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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

transliterasi dari keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana yang 

tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic 

Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut : 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

 ʻ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ق J ج

 Q ف 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
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B. Vokal (Tunggal dan Rangkap) 

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 

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 ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contooh berikut: 

 Diftong (aw) =  ىو misalnya قول menjadi          qawlan 

Diftong (ay) =  ىيى misalnya خير menjadi             khayrun 

 

C. Ta` Marbûthah (ة) 

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

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

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة للمدرسة  menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau atau apabila 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. Syaddah  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh : 

 rabbanā =  ربّنا 

 nazzala =  نّزل

 al-birr =  البرّ 

 al-hajj =  الحجّ 

 na‘‘ma =  نعّم 

 

E. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata 

sandang. 

Contoh : 

 ar-rajulu =  الّرجل 

 asy-syayyidatu =   الّسيّدة

 asy-syamsu =  الّشمس

 al-qalamu =   القلم 
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F. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, 

namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : 

 ta`khuzûna =  تأخذون

 `an-nau =  النوء

 syai`un =  شيء

 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il, isim maupun harf, ditulis terpisaha, 

hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

Contoh : 

اِزقِْينَ   wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn = َوإٍنَّ هللاَ لَُهَو َخْيُر الرَّ

ْلَكْيَل َو اْلِمْيَزانَ فَأَْوفُْوا ا  = fa auful kaila wal mîzâna 

 ibrâhîmul khalîl =  إِْبَراِهْيُم اْلَخِلْيل 

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

 Wa mâ Muhammadun illâ rasûl =  و ما محمد إّّل رسول 

 lalladzî bi Bakkata Mubârakan =  للذي ببكة مباركا 
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 Alhamdu lillâhi rabbil ‘âlamîn = الحمد هلل رّب العالمين

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh : 

 Nashrun minallâhi wa fathun qarîb = نصر من هللا و فتح قريب 

 Lillâhil amru jamî`an =   األمر جميعا هلل

 Wallahu bikulli syai`in ‘alîm =  و هللا بكّل شيئ عليم 

 

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefashihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Maisy Rezkiani Lubis: Makna Al-Buruj dalam Al-Qur`an Menurut Thanthawi 

Jawhari dalam Tafsir Al-Jawahir. (Dibimbing oleh Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS. 

dan Bapak Dr. Alpizar, M.Si) 

Skripsi ini membahas argumentasi Thanthawi Jawhari atas makna Al-burûj di 

dalam al-Qur`an. Sejauh pengamatan penulis belum banyak penelitian yang 

dilakukan dalam tema ini, terkhusus tafsir Thanthawi itu sendiri. Adapun masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Thanthawi Jawhari tentang 

makna Al-Burûj dalam tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim dan 

bagaimana korelasi penafsiran Thanthawi Jawhari tantang makna Al-Burûj dengan 

ilmu astronomi. Untuk menjawab masalah di atas peneliti menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan, kemudian menganalisa secara deskripsi berdasarkan 

penafsiran Thanthawi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan al-Burûj menggunakan 

metode analisa deskriptik analitik. Sumber primernya adalah kitab Al-Jawahir fi 

Tafsir Al-Qur`an Al-Karim karya Thanthawi Jawhari dan data sekundernya 

meliputi buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil pengkodingan 

ayat-ayat yang terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan bahwa 

pengklasifikasian argumentasi Thanthawi Jawhari atas makna al-Burûj di dalam 

kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim berarti gugusan bintang atau rasi 

bintang jika yang dimaksud berada di langit. Adapun penjelasan secara spesifik 

berdasarkan pendekatan ilmi, Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa Al-Burûj 

berasal dari bintang-bintang yang asli. Al-Burûj merupakan kumpulan bintang yang 

tampak berhubungan dan membentuk suatu konfigurasi khusus. Al-Burûj memiliki 

ragam bentuk objek baik itu berupa makhluk hidup atau makhluk mati. Kemudian 

beliau membicarakan fungsi dari adanya al-Burûj yang bisa memberikan manfaat 

untuk semua umat manusia. Beliau juga menjelaskan tentang jumlah al-Burûj serta 

cara menentukan garis antar bintang hingga membentuk al-Burûj. Setelah penulis 

melakukan penelitian, penulis menganggap bahwa penafsiran Thanthawi Jawhari 

tidak ada yang menyalahi fakta data yang ada. Sangat terlihat korelasi penafsiran 

Thanthawi dengan ilmu astronomi mengenai al-Burûj yaitu sama-sama 

mengartikannya dengan rasi bintang. Hanya saja dalam Tafsir Al-Jawahir 

jumlahnya 48 tentu dengan seiring berkembangnya zaman telah ditetapkan rasi 

bintang berjumlah 88. 
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 امللخص 

 

عند   يشي رزقياينام الكرمي  القرآن  الربوج يف  نطوي اجلوهري يف تفسريه ط  اإلمام  لوبس: معىن 
الكرمي"  اجلواهر  " القرآن  أفرجال امل)يف تفسري  الدكتور  شرف: األستاد 

 نور املاجستري و األستاذ ألفيزار املاجستري( 

طوي اجلوهري يف معىن الربوج يف القرآن الكرمي. وكانت الباحثة طنهذا البحث يبحث عن حجة اإلمام  
وأما   اجلواهر.  تفسري  إىل  يرجع  الذي  خصوصا  املوضوع  هذا  يف  حبثا  جتد  هذا مل  يف  املشكلة  حتديد 

اإلمام   تفسري  ما  هو  بعلم  ط البحث  عالقتها  وما  الكرمي  القرآن  يف  الربوج  معىن  عن  اجلوهري  نطوي 
النجوم. وإلجابة هذه األسئلة، قدمت الباحثة حبثا مكتبيا وبينت معاين اآلايت املتعلقة ابلربوج عند 

التحليليط اإلمام   البياين  املنهج  ابستخدام  اجلوهري  هو نطوي  البحث  هذا  من  الرئيسي  واملصدر   .
لإلمام   الكرمي"  القرىن  تفسري  يف  "اجلواهر  الكتب ط كتاب  هو  الثانوي  املصدر  وأما  اجلوهري.  نطوي 

اإلمام   حجة  أن  الباحثة  واستخلصت  البحث.  هبذا  املتعلقة  معىن ط والرساالت  يف  اجلوهري  نطوي 
تق الكرمي  القرآن  تفسري  يف  اجلواهري  يف كتاب  بتفسري الربوج  نظرها  إذا  وأما  السماء.  يف   ،،, إىل  سم 

اإلمام   بّين  اليت ط العلمي،  النجوم  هي جمموعة  الربوج  نفسها.  النجوم  هي  الربوج  أن  اجلوهري  نطوي 
أو  احلي  شيء  إما  موضوع  له  والربوج  خاص.  بشكل  بينهن  وتدور  بعضا  بعضها  متعلقة  أهنا  تبدو 

اخلطوط بّي النجوم حىت تكون بروجا. وبعد أن مت البحث، املوت. وأيضا أنه يذكر عدد الربوج ويعّي  
اإلمام   تفسري  أن  الباحثة  الواقع.  ط رأت  خيالف  ال  اجلوهري  تفسري نطوي  بّي  عالقة  لنا  ظهرت  وقد 

هذه االية  اإلمام طنطوي اجلوهري عن النجوم بعلم النجوم أو علم الفلك، وهي ذكرمها أن املراد يف 
مع أن   48بعضها بعضا. ولكن اإلمام طنطوي اجلوهري ذكر أن عددها    هي جمموعة النجوم املتعلقة

 ، طبعا هذه العدد يتطور الزمان. 88يف علم الفلك ذكرها  
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ABSTRACT 

Maisy Rezkiani Lubis: Makna AL-Burûj dalam Al-Qur`an Menurut Thanthawi 

Jawhari dalam Tafsir Al-Jawahir. (Dibimbing oleh Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS 

dan Bapak Dr. Alpizar, M.Si) 

This thesis discusses Thanthawi Jawhari's argumentation on the meaning of al-

Burûj in the Qur'an. As far as the author's observations, a few research has been 

done on this theme, especially Thanthawi's own interpretation. The problem in this 

study is how the interpretation of Thanthawi Jawhari about the meaning of al-Burûj 

in the interpretation of Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim and how the 

correlation of the interpretation of Thanthawi Jawhari challenges the meaning of 

al-Burûj with astronomy. To answer the problems the researcher uses a type of 

library research, then describes it based on Thanthawi's interpretation of the verses 

relating to al-Burûj using analysis descriptive analytic methods. The primary source 

is the book Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim by Thanthawi Jawhari and the 

secondary data includes books, journals related to this research. From the results of 

coding the verses related to this research, the writer found that the classification of 

Thanthawi Jawhari's argumentation on the meaning of al-Burûj in the book Al-

Jawahir fi Tafsir Al-Karim Al-Karim means the constellation of stars or 

constellations if they are in the sky . As for the specific explanation based on the 

scientific approach, Thanthawi Jauhari explained that al-Burûj came from the 

original stars. al-Burûj is a collection of stars that appear to be related and form a 

special configuration. al-Burûj has a variety of object such as biotic and abiotic. 

Then he discussed the function of the existence of al-Burûj that could benefit all 

mankind. He also explained about the number of al-Burûj and how to determine the 

lines between the stars to form al-Burûj. After the writer conducted the research, 

the writer assumed that the interpretation of Thanthawi Jawhari did not violate the 

facts of the data. Very visible correlation between interpretation of Thanthawi 

Jawhari about al-Burûj,  which is equally interpreted with the constellations. It.s 

just that in the interpretation of Al-Jawahir its number is only 48, of course wit the 

development of the times the constellations have been set at 88.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur`an dengan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya sangat jelas 

memerintahkan manusia untuk memerhatikan, mengamati, dan meneliti secara 

saintifik seluruh fenomena yang ada dalam wajah alam semesta. Jika bumi 

(ardh) merupakan representasi seluruh fakta kehidupan yang berada di atas 

kehidupan bumi yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dengan 

seluruh fenomena yang menyertainya, maka langit (samawat) sebagai 

representasi semua fenomena di luar bumi yang mencakup matahari, rembulan, 

bintang-gemintang dengan segala planet-planet lain yang mengiringinya. 

Dengan perintah tersebut, artinya manusia memang sangat memungkinkan 

mampu mengeksplorasi dan menyingkap rahasia hukum-hukum kehidupan 

bumi sekaligus alam semesta secara saintifik.1 

Pembicaraan seputar ilmu pengetahuan dalam al-Qur`an al-Karim akan 

terus berlangsung hingga batas waktu yang dikehendaki Allah Swt. Setiap kali 

ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu eksakta (ilmu-ilmu pasti atau ilmu-ilmu alam) 

datang dengan membawa sesuatu yang baru, maka hal itu pasti telah lebih dulu 

diungkap dan ditemukan dalam al-Qur`an yang diturunkan lebih dari 1400 tahun 

silam.2  

Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah Swt telah menunjukkan bahwa 

al-Qur`an merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Qur`an yang merupakan 

sumber ilmu pengetahuan, dapat digunakan untuk menggali ilmu dan 

 
1 Zaprulkhan, Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 

ed. I, cet. I, hlm. 205. 
2 Muhammad as-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, “Pustaka Pengetahuan Al-Qur`an”, terj. 

Dari bahasa Arab, “Manhaj al-Qur`an al-Karim fi al-Silah al-Mujtama’” Qasas al-‘Ilm fi al-

Qur`an, oleh Abu Akbar Ahmad, ed. Utang Ranuwijaya, jilid 6, (Jakarta: PT. Rehal Publika 2007), 

hlm.55.  
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mengembangkan teknologi yang belum ditemukan pada masa sekarang.3 Seperti 

halnya tentang ilmu astronomi, di dalam al-Qur`an banyak sekali ayat yang 

menyinggung tentang ilmu tersebut, yakni menjelaskan tentang matahari, bulan, 

bintang, nebula, galaksi, planet, rasi bintang dan lainnya. Jika dihitung, ada 

sekitar 73 ayat yang menyinggung ilmu astronomi tersebut.  

Salah satu yang termasuk dari ilmu astronomi ialah rasi bintang. Di dalam 

al-Qur`an rasi bintang disebut dengan al-Burūj. Satu pengetahuan yang banyak 

menarik perhatian penikmat langit malam. Sehingga banyak alat-alat canggih 

serta aplikasi yang diciptakan untuk mengkaji al-Burûj lebih mendetail lagi. 

Allah menciptakan Al-Burūj tidak lain dan tidak bukan tentu menghadirkan 

pelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk dikaji. Sebagaimana Allah berfirman, 

رييَن ) َماءي بُ ُروًجا َوَزي َّنَّاَها ليلنَّاظي  ( 16َولََقْد َجَعْلَنا يفي السَّ
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan rasi bintang (di langit) dan 

Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya).” 

(QS. Al-Hijr: 16)4 

Al-Burūj atau konstelasi adalah kumpulan bintang yang tampak 

berhubungan dan membentuk suatu konfigurasi khusus. Dalam ruang tiga 

dimensi, sebagian bintang terlihat tidak memiliki hubungan antara satu dengan 

yang lain, tetapi terlihat seperti berkelompok pada bola langit malam.5 Tempat 

peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang memiliki tempat edaran yang 

berbeda-beda. Meskipun dalam garis edaran yang berbeda-beda atas kuasa Allah 

al-Burūj tetap beredar dalam arusnya di hamparan langit dalam keadaan 

seimbang.6 Jika dihitung jumlah al-burûj mencapai 88 buah.7 

 

 
3 Ridwan Abdulah Sani, Sains dalam Al-Qur`an, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm X. 
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur`an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 

2014), hlm. 590. 
5 Abdul Syukur, Buku Pintar Serba Tahu Segala yang di Langit dan Bumi, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2011), hlm. 25. 
6 Ibid., hlm. 325. 
7 Steve Parker, Tata Surya Informasi di dalam Genggamanmu, alih bahasa Soni Astrano 

(Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 42. 



3 

 

 
 

Allah Swt berfirman, 

رَاًجا َوَقَمرًا  َماءي بُ ُروًجا َوَجَعَل فييَها سي  ( 61ُمنيريًا )تَ َباَرَك الَّذيي َجَعَل يفي السَّ
“Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan 

Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.” (Q.s. 

al-Furqan {25}: 61).8 

Al-Burûj merupakan gugusan bintang yang bisa membantu manusia untuk 

menentukan arah, seperti bintang Kutub Utara (Northern Pole Star) yang bisa 

membantu menentukan arah utara. Rasi-rasi bintang juga memerankan peran 

penting untuk membuat langit menjadi indah dan terang pada waktu malam. 

Kalau bukan karena rasi-rasi bintang tentu langit menjadi gelap gulita.9 

Al-Buruj di dalam al-Qur`an terungkap sebanyak 4 kali10 yaitu; 

هي  َهذي يَ ُقوُلوا  َحَسَنٌة  ُهْم  ب ْ ُتصي َوإيْن  ُمَشيََّدٍة  بُ ُروٍج  يفي  ُتْم  َوَلْو ُكن ْ اْلَمْوُت  يُْدريْكُكُم  َتُكونُوا  ْن أَيْ َنَما  مي  
ْن عيْندي اَّللَّي َفَمالي َهُؤاَلءي اْلَقْومي اَل عيْندي اَّللَّي   مي عيْنديَك ُقْل ُكلٌّ  ْن  مي هي  ُهْم َسينيَئٌة يَ ُقوُلوا َهذي ب ْ َوإيْن ُتصي

 ( 78َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحدييثًا )
“Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 

kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh 

kebaikan, mereka mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau 

mereka ditimpa suatu bencana mereka mengatakan: “Ini (datangnya) dar 

sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi 

Allah”. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir 

tidak memahami pembicaraan sedikitpun?.” (QS, An-Nisa` {4}: 78)11 

رييَن ) َماءي بُ ُروًجا َوَزي َّنَّاَها ليلنَّاظي  ( 16َولََقْد َجَعْلَنا يفي السَّ
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan rasi bintang (di langit) dan 

Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya).” 

(QS. Al-Hijr [15]: 16)12 

رَاًجا َوَقَمرًا ُمنيريً  َماءي بُ ُروًجا َوَجَعَل فييَها سي  ( 61ا )تَ َباَرَك الَّذيي َجَعَل يفي السَّ

 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 365. 
9 Nadiah Thayyarah, Buku Pintar Sains dalam Al-Qur`an, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 

2013), hlm. 383. 
10 Wahbah Az-Zuhaili, dkk. Ensiklopedia Al-Qur`an, terj. Tim Kuwais, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), hlm. 653. 
11 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 90. 
12 Ibid., hlm. 263. 
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“Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan 

Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.” (QS. 

al-Furqan [25]: 61).13 

َماءي َذاتي اْلرُبُوجي )  ( 1َوالسَّ
“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.” (QS. Al-Buruj [85]: 1)14 

 

Tentunya ia banyak menarik minat para pencinta indahnya langit malam 

yang telah Allah Swt ciptakan. Di sini gunanya sebagai umat muslim para 

peneliti muslim menunjukkan bahwa al-Qur`an telah mengisyaratkan beberapa 

hakikat hukum alam, di dalam al-Qur`an semua telah Allah jelaskan. Kenapa 

harus ditunjukkan? Karena banyak orang yang menyangka bahwa ilmu 

astronomi dan tentunya mengenai rasi bintang, tidak ada dalam al-Qur`an. 

Banyak yang menyangka bahwa ilmu maupun alat untuk mengetahui 

keberadaan dan tatanan rasi bintang itu hanya berasal dari Yunani. Padahal pada 

masa kejayaan peradaban Islam, Islam telah banyak menghasilkan karya-karya 

astronomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dunia. Tercatat ada 10.000 

lebih naskah astronomi Islam yang tersebar ke seluruh dunia. Bukan itu saja alat 

astronomi penting pun banyak ditemukan oleh para ilmuwan dan astronom 

Islam, seperti Teleskop oleh Abul Hasan, Jam Astronomi, Saphea, Celestial 

Sphere dan lain sebagainya.15 

Banyak hikmah yang Allah hadirkan dengan menciptakan rasi-rasi bintang 

di langit. Tentunya kita akan mengetahui hikmah-hikmah tersebut dengan 

mentadabburi al-Qur`an dan memanfaatkan teknologi yang berkembang setiap 

zamannya. Sebagaimana Allah Swt  berfirman, 

َماَواتي َواأْلَْرضي َوا ُوِلي اأْلَْلَبابي ) إينَّ يفي َخْلقي السَّ َهاري آَلاَيٍت ألي ( الَّذييَن 190ْختياَلفي اللَّْيلي َوالن َّ
َماَواتي َواأْلَْرضي َرب ََّنا مَ  ُروَن يفي َخْلقي السَّ ا َخَلْقَت َيْذُكُروَن اَّللََّ قيَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهبييْم َويَ تَ َفكَّ

َنا َعَذا اًل ُسْبَحاَنَك َفقي  ( 191َب النَّاري ) َهَذا اَبطي
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal; 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

 
13 Ibid., hlm. 365. 
14 Ibid., hlm. 590. 
15 Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2009), hlm. 40. 
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langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 

dari siksa neraka.” (QS. Ali-‘Imraan [3]: 190-191)16 

 

Namun, perlu diketahui bahwa sanya terkait makna al-burûj para mufassir 

berbeda-beda pendapat. Sebagian mereka berpendapat, al-Burûj adalah planet, 

diantara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Mujahid dan Qatadah. 

Diriwayatkan dari Abi Shalih, bahwa al-burûj adalah planet besar. Ada juga 

yang mengatakan, bahwa al-burûj adalah istana di langit yang mempunyai 

penjaga. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah ‘Atiyyah. Sebagian 

pendapat mengatakan, al-burûj adalah tempat beredarnya matahari dan bulan. 

