
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi

Muhammad Saw. merupakan sumber utama dan mata air yang memancarkan

ajaran Islam.1 Ia memberikan dampak yang begitu luas dan mendalam terhadap

jiwa dan tindakan manusia. Sebagai kitab suci dan pedoman bagi manusia, al-

Qur’an diyakini oleh umat islam sebagai kalamullah yang mutlak benar, al-Qur’an

berfungsi  sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun

sekaligus sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW.2

Al-Qur’an tidak hanya cukup untuk dibaca saja. akan tetapi memerlukan

penafsiran. sebab penafsiran tersebut merupakan  suatu upaya dalam menyingkap

dan mengungkap makna ungkapan-ungkapan bahasa al-Quran dengan maksud

untuk memberikan pemahaman di balik lafaz yang tersurat, baik dipandang dari

sisi sebab-sebab turunnya al-Quran dan lokasi turunnya, segi Qira’at, aspek-aspek

pokok dan bahasan-bahasan yang inti yang terkandung di dalamnya seperti

aqidah, hukum dan akhlak.

Menafsirkan Al-Qur’an berarti adanya suatu usaha dalam menggali makna

ayat yang terkandung dalamnya. Quraish Shihab dalam bukunya membumikan

Al-Qur’an, mengatakan, bahwa pemahaman terhadap  ayat-ayat Al-Qur’an

memerlukan penjelasan melalui penafsiran, agar tidak terjadi pemahaman yang

1 Allamah M.H. Thabathaba’I dan Abu Abdullah Az-Zanjani, Mengungkap Rahasia al-
Qur’an, Mizan, Bandung, 2009, hal. 33.

2 M. Ali ash-shobuni, Al-Tibyan Fi Ulumul Al-Qur’an ( pengantar UlumulnQur’an
praktis). Ter.Mohd.Qadrun ,pustaka Amani, 1987,hal. 99.



bertentangan dengan Rasulullah SAW sebagai orang yang menerima al-Qur’an.3

Dan suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat

al-Qur’an merupakan suatu usaha yang mempunyai keistimewaan dan kedudukan

yang mulia dalam menggali ayat-ayat Allah Swt.

Tafsir al-Qur’an bila ditinjau dari segi sumbernya terbagi kepada dua

bagian yaitu : tafsir bi al-ma’tsur atau bi al-riwayah dan tafsir bi al-ra’yi atau

sering disebut dengan al-dirayah. 4 Lebih jauh lagi Manna al-Qathan menjelaskan,

bahwa tafsir bi al-ma’tsur merupakan penafsiran yang harus diikuti, dan sudah

menjadi kewajiban untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam al-Qur’an,

karena ia merupakan cara yang paling aman dalam memahami pesan-pesan

Allah.5 Sedangkan tafsir al-dirayah yaitu tafsir yang di dalamnya menjelaskan

maknanya mufassir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan

(istinbat ) yang didasarkan pada ra’yu semata.

Upaya penafsiran sebenarnya telah dimulai sejak Islam diturunkan. Nabi

Muhammad Saw. bertindak sebagai penafsir pertama dan utama.6 sebab

Rasulullah Saw.  Setiap menerima ayat al-Qur’an langsung menyampaikannya

kepada para sahabat serta menafsirkan makna yang perlu, di tafsirkan.

Contoh penafsiran al-Qur’an dari Nabi Muhammad dalam menafsirkan kata

“ zhulm “ dalam ayat :

3 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Bandung, Mizan Pustaka, 2009. hal.105
4 Muhammad Husain al-Dzahabi, Ilmu Tafsir, ( Darr al-M’arif,tt), hal.43
5 Manna’ Khalil al-Qathan , Mabahits Fi Ulum al-Qur’an, ter: Ainu Rafiq el-Muzni, (

Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007), Cet. Ke-2, hal.438.
6 Nashruddin Baidan, Perkembangan  Tafsir al-Quran di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2002. Hal. 1.











