلكتيبالبحث يعد من نوع البحث  اهذ
 .عيو ادلوضالتفسًن الطريقة ادلستخدمة هي ي ل لتحقيق اذلدف. يليتم التحالنفس. مث 

امض، احلوجه هو المعىن عبس يشرح ادلفسرين أن . 1: ما يلي نتائج الدراسة بشكل عامتشًن 
يف شرح معىن "عبس"،  طريقة الرياية التفسًن الكالسيكييستخدم يف السور الثالثة. ه خيتلف لكن

: إذا أنهعبس" يف تعابًن الوجه " قيةوضح سيات. 2التفسًن ادلعاصر.  هاال يستخدمعلى نقيض ذلك 
انقباض ييؤدي الغضب إىل . يعدم السعادةغاضًبا فسيشعر قلبه بالضيق، ياالنزعاج، ادلرء كان 

ادلرء شعر لو ي، يبالتايل. 1عبس/ ةور يس 22يف سورة ادلدثر/يرد اجلبٌن يمحوضة الوجه كما 
 تعبًنظهر حيان ييف بعض األباخلوف، فيتحول يجهه إىل شاحب، يينفخ قلبه، يجيف اللعاب، ي 

 .10سورة اإلنسان/ يفقد يرد العرق كما  جيريامض ي احل الوجه
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara garis besar, asas epistimologi al-Qur‟ân dibagi menjadi tiga 

macam, yang pertama yaitu Kaunîyah (Ilmu-ilmu alam, nomothetic), kedua 

Qaulîyah (Ilmu-ilmu al-Qur‟an, theological) yang ketiga adalah ilmu nafsîyah. 

Ilmu Kaunîyah berkenaan dengan hukum alam, Ilmu Qaulîyah  berkenaan dengan 

hukum Tuhan dan Ilmu Nafsîyah berkenaan dengan makna, nilai dan kesadaran. 

Ilmu Nafsîyah inilah yang disebut sebagai humaniora (ilmu-ilmu kemanusiaan). 

Dan di dalam bahasa Arab ilmu nafsiyah diartikan sebagai ilmu psikologi
1
. 

 Kajian ilmu psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan 

manusia yang berkaitan dengan fikiran (Kognisi), kehendak (Conasi) dan 

perasaan (Emotion).
2
 

Dalam perspektif Islam, segala emosi dan ekspresinya, diciptakan oleh 

Allah melalui ketentuan-Nya. Emosi diciptakan oleh Allah untuk membentuk 

manusia yang lebih sempurna. Dalam al-Qur‟an dinyatakan dalam Q.S an-Najm 

[53] :43-44 

 (٤٤( َوأَنَّهُ هَُى أََماَت َوأَْحيَا )٤٣َوأَنَّهُ هَُى أَْضَحَك َوأَْبَكى )

“Dan bahwasanya Dia-lah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis 

(43) Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. (44)
3
 

Al-Qur‟ân dan hadits banyak membahas tentang ekspresi emosi manusia. 

Berbagai ekspresi emosi dasar manusia, mulai dari kesedihan, kemarahan, 

ketakutan, dan lain-lain diungkapkan dengan bahasa yang indah dalam al-Qur‟ân 

dan hadits. Emosi lain yang lebih kompleks, seperti malu, sombong, bangga, iri

                                                             
1
 Kuntowijoyo, “Islam  sebagai Ilmu, Epistimologi, Metodologi dan Etika”, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2006), Hlm. 25. 
2
 Jalaluddin, “Psikologi Agama”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 7. 

3
 Tim Penerjemah Al-Qur’ân. Al-Qur’ân Wanita. (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 

2016), Hlm. 527. 
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 hati, dengki, penyesalan, dan lain-lain juga terangkaikan dalam berbagai kalimat. 

Demikian juga tentang cinta dan benci.
4
 

Ungkapan “emosi manusia” di dalam al-Qur‟ân terkait langsung dengan 

perilaku manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sosial, pada tataran 

informasi masa lampau, kini, dan masa depan. Karena cakupan perilaku teramat 

luas, maka sebaran (Spread) emosi  pun ikut meluas. Artinya tidak ada satu 

pengelompokkan emosi A atau emosi B dalam satu klaster ayat (maqrâ’) atau 

surat tertentu. Ia tersebar dan ditemukan dalam berbagai surah, pendekatan al-

Qur‟ân yang demikian itu sangat memudahkan kita untuk melihat manusia dari 

berbagai dimensi, karena terkait langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari 

yang tak lepas dari hubungan intrapersonal, interpersonal dan metapersonal. 

Penyebaran penuturan emosi manusia dalam banyak surat selalu sejalan 

dengan pokok persoalan yang dijelaskan. Secara garis besar, di dalamnya memuat 

gambaran ekspresi emosi yang menyenangkan yang menjadi dambaan manusia, 

serta ekspresi emosi tak menyenangkan yang tak diinginkan manusia karena 

berdampak negatif bagi kelangsungan hidup.
5
 

Marah adalah emosi paling populer dalam percakapan sehari-hari, bahkan 

kerap dinamai emosi dalam arti peyoratif. Banyak perilaku yang menyertai emosi 

marah, mulai dari tindakan diam atau menarik diri (withdrawal), hingga tindakan 

agresif yang bisa mencederai atau mengancam nyawa orang lain. Pemicunya juga 

sangat beragam, dari hal-hal yang sangat remeh hingga yang memberatkan.
6
 Nuh 

(1993), menjelaskan secara gamblang beberapa ciri yang dapat dilihat apabila 

seseorang marah, salah satunya yaitu merengut dan mengerutnya wajah dan dahi.
7
 

Sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S al-Muddâtstsir ayat 22 

 

 

                                                             
4
 Aliah B. Purwakania Hasan, “Psikologi perkembangan Islami”, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), Hlm. 161 
5
 Darwis Hude, “Emosi”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006),Hlm. 136. 