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nama-nama bintang yang 

mengelilingi matahari tersebut adalah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, 

Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.17 

Berbeda halnya dengan Thanthawi Jawhari di dalam tafsirnya Al-Jawahir fi 

Tafsir Al-Qur`an Al-Karim. Kitab tersebut memperlihatkan keluasan ilmu 

pengetahuan beliau yang hampir semua bidang ilmu pengetahuan  beliau kuasai. 

Tafsir Al-Jawahir merupakan tafsir yang termasyhur dalam bidang Sains, karena 

dalam kitab tersebut beliau menjelaskan dengan memaparkan gambar dan tabel-

tabel guna mempermudah si pembaca untuk memahami maksud ayat-ayat al-

Qur`an. Muhammad Ibrahim Syah Kujin, ketua utusan dari China Di Universitas 

al-Azhar mengatakan, bahwa Tanthawi Jauhari merupakan salah seorang ulama 

tafsir modern yang mengarang sebuah kitab tafsir dengan gaya bahasa yang 

indah dan berdasarkan pandangan-pandangan ilmiah modern. Ketika 

menafsirkan makna al-burûj beliau jelaskan dengan sangat rinci dan mendetail. 

Dalam penafsirannya tersebut, al-burûj tidak hanya sebatas bermakna planet 

besar atau pun 12 rasi bintang yang beredar mengelilingi matahari setiap 

bulannya. Tetapi beliau menyebutkan, 

“Al-Burûj adalah Rasi Bintang, yaitu berasal dari Bintang-bintang asli. Ia 

adalah ragam bentuk objek baik itu berupa makhluk hidup atau makhluk 

 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 75. 
17 Ade Jamaruddin, Interpretasi Tematik Filsafat, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 35. 
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mati. Para pakar mengilustrasikannya kepada orbit angkasa.18 Terkait 

jumlah al-Burûj beliau menyebutkan pendapat Batlimous, bahwa ada 48 

Rasi Bintang. Di antaranya, 21 di utara, 15 di selatan, 12 di bagian tengah, 

dekat dengan kawasan lurus di daerah yang mana matahari tampak ia potong 

dalam peredaran tahunannya.19” 

Beliau membahas dengan sangat luas, dengan bahasa yang sederhana, 

menghadirkan gambar-gambar guna mempermudah pemahaman si pembaca, 

dan tentunya meskipun beliau mengambil pengetahuan astronomi tersebut dari 

bangsa Yunani, ia tidak memandang realitas seperti yang dilakukan Yunani. 

Maka dari itu hal tersebut perlu di apresiasi. 

Meskipun terkait menafsirkan al-Qur`an dengan teori-teori ilmiah masih 

banyak menghasilkan pro dan kontra di masa ini, namun tidak menutup 

kemungkinan umat Islam diharuskan memperdalam ilmu astronomi, karena 

semua itu semata-mata untuk membuktikan dan mendekatkan diri kepada sang 

Pencipta. Perlu diketahui bahwa tafsir ilmi berprinsip bahwa al-Qur`an 

mendahului ilmu pengetahuan modern, sehingga mustahil al-Qur`an 

bertentangan dengan sains modern.20 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan meneliti lebih jauh akan 

hikmah Allah hadirkan al-Burûj  di jagat raya melalui penafsiran Thanthawi 

Jawhari dalam kitab tafsirnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim, 

sehingga bisa menghasilkan sebuah kesimpulan akan kebenaran tanda-tanda 

keagungan Allah dalam menciptakan al-Burûj. Penulis menganggap 

permasalahan ini menarik untuk dibahas karena melihat kebanyakan di antara 

kita tidak begitu memperhatikan pentingnya al-Burûj hadir di langit malam, 

yang tentunya dengan kehadirannya dapat menambah keyakinan akan adanya 

Sang Pencipta.  

Berdasarkan paradigma di atas, maka penulis tertarik memilih judul dan 

memaparkan lebih lanjut tentang “Makna Al-Burûj dalam Al-Qur`an 

Menurut Thanthawi Jawhari dalam Tafsir Al-Jawahir”. 

 
18 Thanthawi Jawhari, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1350 H), hlm. 238. 
19 Ibid. 
20 U. Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-

Qur`an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 34. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menyamakan persepsi terhadap pemahaman makna, maka perlu 

dijelaskan arti dari beberapa kata yang dianggap perlu, guna memudahkan 

pemahaman dan menghindari kesalahpahaman makna dari kata yang dimaksud. 

1. Al-Burûj 

Al-Burūj merupakan jamak dari kata “Buruja”.21 Di dalam tafsir al-

Jawahir al-Burûj adalah bintang-bintang besar yang melebihi Matahari, 

seperti Bintang Sirius, 3 bintang Biduk, dan Bintang Arcturus.22 Al-Burûj 

adalah Rasi Bintang, yaitu berasal dari Bintang-bintang asli. Ia adalah ragam 

bentuk objek baik itu berupa makhluk hidup atau makhluk mati. Para pakar 

mengilustrasikannya kepada orbit angkasa yang berjumlah 48 rasi.23 

Di dalam kamus Al-Munawir, Al-Buruj diartikan dengan 12 bola langit 

yakni Al-Asad (Leo), Ats-Tsur (Taurus), Al-Jadyu (Capricorn), Al-Jauza` 

(Gemini), Al-Hamal (Aries), Al-Hut (Pisces), Ad-Dalwu (Aquarius), Al-

Sarathan (Cancer), Al-Sunbulah (Virgo), al-‘A`rob (Scorpio), Al-Qous wa Al-

Rami (Sagitarius), Al-Mizan (Libra).24  

2. Al-Qur`an 

Kata al-Qur`an berasal dari kata “qara`a” yang berarti mengumpulkan, 

menggabungkan, dan membaca. Yakni menggabungkan huruf-huruf dan 

kata-kata satu dengan yang lain. Al-Qur`an adalah firman Allah swt yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang mempunyai keutamaan-

keutamaan sebagai berikut: 1) Diriwayatkan secara mutawatir. 2) 

Membacanya adalah ibadah. 3) Dijadikan objek tantangan bgi orang-orang 

 
21 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu`jam al-Mufahras Li al-Fazhil al-Qur`an Al-Karim, 

(Beirut: Darr Al-Fikr Al-Mu`ashshir, 1996), hlm. 191. 
22 Thanthawi Jawhari, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim, Jilid 13, (Beirut: Darr al-Fikr, 

1350 H), hlm. 106. 
23 Jawhari, idem : Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1350 

H), hlm. 238. 
24 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1994), ed. Lux, hlm. 76. 
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yang pandai berbahasa Arab untuk menandingi walaupun seperti terpendek 

dari al-Qur`an.25 

3. Tafsir 

Kata tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata fassara 

yufassiru tafsiran (ُر ، تَْفِسًرا  ,yang artinya memeriksa-memperlihatkan (فَسََّر ، يُفَّسِ

atau bermakna kata الشرح و   penjelasan atau komentar. Secara اّليضاح 

terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan 

lafal al-Qur`an dan pemahamannya. Pandangan senada diungkapkan oleh Al-

Qaththan, bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, serta 

mengeluarkan hukum dan hikmahnya.26 

Dari penjelasan di atas, dapat di tegaskan bahwa maksud yang terkandung 

dalam judul “Makna al-Burûj dalam Al-Qur`an Menurut Thanthawi Jawhari 

dalan Tafsir Al-Jawahir” adalah makna yang berkaitan dengan al-Burûj dalam 

al-Qur`an dengan mengambil pendapat Thanthawi Jawhari dalam tafsirnya al-

Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim.  

C. Identifikasi Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah 

yang bisa dijadikan bahan penelitian, diantaranya: 

1. Adanya perbedaan pendapat di kalangan mufassir terkait makna al-Burūj. 

2. Tanthawi Jauhari memiliki pemahaman yang luas dalam menerangkan makna 

al-Burūj dengan menghadirkan teori-teori ilmiah, walaupun menafsirkan al-

Qur`an dengan ilmi masih jadi perdebatan. 

3. Mengingat bahwa saat ini begitu minimnya tingkat ketertarikan masyarakat 

terhadap adanya al-Burūj (rasi bintang) di langit, dan dengan adanya 

kemajuan kota-kota di dunia yang menyebabkan tingkat polusi cahaya 

semakin meningkat dan akibatnya langit pun ketika di pandang tidak gelap 

 
25 Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur`an, Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-ayat al-Qur`an 

dalam Kehidupan Sehari-hari, alih bahasa Faruq Zaini, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 43. 
26 Eni Zulaiha, Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya, Jurnal 

Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2017), hlm. 83. 
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lagi. Disini, penulis ingin kembali meningkatkan minat umat terhadap 

indahnya langit malam yang Allah ciptakan dengan al-Burūj-nya yang penuh 

dengan hikmah, yang tentunya sesuai dengan pandangan keilmuan Thanthawi 

Jawhari dan fakta-fakta sains yang akurat. 

D. Batasan Masalah 

Dalam menyajikan tema penelitian tentang penafsiran makna kata al-Burūj 

dalam al-Qur`an penulis telah merujuk kitab Mu`jam al-Mufahras Li al-Fazhil 

al-Qur`an Al-Karim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, maka diperoleh 

informasi mengenai tema tersebut bahwa al-Burûj merupakan kalimat isim, 

jamak dari kata “Buruja”, al-Qur`an mengulanginya sebanyak 4 kali pada surat 

An-Nisa` ayat 78, Al-Hijr ayat 16, Al-Furqan ayat 61, Al-Buruj ayat 1,27 dan 

penulis membatasinya hanya 3 ayat saja yang dibahas yaitu al-Hijr ayat 16, al-

Furqan ayat 61, al-Buruj ayat 1. Karena pada Surat An-Nisa` ayat 78 lebih 

terfokus pembahasannya tentang kematian. 

E. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan pada latar belakang, maka 

pertanyaan penelitian yang penting untuk ditelusuri dalam kajian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penafsiran Thanthawi Jawhari tentang al-Burûj dalam al-

Qur`an? 

2. Bagaimana korelasi penafsiran Thanthawi Jawhari dan astronomi 

mengenai makna al-Burûj? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pernyataan penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai 

melalui peneltian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penafsiran Thanthawi Jawhari tentang al-burûj dalam 

al-Qur`an. 

 
27 Muhammad Fuad Abdul Baqi, op. cit., hlm. 191. 
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b. Untuk mengetahui korelasi penafsiran Thanthawi Jawhari dan astronomi 

mengenai makna al-Burûj.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu: 

a. Akademis 

1. Penelitian ini sebagai kontribusi untuk memperkaya khazanah dan 

pengembangan keilmuan dalam Islam terutama kajian tafsir. 

2. Penelitian ini juga sebagai sumbangan penulis dalam perkembangan 

wawasan kelimuan dan meningkatkan daya pemikitan penulis. 

3. Penelitian ini berguna bagi penulis dalam memenuhi persyaratan akademis 

guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Strata 1 di Jurusan Ilmu 

al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN SUSKA RIAU. 

b. Praktis 

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai 

kemu`jizatan ilmiah al-Qur`an tentang al-Burūj serta memperkaya 

khazanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang tafsir. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan 

memberikan penjelasan tentang isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan 

berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat informasi tentang seluk 

beluk penelitian ini (latar belakang penelitian, definisi istilah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian). 

b. BAB II : LANDASAN TEORETIS 

Bab ini berisi penjelasan tentang Kajian Teori, Riwayat Ringkas 

Tanthawi Jauhari, dan Tinjauan Penelitian yang Relevan. 

c. BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data 

(Data Primer dan Data Sekunder) dan Teknik Analisa Data. 

d. BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan penguraian dari penafsiran Tanthawi Jauhari tentang 

al-Burūj pada Surat Al-Hijr ayat 16, Al-Furqan ayat 61, dan Al-Buruj ayat 1. 

Makna al-burûj secara umum. Serta analisis i`jaz ilmi pemikiran Tanthawi 

Jawhari terkait al-burûj dan mengungkapkan sesuai dengan fakta-fakta 

ilmiah modern saat ini. 

e. BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan untuk menjawab semua pertanyaan 

pada rumusan masalah, dan saran yang memberikan ide baru untuk penelitian 

selanjutnya.



 

12 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI) 

A. Landasan Teori 

1. Gambaran Umum Al-Buruj 

a. Pengertian Al-Buruj 

Kata Al-Burūj adalah jamak dari kata “burj”. Para ulama berbeda 

pendapat tentang makna Al-Burūj pada ayat-ayat al-Qur`an sebagaimana 

disebutkan pada pembatasan ayat sebelumnya. Sebagian mereka 

berpendapat, Al-Burūj adalah planet, diantara ulama yang lain berpendapat 

seperti ini adalah Mujahid dan Qatadah. Ada juga yang mengatakan, 

bahwa Al-Burūj  adalah istana di langit yang mempunyai penjaga. Diantara 

ulama yang berpendapat seperti ini adalah ‘Atiyyah. Sebagian pendapat 

mengatakan, Al-Burūj adalah tempat beredarnya matahari dan bulan. 

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.1 

 Dalam pemahaman banyak ulama diartikan dengan gugusan bintang, 

yakni letak bintang tampak dilangit dalam bentuk yang beragam dan 

terbagi atas dua belas macam yang masing-masing disebut rasi. Bumi dan 

benda-benda langit lain akan melewati gugusan bintang itu setiap kali 

berputar mengelilingi matahari.2 Sebagaimana disebutkan dalam al-

Qur`an surat al-Burûj ayat 1: 

َماءي   رَاًجا َوَقَمرًا ُمنيريًا )تَ َباَرَك الَّذيي َجَعَل يفي السَّ  ( 61بُ ُروًجا َوَجَعَل فييَها سي
“Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan 

bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang 

bercahaya.” 

 

 
1 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa`ul Bayan, terj. Bari, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), hlm. 197-198. 
2 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur`an, vol. 15 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), hlm. 154. 
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Al-Burūj dalam kamus Bahasa Inggris dikenal dengan zodiac atau 

konstelasi, yaitu kumpulan bintang yang tampak berhubungan dan 

membentuk suatu konfigurasi khusus. Dalam ruang tiga dimensi, sebagian 

bintang terlihat tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, 

tetapi terlihat seperti berkelompok pada bola langit malam.3 Tempat 

peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang memiliki tempat edaran 

yang berbeda-beda. Al-Burūj itu sendiri memiliki garis edar yang bersifat 

statis dan sudah ditentukan bagi planet-planet dan tidak bisa 

menyimpang.4 Namun, atas kekuasaan Allah semua tetap beredar dengan 

teratur. 

Bintang-bintang pada rasi bintang atau asterisma jarang yang 

mempunyai hubungan satu sama lain. Mereka hanya kebetulan saja 

berdekatan di langit yang tampak dari bumi dan biasanya terpisah sangat 

jauh. Pengelompokan bintang-bintang menjadi rasi bintang sebenarnya 

cukup acak, dan kebudayaan yang berbeda akan memiliki rasi bintang 

yang berbeda pula. Rasi bintang juga bergantung di belahan bumi mana 

kita melihatnya, apa yang kita lihat pada malam hari di bumi Indonesia ini, 

akan berbeda dengan apa yang orang lain lihat di belahan benua Eropa 

sana.5 

b. Sejarah Pemetaan Langit dan Rasi Bintang 

Sejarah pemetaan langit ini yang bisa dicatat bahwa bangsa 

Mesopotamia (10.000 – 3.300 SM) mengenal 60 rasi bintang (termasuk 12 

rasi Zodiak). Babylonia Assyiria (2.900 SM – 600 SM) mengenal 31 rasi 

(17 atau 18 zodiak). China pada abad 5 SM dikenal ada 40 rasi bintang (28 

zodiak), sementara antara 370 – 270 SM didata 1.464 bintang yang terbagi 

dalam 284 rasi bintang. Namun, pada abad 7 Masehi justru jumlah bintang 

 
3 Abdul Syukur, op. Cit., hlm. 25. 
4 Nadhiyah Thayyarah, Buku Pintas Sains dalam Al-Qur`an, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 

2013), hlm. 383. 
5 Lucky Bimantoro, Visualisasi Rasi Bintang Berbasis Multimedia, (Studi Kasus: Planetarium 

Jakarta), Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hlm. 54. 
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yang didata hanya 1.350 bintang yang terbagi dalam 25 rasi bintang (13 di 

belahan langit utara dekat Kutub Utara, 12 di dekat ekuator langit). 

Beda dengan yang lainnya, peta langit pada budaya Inca, Amazonia, 

Maya, Aziec (America) cenderung berpedoman pada jalur Bimasakti 

(Milky Way). Bukan tempat bergesernya Matahari, Bulan, dan planet 

(sekitar lingkaran ekliptika). Yang tercatat bahwa pendataan mereka telah 

ada sejak sekitar tahun 3.114 SM.6 

Gambar peta langit dalam bentuk planisfer pada era modern dilakukan 

oleh Pieter Bienewitz dari Jerman tahun 1536. Terdapat 50 rasi (48 

beradaptasi dari hasil Ptolemy). Disempurnakan Gerardus Mercator (pakar 

geografi dari Finlandia) dalam bentuk bola langit. Bayer (Jerman) 

menambah 12 rasi, dimana rasi Centaurus sangat luas, yang saat ini sudah 

dibagi 2 yaitu Centaurus dan Crux (Lintang Pari). 

Sementara tahun 1661 Jakop Bartch (Jerman) menambah rasi 

Camelopardalis, Augustine Royer (Perancis) tahun 1679 menambah rasi 

Monoceros sekaligus menegaskan pembagian antara Centaurus dan Crux. 

Havelius menambah 7 rasi antara tahun 1687-1690, lacaile setelah 

mengembara ke Tanjung Harapan tahun 1750 menambah lagi 14 rasi 

bintang.7 

Pada akhirnya International Astronomic Union pada tahun 1928 

meresmikan 88 buah rasi dan menentukan batas setiap rasi. Sebagaimana 

yang terlihat pada gambar berikut 

 

 
6 Ibid., hlm. 54. 
7 Ibid., hlm. 55. 
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Sumber Gambar: https://langitselatan.com/2016/08/28/di-rasi-bintang-

apa-matahari-berada/?amp 

 

Nama rasi tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai monumen 

perkembangan astronomi di masa lalu.8 

c. Zodiak 

Mengenai rasi bintang khususnya Zodiak (Circle of Animals yang 

merupakan akar kata dari “zoo”) bahkan sudah lebih dulu ada di 

Mespotamia (4.000 SM) yang tertuang dalam epiknya Gilgamesh. Melihat 

perkembangan masyarakatnya bahkan ada yang menduga budaya menara 

langit ini sejak 10.000 SM. Termasuk sampai sekarang akhirnya 

berkembang menjadi astrologi.9 

Terkait zodiak, banyak mufassir yang menafsirkan makna al-burûj 

dengan menyebutkan nama 12 rasi bintang yang disebut zodiak ini. 

Namun, dalam penafsiran mereka tidak memasukkan ilmu astrologi atau 

mitos yang erat hubungannya dengan sifat kelahiran manusia. 

Dari banyak rasi bintang yang ada, terdapat 12 rasi yang dikenal 

dengan nama zodiak. Zodiak ini dikenal oleh Bangsa Babilonia yang 

 
8 Winardi Sutantyo, Bintang-bintang di Alam Semesta, (Bandung: ITB Bandung, 2010), hlm. 

5. 
9 Ahmad Wahidi, Program Peta Langit dalam Pelaksanaan Hisab Rukyat, Jurnal (Malang: 

UIN Maliki Malang, 2010), vol. 2, no. 2, hlm. 199. 
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dicetus oleh astronom Yunani bernama Ptolemy sejak abad 2000 SM.10 

Dari zodiak inilah selanjutnya kita mengenal pembagian nama bintang 

berdasarkan kelahirannya. Dua belas rasi tersebut adalah Aries, Taurus, 

Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, 

Aquarius, dan Pisces. 