“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan
kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu
adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.A 82. S. 6 : Al-An’am).7

Rasul menerangkan kepada para sahabat, bahwa dikehendaki dengan“ zhulm

“ dalam ayat ini adalah Syirik .8

Rasul menguatkan tafsirnya dengan firman Allah sendiri yaitu:








“ Bahwasanya syirik itu, adalah zhulm (aniaya) yang besar” (Q,A 13. S. 31:
Luqman).9

Dari contoh di atas tampaklah bahwa aktivitas melakukan penafsiran telah

ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan terus berkembang, baik dari kalangan

sahabat, dan tabi’in. Di kalangan sahabat  Nabi muhammad Saw. kata As- sayuti

dalam Al-Itqan : “ Sahabat yang terkemuka dalam bidang ilmu tafsir ada sepuluh

orang. empat orang diantaranya Khulafa al-Rasyidin : (Abu Bakar Ash Shiddiq,

7 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakartan : PT. Syamil Cipta
Media,2005), hal. 200.

8 Hasbi ash- Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an / Tafsir, Jakarta : Bulan
Bintang, 1981. Hal. 221.

9 Departemen Agama , Op., Cit, hal. 654.



‘Umar ibn Al- Khattab, ‘Usman ibn ‘Affan, ‘Ali ibn Abi Thalib,) ‘Abdullah ibn

Mas’ud, ‘Abdullah ibn ‘Abbas, Ubay ibn Ka’ab, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa Al-

Asy’ary dan ‘Abdullah ibn Zubair.10 Dan yang paling banyak diterima tafsirnya

dari kalangan Khulafa ialah ‘Ali ibn Thalib. Sedangkan dari kalangan bukan

Khulafa yang paling banyak diterima tafsirnya ialah : Ibn ‘Abbas, ‘Abdullah ibn

Mas’ud dan Ubay ibn Ka’ab.

Setelah penafsiran di kalangan sahabat, kemudian ada penafsiran di

kalangan tabi’in. Di kalangan tabi’in dibagi pada tiga kelompok. Pertama,

kelompok ahli Makkah, diantaranya adalah Mujahid, ‘Atha’ Ibn Abi Ribah,

‘Ikrimah Maula Ibn Abbas, Sa’id Ibn Zubair dan Thawus Ibn Kisani al-Yamani.

Kedua, kelompok Ahli Madinah, mereka adalah Zaid Ibn Aslam, Abu al-‘Aliyah

dan Muhammad Ibn Ka’ab al-Qurdhi. Dan Ketiga, kelompok ahli Iraq, mereka

adalah Masruq Ibn al-Ajda’, Qatadah Ibn Da’amah, Abu Sa’id al-Hasan al-Bashri

dan Murrah al-Hamdani al-Kufi.11

Kolaborasi ketiga sumber penafsiran, yakni penafsiran Nabi, generasi

sahabat, dan tabi’in lantas berpadu dalam satu arus . Menurut Quraish Shihab

dalam Membumikan Al-Qur’an, ketiga sumber penafsiran tersebut menjadi

patokan periode pertama perkembangan tafsir hingga akhir masa tabiin, sekitar

tahun 150 H.12

Seiring dengan perkembangan zaman, kajian tafsir terus berkembang.  untuk

mendapat kefahaman yang benar dan menjadikan al-Qur’an sebagai wahana

10 Hasby Ash- Shiddieqy, Op,cit, hal. 227.
11 M. Abdul ‘Azhim az-Zarqani, Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur’an (Qahirah: Dar al-

Hadits), Hal. 20-22.
12 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Al-Qqur’an, Yogyakarta: Pustaka Insan

Madani, 2008, hal. 13.



dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehidupan. sehingga

diperlukan adanya metode yang tepat dalam menafsirkan al-Qur’an.  karena dalam

proses penafsiran para mufassir memiliki metode yang berbeda-beda disebabkan

banyak di pengaruhi oleh budaya dan perkembangan masyarakatnya. Maka dari

berbagai faktor tersebut dalam menafsirkan  ada ulama yang menggunakan

metode penafsiran seperti metode tahlili ( analisa), ijmali ( global), muqaran

(komprasi) dan maudu’i (tematik).13

Kemudian proses regenerasi mufassir terus berjalan sampai saat sekarang

ini. Bahkan perkembangan tersebut sampai ke Indonesia salah satu diantaranya

Seorang ulama besar Persis ( Persatuan Islam) yang bernama Ahmad Hassan, Ia

dikenal sebagai pendakwah ulung, baik lisan maupun tulisan . pada tahun 1956,

telah menghasilkan karya tafsir yang berjudul Tafsir al-Furqan.