6
 Ibid. Hlm. 162. 

7
 Yadi Purwanto dan Rahmat Mulyono, “Psikologi Marah”, (Bandung: PT Redika 

Aditama, 2006), Hlm. 17. 
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 (٢٢ثُمَّ َعبََس َوبََسَر )

 “Kemudian itu mukanya masam dan merengut” .
8
 

 Sesudah itu ia bermasam muka”. Yakni bermuram durja ketika“  ثُنَّ َعثَسَ  

tidak mendapati sesuatu untuk menghujat al-Qur‟ân.  adalah mashdar dari العثس 

 (Cemberut) َعثََسا وعثوسايعثس  ,yang ditakhfîf (diringankan/tanpa tasydîd) َعثَسَ 

apabila ia mengerutkan dahi. Ada yang mengatakan bahwa ia bermasam muka 

kepada orang-orang mukmin, ada pula yang mengatakan, bermasam muka di 

hadapan Nabi Shallallahu „alaihi wasallam. َوتََسر “dan merengut”. Yakni: Rona 

wajah berubah dan suram. Di antara contoh penggunaan kata ini adalah perkataan 

seorang penyair`:
9
 

 َوقَْد َرابَنِي ِمْنَها ُصُدوٌد َرأَْيتُهُ .... َوإِْعَرضَها َعن َحاَجِتي َوبُُسرَها 

“Aku menduga mendapat penolakan darinya, aku melihatnya berpaling dari 

keinginanku dan cemberut” 

 Ada yang mengatakan bahwa munculnya wajah masam adalah setelah 

bercakap-cakap, dan munculnya merengut diwajah adalah sebelumnya. Orang-

orang Arab biasa mengatakan, “Wajah merengut, apabila ia berubah rona dan 

muram.” Ar-Raghîb berkata  الثسر bergegas dalam keburukan sebelum waktunya, 

seperti perkataan  تسر الرجلحاجته yakni meminta keperluannya sebelum waktunya. 

Di antaranya Firman Allah  ََعثََس َوتََسر “dia bermasam muka dan merengut”. (Q.S 

al-Muddâtsir [75]: 22) yakni menampakkan muka masam sebelum masanya dan 

sebelum waktunya. Orang-orang Yaman biasa mengatakan  تسرالمركة و أتسر

(kendaraan berhenti) yakni: Berhenti, tidak maju dan tidak mudur.
10

 

Ayat ini disandarkan kepada Walid bin Mughĩrah, sesungguhnya dia 

mengingkari ayat-ayat dari pemberian nikmat yaitu ayat-ayat al-Qur‟ân yang 

dengannya Allah menurutkan wahyu kepada Rasul-Nya Muhammad saw. Oleh 

                                                             
8
 Tim Penerjemah Al-Qur’ân.., Hlm. 576 

9
 Asy-Syaukani, “Tafsîr Fathûl Qadâr”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm, 740. Terj. 

Amir Hamzah. 
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karena itu Walid mengatakan tentang al-Qur‟an apa yang ia katakan. Dan 

pengingkaran terhadap kebenaran itu pantas untuk menghilangkan nikmat.
11

 

 Kemudian wajahnya cemberut ketika sempit baginya tipu daya dan dia 

tidak mengetahui apa yang hendak di katakannya. Hal ini merupakan isyarat 

bahwa Walid dan orang-orang ahli seperti dia sebenarnya dalam hati kecilnya 

telah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad hanya saja sikap keras kepalanya 

(Kufûr ‘Inâd) mendorongnya untuk mencaci dan mencela Nabi. Andai kata ia 

mantap pada keyakinannya akan kebenaran tersebut, tentu ia mendapat yang ia 

inginkan. Tidak mungkin ia berwajah cemberut yang melambangkan perasaan 

yang tidak puas.
12

 

Mukanya menjadi masam, menunjukkan hati yang tidak senang merengut 

menaruh suatu perasaan yang timbul dari sikap yang telah mulai berubah.
13

 

Lain halnya dengan kata „Abâsa dalam surah „Abâsa ayat 1. Kata „Abâsa 

di sini disandarkan oleh Rasulullah. Yaitu, ketika beliau sedang sibuk mengurusi 

segolongan pembesar Quraisy yang beliau seru kepada Islam, maka beliau 

didatangi Ibnu Ummi Maktum seorang laki-laki tunanetra yang miskin. Karena 

tidak mengetahui Rasulullah Shalallâhu ‘Alaihi Wasallam. Sedang sibuk 

mengurusi kaum Quraisy itu, maka ia tetap meminta kepada beliau agar 

mengajarkan kepadanya apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Sehingga 

Rasulullah Shalallâhu ‘Alaîhi Wasallam. Merasa tidak senang atas kedatangan 

Ibnu Ummi Maktum, lalu beliau bermasam muka dan berpaling darinya.
14

 

Sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S „Abâsa: 1 

 (١َعبََس َوتََىلَّى )

 Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (1)
15

 

                                                             
11

 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, “Tafsîr  Al-Marâghi”, penerjm. Bahrun Abu bakar, 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993) Hlm. 225. 
12

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’ân dan Tafsîrnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Hlm. 

423.  
13

 Hamka, “Tafsîr Al-Azhâr”, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hlm. 385. 
14

 As‟ad Yasin, Abdul Aziz Salim  Basyarahil, “Terj. Tafsîr fî Zhilâlil Al-Qur’ân dibawah 

naungan Al-Qur’ân”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm. 258. 
15

 Tim Penerjemah, Al-Qur’ân. Hlm. 575 
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 „Abâsa dalam  al-Qur‟ân memiliki ekspresi yang berbeda-beda, 

digambarkan dalam Q.S al-Muddatsĩr/22 „Abâsa bermakna masam muka yang 

keluar karena berfikir keras untuk mendustakan kebenaran yang dilakukan oleh 

Walid bin Mughĩrah. Sedangkan dalam Q.S al-Insan/10 „Abâsa digambarkan 

dengan masamnya muka karena akan menghadapi suatu kesulitan atau suatu hari 

yang sangat dahsyat. Selanjutnya dalam Q.S „Abâsa/1 digambarkan bahwa masam 

muka yang timbul karena adanya perasaan terganggu karena munculnya seseorang 

seakan-akan mengganggu dakwah Rasulullah terhadap pemuka Quraisy. Dari 

penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti ekspresi-ekspresi dari 

ketiga ayat serta mengetahui perbedaan ekspresinya, dengan meneliti 

“KONTEKSTUALISASI  ‘ABÃSA DALAM EKSPRESI WAJAH  

PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Studi Analisis Tafsĩr Tematik)” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap penelitian ilmiah memiliki alasan-alasan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Dengan demikian juga dengan penelitian ini yang berjudul: 

KONTEKSTUALISASI  ‘ABÃSA DALAM EKSPRESI WAJAH  

PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Studi Analisis Tafsĩr Tematik) mempunyai 

alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Sebagai Mahasiswa UIN SUSKA RIAU jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir 

merasa terpanggil untuk membahas topik yang menyangkut al-Qur‟an.  