Zodiak berasal dari kata Yunani yaitu Zoodiacos Cyclos yang artinya 

Lingkaran Hewan. Zodiak adalah sebuah khayal di langit dengan lebar 18° 

yang berpusat pada lingkaran ekliptika, tetapi istilah ini dapat pula 

merujuk pada rasi-rasi bintang yang dilewati oleh sabuk tersebut. Pada 

tahun 550 SM seorang filosof Lonian murid Thales dari Miletos yang 

membagi zodiak adalah Phytagoras dan Onopides (450 SM). Penetapan 

rasi bintang menjadi zodiak berdasarkan oleh garis ekliptika, yaitu garis 

edar bumi mengitari matahari. 11 Keistimewaan dari 12 zodiak dibanding 

rasi bintang lainnya adalah semuanya berada di wilayah langit yang 

memotong lingkaran ekliptika. Jadi dapat disimpulkan zodiak adalah 

semua rasi bintang yang berada disepanjang lingkarang ekliptika. 

Setiap rasi bintang pada zodiak akan muncul satu kali selama satu 

tahun. Lamanya rasi bintang menempatkan diri di langit ialah satu bulan, 

tenggelamnya satu rasi bintang diganti oleh rasi bintang yang lain, 

demikian seterusnya. Munculnya rasi-rasi bintang di langit ialah sebagai 

berikut:12 

No Nama Rasi Bintang Waktu Muncul 

1 Capicornus 21 Januari-16 Februari (26 Hari) 

2 Aquarius 16 Februari-11 Maret (24 Hari) 

3 Pisces 11 Maret-18 April (24 Hari) 

4 Aries 18 April-13 Mei (25 Hari) 

5 Taurus 13 Mei-22 Juni (40 Hari) 

6 Gemini 22 Juni-11 Juli (29 Hari) 

 
10 Sugiyanti, Naskah Buku Mangsa (Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik), (Jurnal 

Uinversitas Diponegoro, 2020), hlm. 15. 
11 Lucky Bimantoro, op. Cit., hlm. 55. 
12 Danang Endarto, Kosmografi, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 123. 
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7 Cancer 21 Juli-10 Agustus (20 Hari) 

8 Leo 10 Agustus-16 September (37 Hari) 

9 Virgo 16 September-31 Oktober (45 Hari) 

10 Libra 31 Oktober-23 November (23 Hari) 

11 Scorpius 23 November-29 November (6 Hari) 

12 Ophiuchus13 29 November-18 Desember (19 Hari) 

13 Sagitarius 18 Desember-21 Januari (34 Hari) 

 

Para astrolog mengaitkan 12 zodiak yang terkenal pada setiap tanggal 

dan bulan kelahiran manusia di bumi, jadi manusia mempunyai rasi 

bintang sendiri-sendiri disetiap kelahiran mereka. Selain berkaitan dengan 

kelahiran manusia di bumi, ada juga manusia yang mengaitkan pula 

dengan ramalan. Disetiap karakter zodiak mempunyai penjelasan-

penjelasan tersendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Sebagaimana 

berikut, 

1) Rasi Aquarius 

Aquarius terletak di belahan Bumi bagian selatan. Aquarius berasal 

dari bahasa Latin yang berarti pembawa air. Aquarius terletak pada kuadrat 

ke-4 belahan Bumi bagian selatan dan dapat dilihat pada lintang +65 

derajat dan -90 derajat.14 Aquarius merupakan salah satu dari 88 rasi 

bintang di langit. Dalam zodiak individu yang memiliki bintang ini terlahir 

pada tanggal 20 Januari hingga 18 Februari yaitu ketika matahari ada pada 

bintang Aquarius.15 

Aquarius yang terletak di langit kadang-kadang disebut juga sebagai 

‘Laut’, karena terdapat rasi bintang dengan nama yang berkaitan dengan 

air, diantaranya Pisces (ikan), Eridanus (sungai), dan Cetus (ikan paus). 

 
13 Rasi Bintang Ophiuchus berasal dari bahasa Latin yang artinya Pawang Ular. Rasi bintang 

ini ditambah pada awal tahun 2007. 
14 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, Perncangan Buku Aktivitas 12 Rasi Bintang untuk 

Anak Usia 6-9 Tahun, (Banten: UMN, 2015), hlm. 20 
15 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 56 
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Bintang-bintang utama yang terdapat pada Aquarius adalah Sadalsuud 

(Beta Aquarii), Sadalmelik (Alpha Aquarii), Skat (Delta Aquarii), 

Sadachbia (Gamma Aquarii), Sadaltager (Zeta Aquarii), R Aquarii.16 

Konon orang-orang Mesir lah yang menamai rasi bintang ini dengan 

sedemikian sebab kemunculannya di langit menandai tiba saatnya sungai 

Nile meluap membanjiri pesisirnya dan membawa lumpur hitam yang 

menyuburkan tanah Mesir.17 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/aquarius 

 

2) Rasi Pisces 

Rasi Pisces terletak pada belahan Bumi selatan, tepatnya pada kuadrat 

pertama, lintang derajat +90 derajat dan -65 derajat. Pisces berasal dari 

bahasa Latin yang artinya ikan (dalam bentuk jamak/lebih dari satu). 

Bintang-bintang yang membentuk Pisces adalah Kullat Nunu (Eta 

Piscium), Gamma Piscium, Omega Piscium, Lota Piscium, Delta Piscium, 

Nu Piscium, Fum al Samakah (Beta Piscium). 

 
16 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. Cit., hlm. 21 
17 Lucky Bimantoro, op. Cit., hlm. 57. 
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Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/pisces 

 

3) Rasi Aries 

Rasi Aries berasal dari bahasa Latin yang artinya biri-biri jantan. Rasi 

ini terletak pada belahan Bumi bagian utara, pada kuadrat pertama belahan 

Bumi utara, Aries dapat dilihat pada lintang +90 derajat dan -60 derajat. 

Bintang Aries yang utama adalah Hamal/Alpha Arietis, Sheratan/Beta 

Arietis, Mesarthim/ Gamma Arietis, Botein/Delta Arietis, Bharani/C 

Arietis, Epsilon Erietis. 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/aries 

4) Rasi Taurus 

Taurus berasal dari Bahasa Latin yang artinya banteng. Rasi ini 

terletak pada belahan Bumi bagian utara, tepatnya pada kuadran pertama 
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(NQ1) dengan lintang +90 derajat.18 Rasi ini terletak di antara Aries 

disebelah barat dan  dan gemini di sebelah timur. Disebelah utara terdapat 

Perseus dan Auriga, di sebelah barat daya terdapat orion dan di sebelah 

tenggara terdapat Eridanus dan Cetus.19 

Bintang-bintang yang terdapat pada Taurus adalah Aldebaran/Alpha 

Tauri, Elnath/Beta Tauri, Zeta Tauri, Theta Tauri, Pectus Tauri/Lambda 

Tauri, Ain/Epsilon Tauri, Hyadum I/Gamma Tauri, Ushakaron/Xi Tauri, 

Delta Tauri, Kappa Tauri, dan Upsilon Tauri.20 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/taurus 

5) Rasi Gemini 

Gemini berasal dari bahasa Latin yang artinya kembar. Rasi ini terletak 

pada belahan Bumi utara, tepatnya pada kuadran ke-2 (NQ3), dan dapat 

dilihat pada lintang +90 derajat dan -60 derajat.21 Rasi ini juga berada di 

antara Taurus sebelah barat dan Cancer yang redup di sebelah timur, 

dengan Auriga dan Lynk yang hampir tak kelihatan di sebelah utara, serta 

Monoceros dan Cains Minor di sebelah selatan.22  

Bintang-bintang utama pada Gemini adalah Castor/Alpha Geminorum, 

Pollux/Beta Geminorum, Alhena/Gamma Geminorum, Alzirr/Xi 

Geminorum, Wasat/Delta Geminorum, Kappa Geminorum, Lambda 

 
18 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. Cit., hlm. 8. 
19 Lucky Bimantoro, op. Cit., hlm. 59 
20 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. Cit., hlm. 9. 
21 Ibid., hlm. 10. 
22 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 60. 
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Geminorum, Propus/lota Geminorum, Mekbuda/Zeta Geminorum, Tau 

Geminorum, U Geminorum.23 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/gemini 

6) Rasi Cancer 

Cancer berasal dari bahasa Latin yang berarti kepiting. Merupakan rasi 

bintang yang berukuran kecil dan redup. Rasi ini terletak di utara, tepatnya 

pada kuadran ke-2 di belahan Bumi utara (NQ2), dan dapat dilihat pada 

lintang +90 derajat dan -60 derajat. Cancer juga berada di antara Gemini 

di sebelah barat dan Leo di sebelah timur, Lynk di sebelah utara, serta 

Canis Minor dan Hydra di sebelah selatan.24 

Bintang-bintang utama pada Cancer adalah Acubens (Alpha Cancri), 

Al-Tarf (Beta Cancri), Asellus Australis (Delta Cancri), Asellus Borealis 

(Gamma Cancri), 55 Cancri, Tegmine (Zeta Canci), Lambda Cancri, dan 

Xi Cancri.25 

 
23 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. Cit., hlm. 10. 
24 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 61. 
25 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. Cit., hlm. 11 
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Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/cancer 

7) Rasi Leo 

Rasi leo terletak pada belahan Bumi utara, tepatnya pada kuadran ke-2 

(NQ2), dan dapat dilihat pada lintang +90 derajat dan -60 derajat. Leo 

merupakan rasi bintang terbesar di Zodiak, mudah ditemukan dengan 

mengikuti garis bintang Pole dan rasi bintang Ursa Major. Bila 

dipertengahan November, Leo disebut Leonids bintang jatuh diangkasa. 

Leo berada di antara Cancer di sebelah barat dan Virgo di sebelah timur.26 

Bintang-bintang utama pada Leo adalah Regulus/Alpha Leonis, 

Denebola/Beta Leonis, Algieba/Gamma Leonis, Zosma/Delta Leonis, 

Chort/Theta Leonis, Al Minliar/Kappa Leonis, Alterf/Lambda Leonis, 

Subra/Omicron Leonis, Al Jabbah/Eta Leonis, Adhafera Leonis, Ras 

Elased Borealis/Mu Leonis, Ras Elased Australis/Epsilon Leonis.27 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/leo 

 

 
26 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 63. 
27 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 12-13. 
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8) Rasi Virgo 

Rasi Virgo adalah rasi yang terletak pada bumi selatan ,tepatnya pada 

kuadran ke-3 (SQ3), pada lintang +80 derajat.28 Virgo merupakan salah 

satu dari zodiak yang berada di antara Leo di sebelah barat dan Libra di 

sebelah timur. Rasi ini adalah salah satu rasi bintang terbesar di langit.29 

Virgo berasal dari bahasa Latin yang artinya anak gadis. 

Bintang-bintang utama pada rasi Virgo adalah Spici/Alpha Virginis, 

Zavijava/Beta Virginis, Porrima/Gamma Virginis, Auva/Delta Virginis, 

Vindemiatrix/Epsilon Virginis, Heze/Zeta Virginis, Zaniah/Eta Virginis, 

Syrma/lota Virginis, Rijl al-Awwa/Mu Virginis.30 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/virgo 

 

9) Rasi Libra 

Rasi bintang Libra melambangkan timbangan, rasi ini adalah suatu 

rasi bintang yang redup dan tidak memiliki bintang dengan 

magnitudopertama. Rasi bintang ini berada di antara Virgo di sebelah barat 

dan Scorpio di sebelah timur. 31 libra terletak pada belahan Bumi selatan, 

tepatnya pada kuadran ke-3 (SQ3), lintang +65 derajat dan -90 derajat. 

 
28 Ibid., hlm. 13 
29 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 64. 
30 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 14. 
31 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 66. 
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Bintang-bintang yang terdapat pada Libra adalah 

Zubeneschamali/Beta Librae, Zubenelgenubi/Alpha Librae, 

Zubenelakrab/Gamma Librae, Thera Librae, Lota Librae, Zuben 

Elakribi/Delta Librae.32 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/libra 

 

10) Rasi Scorpio 

Dalam antropologi barat, rasi bintang Scorpius juga dikenal 

sebagai “Scorpio”. Scorpio berasal dari bahasa Latin yang artinya 

kalajengking. Rasa ini berada di antara Libra di sebelah barat dan 

Sagitarius di sebelah timur. Rasi ini adalah suatu rasi besar yang 

terletak di belahan selatan dekat pusat Bima Sakti,33 tepatnya pada 

kuadran ke-3 (SQ3), dan dapat dilihat pada lintang +40 derajat dan -

90 derajat. 

Bintang-bintang utama pada rasi Scorpius adalah Antares/Alpha 

Scorpii, Shaula/Lambda Scorpii, Acrab/Beta Scorpii, Dschubba/Delta 

Scorpii, Sargas/Theta Scorpii, Epsilon Scorpii, Girtab/Kappa Scorpii, 

Pi Scorpii, Jabbah/Nu Scorpii, Xi Scorpii, Iota Scorpii, Al 

Niyat/Sigma Scorpii, Tau Scorpii, Lesath/Upsilon Scorpii, Jabbat al-

 
32 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 15. 
33 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 67. 
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Akrab/Omega Scorpii, G Scorpii, Eta Scorpii, Rho Scorpii, Zeta 

Scorpii Mu Scorpii.34 

 

Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/scorpius 

 

11) Rasi Sagitarius 

Rasi Sagitarius terletak pada belahan Bumi selatan, tepatnya pada 

kuadran ke-4 (SQ4), dan dapat dilihat pada lintang +55 derajat dan -

90 derajat.35 Rasi ini berada di antara Scorpius di sebelah barat dan 

Capricornus di sebelah timur.36 Sagitarius dilambangkan dengan 

empat kaki kuda. 

Bintang-bintang utama yang terdapat pada Sagitarius adalah Kaus 

Australis (Epsilon Sagitarii), Nunki (Sigma Sagitarii), Kaus Media 

(Delta Sagitarii), Kaus Borealis (Lambda Sagitarii), Rukbat (Alpha 

Sagitarii), Arkab (Beta Sagitarii), Ascella (Zeta Sagitarii), Phi 

Sagitarii, Albaldah (Pi Sagitarii), Alnasl (Gamma Sagitarii), Tau 

Sagitarii, Sephdar (Eta Sagitarii), Polis (Mu Sagitarii), Rho Sagitarii, 

Upsilon Sagitarii.37 

 
34 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 16. 
35 Ibid., hlm. 17. 
36 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 68. 
37 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 17-18. 
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Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/sagitarius 

 

12) Rasi Capricorn 

Capricorn terletak di langit selatan. Terletak pada kuadran ke-4 

pada belahan Bumi bagian selatan (SQ4), dan dapat dilihat pada 

lintang +60 derajat dan -90 derajat.38 Capricorn berasal dari bahasa 

Latin yang artinya kambing laut, dengan kepala kambing tetapi 

berbadan ikan. Capriconurs adalah salah satu dari 88 rasi bintang 

modern, dan juga satu dari 48 rasi bintang yang didaftar oleh Ptolemy. 

Dalam batas rasi bintang modern, rasi ini dikelilingi oleh Aquila, 

Sagitarius, Micropium, Piscis Austrinus dan Aquarius.39 

Bintang-bintang utama pada Capricorn adalah Deneb Algedi 

(Delta Capricorni), Dabih (Beta Capricorni), Algiedi (Alpha 

Capricorni), Nashira (Gamma Capricorni), Yen (Zeta Capricorni), 

Nashira (Gamma Capricorni), Yen (Zeta Capricorni), Dorsum (Theta 

Capricorni), Baten Algiedi (Omega Capricorni), Psi Capricorni.40 

 
38 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 18. 
39 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 70. 
40 Dony Pratidana dan Bima Agus Setyawan, op. cit., hlm. 19. 
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Sumber. stardate.org/nightsky/constellations/capricorn 

 

c. Manfaat Rasi Bintang 

Rasi bintang merupakan gugusan bintang yang bisa membantu 

manusia untuk menentukan arah, seperti bintang Kutub Utara (Northern 

Pole Star) yang bisa membantu menentukan arah utara. Rasi-rasi bintang 

juga memerankan peran penting untuk membuat langit menjadi indah dan 

terang pada waktu malam. 

Dahulu rasi bintang digunakan oleh para nelayan sebagai petunjuk 

arah saat berlayar. Di kepulauan Seribu, para nelayan tradisional masih 

menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah. Rasi bintang juga 

digunakan untuk bidang pertanian, digunakan oleh para petani sebagai 

penentuan musim panen.41 Pada zaman sekarang, rasi bintang digunakan 

hanya untuk ilmu astronomi saja, sebagai patokan atau petunjuk. Kalau 

bukan karena rasi-rasi bintang tentu langit menjadi gelap gulita.42 

 

 

 

 

 

 
41 Lucky Bimantoro, op. cit., hlm. 71. 
42 Nadiah Thayyarah, Buku Pintar Sains dalam Al-Qur`an, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 

2013), hlm. 383. 
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B. Biografi Thanthawi Jauhari 

1. Riwayat Hidup Thanthawi Jauhari 

Thanthawi Jauhari memiliki nama lengkap Thanthawi bin Jauhari al-

Mishry, lahir pada tahun 1287 H/1862 M (ada yang menyebut tahun 1870 M) 

di desa ‘Iwadhillah Hijazi, kawasan administratif Mesir bagian Timur.43 Ia 

lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang petani. Ia tumbuh sebagai 

seorang anak yang cinta agama, semangat untuk memotivasi umat Islam agar 

senantiasa mengokohkan iman melalui perenungan terhadap alam.44 

Tanthawi bermadzhab Syafi`i al-Asy`ary.45 

Syaikh Thanthawi dikenal dengan semangat keterbukaan yang ia 

dakwahkan, ketika itu pada tahun 1930-an ia sempat sebagai penyokong 

gerakan Ikhwanul Muslimin yang ketika itu baru lahir. Sebelum ia menjabat 

sebagai kepala redaksi di surat kabarnya. Salah satu yang merepresentasikan 

dari semangat keterbukaannya adalah karya tafsirnya, al-Jawahir fi Tafsir al-

Qur`an al-Karim, melalui karya inilah ia banyak membicarakan soal hal-hal 

yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam seperti serangga, tumbuhan, 

kosmologi, dan ilmu-ilmu lain. Syekh Tanthawi mengatakan “kebanyakan 

kaum rasionalis dan figure-figur penting ilmuwan mengingkari pernyataan 

itu”.46 Maka dari itu beliau sangat antusias dalam mengungkap dan 

membahas perihal fenomena alam. 