Ahmad Hasan Nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad, ibunya bernama

Muznah orang Indonesia, sedangkan ayahnya bernama Ahmad, seorang India.

Ahmad Hassan lahir di Singapura pada tahun 1887 M, kemudiah hijrah ke

Indonesia pada tahun 1921 M.14

Selain seorang mufasir dia juga ahli di bidang hadis, sehingga beliau ini

merupakan ulama yang terkemuka dan di segani di lingkungan lembaga Persis

(Persatuan Islam ) di Bandung.15

Ahmad Hasan merupakan mufassir kontemporer yang menulis tafsir modern

yang mendapat sambutan antusias dikalangan masyarakat muslim Indonesia.

13Rosihon Anwar, Penagantar Ulumul Quran, Pustaka setia : Bandung, 2009, hal. 148
14A. Latief Muchtar, Gerakan Kembali Ke Islam Warisan Terakhir, (Bandung : PT

Remaja Rosdakarya, 1998) cet, pertama hal. 228
15Saiful Amin Ghofur, Op.,cit. hal. 195.



Terbukti, tafsir ini mengalami beberapa kali cetak ulang . pada tahun 1962 M saja

sudah naik cetak 10 kali. Ada juga cetakan dalam edisi luks. Abdurrahim dalam

artikel bertajuk “ studi perbandingan antara tafsir tradisional dan tafsir modern”

menyebut karya ini sebagai embrio lahirnya tafsir modern. Jadi, ahmad Hassan

secara tidak langsung merupakan peletak dasar tafsir modern, khususnya di

Indonesia.16

Bentuk (thariqah) dalam tafsir ini adalah bil ra’yi. Salah satu alasannya

adalah karena corak (launun) yang dipakai adalah kebahasan, sehingga sangatlah

jelaslah bahwa A. Hasan menggunakan ra’yu. Alasan lain ialah penjelasannya

sangat diperluas dengan keterangan tambahan dari Ahmad Hassan sendiri yang

sumbernya berasal dari beliau sebagaimana contoh dalam Q.S al-Baqarah ayat 10

yang artinya sebagai berikut :







“Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari
kemudian, “pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang
beriman”.

Adapun pada bagian ini Ahmad Hassan memberi penjelasan mengenai pada

ayat ini dengan memberi endnote penjelasannya sebagai berikut “Di antara

mereka, ada segolongan manusia yang munafik. mereka berkata dengan mulut

mereka , dihadapan kaum muslimin , bahwa mereka telah beriman kepada Allah

dan hari kemudian, padahal sebenarnya mereka tidak beriman.17

16Ibid, hal. 197.
17Hasan bin Ahmad, Tafsir al-Furqan, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, 1978,

hal. 3



Metode penafsirannya adalah metode ijmali (global). Yaitu sebuah metode

penafsiran yang mencoba menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an secara ringkas dan

padat, tetapi mencakup (global). Metode ini juga mengulas setiap ayat al-Qur’an

dengan sangat sederhana, tanpa ada upaya untuk memberikan pengkayaan dengan

wawasan yang lain, sehingga pembahasan yang dilakukan hanya menekankan

pada pemahaman yang ringkas dan bersifat global.

Untuk melihat metode dan corak penafsiran dari tafsir ini. Maka perlu

diadakan suatu penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang diatas,  penulis tertarik

untuk meneliti dan memaparkannya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan

judul “METODE DAN CORAK PENAFSIRAN AHMAD HASSAN” (Studi

Terhadap Tafsir al-Furqan Karya Ahmad Hassan).