2. Sepanjang sepengetahuan penulis, judul tersebut belum pernah dibahas 

dalam kajian ilmiah.  

3. Karena judul ini menarik untuk diteliti. 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah yang dipaparkan oleh penulis bertujuan untuk 

menghindari kesalahpahaman dari pihak pembaca atas makna yang dimaksudkan 

dalam suatu istilah kunci. Berikut penjelasannya 
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1.  Kontekstualisasi 

Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, 

sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan 

seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan 

yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.
16

 

Istilah “Kontekstualisasi” adalah istilah yang dipakai dalam bidang Misi. 

Istilah ini menjadi populer setelah Misi mengalami perkembangan secara 

luas.
17

  

2. „Abâsa 

Dalam tafsĩ al-Azhar „Abâsa  berarti wajahnya berubah menjadi masam, 

menunjukkan hati yang merasa tidak senang dan merengut menaruh suatu 

perasaan yang timbul dari sikap yang telah mulai berobah.
18

 Ibnu Katsĩr 

menambahkan makna „Abâsa adalah  menarik kedua matanya dan 

mengerutkan dahi.
19

 

3. Ekspresi Wajah 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), eksprei adalah kesan wajah 

atau mimik muka. Ekspresi wajah dapat dialami manusia baik dalam 

keadaan sengaja ataupun tidak sengaja, tetapi umumnya ekspresi wajah 

dialami secara tidak sengaja akibat perasaan atau emosi manusia tersebut. 

Biasanya sangat sulit menyembunyikan perasaan atau emosi tertentu dari 

wajah.
20

 

 

 

 

                                                             
16

 Rasid Rachman, “Pengantar Sejarah Liturgi”  (Tangerang: Bintang Fajar, 1999), 

hlm.122. 
17

 Ev, Apri Laiskodat, “Kontekstualisasi”, dikutip dari http://apri-

laiskodat.blogspot.com/2012/03/kontekstualisasi.html?m=1 pada hari rabu, 25 juni 2020, jam 

13.28 WIB. 
18

 Hamka, “Tafsir al-Azhar jilid 10”, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 

1990), hlm. 7734. 
19

 Ibnu  Katsĩr, Tafsir Ibnu  Katsĩr jilid 8”, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 

hlm. 338. 
20

 Lingga Sekar Utami, “Ekspresi Wajah Anak-anak dalam Penciptaan Karya Tulis”, 

Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hlm. 4. 

http://apri-laiskodat.blogspot.com/2012/03/kontekstualisasi.html?m=1
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4. Perspektif  

Kata perspektif memiliki 2 arti yaitu: Pertama, cara melukiskan suatu 

benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang nampak oleh 

mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi). Kedua, dalam kajian 

psikologi, istilah perspektif menunjukkan pada pengertiam asumsi-asumsi 

dasar yang paling banyak sumbangannya kepada pendekatan psikologi 

sosial. Perspektif prilaku menyatakan bahwa perilaku sosial paling baik 

dijelaskan melalui perilaku secara langsung dapat diamati dan lingkungan 

yang menyebabkan perilaku yang berubah. Perspektif kognitif  

menjelaskan perilaku sosial dengan cara memfokuskan pada bagaimana 

seseorang menyusun mental (pikiran dan perasaan) dan memgolah 

informasi yang datang dari lingkungan. Kedua perspektif tersebut banyak 

dikemukakan oleh para psikolog sosial yang berlatar belakang psikologi.
21

 

5. Psikologi 

Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang berati 

roh, jiwa, sedangkan logos berarti ilmu  yang mempelajari fikiran atau jiwa 

manusia, Ilmu jiwa.
22

 Secara terminologi, adalah ilmu yang mempelajari 

tentang jiwa/ mental. Tetapi perlu diingat bahwa psikologi tidak 

mempelajari jiwa/ mental secara langsung karena jiwa sifatnya abstrak, 

sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

tingkah laku dan proses mental. Menurut Dakir, psikologi adalah tingkah 

laku manusia dalam hubungannnya dengan lingkungannya. Sedangkan 

menurut Muhibbin Syah psikologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku 

individu maupun kelompok, dan dalam hubungannya dengan lingkungan. 

Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang sifatnya psikomotor yang 

meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjaalam dan lain sebagainya, 

                                                             
21

 Admin, “Pengertian Kata Perspektif” dikutip dari 

https://konsultasikehidupanwordpress.com/2009/05/13/pengertian-kata-perspektif. Pada hari kamis 

tanggal 18 juni 2020 jam 15:38 WIB. 
22

 Crescent News (K.L)sdn. Bhd, Kamus AM, (Malaysia: Crescent News (K.L)sdn. Bhd), 

hlm 813. 

https://konsultasikehidupanwordpress.com/2009/05/13/pengertian-kata-perspektif
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sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, 

berperasaan dan lain-lain.
23

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam tulisan 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Selama ini belum ada penelitian yang membahas mengenai perbedaan 

masam muka dalam al-Qurân. 

2. Masih banyak pendidik muslim yang belum mengetahui perbedaan-

perbedaan tersebut. 

3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman oleh pendidik muslim 

mengenai masam muka dalam al-Qurân dan apa yang melatarbelakangi 

keluarnya ekspresi tersebut. 

E. Batasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak melebar secara meluas, maka penulis akan 

memebatasi beberapa hal yang berkaitan dengan masalah di atas. Kata „Abâsa 

dalam al-Qur‟ân hanya disebutkan dalam tiga tempat yaitu dalam Q.S. al-

Muddâtstsir/22, Q.S. al-Insân/10 dan dalam surah „Abâsa/1. Karena dalam al-

Qur‟ân kata „Abâsa hanya tiga ayat, jadi penulis mengambil ketiga ayat tersebut 

untuk diteliti. Ayat yang di gunakan dalam penelitian ini juga sedikit, jadi penulis 

menggunakan 4 tafsîr, 2 diantaranya tafsîr klasik dan selebihnya menggunakan 

tafsîr kontemporer, adapun tafsîr klasik yang diambil yaitu tafsîr ath-Thabâri dan 

al-Qurthûbi. Sedangkan tafsîr kontemporer yang diambil yaitu tafsîr al-Misbâh 

dan al-Azhâr. 

Masam muka yang digambarkan al-Qur‟an dari ke-3 ayat yang diteliti 

berbeda-beda. Untuk mengetahui perbedaan makna masam muka tersebut maka 

diperlukan penjelasan psikologi untuk mengetahui ekspresi dan perasaan dari ke-3 

ayat tersebut.  

                                                             
23

 Andik, “Definisi Konsep Psikologi secara Etimologi dan Terminologi”, dikutip dari 

http://andicvantastic.blogspot.com/2016/08/definisi-konsep-psikologi-secara.html?m=1 pada hari 

kamis tanggal 18 juni 2020 jam 16.10 WIB.  



9 

 

 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan berikut ini: 

1. Bagaimana pendapat para mufassir mengenai penafsiran „Abâsa dalam al-

Qur‟ân? 

2. Bagaimana kontekstualisasi „Abâsa dalam ekspresi wajah perspektif  

psikologi? 

G. Tujuan Penelitian  

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai penafsiran „Abâsa 

dalam al-Qur‟ân. 

2. Untuk mengetahui kontekstualisasi „Abâsa dalam ekspresi wajah perspektif  

psikologi. 

H. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan 

khususnya kepada jurusan ilmu al Qur‟ân Tafsîr. Penelitian ini juga 

merupakan sumbangan penulis dalam memperkaya wawassan keilmuan 

dan meningkatkan daya pemikiran penulis dalam bidang tafsir serta dapat 

memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar Sarjana Agama di fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Syarif Kasim, Riau. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh 

pelajar, mahasiswa, dan lain-lain mengenai penafsiran „Abâsa menurut 

para mufassir serta mengenai ekspresi masam muka jika ditinjau dari 

psikologi. Serta dapat mengembangkan khazanah intelektual di bidang al-

Qur‟ân. 
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I. Sistematika Penulisan 

Supaya dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan judul yang telah 

diajukan agar tidak rancu dalam pembahasannya, maka penulisan ini akan 

dituangkan dalam sistematika pembahasan, yang disusun dalam lima bab, dimana 

masing-masing bab mempunyai spesifikiasi pembahasan mengenai topik-topik 

tertentu, sistematika pembahasan tersebut yaitu: 

BAB Pertama memuat informasi tentang seluk beluk penelitian ini 

seperti: Latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB Dua, pada bab ini penulis memaparkan kerangka teoritis yang 

mencakup landasan teori dan penelitian yang relevan.  

BAB Tiga penulis memaparkan metodologi penelitian seperti jenis 

penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. 

BAB Empat penulis menyajikan hasil penelitian seperti tafsîran kata 

„Abâsa dalam al-Qurân , Analisa penafsiran, dan pembahasan. 

BAB Lima penutup, berisi kesimpulan dan saran penulis. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori  

1. Pengertian Ekspresi Wajah 

Menurut terminologi, ekspresi ialah proses komunikasi yang dilalui pada 

suatu media yang ditujukan untuk membangun adanya kesamaan persepsi akan 

pesan yang dikomunikasikan. Sedangkan menurut disiplin ilmu arsitektur, 

ekspresi mencakup adanya 3 komponen, adapun jenis-jenis komponen itu 

yakni pesan, media dan penerima. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia), ekspresi merupakan proses untuk menyatakan atau pengungkapan 

akan maksud berupa perasaan, gagasan yang dilakukan oleh seseorang. 

Ekspresi sendiri dapat terjadi ketika seseorang demikian bersinggungan akan 

keadaan perasaan tertentu dan bereaksi terhadapnya.
24

  

Russel  dan Fernandez-Dols menambahkan dalam tulisannya bahwa 

ekspresi wajah memiliki dua pengertian yang berlawanan. 1. Ekspresi wajah 

dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan orang yang 

mengekspresikan dan perilaku yang muncul pada wajah. 2. Bagaimana reaksi 

orang yang melihat terhadap ekspresi wajah yang muncul.
25

 Ekspresi wajah 

adalah bentuk komunikasi nonverbal serta jenis lain dari bahasa tubuh. Belajar 

membaca bahasa tubuh serta belajar pengamatan wajah benar-benar dapat 

membantu seseorang menilai orang lain.
26

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka ekspresi wajah merupakan 

aktivitas wajah yang membentuk sebuah tampilan tertentu bersifat umum yang 

                                                             
24

 Dosen Pendidikan 2, “Ekspresi, pengertian dan (Jenis, Acuan Manfaat)”, dikutip dari 

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-ekspresi-dan-jenis/ pada  hari rabu tanggal 18 juni 

2020 jam 20.38 WIB. 
25

 Laurensia Aniella Hosea, “Perbedaan Persepsi Ekspresi Wajah pada Etnik Jawa dan 

Etnik Tionghoa”, skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2018, hlm. 14. 
26

 Araka Kusuma, “Rahasia Mudah Membaca Wajah Orang”, (Yogyakarta: Kaktus, 

2018), hlm. 120. 
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mencerminkan suatu emosi yang dimiliki oleh orang yang mengekspresikannya 

serta sebuah makna ekspresi wajah yang menjadi target.
27

 

2. Jenis-jenis Eksprei Wajah 

  Ekman menjelaskan bahwa emosi terdiri dari sedih, marah, takut, 

terkejut, jijik, serta bahagia, dan masing-masing emosi tersebut memiliki 

intensitas yng berbeda-beda secara jelas mampu terlihat pada wajah. 