Thanthawi jawhari wafat pada tahun 1358/1940 M, ia adalah salah seorang 

pemikir, bahkan ada cendekiawan Mesir yang menyebutnya sebagai seorang 

filosof Islam.47 

   

 
43 Forum Kajian Tafsir, Mengenal Tafsir dan Mufassir, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok 

Pesantren Sidogiri, 2016), hlm. 167. 
44 http://digilib.uinsby.ac.id,26611/3/BAB%20II%20.pdf diakses pada tanggal 18 November 

2019, pukul 22.10 WIB. 
45 Armainingsih, Studi Tafsir Saintifik: Al-Jawâhir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim Karya Syekh 

Tanthawi Jauhari, Jurnal At-Tibyan, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 100. 
46 Gamal al-Banna, Evolus Tafsir: Dari Jaman Klasik Hingga Kontemporer, terj. Novriantoni 

Kahar, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004), hlm. 176. 
47 Fuad Taufiq Imran, Konsep Gunung dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim 

(Perspektif Sains Modern), Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 60-61. 

http://digilib.uinsby.ac.id,26611/3/BAB%20II%20.pdf
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2. Riwayat Pendidikan Thanthawi Jawhari 

Pada waktu kecil, Thanthawi Jawhari menimba ilmu di Madrasah al-

Ghar. Disamping itu ia juga mengalami proses didik dibawah asuhan 

ayahnya,48 karena beliau menginginkan putranya kelak menjadi orang 

berpendidikan. Maka dengan saran pamannya, Syekh Muhammad Syalabi, 

salah satu Guru Besar di Universitas al-Azhar untuk bidang sejarah,49 yang 

setiap tahun mengirimkan utusan keluarga mereka ke desa Al-Ghār yang 

merupakan tempat keluarga paman Thanthawi dari pihak Ibu. Hal itu tentu 

saja mempengaruhi orang Thanthawi, sehingga Tanthawi dikirim untuk 

belajar di “Kuttab” yang ada di desanya, sebagai tempat menghafalkan al-

Qur`an. Di Desa itulah, Thanthawi di masa kecilnya hidup bersama kakeknya, 

yang merupakan keturunan bangsawan dan memiliki kekuasaan dan otoritas, 

yaitu keluarga “Al-Ghanâimah”. Kakeknya memberikan perhatian khusus 

kepada Thanthawi bahkan sangat menyayanginya sehingga ia selalu ingin 

bersama dan tidak pernah terpisah dengan Tanthawi.50 

Setelah Thanthawi menyelesaikan hafalan Al-Qur`an di “Al-Kuttab” 

mulailah ia menggandrungi ilmu dan mencintai pelajaran, yaitu pada usianya 

yang ke-13 tahun. Apalagi, ketika Thanthawi melihat kesibukan anak-anak 

pamannya terhadap ilmu dan peradaban di Universitas Al-Azhar Mesir.51 

Melihat hal tersebut, beliau melanjutkan studinya ke Al-Azhar Kairo 

pada tahun 1877 M.52 Ia cukup mencintai ilmu yang ilmu yang diajarkan di 

Universitas Al-Azhar yaitu: bahasa Arab, Fiqh Islam, mazhab Imam Syafi`i, 

Tawhid, ilmu ‘arûd (ilmu tentang rumusan puitisasi bahasa Arab), dan 

balāghah. Bahkan ia dikenal memiliki kecerdasan yang lebi meskipun 

pelajaran yang diberikan di Universitas Al-Azhar seringkali ditambah dengan 

banyaknya al-hawāshi atau komentar atas komentar dari suatu teks buku yang 

 
48 Ibid., hlm. 61. 
49 Forum Kajian Tafsir, op. Cit., hlm. 167. 
50 Andi Rosa, Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam 

Menafsirkan Ayat Al-Qur`an, (Serang: DepdikbudBantenPress, 2015), hlm. 51-52. 
51 Ibid., hlm. 52. 
52 http://digilib.uinsby.ac.id,26611/3/BAB%20II%20.pdf diakses pada tanggal 18 November 

2019, pukul 22.10 WIB. 

http://digilib.uinsby.ac.id,26611/3/BAB%20II%20.pdf
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dipelajari.53 Namun, di tengah masa belajarnya, beliau mendapat gangguan 

kesehatan, sehingga terpaksa harus kembali ke kampung halamannya. 

Namun demikan, gairahnya dan antusiasme untuk belajar tidaklah rapuh 

dan tetap kokoh dalam dirinya. Maka, di tengah kesibukan bercocok-

tanamnya, Thanthawi selalu memerhatikan pepohonan, bunga-bunga, dan 

tanaman lainnya, mulai dari proses tumbuhnya, kegunaannya, hingga 

manfaatnya dalam kedokteran. 

Perhatiannya tersebut, ternyata mampu membuka hati Tanthawi untuk 

mengetahui lebih dalam kejadian alam yang telahia lihat. Maka, beliau berdoa 

agar Allah هلالج لج memberinya kesehatan. Sekitar selama tiga tahun sejak beliau 

keluar dari al-Azhar, Allah هلالج لج mengabulkan doanya. Beliau pun kembali ke 

Al-Azhar.54 

Untuk perjalanan yang kedua kalinya ini, Thanthawi melakukan 

hubungan perjanjian dengan dosennya, Syekh ‘Ali Al-Bulaqi, yang telah 

mengajarkan al-Khitabah (seni berpidato) dan dari dosen inilah ia 

mempelajari ilmu falak.55 Thanthawi juga tertarik dengan seorang dosen 

bidang tafsir yaitu Muhammad Abduh, yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap pola pemikiran Thanthawi.56 

Pada tahun 1889 M, Thanthawi pindah ke Universitas Darul Ulum, 

hingga menyelesaikan studinya pada tahun 1893 M. Di Universitas tersebut, 

ia mempelajari beberapa mata kuliah yang tidak ajarkan di al-Azhar, seperti 

Matematika, Handasah (Ilmu Ukur), Aljabar, Ilmu Falak, Biologi, Fisika 

(‘ilmu al-Habi`ah) dan Kimia. 

Setelah merampungkan studinya, Thanthawi mulai mengajar di SD 

Damanhuri selama 3 bulan. Setelah itu ia dipindah tugaskan d SD Nashiriyah 

di Jiz`ah, kemudian ia juga mengajar di Sekolah Khadiwiyah di Darb al-

 
53 Andi Rosa, op. Cit., hlm. 52. 
54 Forum Kajian Tafsir, op. Cit., hlm. 167. 
55 Andi Rosa, op. Cit., hlm. 53 
56 Forum Kajian Tafsir, op. Cit., hlm. 168. 
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Jamamiz dari tahun 1900-1910 M. Selain itu juga, ia mengajar di Universitas 

London, Mesir.57 

 Lalu pada tahun 1912 M, beliau mengajar di Universitas Mesir (al-

Jami`ah al-Mishriyyah) untuk bidang studi filsafat Islam. Di samping belajar, 

beliau juga aktif menulis beberapa kitab dan artikel yang selalu muncul di 

harian al-Liwa`58, ia telah menulis tak kurang dari 30 judul buku, sehingga 

namanya pun banyak yang mengenalinya. Dari tulisan-tulisan tersebut, beliau 

dikenal sebagai tokoh yang menghubungkan antara agama dan sains modern. 

Dalam kesehariannya, Thanthawi aktif mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan melalui surat kabar dan majalah, serta menghadiri berbagai 

pertemuan ilmiah. Menurutnya, ada dua bidang keilmuan yang menjadi dasar 

pengetahuan ilmiah untuk Islam, yaitu tafsir dan fisika. Pengetahuan ini 

pulalah yang dijadikannya penangkal kesalahpahaman orang yang menuduh 

Islam menentang ilmu dan teknologi modern. Sebagai penulis, Tanthawi telah 

menghabiskan umurnya untuk mengarang dan menerjemahkan buku-buku 

asing ke dalam Bahasa Arab.59 

Thanthawi dianggap sebagai orang yang pertama menafsirkan al-Qur`an 

secara keseluruhan dengan corak ilmi (ilmu pengetahuan modern), 

sebelumnya Muhammad Ahmad al-Iskandarani dalam kitabnya “Kasyfu al-

Asrar al-Nuraniyah” telah menafsirkan al-Qur`an dengan corak yang sama, 

namun tafsirnya belum sempurna untuk seluruh ayat. Demikian juga 

Muhammad ‘Abdul Mun`im al-Jamal dalam kitabnya “al-Tafsir al-Farid li 

al-Qur`an Majid”.60 

3. Karya-karya 

Thanthawi menulis karya-karyanya selama 37 tahun dari ia menjadi guru 

sampai pensiun menjadi dosen pada tahun 1930, dan ia wafat pad usia sekitar 

78 tahun di Kairo pada pagi hari di hari Jum`at tanggal 3 Dzulhijjah 1358 

 
57 Andi Rosa, op. Cit., hlm. 55. 
58 Shohibul Adib dkk, Profil Para Mufassir Al-Qur`an dan Para Pengkajinya, (Tanggerang 

Selatan: Pustaka Dunia, 2001), hlm. 169. 
59 Forum Kajian, op. cit., hlm. 168. 
60 Armainingsih, op. cit., hlm. 101. 
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H/12 Januari 1940 M. Ia menulis sebanyak 30 judul buku, bahkan sebagian 

besar telah diterjemahkan ke dalam selain Bahasa Arab, seperti Bahasa 

Inggris, Bahasa Perancis, Qazan, Amhariyah, dan bahasa Urdu. Beberapa 

buku terpenting yang pernah ditulisnya adalah sebagai berikut: 

1. Al-Zahrat fi Nizham al-‘Alam wa al-Umam (muqaddimah menuju kitab 

“Nizham al-‘Alam wa al-Umam” 

2. Nizham al-‘Alam wa al-Umam (keteraturan alam semesta dan bangsa-

bangsa) 

3. Al-Hikmat al-Insaniyyat al-‘Ulya (hikmah kemanusiaan tertinggi) 

4. Jawahir al-‘Ulum (Mutiara-mutiara  llmu (1904)) 

5. Nahdlat al-Ummat wa Hayatuha (Kebangkitan dan Pola Hidup Umat 

Islam) 

6. Al-Tajj wa al-Murashsha` (Mahkota dan Mutiara) 

7. Jamal al-‘alam (Keindahan Alam) 

8. Nizam wa al-Islam (Islam dan Sistem) 

9. Aina al-Insan (Kemana Manusia Ideal itu?) 

10. Ashlu al-‘alam (Asal-usul alam semesta) 

11. Risalat al-Hikmat wa al-Hukama (Tulisan tentang hikmah dan ahli 

hukum) 

12. Buhjat al-‘Ulum fi al-Falsafat al-‘Arabiyyat wa Muwazanatuha bi al-

‘Ulum al-‘Ashriyyat (Keelokan Ilmu dalam Filsafat Arab dan Posisinya 

dalam Ilmu Kontemporer) 

13. Al-Faraid al-Jawhariyyat fi al-Thuruq al-Nahwiyyat (Mutiara Unik 

dalam Metode Sintaksis Arab) 

14. Mizan al-Jawahir fi ‘Ajaib hadza al-Kawn al-Bahir (Neraca Mutiara 

Tentang Keajaiban Alam Nan Elok) 

15. Jawhar al-Taqwa fi al-Akhlaq (Mutiara Orang Taqwa dalam Bersikap) 

16. Mudzakkirat fi Adabiyyat al-Lughat al-‘Arabiyyat (Silabus bagi 

Mahasiswa Bahasa dan Sastra BahasaArab) 

17. Al-Sirr al-‘Ajib fi al-Hikmat Ta’addud azwaj al-Nabi (Rahasia Agung 

Tentang Himah Poligami bagi Nabi Saw) 



33 

 

 
 

18. Shadyu Shawt al-Misriyyin bi ‘Uruba (Gema Suara Orang Mesir 

Terhadap Orang Eropa) 

19. Al-Musiqa al-‘Arabi (Musik Arab) 

20. Sawanih al-Jawhari (Kesempatan Berharga) 

21. Risalat al-Bilal (Konsep Tentang Awal Bulan Ramadhan) 

22. Bara`at al-‘Abbasiyyat (Pembebasan Zaman Abbasiyah) 

23. Al-Madkhal fi al-Falsafat (Pengantar Filsafat) 

24. Jawhar al-Syi`ri wa al-Ta`rib (Mutiara Puisi dan Penyerapan Bahasa 

Arab) 

25. Risalat ‘an al-Namlat (Tulisan Tentang Semut) 

26. Kitab al-Tarbiyyat li al-Hakim almani Kant (Buku Pendidikan Menurut 

Filosof Sekuler, Kant) 

27. Al-Arwah (Ruh) 

28. Ahlam fi Siyasat (Bersikap Halus dalam Politik) 

29. Al’-Qawl al-Shawab fi al-Mas`alah al-Hijab (Jawaban atas Qasim Amin 

Tentang Jilbab) 

30. Al-Qur`an wa al-‘Ulum al-Ashriyyat (Al-Qur`an dan Ilmu Modern) 

31. Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an (Mutiara Tafsir Al-Qur`an)61 

Kitabnya yang paling terkenal adalah kitab al-Jawahir fi Tafsir al-

Qur`an al-Karim yang ia tulis menginjak usia 60 tahun. Kitab ini banyak 

merangkum kembali tulisan-tulisan yang beredar pada tulisan sebelum itu. 

C. Profil Kitab Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim 

Thanthawi Jawhari menamai kitab tafsirnya dengan istilah “mutiara” (al-

Jawâhir).62 Beliau menamai dengan sedemikian karena melihat al-Qur`an 

sebagai himpunan ayat-ayat tentang segala keajaiban dan keindahan alam 

semesta, yang ia logikakan bagaikan Mutiara-mutiara yang gemerlapan, yang 

memunculkan intan-intan berkilauan. Maksudnya bahwa al-Qur`an berisi 

 
61 Ibid., hlm. 58-59.  
62 Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasip, Visi dan Pradigma Tafsir al-Qur`an Kontemporer, 

terj. Moh Maghifur Wachid, (Bangil: al-Izzah, 1997), hlm. 286. 
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himpunan ayat-ayat kauniyah sebagai Mutiara yang didalamnya mengandung 

isyarat ilmiah dan penggalian segala ilmu pengetahuan (intan) berkilauan.63 

Kitab ini terdiri dari 25 juz (13 jilid), dengan rata-rata perjilidnya berjumlah 

200-300 halaman dengan cover berwarna merah,64 yang dicetak pertama kalinya 

oleh Muassasah Musthafa al-Babi al-Halabi pada tahun 1350 H/1929 M dengan 

ukuran 30 cm.65 Pada mulanya tafsir ini, ditulis pada saat ia masih mengajar di 

sekolah Dar al-ulum untuk disampaikan kepada murid-muridnya, dan sebagian 

lagi ditulis serta dipublikasikan pada majalah al-Malaji al-Abbasiyah, hingga 

dapat dirampungkan dalam usia 55 tahun, pada subuh Selasa 21 Muharram/11 

Agustus 1925 M.66 

Wawasan Imam Thanthawi Jawhari setidaknya dapat dipahami dan analisis 

dari kitab Tafsir yang masyhur ini. Oleh karenanya terlebih dahulu kita 

mengenal tafsir tersebut meliputi latar belakang penulisan, metode dan 

sistematika penulisan. 

 

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim 

Ketika manusia umurnya semakin tua, tidak menjadi sebuah permasalahan 

dalam berkarya tulis dalam pandangan Imam Thanthawi Jawhari. Imam 

Thanthawi Jawhari berhasil mencetuskan berbagai karya besarnya yang 

berjudul al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim, beliau mampu 

memunculkannya saat usianya mencapai 60 tahun. Menurut keterangan pada 

tahun 1922-1935 terdiri dari 25 jilid 1.67 

Yang melatar belakangi penulisan Kitab Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-

Qur`an al-Karim terdapat dalam muqaddimah kitab tafsirnya. Thantawi 

 
63 Armainingsih, Studi Tafsir Saintifik: Al-Jawâhir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim Karya Syekh 

Tanthawi Jauhari, Jurnal At-Tibyan, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 102. 
64 Maulidi Ardiyantama, Ayat-ayat Kauniyah dalam Tafsir Imam Tantowi dan Al-Razi, Jurnal 

Al-Dzikra, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 191. 
65 Muhammad Ali al-Iyazi, Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, diedit dalam 

Armainingsih, Studi Tafsir Saintifik: Al-Jawâhir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim Karya Syekh 

Tanthawi Jauhari, Jurnal At-Tibyan, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 102. 
66 Thanthawi Jawhari, Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim, (Kairo: Mustafa al-Babi al-

Halabi, 1929), Juz 25, hlm. 295. 
67 Abdul Aziz Jadu, Syekh Tanthawi Jauhari: Dirasatu wa Nusus, (Beirut: Dar al-Ma`rif, 

1980), hlm. 38. 
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menjelaskan bahwa sejak dulu beliau suka menyaksikan keajaiban alam, 

mengagumi dan merindukan keindahannya, baik yang ada di langit, maupun 

kehebatan dan kesempurnaan yang ada di bumi. Seperti revolusi matahari, 

perjalanan bulan, bintang yang bersinar, awan yang bergerak datang dan 

menghilang, kilat yang menyambar seperti listrik yang membakar, barang 

tambang yang elok, dan keajaiban-keajaiban lainnya. Semua itu 

memperlihatkan pada manusia bahwa alam semesta ini berjalan dengan 

teratur dan berjalan sesuai tugasnya.68 

Imam Thanthawi Jawhari memaparkan dan menuliskan ayat-ayat al-

Qur`an dengan keajaiban-keajaiban alam semesta dalam tafsirnya. Beliau 

menjadikan wahyu Ilahiyah relevan dengan keajaiban-keajaiban sebuah 

penciptaan, Sunantullah, keberadaan Bumi dikarenakan cahaya Tuhan-Nya. 

Kemudian beliau memohon jalan dan petunjuk kepada Allah Swt agar 

memperoleh taufiq hiadayah-Nya sehingga mampu menafsirkan firman Allah 

dan berhasil menjadikan segala macam ilmu sebagai bagian dari 

penginterpretasian serta penyempurnaan wahyu al-Qur`an.69 

Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim pertama kalinya ditulis 

Imam Thanthawi ketika aktifitasnya sebagai pengajar di Universitas Dar Al-

Ulum, Mesir. Kemudian tafsir tersebut dipublikasikan dalam majalah al-

Malaji al-Abbasiyah. Hal demikian bertujuan agar umat Islam menyenangi 

kejaiban-keajaiban alam semesta dan para generasi berikutnya akan lebih 

cenderung pada nilai agama, sehingga Allah meninggikan peradaban mereka 

ke level yang lebih tinggi.70  

Menurut Thanthawi Jawhari, dalam al-Qur`an ada 750 ayat yang berbicara 

tentang berbagai ilmu pengetahuan dan hanya 150 ayat yang berbicara 

tentang fiqih secara jelas. Sayangnya perhatian intelektual Islam terhadap 

pemikiran-pemikiran tersebut sangat minim, sementara di sisi lain kebutuhan 

terhadap ilmu pengetahuan seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat tentang 

 
68 Thanthawi Jauhari, al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1929), 

Jilid 1, hlm. 2. 
69 Ibid., 
70 Ibid., hlm. 3. 
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hewan, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi juga tidak bisa dinafikan 

disamping kebutuhan terhadap hukum dan sebagainya.71  

Tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk menghilangkan kejumudan 

umat Islam dari ilmu pengetahuan serta mendorong agar umat Islam dari ilmu 

pengetahuan serta mendorong umat Islam bangkit dan mampu mengungguli 

Eropa di bidang argaris, medis, sains dan perindustrian.72 

2. Metodologi dan Corak Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim 

Dalam penulisan tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim Imam 

Thanthawi Jawhari menyesuaikan dengan urutan mushaf Utsmani. Imam 

Thanthawi mengemukakan surah Al-Nahl ayat 89 dalam sebuah muqaddimah 

sebelum memasuki untuk menafsirkan surah al-Fatihah. Hal demikian sangat 

berbeda dengan jilid kedua dan seterusnya yang menjadikan surah al-Nahl 

ayat 44 sebagai motto penjabarannya.73 

Terkait dengan metode, Thanthawi menggunakan metode tahlili dengan 

corak penafsiran tersendiri, berbeda dengan tafsir mayoritas. Yaitu tafsir ilmi, 

yang masih mendapat respon tidak baik dari banyak kalangan, karena sifatnya 

yang relative, tidak bisa digandeng dengan al-Qur`an yang sifatnya absolut 

(qath’i).74 Tafsir ilmi ialah tafsir yang memanfaatkan teori-teori ilmu 

pengetahuan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur`an. Meskipun, 

Thanthawi Jawhari dalam tafsirnya al-Jawahir juga mencantumkan 

pembahasan soal akhlak, hukum, ilmu-ilmu al-Qur`an, aqidah dan lainnya, 

akan tetapi disebut sebagai tafsir ilmi karna dominasi tafsir tersebut memang 

bersifat menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an dengan teori ilmiah, gambar-

gambar dan tabel-tabel yang berkaitan dengan teori yang dikutip dalam 

tafsirnya. 