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadikan penulis mengangkat judul penelitian ini adalah:

1. Tafsir Al-Furqan merupakan tafsir yang disusun oleh Ahmad Hassan. Kitab

tersebut memiliki perbedaan tersendiri dengan tafsir lain. Oleh karena itu

penulis ingin mengkaji bagaimana metode dan corak yang digunakan oleh

Ahmad Hassan dalam menafsirkan al-Qur’an

2. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada studi yang secara spesifik

mengkaji metode Imam Ahmad Hassan dalam menafsirkan al-Qur’an.

C. Penegasan Istilah

Untuk memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah,

maka penulis jelaskan beberapa istilah dan pengertian judul tersebut:



1. Metode, berasal dari bahasa Yunani, yaitu Methodos yang berarti cara atau

jalan atau cara yang teratur yang di gunakan untuk melaksanakan suatu

pekerjaan agar tercapai hasil yang baik seperti yang dikehendaki.18

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur

dan ilmiah dalam mencapai maksud untuk memperoleh ilmu dan

sebagainya, cara kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu kegiatan

dalam mendapatkan apa yang dikehendaki.19

2. Menafsirkan, berasal dari bahasa Arab yaitu tafsir Secara bahasa kata tafsir

diambil dari kata fassara-yufassiru-tafsiran yang berarti keterangan atau

uraian.20 Dalam kamus al-munawwir. Tafsir merupakan masdar dari kata

fassara, yufassiru, tafsiran, secara bahasa lafadz tafsir memiliki beberapa

lafadz muradif, di antaranya adalah taudhih, tasyrih, tashrih. Lafadz-lafadz

tersebut berarti membuka, menjelaskan, mengungkap.21 Sedangkan makna

yang di maksud dalam kajian ini, tafsir secara terminologi adalah ilmu

mengenai cara mengucapkan kata-kata al-Qur’an serta cara mengungkapkan

petunjuk kandungan-kandungan hukum dan makna-makna yang terkandung

di dalamnya. Atau ilmu untuk memahami al-Qur’an yang diturunkan kepada

Nabi Muhammad Saw., menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan

hukum dan hikmahnya.22

18 Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hal.
19 Peter Salim dan Yani Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern

English Pers, 1995, cet. II, hal. 973.
20 Rosihan anwar, Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 142.
21 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984),hal.756,

825, 1670.
22 Manna Khalil al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an, (Kairo: Maktabah Wahbah,

2007), hal. 457.



D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka persoalan-persoalan yang

menjadi penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Apa metode dan corak yang digunakan oleh Ahmad Hassan dalam

menafsirkan Al-Qur’an lewat karyanya Tafsir al-Furqan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui metode dan corak Ahmad hassan dalam

menafsirkan Al Qur’an lewat Karyanya Tafsir al-Furqan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin

dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya bidang tafsir.

b. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang

penelitian.

c. Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang

Ilmu Ushuluddin.

F. Tinjauan Kepustakaan

Bedasarkan pengetahuan dari penulis tentang kajian pustaka,yang

menyangkut judul “Metode penafsiran Ahmad Hassan Dalam Karyanya Tafsir al-

Furqan”  sejauh ini penulis belum menemukan yang membahasnya secara

spesifik. Akan tetapi penulis hanya menemukan berupa ulsan-ulasan umum

tentang biografi Ahmad Hassan tersebut. Sebagian di antaranya adalah:



1. Profil Para Mufassir al-Qur’an karya Saiful Amin Ghofur. Di dalam buku

ini membahas tentang mufassir dan sekilas mengenai tafsirnya. Saiful

Amin Ghofur menempatkan Ahmad Hassan sebagai jajaran ulama

mufassir Indonesia dan dalam karyanya tersebut pembahasan mengenai

Ahmad Hassan mencakup tentang profil, karya-karya dan tafsirnya. Beliau

juga memberikan penjelasan tentang sejarah penulisan dari kitab tafsir

karya Ahmad Hassan dan juga mengenai sisi positip tafsir ini khususnya

bagi masyarakat muslim di Indonesia.