Prawitasari mengungkapkan bahwa emosi yang ada pada orang Indonesia 

meliputi marah, sedih, senang, dan takut.  

a. Senang  

   Emosi senang merupakan jenis emosi positif yang lebih dapat 

dinikmati daripada ditahan. Menurut Oatley dan Johnson-Laird 

mengatakan bahwa emosi senang terjadi ketika seseorang mampu mecapai 

sesuatu tujun dan memberikan peluang untuk melanjutkan rencana 

berikutnya. 

 Ekman menambahkan bahwa emosi senang sering terjadi dengan 

munculnya senyum pada wajah. Meskipun demikian, senyum pada wajah 

memberikan dua arti, yakni senyum yang mengandung unsur senang dan 

senyum yang tidak mengandung unsur tidak senang (seperti senyum untuk 

menunjukkan kesopanan atau ketika setuju dengan mendengar pendapat 

yang ada). Pernyataan tersebut searah dengan pembagian senyum yang 

dilakukan oleh Friesen. Friesen membedakan antara senyuman yang 

dihayati (felt smiles) dan senyuman palsu (false smiles). Senyuman yang 

dihayati mencakup semua senyuman yang benar-benar dialami dan 

menunjukkan emosi yang positif.  Senyuman palsu adalah senyuman yang 

dibuat dengan sengaja untuk menyakinkan orang lain bahwa senyum yang 

diberikan berasal dari  emosi positif, meskipun sebenarnya tidak.
28

 Seperti 

pada gambar. 
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 Laurensia Aniella Hosea, “Perbedaan” hlm. 15. 
28

 Nida Ul Hasanat, Ekspresi Senyum untuk  Meningkatkan Hubungan Interpersonal, 

Jurnal Buletin Psikologi,  No 1, hlm 26-27 
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Felt smiles (Senyum yang di hayati)  False smiles (Senyum palsu) 

 

b. Marah  

 Emosi marah merupakan salah satu reaksi ketika kebutuhan  dan 

motif manusia terhambat untuk terpenuhi. Marah juga merupakan bentuk 

ekspresi emosi yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan sekitar 

manusia, dimana biasanya orang akan menjadi marah disebabkan 

mendapat stimulus yang mengancam dan mengusik ketenangan dan 

kenyamanan seseorang, misalnya orang akan marah jika dicaci,  dihina 

bahkan dilecehkan oleh orang lain. Factor yang dapat mempengaruhi 

orang untuk mudah menjadi marah yaitu kondisi fisk, psikis dan juga 

moralitas yang tidak baik.  Marah juga mengakibatkan terakibatnya 

aktualisasi diri manusia didalam kehidupannya dan marah merupakan 

penyakit jiwa yang yang ada dalam diri manusia. Manusia yang memiliki 

mental dan yang sehat dan kondisi kejiwaan yang baik akan membantu 

dirinya mengontrol emosinya. Sebaliknya orang yang dalam kondisi 

mengalami tekanan, stres, depresi dan terluka biasanya akan terpancing 

emosi dan mudah marah. Marah juga merupakan reaksi dari kesakitan. 

Marah pada diri manusia jika dibiarkan akan sangat berbahaya. 
29

 Emosi 

marah menaikkan detak jantung, tekanan darah serta menjadikan muka 

merah. Ekman menjelaskan perubahan ekspresi wajah terhadap emosi 

marah. Ketika seorang baru  saja mengalami emosi marah, ia akan 

menekan bersama tekanan yang ringan pada bagian bawah kelopak mata. 

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga kunci kombinasi yang memastikan 

                                                             
29
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bahwa seseorang marah, yakni menurunkan alis, memberikan tekanan 

pada bawah kelopak mata, serta menaikkan bagiann atas kelopak mata.
30

 

Seperti pada gambar. 

  

 

c. Takut  

 Takut merupakan emosi yang tidak mengenakkan serta tidak dapat 

terktakan mengenai suatu  hal yang menunjukkan  tanda tertentu yang 

bercampur dengan perubahan-perubahan pada tubuh  yang termanifestasi 

dalam bentuk  somatisasi maupun autodominasi. Emosi takut berbeda 

dengan emosi kecemasan. Takut akan muncul  ketika  seseorang 

mengetahui adanya stimulus-stimulus dalam bentuk nyata yang mampu 

mengancam. 

 Ekman menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami takut, maka 

darah akan mengalir kepada otot-otot besar kepada bagia kaki, dan 

menyiapkan seseorang untuk melarikan diri. Apabila  emosi takut tersebut 

tidak menyebabkan seseorang untuk melarikan diri, maka akan 

memunculkan reaski marah pada hal mengancam  tersebut.  Apabila hal 

mengancam tersebut lebih kuat, maka seseorang lebih cenderung untuk 

takut dibandingkan  marah.
31

 Seperti pada gambar. 

                                                             
30

 Laurensia Aniella Hosea, “Perbedaan” hlm. 17. 
31
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d. Sedih  

 Ekman menjelaskan bahwa sedih merupakan emosi yang 

mengandung unsur pasrah yang tidak memiliki harapan dan bersifat pasif. 

Sedih biasanya diawali dengan sebuah persaan tidak terima yang berusaha 

untuk memperbaiki kehilangan yang terjadi hingga seseorang tersebut 

benar-benar merasa tidak berdaya.
32

  

 Kesedihan pada individu yang ada dalam diri manusia, ada yang 

sangat sedih dengan melupakan kesedihan,  dan ada juga yang jarang 

menampakkan kesedihan. Orang akan sadar bahwa kesedihan yang 

berkepanjangan akan dapat merugikan diri sendiri. Dalam menjalani 

kehidupan tidak luput dari kesedihan . karena kesedihan berhubungan 

langsung dengan perasaan yang ada pada manusia.
33

   

  

 

3. Faktor Internal dan Eksternal Ekspresi Wajah 

 Ekspresi muka tidak lepas dari yang namanya emosi, karena lewat emosi 

ekspresi muka akan muncul, baik  senang, sedih, takut, marah atau lainnya. 