Namun yang perlu diingat adalah tidak ada ayat al-Qur`an yang bersifat 

ilmiah, karena al-Qur`an adalah wahyu dan kebenarannya bersifat mutlak. 

Sedangkan ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Al-Qur`an bukanlah kitab 

 
71 Ibid., hlm. 66-67. 
72 Ibid., hlm. 3. 
73 Ibid., hlm. 2. 
74 Ibid., hlm. 170. 
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hudan bagi manusia. Tetapi petunjuk al-Qur`an ada yang berbentuk lafzdi, 

isyarat, qiyasi dan yang tersurat berkenaan dengan ilmu pengetahuan guna 

mendukung fungsinya sebagai hudan.75 

Posisi metodologi penafsiran yang digunakan Thanthawi adalah bukan 

merupakan suatu hal yang baru, karena metode tersebut sudah ada sejak 

zaman Abbasiyah, dimana kebudayaan Barat bersentuhan dengan Islam, 

hanya saja, penafsiran yang dilakukan Thanthawi lebih komprehensif.76 

Dalam tafsir ini banyak menggunakan riwayat-riwayat hadits dalam 

memperkuat dan mendukung penafsirannya. Penggunaan riwayat tersebut 

banyak ditemukan dalam berbagai tempat dan halaman tafsirnya, baik dalam 

masalah teologi, hukum, akhlak maupun dalam penafsiran saintifik.77 

3. Sistematika Penulisan 

Adapun penulisan tafsirnya disusun berdasarkan sistematika sebagai 

berikut:78 

a. Dalam pendahuluan kitab, dia menjelaskan alasan menulis kitab tafsir al-

Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim. 

b. Menjelaskan secara ringkas maksud-maksud (maqasidh) surat yang 

hendak ditafsirkan. Penjelasan maqashid tersebut terkadang juga 

ditempatkan setelah menjelaskan kedudukan makkiyah dan madaniyyah-

nya serta pengelompokan surat. Tetapi secara umum sistematika 

penafsirannya diawali dengan penjelasan maqashid surat, menjelaskan 

makkiyah dan madaniyyah-nya, serta adanya pengelompokan surat. 

c. Memberikan penjelasan kosa kata, struktur Bahasa dan gramatikanya 

secara ringkas dari setiap kelompok ayat maqashid. Dalam penjelasan 

lafazh tersebut, penekanan diberikan kepada lafazh tertentu dengan 

penguraian yang agak panjang. 

 
75 Muhammad Ali al-Iyazi, Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, diedit dalam Fuad 

Taufiq Imron, Konsep Gunung dalam Kitab Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim (Perspektif 

Sains Modern), Skripsi, (Semarang: UIN Wali Songo, 2016), hlm. 74.  
76 Isnawati, Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim (Kajian Metodologi Penafsiran al-

Qur`an Tantawi Jauhari), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 65. 
77 Armainingsing, op. cit., hlm.106. 
78 Ibid., hlm. 104 
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d. Memberikan penjelasan kandungan setiap maqashid dengan merinci lataif 

dan jawahir-nya. Lataif dalam tafsir ini adalah ungkapan atau pernyataan 

di antara teks yang mengandung lautan makna terdalam. Sedang jawahir 

adalah mutiara-mutiara (rincian makna atau pengetahuan) yang diperoleh 

dari lautan (lataif) tersebut. Dalam uraian mengenai lataif-nya saja dengan 

penjelasan tema-tema tertentu yang panjang lebar tanpa menyebutkan 

jawhar-nya. Terkadang dia juga hanya menyebutkan jawhar-nya saja. 

e. Menguraikan lataif atau jawhar di atas, dengan memberikan ulasan 

panjang lebar terhadap ayat-ayat kauniyyah serta memasukkan penjelasan-

penjelasan yang mengandung relevansi dengan surat atau ayat yang sedang 

dibahas. Dalam pembahasan ayat-ayat tertentu, khususnya ayat kauniyyah, 

dia banyak memasukkan pembahasan tentang teori-teori pengetahuan 

seperti dapat dibaca dalam uraiannya mengenai perkembangan kehidupan 

katak besar. Juga pentingnya ilmu biologi, antropology, pertambangan, 

kimia, serta tentnag sejarah timbulnya pesawat udara, juga di dalam 

tafsirnya memuat peta hewan dan tumbuhan seluruh Asia dan Negara-

negara lainnya. 

f. Pembahasan berkaitan dengan ulumul Qur`an seperti asbab al-nuzul, 

munasabah dan qira`at juga dibicarakan. 

 

4. Pandangan Ulama terhadap Kitab al-Jawahir fi Tafisr al-Qur`an al-

Karim 

Mengingat penafsiran Thanthawi Jawhari yang luas pembahasannya dan 

berbeda dengan penafsiran ulama lainnya, membuat  pandangan ulama 

terhadap beliau ada yang pro dan kontra, bahkan ada yang menganggap bukan 

sebagai kitab tafsir lagi. 

Pemikiran Thanthawi Jawhari yang memandang bahwa al-Qur`an memuat 

banyak tentang ilmu pengetahuan alam yang kemudian ia tuangkan dalam 

tafsirnya dengan pembahasan yang sangat luas, membuatnya diperdebatkan 

dan bahkan ditolak. Penelokan keras tersebut dilakukan oleh raja Arab Saudi, 

Abdul Aziz Ali al-Su`ud yang melarang kitab tafsirnya. Hal ini juga 
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dimungkinkan karena pemikirannya yang menyerang para Ulama fiqih yang 

tuduhannya telah melalaikan ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dalam arti 

luas.79 

Muhammad Husain al-Zahabi dalam kitabnya juga mengatakan, fihi kullu 

syaiin illa al-Tafsir yang ditunjukkan pada al-Razi, itu lebih tepat jika 

diberikan pada tafsir Thanthawi Jawhari, karena pembahasannya lebih luas 

daripada tafsir al-Razi.80 Selain itu, Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib 

yang juga salah seorang doktor ahli tafsir yang telah mengkaji sejumlah kitab 

tafsir ilmiah kontemporer dengan kesimpulan bahwa ia tidak membenarkan 

praktik menundukan ayat-ayat al-Qur`an pada ilmu pengetahuan alam.81 

Selain itu, ada beberapa pihak yang memberikan respon positif, di 

antaranya adalah Muhammad Ibrahim Syah Kujin, ketua utusan dari China 

Di Universitas al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa Thanthawi Jawhari 

merupakan salah seorang ulama tafsir modern yang mengarang sebuah kitab 

tafsir dengan gaya bahasa yang indah dan berdasarkan pandangan-pandangan 

ilmiah modern.82 Abu Abdullah az-Zanjani dari golongan Syi`ah juga 

mengatakan bahwa pertentangan antara sains dan agama menjadi lebih jelas 

dengan adanya kitab al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim.83 

D. Tinjauan Penelitian 

Sebagaimana yang kita ketahui, al-Burūj dalam al-Qur`an adalah rasi 

bintang yang indah bila dipandang. Dalam hal ini penulis belum menemukan 

sesuatu hal yang membahas tentang rasi bintang atau al-Burūj di dalam al-

Qur`an secara khusus, akan tetapi penulis mendapatkan beberapa cendekiawan 

yang telah membahas seputar literatur di bidang sains ini, antara lain: 

 
79 Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Malang: Mizan, 1995), hlm. 

1189. 
80 Muh. Husein az-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Jilid II, (Beirut: Darul Hadits, 2005), 

hlm. 517. 
81 Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, op. cit., hlm. 192. 
82 Imroatus Sholihah, Manfaat Air Hujan dalam al-Qur`an (Studi atas Penafsiran Tanthawi 

Jawhari dalam Kitab Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim), Skripsi, (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2020), hlm. 56-57. 
83 Tanthawi Jawhari, al-Jawahir, Juz 1, hlm. 269-270. 
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a.  “MAKNA DAN PESAN PENGUAT SUMPAH ALLAH DALAM SURAT-

SURAT PENDEK” sebuah jurnal yang ditulis oleh Moh. Zahid dosen dari 

STAIN Pamekasan Prodi AHS. Jurnal ini membahas tentang makna yang 

tersimpan di balik kata-kata sumpah pada surat pendek di dalam al-Qur`an, 

dalam penelitian tersebut terdapat 10 surat pendek yang menyimpan pesan 

penting yang hendak disampaikan Allah Swt. Peneliti juga menyebutkan 

melakukan kreasi dan inovasi di dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut tidak 

aka nada henti-hentinya dan hal itu tidaklah di-haram-kan sepanjang sejalan 

dengan ketentuan penafsiran. Perbedaannya dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan ialah jika pada jurnal tersebut hanya mengungkap pengertian-

pengertian dari al-Burūj tanpa menyebutkan penafsiran dari mufassir, serta 

menyebutkan nama-nama rasi bintang.84 Sedangkan pada penelitian ini bukan 

hanya sekedar menjelaskan pada pengertian tetapi juga menjelaskan 

bagaimana penafsiran makna al-Burūj dengan menggunakan tafsir al-

Jawahir fi al-Tafsir al-Karim karya Thanthawi Jawhari yang khususnya 

bercorak ilmi serta dikaitkan dengan kajian i`jaz ilmi atau sains bahwa 

penemuan fakta ilmiah modern saat ini yang terungkap dalam sains mengenai 

rasi bintang. 

b. “BENDA ASTRONOMI DALAM AL-QUR`AN PERSPEKTIF SAINS” 

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hasan memaparkan mengenai 

benda-benda di luar angkasa baik itu Bulan, Matahari, Bintang (termasuk di 

dalamnya Al-Burūj) bagaimana peredaran benda-benda tersebut serta 

manfaatnya. Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa salah satu istilah lain 

dari bintang disebut dengan al-Burūj, dan al-Burūj  sendiri merupakan ciri-

ciri dari nujūm. 85 Namun penulis tidak menemukan bahasan khusus 

mengenai al-Burūj di dalam jurnal ini, sedangkan dalam penelitian ini penulis 

akan menjelaskan bukan hanya sekedar pengertian tentang rasi bintang, tetapi 

 
84 Moh. Zahid, “Makna dan Pesan Penguat Sumpah Allah dalam Surat -Surat Pendek”, Jurnal 

Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, (Nuansa, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2011), 

(Pamekasan: STAIN Pamekasan), hlm. 56. 
85 Muhammad Hasan, “Benda Astronomi dalam al-Qur`an Perspektif Sains”  Jurnal, 

(Teologia, Vol. 26, No. 1, Januari-Juni 2015), (Pontianak: STAIN Pontianak), hlm. 98. 
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termasuk di dalamnya macam-macam rasi bintang, fenomena rasi bintang di 

alam semesta dan urgensi rasi bintang di dalam tata surya dan kehidupan 

manusia dan dijelaskan di dalamnya mengenai ilmu-ilmu sains seperti ilmu 

astronomi, ilmu falak, dan ilmu tentang perbintangan. 

c. “PROBLEMATIKA KONSEP BENTUK BUMI DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP ILMU FALAK” Sebuah jurnal yang ditulis oleh Mursyid Fikri. 

Jurnal ini mendeskripsikan problematika teori bumi bulat dan bumi datar 

berdasarkan sains modern dan komunitas bumi datar, perbedaan pendapat di 

antara ulama fikih mengenai bentuk bumi, serta menjelaskan implikasinya 

terhadap ilmu falak. Jurnal ini juga sedikit membahas mengenai rasi-rasi 

bintang yang tidak berubah formasinya dalam teori bumi datar. Perbedaanya 

yang penulis temukan dalam jurnal ini ialah dari aspek sumber dan judul 

tentunya. Sementara yang akan penulis bahas adalah makna al-Burūj (rasi 

bintang) berdasarkan pendapat mufassir dan sains modern, penulis juga akan 

membahas secara mendalam mengenai rasi bintang, yang bukan hanya 

terfokus pada manfaat dan pandangan sains saja.86 

d. “BINTANG DALAM AL-QUR`AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU`I)” Sebuah 

skripsi yang ditulis oleh Widya Lestari. Skripsi ini menjelaskan tentang 

hakikat bintang di dalam al-Qur`an, pengertian bintang, bintang-bintang yang 

disebut dalam al-Qur`an, klasifikasi ayat-ayat tentang bintang, klasifikasi 

bintang berdasarkan term-term dalam al-Qur`an, wujud bintang dalam al-

Qur`an serta urgensi penyebutan bintang di dalam al-Qur`an. di dalam jurnal 

ini juga menyebutkan makna-makna dari al-Burūj hanya saja terfokus pada 

pengertian-pengertian baik secara asal kata, bentuk jamak, artinya dalam 

Bahasa Indonesia, serta macam-macam pengertian lainnya. Contohnya 

diartikan dengan zhahara zhuhuran ُظُهْوًرا (َظَهَر،  ), benteng atau bangunan, 

tampak atau muncul.87 Dalam skripsi ini tidak ditemukan pembahasan khusus 

 
86 Mursyid Fikri, “Problematika Konsep Bentuk Bumi dan Implikasinya terhadap Ilmu Falak”, 

di kutip dari https://scholar.google.co.id/scholar?starat=30&q=rasi+bintang+dalam+Al+Qur%an 

&hl=id&as_sd t=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHd5s5cKj6WoJ pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 

2019 pukul 20.15 WIB. 
87 Widya Lestari, “Bintang dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Maudhu`i)”, Skripsi, (Makassar:  

UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 16. 

https://scholar.google.co.id/scholar?starat=30&q=rasi+bintang+dalam+Al+Qur%25an%20&hl=id&as_sd%20t=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHd5s5cKj6WoJ
https://scholar.google.co.id/scholar?starat=30&q=rasi+bintang+dalam+Al+Qur%25an%20&hl=id&as_sd%20t=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHd5s5cKj6WoJ
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mengenai al-Burūj hanya membicarakan bintang di dalam al-Qur`an secara 

umum saja, urgensi penggambarannya dalam al-Qur`an, dan penafsiran 

mengenai makna al-Burūj pun hanya dibahas sekilas dan memakai kitab tafsir 

Al-Qurthubi dan Ensiklopedia Al-Qur`an saja. Perbedaan yang mendasar 

yang penulis temukan dari skripsi ini ialah mengingat bahwa judulnya yang 

berbeda dalam penelitian ini penulis akan meneliti makna al-Burūj dalam al-

Qur`an menurut Thanthawi Jawhari yang dikaitkan dengan i`jaz ilmi atau 

sains modern. Dan sumber-sumber rujukan yang penulis pakai juga berbeda 

dekan Skripsi ini, dimana penulis akan memakai kitab tafsir kontemporer. 

e. “STUDI ANALISIS AZIMUTH BINTANG ACRUX SEBAGAI ACUAN 

PENETUAN ARAH KIBLAT” Sebuah skripsi yang ditulis oleh Nizma Nur 

Rahmi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menentukan arah kiblat 

dengan mengacu kepada bintang Acrux. Dalam skripsi ini sedikit 

menyinggung metode penentuan arah kiblat yang salah satunya dengan 

melihat rasi bintang, rasi bintang tersebut dinamakan rasi bintang orion,88 

beliau juga sedikit menyinggung pengertian dan manfaat rasi bintang. 

Perbedaan yang mendasar yang penulis temukan dari skripsi ini ialah 

mengingat bahwa judulnya yang berbeda dalam penelitian ini penulis akan 

terfokus meneliti makna al-Burūj dalam al-Qur`an menurut Tanthawi Jauhari.

 
88 Nizma Nur Rahmi, “Studi Analisis Azimuth Bintang Acrux Sebagai Acuan Penentuan Arah 

Kiblat”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 38. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode penelitian. Metodologi 

penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan 

menemukan data yang diperoleh dalam penelitian dan kesimpulan yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.1 Metode yang digunakan 

dalam penulisan skrispsi ini sepenuhnya menggunakan metode kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif 

(data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar). Proses penelitian di 

mulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan 

dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya ditetapkan 

secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan 

penjelasan dan argumentasi.2 

B. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka atau 

dikenal dengan istilah Library Research. Penelitian yang semua datanya berasal 

dari bahan-bahan tertulis yang erat hubungannya dengan permasalahan atau 

topik yang akan dibahas yakni berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain-

lain,3 dan tentunya tidak terlepas dari al-Qur`an, Hadits, dan juga Tafsir. Dalam 

kajian ini penulis meneliti tentang Al-Burûj dalam Al-Qur`an menurut Tafsir Al-

Jawahir. Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan 

Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan tim penulis Dr. Husni Thamrin, M.Si dkk tahun 2019. 

 

 
1 James P. Spradley, Metode Etnografi, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: PT. Tiara 

Wacana,  1997), hlm. 3. 
2 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 11 
3 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Penelitian Tafsir, cet. I, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 28. 



44 

 

 
 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

sumber pertamanya.4 Adapun data primer dari penelitian ini adalah Al-Qur`an 

Al-Karim, kitab Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim karya 

Tanthawi Jauhari.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung dan memperkuat data-

data primer. Maka penulis merujuk pada kitab tafsir serta buku-buku yang 

ada kaitannya dengan pembahasan ini seperti: 

a) Al-Qur`an dan Ilmu Astronomi karya Sayyid Mahmud Syukri Al-

Alusi; 

b) Tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaily; 

c) Tafsir Al-Misbah, karya Quraish Shihab; 

d) Ensiklopedia Al-Qur`an; 

e) Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli 

dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur`an; 

f) Mengenal Tafsir dan Mufassir; 

g) Jurnal, “Studi Tafsir Saintifik: Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-

Karim Karya Syekh Tanthawi Jauhari”; 

h) Skripsi “Visualisasi Rasi Bintang Berbasis Multimedia (Studi Kasus: 

Planetarium Jakarta)”; 

i) Manfaat Benda-benda Langit dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains 

(Tafsir Ilmi); 

j) Buku Pintar Sains dalam Al-Qur`an; 

k) Astronomi; 

l) Kosmografi; 

m) Dan lain sebagainya. 

 

 
4 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, ed. II, cet. XXV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 39. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian ini merupakan 

peneltian kepustakaan (Library Reasearch). Maka, penelitian melakukan teknik 

pengumpulan data dengan cara menulusuri karya-karya atau literature yang telah 

ada dengan melakukan penelaahan terhadap literature tersebut secara teliti. Hal 

itu bertujuan untuk menggali teori-teori yang berkembang dalam bidang ilmu 

tersebut. Kemudian mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam 

mengumpulkan data atau analisis data.5 

 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data 

sehingga data dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya berdasarkan 

data tersebut. Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi 

perwujudan yang dapat dipahami melalui proses pendeskripsian secara logis dan 

sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat 

dan teliti.6 Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, 

kontekstual, dan tafsir ‘ilmy. 

1. Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif merupakan teknik peneltian untuk 

memberikan data secara komprehensif. Metode ini berfungsi memberi 

penjelasan dan memaparkan secara mendalam mengenai sebuah data.7 

Metode ini digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisa sebuah data yang 

 
5 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.79. 
6 Abdul Razak, “Pemikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Kaum 

Intelektual Muslim Neo-Modernis dalam Penguatan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia”, 

Skripsi, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm. 281. 
7 Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, Metologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 

1994), hlm. 85. 
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masih bersifat umum, kemudian menyimpulkannya dalam pengertian khusus, 

atau dalam istilah lain deduksi.8 Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji 

pemikiran tokoh yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya menganalisis 

penafsirannya. 

Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah menjelaskan secara rinci 

penafsiran Tanthawi Jauhari terhadap makna lafazh al-Burûj yang erat 

kaitannya dengan ilmu astronomi sebagaimana tercantum pada latar belakang 

masalah skripsi ini. Metode ini digunakan pula untuk menggambarkan 

pemikiran Thanthawi Jawhari agar mendapat gambaran secara jelas tentang 

karya pemikirannya. 

2. Metode Analisis Kontekstual 

Analisis kontekstual adalah suatu metode yang membahas satu tema, 

kemudian dipadukan dengan perkembangan masa lampau, sekarang, dan 

yang akan datang. Al-Qur`an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 

abad silam. Artinya, al-Qur`an merupakan data masa lampau, yang hingga 

saat ini dan kapan pun akan selalu relevan untuk dijadikan petunjuk, karena 

shâlih li kulli zamân wa makân.9 

Dalam skripsi ini, penulis akan melakukan pengkajian secara 

komprehensif dengan menggunakan analisis kontekstual dalam memahami 

penafsiran Thanthawi Jawhari terhadap makna al-Burûj. Dalam hal ini 

penulis akan menggunakan tafsir ‘ilmy sebagai pisau analisis, karena 

Thanthawi Jawhari menggunakan tafsir bir-ra`yi, yang menafsirkan al-

Qur`an berdasarkan penyelidikan modern. 

3. Metode Tafsir ‘Ilmi 

Tafsir ilmi adalah sebuah penafsiran tentang ayat-ayat al-Qur`an melalui 

pendekatan ilmu pengetahuan, seperti Sains, ilmu bahasa/sastra, ilmu sosial, 

ilmu politik, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi, dapat didefinisikan  

sebagai penafsiran ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-

 
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 85. 
9 Muhammad Ali Fuadi, Ayat-ayat Pertanian dalam al-Qur`an (Studi Analisis Terhadap 

Penafsiran Tanthawi Jauhari dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim), Skripsi, 

(Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 18. 
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ayat yang ditafsirkan adalah ayat kauniyah, mendalami tentang teori-teori 

hukum alam yang ada dalam al-Qur`an, teori-teori pengetahuan umum dan 

sebagainya.10 

Tafsir ilmi berprinsip bahwa al-Qur`an mendahului ilmu pengetahuan 

modern, sehingga mustahil al-Qur`an bertentangan dengan sains modern.11 

Perlu diketahui, hubungan antara Sains dan Agama dalam beberapa tahun 

terakhir ini masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Sejarah panjang 

keduanya telah melahirkan hubungan-hubungan yang kompleks, Harmonis 

dan Disharmonis. Meskipun demikian, isu hubungan agama dan Sains tidak 

selalu diisi dengan pertentangan dan ketidak sesuaian. Banyak kalangan yang 

berusaha mencari hubungan antar keduanya, dan ada pula kalangan yang 

beranggapan bahwa agama dan sains tidak akan pernah dapat dipertemukan, 

keduanya adalah etentitas yang berbeda, memiliki wilayah masing-masing 

yang terpisah baik segi objek formal-material (ontologi), meode penelitian 

(epistimologi), serta peran yang dimainkan (aksiologi).12  

Membahas hubungan Al-Qur`an dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari 

banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, 

tetapi lebih utama adalah melihat, adakah al-Qur`an atau jiwa ayat-ayatnya 

menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya, karena kemajuan ilmu 

pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada 

masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi 

juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, 

sehingga mempunyai pengaruh (positif atau negatif) terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan.13 

 

 
10 Mohammad Guffron dan Rahmawati, Ulumul Qur`an: Praktis dan Mudah, (Yogyakarta: 

Teras, 2013), hlm. 195. 
11 U. Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-

Qur`an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 34. 
12 Nirwana Dewi dan Afrizal Nur, Tulang Sulbi dalam Tinjauan Tafsir dan Osteologi, (Jurnal 

Studi Al-Qur`an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 4, No.2, tahun 2018), hlm. 80. 
13 Eva Iryani, Al-Qur`an dan Ilmu Pengetahuan, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 

Vol. 17 No. 3 Tahun 2017), hlm. 66. 
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 Terkait metode tafsir ilmi, adapun kriteria-kriterianya sebagai berikut: 

a. Metode penafsiran ini lebih menjelaskan pada penemuan-penemuan sains 

dan kemudian menjadikannya sebagai tolak ukur untuk memahami ayat-

ayat al-Qur`an. 

b. Penyerupaan 

c. Metode penafsiran ini tidak menghiraukan kriteria-kriteria teologis dan 

kondisi yang ada pada saat ayat-ayat al-Qur`an.14

 
14 Rohimin, Metode Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), hlm. 92-93. 
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(Tangkapan layar aplikasi Stellarium Mobile) 

Sumber. https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-

wajib-dicoba.html?m=1 

 

(Tangkapan layar aplikasi Star Chart. Dapat digunakan di seluruh bumi) 

Sumber. https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-

wajib-dicoba.html?m=1 

 

(Tangkapan layar aplikasi Star Walk) 

Sumber. https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-

wajib-dicoba.html?m=1 

https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
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(Tangkapan layar aplikasi Night Sky Blue) 

Sumber. https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-

wajib-dicoba.html?m=1 

3. Surat al-Burûj ayat 1, yaitu:  

َماءي َذاتي    ( 1اْلرُبُوجي )َوالسَّ
“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.”7 

Mengenai ayat ini, Thanthawi Jawhari menafsirkan bahwa, bintang-

bintang yang besar cukup banyak dikenal oleh sebagian ilmuan masa kini, 

jumlahnya mencapai ratusan juta, dan di antaranya tidak sampai cahayanya 

kepada kita kecuali beribu-ribu tahun dan sekitar 500.000 tahun, cahayanya 

bersinar setiap 2 detik 300.000 km, sinarnya sampai ke bulan pada hitungan 

1 detik-3 detik. Jika hal itu terjadi di seluruh dunia maka sesungguhnya bumi 

itu berputar setiap detik sekitar 8 kali dan jika sebuah meriam ditembakkan 

akan sampai sekitar 1 setengah tahun sehingga jarak yang ditempuh oleh 

cahaya dalam 1 detik. Maka bagaimana dengan bintang yang sinarnya baru 

sampai pada kita setelah sekitar kira-kira 1,5 juta tahun sebagaimana pernah 

disinggung dalam QS. Ali ‘Imran? Lalu bagaimana ukuran bintang-bintang 

itu dibanding matahari bisa sedemikian luar biasa? 

a. Para astronom tahu bahwa massa bintang Sirius adalah 20 kali 

lipatnya massa matahari, sedangkan cahayanya 50 kali lipat (lebih 

 
7 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 590. 

https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajib-dicoba.html?m=1
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terang) dari matahari. Jaraknya dari (bumi) kita 1 juta kali lipat jarak 

matahari. 

b. Bintang Sirius bergerak dengan kecepatan 1000 mil dalam semenit. 

c. 3 bintang Biduk memiliki cahaya yang lebih terang dari matahari. 

Cahaya bintang pertama 400x matahari, bintang kedua 480x matahari 

dam bintang ketiga 1000x lipatnya. Adapun bintang Canopus dia 

25.000x lipat lebih terang dari matahari. 

d. Bintang Arcturus berukuran 80x matahari. Sinarnya tidak sampai pada 

kita kecuali dalam jangka waktu 200 tahun. 

Bintang Sirius 50x lebih terang dari matahari. Cahayanya baru sampai 

dalam 16 tahun. Itu pun hanya satu macam saja cahayanya yang sampai di 

antara 2 juta cahaya lainnya. Dalam tafsir, pernah disinggung beberapa sifat 

(bintang-bintang) ini. Baca penggalan firman-Nya, “wa al-sama’ dzat al-

buruj”: yakni benda-benda langit yang tidak kita ketahui kecuali yang kita 

lihat. Kita melihatnya berhamburan di antariksa. Yang paling besar di antara 

semuanya terlihat kecil sekali. Itu pun cahaya yang terlihat hanyalah salah 

satu dari sekian juta hakikat cahaya dan magnitudonya. Jika bintang Sirius 

seperti ini keadaannya, maka kita di bumi ini sejatinya belum tahu apa-apa 

tentang alam raya. Karenanya, Allah bersumpah atas nama langit yang 

memiliki bintang-gemintang (wa al-sama’ dzat al-buruj) untuk 

menggairahkan dan merangsang kita guna mempelajari alam raya ini demi 

kehidupan kini dan nanti setelah mati. Argumentasi ini akan terlihat sesuai 

dengan surat ini.8 

 

B. Analisis Penafsiran Tanthawi Jawhari terhadap Makna Al-Burûj dalam 

Tafsir Al-Jawahir 

Kamus-kamus bahasa menyepakati al-burûj adalah gugusan bintang atau 

lebih tepatnya rasi bintang di langit meskipun makna aslinya adalah benteng atau 

 
8 Thanthawi Jawhari, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim, Jilid 13, (Beirut: Darr al-Fikr, 

1350 H), hlm. 105-106.. 
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istana, sebagaimana makna yang diberikan pada QS. An-Nisa` [4] ayat 78 

berikut, 

هي  َهذي يَ ُقوُلوا  َحَسَنٌة  ُهْم  ب ْ ُتصي َوإيْن  ُمَشيََّدٍة  بُ ُروٍج  يفي  ُتْم  َوَلْو ُكن ْ اْلَمْوُت  يُْدريْكُكُم  َتُكونُوا  ْن أَيْ َنَما  مي  
ْن عيْندي اَّللَّي َفَمالي   مي عيْنديَك ُقْل ُكلٌّ  ْن  مي هي  ُهْم َسينيَئٌة يَ ُقوُلوا َهذي ب ْ َهُؤاَلءي اْلَقْومي اَل عيْندي اَّللَّي َوإيْن ُتصي

 ( 78َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحدييثًا )
“Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 

kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh 

kebaikan, mereka mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau 

mereka ditimpa suatu bencana mereka mengatakan: “Ini (datangnya) dar 

sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi 

Allah”. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir 

tidak memahami pembicaraan sedikitpun?.” 

 

Yang dimaksud adalah al-burûj yang terdapat di langit bukan di bumi. 

Dalam sains kontemporer al-burûj lebih dikenal dengan nama galaksi (galaxi) 

yang merupakan kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya milyaran buah, dan 

di alam makrokosmos ini terdapat berjuta-juta galaksi atau al-burûj.9 

Setelah melakukan penelitian terkait ayat-ayat yang mengungkap lafazh al-

burûj, sebagaimana yang ditafsirkan Thanthawi Jawhari dalam tafsirnya, penulis 

menemukan banyak pembahasan tentang al-burûj dan ilmu perbintangan. Dalam 

penafsirannya terhadap lafazh tersebut, Thanthawi Jawhari menjelaskan hal-hal 

yang berbeda dan berkesinambungan antar ayat, mulai dari jumlah bintang di 

langit hingga terbentuk rasi bintang, jumlah rasi bintang, cara mengetahui bentuk 

rasi bintang, fungsi rasi bintang dan lain sebagainya. Berikut penjelasannya: 

1. Bintang-bintang di Langit  

Dalam membahas makna al-burûj, Thanthawi Jawhari selalu 

menyinggung keajaiban-keajaiban bintang, benda-benda langit dan rasi 

bintang. Dalam menafsirkan Surah Al-Buruj ayat 1, yang berbunyi:  

َماءي َذاتي اْلرُبُوجي )  ( 1َوالسَّ

 
9 Muhammad Jaya, Keajaiban dan Mukjizat al-Qur`an dalam Bidang Sains Kontemporer: 

Bintang sebagai Pelempar Setan, (Samarinda: Qiyas Media, 2012), hlm. 132. 
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“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.”10 

Penafsiran Thanthawi Jawhari dalam menjelaskan ayat ini sangat 

terlihat corak ilminya. Dan tentunya, sangat berbeda dengan penafsiran 

mufassir-mufassir lain. Bahkan beliau dengan jelas menafsirkan lafazh al-

burûj dalam ayat ini dengan ilmu sains atau lebih tepatnya astronomi. 

Dalam menafsirkan lafazh al-burûj pada konteks ayat di atas, beliau 

menjelaskan secara sangat rinci dan detail. Beliau menyebutkan jumlah 

bintang-bintang besar (massanya) menurut para ilmuwan ada sekitar ratusan 

juta. Di antara bintang tersebut ada yang sampai cahayanya ke bumi dan ada 

yang tidak. Cahaya bintang bisa sampai ke bumi sekitar ribuan tahun atau 

bahkan sampai 500.000 tahun. Cahayanya bersinar setiap 2 detik 300.000 

km, sinarnya sampai ke bulan pada hitungan 1-3 detik. Kemudian ada 

bintang yang ukurannya lebih besar dari matahari, cahayanya baru sampai 

ke bumi sekitar 1,5 juta tahun. 

Yang membedakan penafsiran Thanthawi Jawhari dengan mufassir 

lain, penafsirannya sangat menarik. Dengan padat beliau menjelaskan agar 

tidak timbul pertanyaan bagaimana ukuran bintang-bintang yang lebih besar 

dari matahari. Diantara bintang-bintang yang besar tersebut ialah bintang 

Sirius, 3 bintang Biduk, Bintang Arcturus. Setiap bintang-bintang tersebut 

beliau menjelaskan berapa ukurannya dan magnitudo cahayanya. 

Menurut Thanthawi Jawhari, itulah bintang-bintang yang sangat besar 

ukurannya dibanding matahari. Disini beliau juga mengingatkan bahwa 

manusia di dunia ini tidak ada apa-apanya, cahaya bintang yang terlihat 

kecil dunia itu hanya sebagian kecil dari cahaya bintang yang sebenarnya, 

bahkan bumi ukurannya masih kecil dari bintang-bintang tersebut. 

Penafsiran tersebut sangat berbeda dengan penafsiran mufassir 

siapapun. Hal ini memperlihatkan bahwa beliau memang concern dalam 

 
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 590. 
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bidang ilmu pengetahuan, sehingga dalam setiap penafsirannya terutama 

yang berhubungan dengan sains, beliau jelaskan dengan pemahaman beliau 

terhadap sains dan mengaitkannya dengan penemuan-penemuan yang ada 

di masanya.  

Terkait jumlah bintang-bintang di langit, Thanthawi Jawhari juga 

menjelaskan dengan sangat rinci ketika menjelaskan makna al-Burûj. 

Bahwa total bintang yang membentuk al-Burûj berjumlah 2342 bintang. 

Adapun orbit selatan memuat 4684 bintang. Di antaranya 18 bintang 

magnnitudo pertama, 86 bintang magnitudo kedua, 192 bintang magnitudo 

ketiga, 428 bintang magnitudo keempat, 1100 bintang magnitudo kelima, 

dan 2878 bintang magnitudo keenam. 

Setelah menjelaskan jumlah bintang di langit, beliau membuat tabel 

urutan tingkat bintang-bintang sesuai kecerahannya, sebagaimana telah 

disebutkan pada sub bab sebelumnya. Beliau juga menyebutkan bahwa 

ilmuan terdahulu menghitung bintang yang berada di luar orbit sekitar 20 

milyar dan sekarang sudah terhitung menjadi ratusan milyar. 

Dalam ilmu pengetahuan modern, memang diketahui bahwa ada 

bintang yang magnitudonya lebih besar dari matahari, dan tentunya lebih 

berkembang penjelasannya dari masa sebelumnya. Massa suatu bintang 

dapat ditentukan oleh efek gravitasi bintang terhadap benda lain. Bintang-

bintang yang dapat diukur massanya dengan cara ini hanya bintang-bintang 

ganda. Hampir semua bintang yang diketahui massanya menunjukkan 

kesesuaian dengan aturan bahwa bintang-bintang dengan magnitude absolut 

paling terang adalah yang paling padat. Hal ini setara dengan pendapat 

astronom sebagaimana berikut,11  

 

 
11 Danang Endarto, Kosmografi, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 57. 
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Kategori 

Ukuran 
Nama Bintang 

Suhu 

Permukaan 

dalam °C 

Jari-jari 

dengan 

Jari-jari 

Matahari 

=1 

Massa 

dengan 

Massa 

Matahari 

=1 

Kepadatan 

dengan 

Kepadatan 

Matahari 

=1 

Magnitude 

Absolut 

Maha 

raksasa 

Beta Lyrea 12.000 19,2 9,7 0,0014 0,17 

Rigel 11.300 78 20 0,00004 -7,0 

Deneb 10.200 96 20 0,00002 -7,0 

Gamma Cygnl 4.100 67 20 0,00007 -5,0 

Beteleuse 2.700 1000 10 0,0000005 -5,8 

Antares 2.900 776 20 0,00000004 -4,0 

Raksasa  

Capella 4.800 13 2,1 0,00096 0,3 

Arcturus 3.800 35 8 0,00018 -0,17 

Aldebaran 2.700 87 4 0,000006 -0,3 

Beta Pegasi 2.000 40 9 0,00014 -1,4 

Bintang-

bintang 

pada 

rangkaian 

utama 

Hadar 21.000 22 25 0,0023 -5,1 

MU1 Scorpi 20.000 5,2 14,0 0,1000 -5,1 

Sirius A 10.200 1,9 2,3 0,335 1,2 

Altair  7.300 1,6 1,7 0,415 2,4 

Procyon A 6.800 2,6 1,8 0,102 2,1 

Matahari 5.900 1,0 1,0 1,0 4,86 

61 Cygni A 2.600 0,7 0,58 1,69 7,65 

Krueger 60 2.800 0,35 0,27 6,30 11,9 

Bintang Barnard 2.700 0,15 0,18 53,3 13,2 

Bintang 

Kecil 

Putih 

Sirius B 5.000 0,022 90,000 90.000 11,4 

40 Eridani B 5.000 0,018 71,000 71.000 11,2 

Bitg.van.Maanen 5.000 00,007 47,000 47.000 14,2 

 

 Terlihat jelas penafsiran Tanthawi Jawhari tidak jauh berbeda dengan 

ilmu pengetahuan modern. Hanya saja, seiring dengan berjalannya waktu tentu 

instrumen penelitian semakin canggih dan hasilnya akan semakin luas dan jelas. 

Perihal jumlah bintang di atas, erat kaitanya ketika beliau menafsirkan 

QS Al-Hijr [15] ayat 16: 
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رييَن ) َماءي بُ ُروًجا َوَزي َّنَّاَها ليلنَّاظي  ( 16َولََقْد َجَعْلَنا يفي السَّ
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan rasi bintang (di langit) 

dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang 

memandang(nya).”12 

Ayat tersebut memiliki munasabah dengan 2 ayat setelahnya, 

يٍم ) ْن ُكلني َشْيطَاٍن َرجي ْظَناَها مي َهاٌب ُمبيّيٌ 17َوَحفي ْمَع فَأَتْ بَ َعُه شي  ( 18 )( إيالَّ َمني اْسََتََق السَّ
“Dan Kami menjaganya dari setiap (gangguan) setan yang terkutuk. 

Kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari 

malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.”13 

Dalam penafsirannya, Thanthawi Jawhari menegaskan bukan berarti 

setiap benda langit yang jatuh di malam hari adalah bintang jatuh. Benda 

langit yang jatuh tersebut adalah bintang berekor atau yang disebut dengan 

komet.  