2. Nashruddin Baidan dalam bukunya Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di

Indonesia. Di dalamnya beliau menjelaskan tentang sejarah singkat

penulisan dari kitab tafsir al-Furqan, dan pengaruhnya terhadap

perkembangan tafsir di Indonesia.

3. Howar M. Federspiel dalam bukunya yang berjudul Kajian Al-Qur’an di

Indonesia beliau menjelaskan tafsir al-Furqan karya Ahmad Hassan

sebagai karya tafsir yang mempunyai keunikan dan menjadi langkah awal

munculnya tafsir ulama-ulama lain di Indonesia sebelum kemerdekaan.

Federspiel menggolongkan tafsir Ahmad Hassan ke dalam generasi ke- 2

dari periode sejarah penerjemah dan penafsiran al-Qur’an ke dalam bahasa

Indonesia.

4. Latief Muchtar dalam karyanya yang berjudul Dimata Mereka. Beliau

menjelaskan tentang riwayat hidup Ahmad Hassan, pendidikan, karya-

karya, keilmuannya , dan pandangan ulama tentang Ahmad Hassan.23

23 A. Latief Muchtar, Op.cit, hal. 223.



5. Shiddiq Amin, dkk (Panduan Hidup Berjama’ah Dalam Jama’iyyah

Persis), di dalamnya menjelaskan  tentang biografi Ahmad Hasan, karya-

karyanya, profesi, dan latar belakang penulisan tafsir al-Furqan.

G. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yang bersifat perpustakaan (library

research) yaitu dengan mengadakan penelitian dari berbagai literature yang erat

hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

1) Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer adalah Tafsir Al-Furqan karya

Ahmad Hassan. Sedangkan data sekunder adalah Paradigma Tafsir Tekstual

Dan Kontekstual, Profil Para Mufassir Al-Qur’an, Kajian Al-Qur’an di

Indonesia, Kumpulan Risalah Ahmad Hassan, Hassan Bandung & Kontribusi

Pemikirannya Bidang Hukum Islam, Persatuan Islam; Sejarah Pembaharuan

Pemikiran Kembali Kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah, Persatuan Islam;

Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, Ringkasan Islam, dan buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapaun data yang terdapat dalam penelitian atau kajian ini di peroleh

melalui sumbernya dan dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung

maupun tidak langsung.

Setelah data di peroleh sebagaimana yang di harapkan , kemudian data

tesebut di bahas terlebih dahulu dan kemudian di kelompokkan dengan

langkah-langkah sebagai berikut :



a. Menetapkan judul yang akan diteliti, adapun judul yang akan dibahas

dalam kajian ini adalah “Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Hassan

(Studi Terhadap Tafsir al-Furqan karya Ahmad Hassan)

b. Mengumpulkan buku-buku yang membahas mengenai Ahmad Hassan itu

sendiri dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Kemudian data tersebut akan dianalisa sehingga menjadi suatu paparan

yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan

penelitian ini.

d. Mengambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan sebagai suatu pemaparan

yang jelas dan mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis

menyusun sistematika penulisan dengan cara membaginya menjadi lima bab, dan

masing- masing bab berisi beberapa sub pembahasan sebagai berikut :

Bab satu merupakan Pendahuluan yang berisikan; Latar Belakang Masalah,

alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang Biografi Ahmad Hassan,

Pendidikan dan Profesi Karya-karyanya, Pengenalan Tafsir al-Furqan, meliputi

latar belakang dan bagaimana Ahmad Hassan menuliskan tafsirnya.

Bab ketiga berisikan Metode, Corak dan Sistematik Ahmad Hassan dalam

menafsirkan Al-Qur’an.



Bab keempat merupakan Analisa terhadap Pemikiran Ahmad Hassan dalam

menafsirkan Al-Qur’an.

Bab kelima merupakan penutup, yang mengakhiri tulisan dengan

kesimpulan penelitian dan saran-saran.