Casmini menyebutkan ada 2 faktor yang mempengaruhi emosi, yaitu: 

a. Faktor internal 

  Faktor internal adalah faktor yang ada didalam diri seseorang. Setiap 

manusia memiliki  otak emosional yang didalamnya terdapat system syaraf 

                                                             
32

 Ibid, hlm. 19. 
33

 Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fattah Palembang, Teori 

Kompensasi Emosi, Vol 2, No 1, 2016, hlm 1 
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pengatur emosi atau lebih dikenal dengan otak emosional. Factor internal  sama 

dengan indicator mengelola emosi dan memotivasi diri. Hasil menunjukkan 

bahwa factor internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap emosi.   

b. faktor eksternal   

  Faktor ekternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang dan 

memepengaruhi perubahan sikap. Pengaruh tersebut dapat berupa perorangan atau  

secara kelompok hal ini lebih memicu pada lingkungan.
34

  

B. Penelitian Yang Relevan 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, khususnya 

yang berkaitan dengan penelitian penulis, belum ditemukan sebuah karya atau 

penelitian yang secara khusus mengkaji “ Kontekstualisasi „Abasa dalam Ekspresi 

Wajah perspektif Psikologi”. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang terkait 

dengan judul yang menjadi objek penulis dalam proposal ini, diantaranya: 

1. Nilai-nilai Pendidikan Akhlâk dalam Al-Qur’ân (Telaah surah ‘Abâsa 

ayat 1-10) karya Sri Widayati yang berbentuk skripsi di IAIN Salatiga. 

Penelitian ini mengungkapkan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur‟ân dan 

bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada 

surah „Abâsa ayat 1-10.
35

 Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian 

karya  Sri Widayati membahas mengenai nilai nilai moral yang terkandung 

dalam surah „Abâsa ayat 1-10 saja, sedangkan di dalam penelitian ini 

membahas kata „Abâsa dari al-Qur‟ân dan dikaitkan dengan ekspresi 

emosi dalam ilmu psikologi. 

2. Profesionalisme Guru dalam al-Qur’ân kajian Surah ‘Abâsa karya 

Sa‟adah Fitriani Lubis, Achyar Zein dan Zulheddi, penelitian ini berbentuk 

jurnal pada tahun 2018 pada program Pascasarjana UIN Sumatra Utara. 

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana menjadi guru yang profesional 

dalam mendidik peserta didiknya didalam surah „Abâsa dan juga 

menjelaskan langkah-langkah menjadi guru profesional yang terekam 

                                                             
34

 Adang Supriyadi, “Airmanship”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 

212. 
35

 Sri Widayati, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an (Telaah surah ‘Abasa 

ayat 1-10)”, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga). 
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dalam surah „Abâsa.
36

 Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian karya 

Sa‟adah membahas tentang bagaimana menjadi guru profesional sesuai 

dengan ajaran al-Qur‟ân khususnya dalam surah „Abâsa. Sedangkan 

penulis meneliti „Abâsa dari al-Qur‟ân dan dikaitkan dengan ekspresi 

emosi dalam ilmu psikologi. 

3. Pola Interaksi antara Guru dan Murid (Tela’ah Q.S ‘Abâsa ayat 1-4 ) 

karya Nurhayati, penelitian ini berbentuk jurnal pada tahun 2019. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa Allah SWT melarang bermuka masam 

kepada orang yang datang bertanya, hendaknya bermuka manis terus 

sehingga orang-orang yang dididiknya merasa dihargai. Sama halnya 

dengan seorang guru dalam mendidik murudnya harus menunjukkan muka 

manis, sehingga murrid merasa senang dan mudah menerima ilmu yang 

diberikan.
37

 Penelitian karya Nurhayati ini membahas mengenai larangan  

bermasam muka kepada orang yang bertanya sehingga orang yang 

bertanya merasa dihargai. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis 

mengenai „Abâsa dalam al-Qur‟ân dan dikaitkan dengan ekspresi emosi 

dalam ilmu psikologi. 

4. Manfaat Tumbuhan bagi Manusia (Studi Sains atas Surah ‘Abâsa 24-32) 

karya Badi‟atul Hikmah yang berbentuk skripsi digilib UIN Sunan Ampel 

Surabaya pada tahun 2018. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya 

peran tumbuhan dalam kehidupan dan bagi kesehatan manusia khususnya 

pada surah „Abâsa ayat 24-32.
38

 Penelitian yang ditulis oleh Badi‟atul 

Hikmah membahas mengenai manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia 

dalam kandungan surah „Abâsa ayat 24-32. Sedangkan penelitian yang 

ditulis oleh penulis mengenai „Abâsa dalam al-Qur‟ân dan dikaitkan 

dengan ekspresi emosi dalam ilmu psikologi. 
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 Sa‟adah Fitriani Lubis, Dkk. “Profesionalisme Guru dalam Al-Qur’ân kajian Surah 
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5. Pola Interaksi Guru dengan Peserta Didik kajian surah ‘Abâsa ayat 1-10. 

Karya Antony yang berbentuk skripsi digilib IAIN Palangkaraya pada 

tahun 2019. Penelitian ini membahas penafsiran tafsĩr al-Azhar dan tafsĩr 

Ibnu Katsĩr menjelaskan bahwa interaksi yang digunakan adalah pola 

guru-anak didik-anak didik (tiga arah). Maksudnya adalah seorang guru 

tidak boleh bersikap tidak adil dan membeda-bedakan murid satu dengan 

murid lainnnya, tidak berfikir negatif terhadap murid dan harus berhati-

hati dalam mengambil keputusan.
39

 Penelitian yang ditulis oleh antony 

berjudul Pola Interaksi Guru dengan Peserta Didik kajian surah „Abâsa 

ayat 1-10. Sedangkan dalam tulisan ini berjudul Kontekstualisasi „Abasa 

dalam Ekspresi Wajah perspektif Psikologi. 