2. Jumlah al-Burûj dan Cara Mengetahui Bentuknya 

Hal ini beliau jelaskan ketika menafsirkan makna al-burûj pada QS Al-

Furqan [25] ayat 61:  

رَاًجا َوَقَمرًا ُمنيريًا ) َماءي بُ ُروًجا َوَجَعَل فييَها سي  ( 61تَ َباَرَك الَّذيي َجَعَل يفي السَّ
“Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang 

dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang 

bercahaya.”14 

Bahwa jumlah al-burûj sesuai dengan pendapat Batlimous berkisar 48 

rasi bintang. 21 di utara, 15 di selatan, 12 di bagian tengah yang dekat 

dengan matahari yakni yang sering disebut dengan zodiak. Pendapat ini 

beliau kemukakan sekitar tahun 1925. Sedangkan saat ini sebagaimana yang 

telah dicetus oleh International Astronomic Union pada tahun 1928 

diresmikan ada 88 buah rasi bintang, sebagaimana berikut: 

  

 
12 Kementerian Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 263 
13 Ibid. 
14 Ibid., hlm. 365. 
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No Rasi Bintang Arti No Rasi Bintang Arti 

1 Andromeda  Putri 

Andromeda 

45 Lacerta Kadal 

2 Antlia Pompa Air 46 Leo Singa 

3 Apus  Cenderawasih 47 Leo Minor Singa Kecil 

4 Aquarius Pembawa Air 48 Lepus Kelinci 

5 Aquila Elang 49 Libra Timbangan 

6 Ara Altar 50 Lupus Serigala 

7 Aries Domba Jantan 51 Lynx Lynx 

8 Auriga Sais Kereta 

Perang 

52 Lyra  Harpa 

9 Bootes Pengembala 53 Mensa Meja 

10 Caelum Pahat 54 Microscopium Mikroskop 

11 Camelopardalis Jerapah 55 Monoceros Kuda 

Bertanduk 

12 Cancer Kepiting 56 Musca Lalat 

13 Canes Venatici Anjing-anjing 

Pemburu 

57 Norma Timbangan 

Datar 

14 Canis Major Anjing Besar 58 Octans Oktan 

15 Canis Minor Anjing Kecil 59 Ophiucus Tangan Naga 

16 Capricornus Anjing Laut 60 Orion Pemburu 

17 Carina Lunas Kapal 

Argo 

61 Pavo Merak 

18 Casiopeia Ratu Ethiopia 62 Pegasus Kuda 

Bersayap 

19 Centaurus Centaur 63 Perseus Perseus 

20 Cepheus Raja Ethiopia 64 Phoenix Phoenix 

21 Cetus Ikan Paus 65 Pictor Kuda-kuda 

22 Chamaeleon Bunglon 66 Pisces Ikan 

23 Circinus Kompas 67 Piscis 

Austrinus 

Ikan Selatan 

24 Columba Merpati 68 Puppis Buritan 

Kapal Argo 

25 Coma 

Berenices 

Rambut 

Berenice 

69 Pyxis Kompas 

Kapal Argo 

26 Corona 

Australis 

Mahkota 

Selatan 

70 Reticulum Jaring 

27 Corona 

Borealis 

Mahkota 

Utara 

71 Sagitta Anak Panah 

28 Corvus Burung 

Gagak 

72 Sagittarius Pemanah 

29 Crater Cangkir 73 Scorpius Kalajengking 

30 Crux Salib Selatan 74 Sculptor Alat 

Pemahat 

31 Cygnus Angsa 75 Scutum Perisai 
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32 Delphinus Lumba-lumba 76 Serpens Ular 

33 Dorado Ikan Todak 77 Sextans Sekstans 

34 Draco Naga 78 Taurus Lembu 

Jantan 

35 Equuleus Kuda Kecil 79 Telescopium Teleskop 

36 Eridanus Sungai 80 Triangulum Segitiga 

37 Fornax Tungku 81 Triangulum 

Australe 

Segitiga 

Selatan 

38 Gemini Kembar 82 Tucana Burung 

Tucan 

39 Grus Burung 

Bangau 

83 Ursa Major Beruang 

Besar 

40 Hercules Hercules, 

Anak Zeus 

84 Ursa Minor Beruang 

Kecil 

41 Horologium Jam 85 Vela Layar Kapal 

Argo 

42 Hydra Naga Laut 86 Virgo Sang 

Perawan 

43 Hydrus Ular Air 87 Volans Ikan Terbang 

44 Indus Indian 88 Vulpecula Rubah 

No Rasi Bintang Arti No Rasi Bintang Arti 

1 Andromeda  Putri 

Andromeda 

45 Lacerta Kadal 

2 Antlia Pompa Air 46 Leo Singa 

3 Apus  Cenderawasih 47 Leo Minor Singa Kecil 

4 Aquarius Pembawa Air 48 Lepus Kelinci 

5 Aquila Elang 49 Libra Timbangan 

6 Ara Altar 50 Lupus Serigala 

7 Aries Domba Jantan 51 Lynx Lynx 

8 Auriga Sais Kereta 

Perang 

52 Lyra  Harpa 

9 Bootes Pengembala 53 Mensa Meja 

10 Caelum Pahat 54 Microscopium Mikroskop 

11 Camelopardalis Jerapah 55 Monoceros Kuda 

Bertanduk 

12 Cancer Kepiting 56 Musca Lalat 

13 Canes Venatici Anjing-anjing 

Pemburu 

57 Norma Timbangan 

Datar 

14 Canis Major Anjing Besar 58 Octans Oktan 

15 Canis Minor Anjing Kecil 59 Ophiucus Tangan Naga 

16 Capricornus Anjing Laut 60 Orion Pemburu 

17 Carina Lunas Kapal 

Argo 

61 Pavo Merak 

18 Casiopeia Ratu Ethiopia 62 Pegasus Kuda 

Bersayap 
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19 Centaurus Centaur 63 Perseus Perseus 

20 Cepheus Raja Ethiopia 64 Phoenix Phoenix 

21 Cetus Ikan Paus 65 Pictor Kuda-kuda 

22 Chamaeleon Bunglon 66 Pisces Ikan 

23 Circinus Kompas 67 Piscis 

Austrinus 

Ikan Selatan 

24 Columba Merpati 68 Puppis Buritan 

Kapal Argo 

25 Coma 

Berenices 

Rambut 

Berenice 

69 Pyxis Kompas 

Kapal Argo 

26 Corona 

Australis 

Mahkota 

Selatan 

70 Reticulum Jaring 

27 Corona 

Borealis 

Mahkota 

Utara 

71 Sagitta Anak Panah 

28 Corvus Burung 

Gagak 

72 Sagittarius Pemanah 

29 Crater Cangkir 73 Scorpius Kalajengking 

30 Crux Salib Selatan 74 Sculptor Alat 

Pemahat 

31 Cygnus Angsa 75 Scutum Perisai 

32 Delphinus Lumba-lumba 76 Serpens Ular 

33 Dorado Ikan Todak 77 Sextans Sekstans 

34 Draco Naga 78 Taurus Lembu 

Jantan 

35 Equuleus Kuda Kecil 79 Telescopium Teleskop 

36 Eridanus Sungai 80 Triangulum Segitiga 

37 Fornax Tungku 81 Triangulum 

Australe 

Segitiga 

Selatan 

38 Gemini Kembar 82 Tucana Burung 

Tucan 

39 Grus Burung 

Bangau 

83 Ursa Major Beruang 

Besar 

40 Hercules Hercules, 

Anak Zeus 

84 Ursa Minor Beruang 

Kecil 

41 Horologium Jam 85 Vela Layar Kapal 

Argo 

42 Hydra Naga Laut 86 Virgo Sang 

Perawan 

43 Hydrus Ular Air 87 Volans Ikan Terbang 

44 Indus Indian 88 Vulpecula Rubah 

 

Lalu, bagaimana cara mengetahui bentuk dan tata letak al-burûj 

tersebut? Thanthawi menyatakan, hal tersebut bisa diketahui dengan 
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membandingkan bintang-bintang di langit dengan peta angkasa yang 

berkembang setiap zamannya sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. 

Karena, al-burûj itu sendiri bisa dilihat dengan mata telanjang.  

Dalam penafsirannya pada QS Al-Furqan ayat 61, terlihat bahwa beliau 

sangat menginginkan umat untuk tidak patah semangat dalam mengkaji 

ilmu pengetahuan, terkhusus dalam mengkaji al-burûj. Beliau memberi 

pesan untuk menggunakan alat-alat yang ada, jika tidak ada beliau 

mengarahkan untuk melihat titik-titik yang membentuk rasi bintang pada 

skema yang telah beliau sertakan dalam penafsirannya.  

3. Fungsi al-Burûj 

Allah menciptakan al-burûj tidak lain dan tidak bukan untuk 

kepentingan umat manusia. Tanthawi Jauhari berpendapat bahwa al-burûj 

diciptakan Allah untuk:  

a.  Menghadirkan Rasa keingintahuan Mempelajari Alam Raya 

Demi keberlangsungan kehidupan kini dan nanti setelah mati, Allah 

ciptakan al-burûj agar umat terus berkembang mengasah fikirannya dan 

menimbulkan pengetahuan yang luas terkait alam raya. Dan tentunya 

manusia dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang baru dan 

menarik perhatian. 

Dalam penafsirannya Thanthawi Jawhari mengingatkan jika Allah 

membuka dengan luas apa yang ada di langit maka orang-orang yang 

lalai tidak akan memperdulikan hal tersebut, disini Allah memberi 

kesempatan bagi umat manusia untuk terus mempelajari alam semesta. 

Maka dari itu Allah bersumpah atas nama al-burûj. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. Al-Burûj ayat 1; 

َماءي َذاتي اْلرُبُوجي )  ( 1َوالسَّ
“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.”15  

 
15 Ibid., hlm. 590.  
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Beliau menjelaskan pula bahwa umat manusia ingin menciptakan 

sesuatu tapi tidak mau melihat apa yang telah Allah Swt hadirkan di jagat 

raya ini, baik itu bintang gemintang, matahari dan bulan yang berotasi. 

Padahal dengan memperhatikan hal tersebut manusia dapat memperoleh 

pengetahuan yang sangat luar biasa, dengan begitu keyakinan kita 

terhadap sang Pencipta akan muncul dan peran agama pun akan terlihat. 

Untuk memperkuat penafsirannya,   bahwa sangat pentingnya 

mengkaji dan memperoleh ilmu dari alam raya, Thanthawi Jawhari 

kembali mengingatkan bahwa Allah telah menjelaskan sebelumnya pada 

QS. Ali Imran ayat 190-191: 

اأْلَْلَبابي  ُوِلي  ألي آَلاَيٍت  َهاري  َوالن َّ اللَّْيلي  َواْختياَلفي  َواأْلَْرضي  َماَواتي  السَّ َخْلقي  يفي  إينَّ 

َماَواتي 190) ُروَن يفي َخْلقي السَّ ( الَّذييَن َيْذُكُروَن اَّللََّ قيَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهبييْم َويَ تَ َفكَّ

َنا َعَذاَب النَّاري )َواأْلَْرضي  اًل ُسْبَحاَنَك َفقي   (191َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبطي

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 

malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 

mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 

“Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, 

Maha suci Engkau, lindungilah Kami dari azab neraka”.”16 

 

Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab, yaitu bahwa 

ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya 

dalam penciptaan, yakni benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, 

dan jutaan gugusan bintang (rasi bintang) yang terdapat di langit atau 

dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan 

perputaran bumi pada porosnya, yang melahirkan silih bergantinya 

malam dan siang perbedaannya, baik dalam masa maupun dalm panjang 

 
16 Ibid., hlm. 75. 
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dan pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulūl-

albāb, yakni orang-orang yang memiliki akal murni.17 

Maka jelas, pengungkapan kata al-Burûj dalam al-Qur`an sebagai 

ayat kauniyah selain memiliki berbagai manfaat juga tersirat pesan agar 

senantiasa melakukan pemikirian-pemikiran dan penelitian-penelitian 

agar dapat menimbulkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan umat 

lainnya. 

b. Al-burûj sebagai Penghias Langit 

Menurut Thanthawi Jawhari, dengan adanya al-burûj langit menjadi 

terhias dan menghasilkan pemandangan yang indah bagi orang yang 

mengamati dan berfikir. Allah tidak membeda-bedakan antara orang 

yang baik dan orang yang buruk, orang pedalaman maupun orang 

modern, semua orang bisa memperhatikan dan mempelajari 

pemandangan langit tersebut. 

Fungsi bintang sebagai penghias langit tertera dalam QS Al-Hijr [16] 

ayat 16 

رييَن ) َماءي بُ ُروًجا َوَزي َّنَّاَها ليلنَّاظي  ( 16َولََقْد َجَعْلَنا يفي السَّ
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan rasi bintang (di langit) 

dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang 

memandang(nya).” 

Akan tetapi, orang-orang kafir tidak mempercayai kalam Allah Swt 

tersebut. Justru mereka malah berpaling dan menuntut bukti yang lebih 

konkrit, bahkan di luar nalar mereka yang mereka sendiri sebenarnya 

tidak sanggup melakukan hal tersebut. Thanthawi Jawhari menyatakan 

dalam menafsirkan ayat tersebut sudah jelas Allah Swt telah menciptakan 

bintang, rasi bintang, matahari, bulan yang berotasi dan berjalan dengan 

teratur disetiap waktu, tetapi manusia masih mau berpaling dengan hal 

tersebut. Tampak Thanthawi Jawhari mengingatkan untuk mengamati 

rasi bintang yang telah tersusun rapi, adanya pergantian musim, semua 

 
17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, Jilid 2, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 370. 
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telah Allah atur waktunya dengan baik. Dengan begitu manusia bisa 

dalam pengetahuannya dan kuat agamanya. 

Tanthawi Jawhari juga berpendapat, bahwa langit ini akan tampak 

indah dan bermanfaat bagi orang yang hanya mau mengamatinya saja. 

Akan tampak istimewa menghiasi bola mata, dan menjadi kebahagiaan 

bagi manusia yang menelitinya. Karena, dengan begitu manusia dapat 

menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. 

Thanthawi menyatakan bahwa sanya al-Buruj berfungsi dalam 

menghias langit malam pada ayat di atas memiliki munasabah dengan 

QS Ash-Shaffat [37] ayat 6-7: 

 ( اْلَكَواكيبي  بيزييَنٍة  نْ َيا  الدُّ َماَء  السَّ َزي َّنَّا  ) 6إيَّنَّ  َماريٍد  َشْيطَاٍن  ْن ُكلني  مي ْفظًا  َوحي اَل 7(   )

ُعوَن إيىَل اْلَمإَلي  مَّ ْن ُكلني َجانيٍب ) َيسَّ ٌب 8 اأْلَْعَلى َويُ ْقَذُفوَن مي ( ُدُحورًا َوََلُْم َعَذاٌب َواصي

َهاٌب ََثقيٌب ) 9) َف اخلَْْطَفَة فَأَتْ بَ َعُه شي  ( 10( إيالَّ َمْن َخطي

“Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), 

dengan hiasan bintang-bintang. Dan (Kami) telah menjaganya dari 

setiap setan yang durhaka. Mereka (setan-setan itu) tidak dapat 

mendengar (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari 

segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat 

azab yang kekal. Kecuali (setan) yang mencuri (pembicaraan); 

maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.”18 

Ayat-ayat tersebut menjelaskan penciptaan al-burûj yang menjadi 

hiasan langit. Cahaya yang dipancarkannya terlihat gemerlapan. Namun 

karena cahayanya kalah tajam dibanding cahaya matahari, maka 

cahayanya hanya terlihat pada malam hari. Kerlap-kerlipnya menjadikan 

langit makin indah, maka tidak salah lagi mengapa Allah menyebut 

bahwa al-burûj itu sebagai hiasan langit.19 

 
18 Kementerian Agama RI, op. cit., hlm. 446. 
19 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, Manfaat Benda-benda Langit dalam Perspektif al-

Qur`an dan Sains (Tafsir Ilmi), (Jakarta: Depag RI, 2012), hlm. 139. 
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c. Al-Burûj sebagai Penunjuk Arah 

Thanthawi Jawhari berpendapat bahwa al-buruj bisa digunakan 

sebagai penunjuk arah mata angin. Rasi bintang Ursa Minor memiliki 

satu bintang yang paling terang, bintang tersebut disebut dengan Polaris 

atau lebih dikenal dengan bintang kutub. 

Menurut Thanthawi Jauhari dengan adanya Bintang Kutub, akan 

memudahkan menentukan titik pembentuk rasi Ursa Minor. Bukan itu 

saja, dengan adanya bintang tersebut maka arah utara akan nampak di 

hadapan orang yang melihat, sedangkan selatan berada di belakangnya, 

timur berada di kanannya dan barat di kirinya. 

Dalam ajaran Islam, Ursa Minor atau lebih tepatnya Polaris juga 

dijadikan sebagai penentu arah kiblat.  Contohnya, bagi umat Islam yang 

berada di kota Madinah, Al-Quds, Gaza, Balabak, Tarsus, dan sekitarnya, 

arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan Polaris sedikit condong 

ke arah bahu kiri.20 Bagi masyarakat Indonesia, bintang ini berada 

dibagian utara khatulistiwa, karena itulah disebut bintang utara, maka 

arah kiblat kira-kira dengan memposisikan letak bintang Polaris tersebut 

disebelah kanan. 

Perlu diketahui, bintang Polaris ini sangat berguna dalam 

menentukan arah kiblat. Mengingat kiblat itu arahnya berbeda-beda 

untuk setiap daerah atau wilayah, maka untuk memastikan letaknya 

secara akurat harus harus menggunakan kaidah ilmu ukur segitiga bola 

(trigonometri), yaitu dengan menentukan tiga titik berbeda, titik pertama 

adalah posisi Ka`bah atau kota Makkah dari garis khatulistiwa, titik 

kedua adalah posisi Polaris, dan titik ketiga adalah lokasi yang akan 

ditentukan arah kiblatnya. Kemudian, diukurlah dengan kaidah ilmu ukur 

tadi untuk mendapatkan arah kiblat yang akurat.21 

 

 
20 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,) Jilid 

1, hlm. 340. 
21 Ibid., hlm. 341. 
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d. Al-Burûj sebagai Penanda Musim 

Al-Burûj digunakan juga untuk menentukan musim yang sedang 

berlangsung. Contohnya rasi Taurus, rasi ini memiliki satu bintang yang 

paling terang, yaitu Aldebaran. Dalam penjelasan Thanthawi Jauhari, 

beliau menyebutkan bahwa munculnya Aldebaran menunjukkan sedang 

berlangsungnya musim semi.  

Kemudian, ada juga rasi Scorpio yang memiliki satu bintang terang 

yang bernama Antares. Thanthawi Jawhari menjelaskan, munculnya 

Antares menunjukkan sedang berlangsungnya musim panas. Selain itu 

aja juga bintang Fomalhaut (Piscis Austrinus) yang merupakan salah satu 

bintang yang paling terang pembentuk rasi Pisces. Munculnya Fomalhaut 

menunjukkan sedang berlangsungnya musim dingin. 