6. Kajian atas Tafsĩr Nabi Bermuka Masam dalam Q.S ‘Abâsa [80]: 1-6. 

Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Bahaluddin Siregar, 

penelitian ini memuat penjelasan mengenai perbedaan pendapat antara  Ibn 

Katsir dengan Tabataba‟i mengenai muka masam. Menurut ibn Katsir 

dalam tafsirnya bahwa yang bermasam muka adalah Nabi Muhammad 

SAW dengan mengambil periwayatan yang dipakai oleh mayoritas 

Mufassir yaitu A‟isyah, Anas Ibn Malik, dan Ibn „Abbas. Sedangkan 

menurut Tabataba‟i yang bermasam muka bukan Nabi Muhammad SAW 

melainkan orang yang duduk di samping beliau yaitu al-„Abbas al-

Mutawalli dengan mengambil riwayat Sadiq yang selalu dikutip oleh 

kelompok Syi‟ah.
40

 Penelitian yang ditulis Bahaluddin membahas 

perbedaan pendapat mengenai seseorang yang bermasam muka dalam Q.S 

„Abâsa [80]: 1-6. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis ini 

membahas mengenai kata „Abâsa itu sendiri dan dikaitkan dengan ekspresi 

perspektif psikologi. 

                                                             
39

 Antony, “Pola Interaksi Guru dengan Peserta Didik kajian surah ‘Abâsa ayat 1-10”, 
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40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian judul  ini digunakan jenis penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis 

berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Karena penelitian ini adalah 

library research maka yang dijadikan objek kajian adalah hasil karya para mufasir 

yang berupa kitab tafsir, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini. 

Dalam penelitian pustaka ada beberapa metode yang bisa di lakukan peneliti 

yaitu: 

1. Metode ijmali yaitu metode tafsir yang dalam menjelaskan ayat al-

Qur‟ân bersifat global. 

2. Metode tafsir tahlili (analitis) yaitu metode tafsir yang mencoba 

menjelaskan ayat al-Qur‟ân secara analisis, berbagai aspek yang terkait 

dengan ayat al-Qur‟ân. 

3. Metode tafsir muqaran (komperatif), yaitu metode tafsir yang 

membandingkan antara ayat al-Qur‟ân dan hadis, atau membandingkan 

antara pendaat para tokoh mufasir 

4. Metode tafsir tematik (maudhû’i), yaitu menafsirkan al-Qur‟ân dengan 

mengambil tema tertentu. 

 Dalam melakukan penelitiaan ini  penulis menggunakan metode tematik 

(maudhû’i). Metode  tematik adalah suatu cara menafsirkan al-Qur‟ân dengan 

mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema 

tersebut, kemudian dijelas satu persatu dari sisi semantisnya dan penafsirannya, 

dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk satu gagasan yang utuh 

dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur‟ân terhadap tema yang dikaji.
41

 

                                                             
41
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kemudian mencari pembahasan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan 

menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang relevan untuk penelitian ini. 

Langkah-langkah atau cara kerja dalam penelitian tematik (maudhûʻi) dapat 

dirincikan sebagai berikut: 

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur‟ân yang akan dikaji secara 

maudhû’i (tematik) 

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

yang telah ditetapkan.
42

 

3. Mencari asbabun nuzûl, yakni konteks peristiwa yang melatarbelakangi 

turunnya ayat al-Qur‟ân, baik yang mikro (konteks historis verbal) 

maupun makro (konteks sosio-historis masyarakat Arab abad ke 7 M, di 

saat al-Qur‟ân turun).
43

 

4. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna, dan utuh. 

5. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang 

perlu, sehingga pembahasan  menjadi semakin sempurna dan semakin 

jelas. 

6. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh.
44

 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat 

informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data 

primernya adalah rujukan utama yang akan dipakai, karena penelitian 

ini mengangkat judul „Abâsa dalam al-Qur‟ân ditinjau dari Psikologi, 

maka sumber primernya adalah ayat al-Qur‟ân yang memuat kata 

„Abâsa dan hadits yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga 

menggunakan tafsĩr al-Azhar, tafsĩr al-Marâghi dan tafsĩr Fi Zhilâlil 
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43

 Abdul Mustaqim, Metode, hlm. 67. 
44

 Abd, Al-Hayy Al-Farmawi, Metode, hlm. 46. 
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Qur‟ân. Penulis juga menambahkan buku-buku psikologi yang senada 

dengan pembahasan. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yang 

biasanya diambil dari dokumen-dokumen laporan, karya tulis orang 

lain, koran, majalah, atau seseorang mendapat informasi dari pihak lain 

yang dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
45

 Adapun data 

sekunder dari penelitian ini diambil dari sumber bacaan lain yang 

relevan dengan penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam sebuah penilitan secara sistematik. Teknik pengunpulan 

data yang penulis lakukan adalah teknik dokumentasi, yaitu berupa catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Teknik 

pengumpulan data merupakan  langkah yang paling strategis dalam penelitan, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data yang 

dikumpulkan harus relevan dengan pokok persoalan. Untuk mendapatkan datang 

yang relevan diperlukan metode yang efesien. Beberapa langkah yang harus 

ditempuh dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut: 

1. Persiapan teknis 

Persiapan teknis disini maksudnya adalah mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, baik perangkat keras 

seperti kelengkapan alat administrasi seperti kertas, pensil, pena, flash disk, 

laptop dan lain sebagainya, maupun perangkat lunak aturan yang 

diperlukan, surat keputusan dan sebagainya.
46

 Semua alat-alat yang telah 

disebutkan harus disiapkan sebelum penelitian. 
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2. Identifikasi Ayat 

 Proses pertama dan yang paling utama dalam untuk mendapatkan data 

dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan 

dengan ‘Abâsa di dalam al-Qur‟ân. Melalui kitab al-mu’jam al-mufahras li 

alfadzi al-Qur’ân al-Karîm yang berbentuk pdf. Untuk menemukan ayat 

yang bersangkutan dengan judul penelitian ini, yaitu Kontekstualisasi 

‘Abâsa dalam ekspresi wajah, kita harus menentukan terlebih dahulu kata 

kuncinya. Dan disini kata kunci yang harus di cari adalah ‘Abâsa. karena 

kata kuncinya menggunakan „ain maka harus kita kembalikan dulu kepada 

akar katanya yaitu ع ب س. 

 Kata   ع ب سhuruf pertamanya adalah huruf  عdan langsung merujuk 

pada bab ع, setelah menemukan bab ع, kita langsung merujuk pada bagian 

atas halaman tersebut. Di bagian atas dituliskan huruf yang berurutan sesuai 

urutan huruf hijâiyyah. Untuk itu langsung saja kita merujuk kepada huruf 

setelah  عyaitu huruf ب. Setelah menemukan huruf tersebut, kita cari satu 

persatu kata tersebut pada halaman bab  عة, setelah menemukan kata عة, 

langsung merujuk huruf setelahnya yaitu  سhingga menemukan kata ‘Abâsa  

pada halaman 445. 

 Di dalam bab tersebut penulis menemukan kata ‘Abâsa  disebut 

sebanyak 3 kali yaitu: dalam bentuk kata  2عثس kali dalam surah al-

Muddatsĩr ayat 22 dan surah surah ‘Abâsa  ayat 1. Dalam  bentuk  عثوسا

disebut 1 kali, yaitu pada surah al-Insan ayat 10.  

3. Mengumpulkan Bahan 

Selanjutnya adalah  mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan 

tema penelitian mulai dari buku primer dan buku sekunder serta hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan ahli di bidangnya sesuai dengan 

tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ini 

adalah teknik dokumentasi yaitu, berupa catatan peristiwa yang sudah 

berlalu bisa berbentuk tulisan atau gambar. 
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D. Teknik Analisa Data 

Setelah semua data berhasil dikumpulkan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kemudian penulis pelajari secara mendalam. Setelah itu, penulis 

analisis pendapat-pendapat para mufasir tersebut dengan content analisis (analisis 

isi) melalui pendekatan maudhûʻi. Sehingga, akan mendapatkan sebuah 

pengetahuan baru dan menjadi satu paparan yang jelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa:  

1. Keempat tafsir memberikan penjelasan yang sama terhadap penafsiran 3 

ayat diatas. Hanya saja tafsir klasik menggunakan riwayat-riwayat dalam 

menjelaskan ayat ayat tersebut, sedangkan tafsir kontemporer tidak 

mengunakan riwayat. Dalam Q.S al-Muddatsir/22 menceritakan mengenai 

Walid seorang pemuka Quraisy yang menjadi lembut hatinya ketika 

mendengarkan bacaan ayat Al-Qur‟an yang merdu maka saat al-Walid 

(Pemuka Quraisy) mengagumi isi al-Qur‟an, maka Abu Lahab (paman 

Rasulullah yang sangat menentang Islam) tidak menyukainya. Abu Lahab 

menemui al-Walid dan menyatakan ketidaksetujuannya lalu al-Walid pun 

memikirkan untuk menjatuhkan al-Qur‟an sambil bermasam muka. Maka 

al-Walid pun berpaling dari keimanan, hatinya membenarkan sedangkan 

egonya mendustakan. Ia mengatakan bahwa al-Qur‟an merupakan sihir 

yang dibuat manusia.  

Dalam Q.S al-Insan/10 kata „Abuusan bermakna takut, artinya rasa takut 

tersebut timbul karena hari yang sangat dahsyat. Digambarkan pula bahwa 

pada saat itu karena dahsyatnya hari tersebut, maka reaksi orang-orang 

saat itu mengalami peredaran darah semakin cepat karena denyut jantung 

semakin cepat, paru-paru lebih cepat memompa darah, keringat bercucuran 

dan air liur mengering. 

Dalam Q.S „Abasa/1 menceritakan saat Rasulullah SAW sedang mengajak 

pemuka Quraisy untuk masuk Islam, tiba-tiba datang seorang tuna netra 

bernama Ibnu Ummi Maktum yang seakan-akan memaksa Rasulullah 

untuk mengajarinya tentang Islam. Rasulullah kemudian bermasam muka 

karena terganggu, beliau enggan melihatnya dan berpaling darinya.
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2. Dilihat dari bentuk emosi, ketiga ayat yang diteliti termasuk kedalam 

emosi marah dan takut. Bentuk emosi marah terdapat dalam surah Al-

Muddâtsir/ 22 dan surah „Abâsa /1. Dan bentuk emosi takut terdapat  

dalam surah al-Insân/10. Di dalam surah al-Muddâtsir/ 22 mengandung 

kebencian yang dilakukan oleh Walid terhadap Islam. Kebencian tersebut 

berlangsung lama, bahkan setelah ia mengetahui kebenaran mengenai 

Islam, ia tetap tidak mengakui kebenaran tersebut, sambil bermasam muka 

Walid terus mencari cara untuk menjatuhkan Islam. Dalam surah „Abâsa 

/1 masam muka yang dilakukan Rasulullah semata-mata hanya kesal 

karena merasa terganggu akan kedatangan Ummi Maktum, sambil 

bermasam muka beliau berpaling darinya. 

Sedangkan bentuk emosi takut yang terdapat dalam surah al-Insân/10 

digambarkan bahwa karena sangat dahsyatnya keadaan yang akan 

dihadapi, maka muka menjadi masam serta keluar keringat yang 

bercucuran. Bila individu sedang mengalami emosi, maka individu 

tersebut akan mengalami perubahan  dalam tubuhnya. Misalnya jika 

seseorang mengalami ketakutan maka mukanya menjadi pucat, jantungnya 

berdebar-debar. 

 

B. Saran  

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini bukanlah suatu final. Masih banyak kajian-kajian yang terkait yang 

perlu dilakukan oleh peneliti. 

Meskipun demikian, jika ditemukan perbedaan dari penafsiran yang 

dilakukan atau menemukan perbedaan menurut ulama tafsir, maka perbedaan 

tersebut janganlah dijadikan suatu perpecahan di tengah masyarakat. Justru 

dengan perbedaan tersebut sebagai suatu khazanah ilmu yang mendapat rahmat 

dan anugrah dari Allah SWT atas ilmu yang diberikan. Kritik dan saran yang 

sifatnya membangun sangat dibutuhkan. 
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