 

Setelah menganalisa penafsiran Thanthawi Jawhari dan kaitannya dengan 

fakta data ilmu astronomi yang ada pada masa modern ini, maka dapat diuraikan 

pada tabel berikut, 

Al-Burūj 

Thanthawi Jawhari Astronomi 

Al-Burûj berarti gugusan bintang atau 

rasi bintang (jika yang dimaksud 

berada di langit). Adapun penjelasan 

secara spesifik berdasarkan pendekatan 

ilmi, Al-Burûj berasal dari bintang-

bintang yang asli. Al-Burûj memiliki 

ragam bentuk objek baik itu beruba 

makhluk hidup atau makhluk mati. Di 

dalam Al-Burūj ada bintang-bintang 

yang magnitudonya melebihi matahari, 

seperti Sirius, Bintang Biduk, Canopus 

dan Arcturus 

Al-Burūj dalam ilmu astronomi dikenal 

dengan zodiac atau konstelasi, yaitu 

kumpulan bintang yang tampak 

berhubungan dan membentuk suatu 

konfigurasi khusus. Dalam ruang tiga 

dimensi, sebagian bintang terlihat tidak 

memiliki hubungan antara satu dengan 

yang lain, tetapi terlihat seperti 

berkelompok pada bola langit malam. 

Diketahui di dalam rasi bintang 

terdapat kurang lebih 21 bintang yang 
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magnitudonya melebihi matahari, salah 

satunya ialah Beta Lyrea. 

Al-Burûj berkisar 48,. 21 di utara, 15 di 

selatan, dan 12 yang berada pada rotasi 

Matahari (Zodiak). 

International Astronomic Union pada 

tahun 1928 meresmikan bahwa Al-

Burūj berjumlah 88 buah dan 

menentukan batas setiap rasi. 

Al-Burūj memiliki 4 fungsi, pertama, 

menghadirkan rasa keingintahuan 

untuk mempelajari alam raya. Ini 

sangat jelas, dengan memperhatikan 

Al-Burûj di langit malam, tentu dapat 

menimbulkan gairah untuk mengkaji 

mengapa ia diciptakan, serta rahasia 

apa yang tersimpan dibaliknya; kedua, 

sebagai penghias langit. Dengan 

adanya Al-Burûj langit di malam hari 

akan tampak indah dan sejuk 

dipandang mata, siapapun bisa 

melihatnya; ketiga, sebagai penunjuk 

arah. Salah satu Al-Burûj yang 

dijadikan penunjuk arah ialah Ursa 

Minor. Ursa Minor memiliki satu 

bintang yang sangat terang bernama 

Polaris, dengan adanya bintang 

tersebut bisa digunakan sebagai 

penunjuk arah Utara, saat ini pun 

digunakan untuk penentuk arah kiblat; 

keempat, sebagai penanda musim. 

Al-Burūj berfungsi untuk memudahkan 

astronom dalam menentukan nama-

nama bintang. Al-Burūj didentifikasi 

untuk manandai acuan arah mata angin 

(tentunya yang berfungsi terutama saat 

malam hari) dengan berbagai 

bentuknya. Seperti Ursa Mayor sebagai 

petunjuk arah utara, rasi bintang Crux 

sebagai petunjuk arah selatan, rasi 

bintang Orion sebagai petunjuk arah 

selatan, rasi bintang scorpio sebagai 

petunjuk arah tenggara. Selain itu, al-

Burūj juga berfungsi sebagai penunjuk 

waktu yang dikenal dengan zodiak. 
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Dengan melihat penafsiran Thanthawi Jawhari, implementasi makna al-

Burûj di dalam al-Qur`an terkait zodiak (kepercayaan terhadap lamaran bintang) 

yang selalu booming setiap bulannya, maka dapat disimpulkan sebagai  berikut. 

1. Al-Burûj Allah sebut di dalam al-Qur`an sebagai bentuk keagungan 

Allah dalam menciptakan keindahan langit malam, bahkan posisi 

bintang berbeda-beda setiap bulan atau bahkan hari. 

2. 12 nama Zodiak yang dicetus oleh astrolog yang memiliki hubungan erat 

dengan kelahiran manusia, sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. 

Hal itu disebut dengan Tanjim (perbintangan), namun dalam hal ini 

tanjim terbagi 2, yaitu ilmu syar`i dan ilmu tafsir. Sebagaimana berikut, 

a. Ilmu Syar`i, yaitu ilmu yang menjadikan rasi bintang atau benda-

benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan 

letak geografis suatu negara, waktu, musim dan sebagainya. Hal ini 

dibolehkan dalam Islam dan Allah pun memerintahkan untuk 

mempelajarinya. 

b. Ilmu Astrologi, yaitu menjadikan keadaan rasi bintang yang 12 

(zodiak) untuk masalah ghaib, seperti: jodoh, rezeki, kematian, dan 

lain-lain. Maka hukumnya haram, karena percaya terhadap selain 

ketetapan Allh adalah sebuah bentuk kemusyrikan. 

3. Al-Burûj diciptakan untuk  menghadirkan rasa keingintahuan bagi 

manusia yang  penasaran dan ingin mengkajinya. Dan ini terbukti 

dengan  banyaknya alat untuk melihat bintang-bintang yang membentuk 

rasi bintang  bahkan sudah banyak aplikasi sebagaimana yang telah 

disebutkan sebelumnya untuk mempermudah menentukan apa nama rasi 

bintang tersebut, serta bagaimana bentuknya. Dengan mempelajari al-

Burûj dapat menambah keyakinan terhadap adanya Sang Pencipta.
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian-uraian yang penulis paparkan mengenai penafsiran 

Syaikh Thanthawi Jauhari terhadap term Al-Burûj dalam kitab tafsirnya al-

Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim maka sebagai jawaban dari rumusan 

masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penjelasan term Al-Burûj secara saintis dipaparkan oleh Thanthawi Jauhari 

dalam tafsirnya hanya di Jilid 6 yaitu pada pembahasan surat al-Furqan ayat 

61. Secara lafzhiyah, kata Al-Burûj berarti gugusan bintang atau rasi 

bintang jika yang dimaksud berada di langit. Adapun penjelasan secara 

spesifik berdasarkan pendekatan ilmi, Thanthawi Jauhari menjelaskan 

bahwa Al-Burûj berasal dari bintang-bintang yang asli. Al-Burûj 

merupakan kumpulan bintang yang tampak berhubungan dan membentuk 

suatu konfigurasi khusus. Al-Burûj memiliki ragam bentuk objek baik itu 

berupa makhluk hidup atau makhluk mati. Dalam tafsirnya beliau 

menyebutkan bahwa Al-Burûj berkisar 48, 21 di utara, 15 di selatan, dan 

12 yang berada pada rotasi Matahari (Zodiak). 

2. Dalam hal kontektualitas penafsiran Thanthawi Jauhari tentang fenomena 

Al-Burûj dalam tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-Karim sangat 

terlihat korelasinya dengan astronomi. Hanya saja, tentu berbeda dengan 

sains modern saat ini. Sebab, situasi sosial pada saat itu sangat berbeda 

dengan situasi sosial saat ini. Hal ini terlihat ketika beliau menyebutkan 

bahwa jumlah Al-Burûj ada 48, sementara pada tahun 1928 telah disepakati 

bahwa jumlah Al-Burûj berjumlah 88. Bahkan dalam menyebutkan fungsi 

al-Burûj sejalan dengan ilmu astronomi. Namun tidak menutup 

kemungkinan, pemikiran Thanthawi Jauhari patut diapresiasi. Sebab, 

beliau dengan sangat jelas menerangkan term Al-Burûj serta menyertakan 
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gambar-gambar dan ilmu fisika., dan penafsirannya pun tidak menyalahi 

teori-teori sains yang ada saat ini. 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang akan digarisbawahi dalam skripsi ini, di 

antaranya adalah: 

1. Thanthawi Jawhari dengan tafsir ilminya mampu menjelaskan ayat-ayat al-

Qur`an terkhusus ayat-ayat yang terkait dengan sains sesuai dengan fakta 

data yang ada di masanya. Semangatnya menghadirkan konteks-konteks 

ilmiah di dalam tafsirnya memberikan petunjuk kepada manusia agar 

memiliki pemahaman yang luas. Dengan adanya tafsir ilmi, tentu sangat 

berguna bagi kehidupan manusia saat ini dan yang akan datang. Mengkaji 

alam raya juga sangat berguna untuk mengungkap adanya pencipta serta 

mendekatkan diri terhadap keagungannya. Maka dari itu, pengkajian secara 

lebih lanjut terhadap tafsir ilmi terkhususnya penafsiran Tanthawi Jawhari 

diharapkan semakin luas, karena baru sedikit yang mengkajinya. 

2. Penafsiran Thanthawi Jauhari tentang sains secara umum dan tentang al-

burûj secara khusus sangat mengagumkan. Sebab di dalamnya beliau 

mampu mengungkap kandungan sains ataupun astronomi secara 

komprehensif. Namun demikian, tulisan ini penulis akui belum mencapai 

kesempurnaan. Karena itu, penulis berharap ada peneliti-peneliti yang 

secara serius menuntun dirinya untuk mengungkap penafsiran Tanthawi 

Jauhari yang lebih mendetail lagi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

 

Adib, Shohibul dkk. 2001. Profil Para Mufassir Al-Qur`an dan Para Pengkajinya. 

Tanggerang: Pustaka Selatan.  

Al-Banna Gamal. 2004. Evolus Tafsir: Dari Jaman Klasik Hingga Kontemporer. 

Terj. Novriantoni Kahar. Jakarta Timur: Qisthi Press. 

Al-Iyazi, Muhammad Ali. Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. 

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fikih Empat Mazhab. Jilid I. Pustaka Al-Kautsar 

Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam. 1997. Visi dan ParadigmaTafsir 

Kontemporer, terj: Moh Maghfur Wachid. Bangil: Al-Izzah. 

Ardiyantama, Maulidi. 2017. Ayat-ayat Kauniyah dalam Tafsir Imam Tantowi dan 

Al-Razi. Vol. 11, No. 2. Jurnal Al-Dzikra. 

Armainingsih. 2016. Studi Tafsir Saintifik: Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur`an Al-

Karim Karya Syekh Tanthawi Jauhari. Jurnal Al-Tibyan. 

Arni, Jani. 2013. Metode Penelitian Tafsir. Pekanbaru: Daulat Riau. 

Asy-Syanqithi, Syaikh. 2007. Tafsir Adhwa`ul Bayan. Terj. Bari, dkk. Jakarta: 

Pustaka Azzam. 

Az-Zuhaily, Wahbah, Muhammad Adnan Salim dkk. 2007. Ensiklopedia Al-

Qur`an. Terj. Tim Kuwais. Jakarta: Gema Insani. 

Bakkar, Anton dan Ahmad Haris Zubair. 1994. Metodologi Penelitian Filsafat. 

Yogyakarta: Kanisius. 

Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2013. Metodologi Penelitian Tafsir. Cet. ke-

1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1996. Mu`jam al-Mufahras Li al-Fazhil al-Qur`an 

Al-Karim. Beirut: Darr Al-Fikr Al-Mu`ashshir. 

Bimantoro, Lucky. 2011. Visualisasi Rasi Bintang Berbasis Multimedia (Studi 

Kasus: Planetarium Jakarta). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 

Eldeeb, Ibrahim. 2005. Be a Living Qur`an, Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-ayat 

al-Qur`an dalam Kehidupan Sehari-hari. Terj. Faruq Zaini. Jakarta: Lentera 

Hati. 

Endarto, Danang. 2014. Kosmografi. Yogyakarta: Ombak. 



 

 

Fuadi, Muhammad Ali. 2016. Ayat-ayat Pertanian dalam al-Qur`an (Studi Analisis 

terhadap Penafsiran Tanthawi Jauhari dalam Kitab al-Jawahir fi Tafsir al-

Quran Al-Karim. Semarang: UIN Walisongo. 

Guffron, Muhammad dan Rahmawati. 2013. Ulumul Qur`an: Praktis dan Mudah. 

Yogyakarta: Teras. 

Hadi Sutrisno. 1993. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. 

Imran, Fuad Taufiq. 2016. Konsep Gunung dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-

Qur`an Al-Karim (Perspektif Sains Modern). Skripsi. Semarang: UIN 

Walisongo. 

Iryani, Eva.  

Isnawati. 2003. Tafsir al-Jawahir fi Tafisr al-Qur`an al-Karim (Kajian Metodologi 

Penafsiran al-Qur`an Tantawi Jauhari). Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 

Jadu, Abdul Aziz. 1980. Syekh Tanthawi Jauhari: Dirasatu wa Nusus. Beirut: Dar 

al-Ma`rif.  

Jamarudin, Ade. 2015. Interpretasi Tematik Filsafat. Pekanbaru: Suska Press. 

Jauhari, Tanthawi. 1929. Tth. Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an al-Karim. Jilid 4. 

Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi. 

    Jilid 6 

    Jilid 13 

Jaya, Muhammad. 2012. Keajaiban dan Mukjizat al-Qur`an dalam Bidang Sains 

Kontemporer: Bintang sebagai Pelempar Setan. Samarinda: Qiyas Media. 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. Al-Qur`an dan Terjemahnya. 

Surabaya: Halim. 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an. 2012. Manfaat Benda-benda Langit dalam 

Perspektif Al-Qur`an dan Sains (Tafsir Ilmi). Jakarta: Depag RI. 

Lestari, Widya. 2018. “Bintang dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Maudhu`i)”. 

Skripsi. Makassar:  UIN Alauddin Makassar. 

Munawir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Ed. Lux. 

Surabaya: Pustaka Progressif. 

Nadzir, Muhammad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Nasution, Harun. 1995. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Malang: Mizan. 



 

 

Parker, Steve. 2006. Tata Surya Informasi di dalam Genggamanmu. Terj. Soni 

Astrano. Jakarta: Erlangga. 

Pratidana, Dony dan Bima Agus Setyawan. 2015. Perancangan Buku Aktivitas 12 

Rasi Bintang untuk Anak Usia 6-9 Tahun. Banten: UMN.  

Rahmi, Nizma Nur. 2018. “Studi Analisis Azimuth Bintang Acrux Sebagai Acuan 

Penentuan Aran Kiblat”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo. 

Ramdan, Anton. 2009. Islam dan Astronomi. Jakarta: Bee Media Indonesia. 

Razak, Abdul. 2015. “Penikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural 

Kewarganegaraan Kaum Intelektual Muslim Neo-Modernis dalam 

Penguatan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia”. Skripsi. Bandung: 

Universitan Pendidikan Indonesia. 

RI, Departemen Agama. 2010. Al-Qur`an dan Tafsirnya. Jilid II. Jakarta: Lentera 

Abadi. 

Rohimin. 2007. Metode Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Rosa, Andi. 2015. Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para 

Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur`an. Serang: Depdikbud Banten Press. 

Sani, Ridwan Abdullah. 2015. Sains dalam Al-Qur`an. Jakarta: Bumi Aksara. 

Shihab, Quraisy. 2002. Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-

Qur`an. Jakarta: Lentera Hati. 

Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Trj. Misbah Zulfa Elizabeth. 

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 

Suryabrata, Sumadi. 2014. Metodologi Penelitian. Ed. 2. Cet. Ke-25. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

Sutantyo, Winardi. 2010. Bintang-bintang di Alam Semesta. Bandung: ITB 

Bandung. 

Syafrudin, U. 2000. Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai 

Pesan Al-Qur`an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Syukur, Abdul. 2011. Buku Pintar Serba Tahu Segala yang di Langit dan Bumi. 

Jogjakarta: Diva Press. 



 

 

Tafsir, Forum Kajian. 2016. Mengenal Tafsir dan Mufassir. Jawa Timur: Pustaka 

Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri. 

Thayyarah, Nadiah. 2013. Buku Pintar Sains dalam Al-Qur`an. Jakarta: Serambi 

Ilmu Semesta. 

Yusuf, Muhammad as-Sayyid dan Ahmad Durrah, “Pustaka Pengetahuan Al-

Qur`an”, terj. Dari bahasa Arab, “Manhaj al-Qur`an al-Karim fi al-Silah 

al-Mujtama’” Qasas al-‘Ilm fi al-Qur`an. Oleh Abu Akbar Ahmad. Ed. 

Utang Ranuwijaya. Jilid 6. PT. Rehal Publika. 

Zaprulkhan. 2014. Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik. Ed. 1. Cet. Ke-1. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 

Zulaiha, Eni. 2017. “Tafir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar 

Validitasnya”. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1. Bandung: 

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

Jurnal: 

Hasan, Muhammad. 2015. “Benda Astronomi dalam al-Qur`an Perspektif Sains”. 

(Teologia, Vol. 26, No. 1, Januari-Juni 2015) Pontianak: STAIN Pontianak. 

Iryani, Eva. Al-Qur`an dan Ilmu Pengetahuan, (Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi Vol. 17 No. 3 Tahun 2017) 

Nirwana Dewi dan Afrizal Nur, Tulang Sulbi dalam Tinjauan Tafsir dan Osteologi, 

(Jurnal Studi Al-Qur`an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 4, No.2, tahun 2018) 

Sugiyanti. 2020. Naskah Buku Mangsa (Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik). 

(Jurnal Universitas Diponegoro) 

Wahidi, Ahmad. 2010. Program Peta Langit dalam Pelaksanaan Hisab Rukyat. 

(Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2010) 

Zahid, Moh.  “Makna dan Pesan Penguat Sumpah Allah dalam Surat -Surat 

Pendek”. Nuansa, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, Vol. 

8 No. 1 Januari – Juni 2011. Pamekasan: STAIN Pamekasan. 

Web 

Fikri, Mursyid. “Problematika Konsep Bentuk Bumi dan Implikasinya terhadap 

Ilmu Falak”  



 

 

https://scholar.google.co.id/scholar?starat=30&q=rasi+bintang+dalam+Al

+Qur%an &hl=id&as_sd t=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHd5s5c Kj6WoJ 

di kutip pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 pukul 20.15 WIB 

http://digilib.uinsby.ac.id/13733/56/Bab%202.pdf 

http://digilib.uinsby.ac.id,26611/3/BAB%20II%20.pdf 

https://langitselatan.com/2016/08/28/di-rasi-bintang-apa-matahari-berada/?amp  

http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214113440026.pdf 

https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajibdicoba.html? 

m=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.co.id/scholar?starat=30&q=rasi+bintang+dalam+Al+Qur%25an%20&hl=id&as_sd%20t=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHd5s5c Kj6WoJ
https://scholar.google.co.id/scholar?starat=30&q=rasi+bintang+dalam+Al+Qur%25an%20&hl=id&as_sd%20t=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHd5s5c Kj6WoJ
http://digilib.uinsby.ac.id/13733/56/Bab%202.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id,26611/3/BAB%20II%20.pdf
http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214113440026.pdf
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajibdicoba.html?%20m=1
https://www.infoastronomy.org/2017/06/5-aplikasi-peta-langit-wajibdicoba.html?%20m=1


 

 

BIODATA PENULIS 

Nama    : Maisy Rezkiani Lubis  

Tempat/Tgl. Lahir  : Pekanbaru, 25 Desember 1997 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat Rumah  : Jl. Siak II, Gg. Keluarga Kel. 

Palas, Kec. Rumbai, Pekanbaru 

No. Telp/HP   : 082287861184 

Nama Orang Tua  : Sepi Warman Lubis (Papa) 

      Yusmanelly (Mama) 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

SDN 001 Payung Sekaki :  Lulus Tahun 2010 

MTs Baiturrahman An-Nizhom  : Lulus Tahun 2013 

Mas Baiturrahman An-Nizhom : Lulus Tahun 2016 

PENGALAMAN ORGANISASI 

1. Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 

2. - 

PRESTASI DALAM MINAT DAN BAKAT MAHASISWA 

1. Peringkat II Tilawah Dewasa Putri Tingkat Kelurahan 

2. Peringkat I Tahfizh Qur`an Dewasa Putri Tingkat Kelurahan 

3. Peringkat II Tahfizh Qur`an Dewasa Putri Tingkat Kecamatan 

  

 


	1. COVER.pdf
	2. DEPAN.pdf
	3. BAB I , II , III, IV, V Skripsi Al-Buruj-dikonversi (1).pdf

