
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir al-Furqan merupakan karya seorang ulama persis ( persatuan Islam)

yaitu Ahmad Hassan. penafsiran yang digunakan didalam tafsir ini memakai

metode terjemahan secara maknawi sehingga dengan terjemahan seperti ini

dikatanlah menggunakan  metode ijmali karena penafsirannya yang ringkas dan

umum. kitab tafsir al-Furqan ini cara penulisannya sesuai dengan urutan mushhaf

usmani. Dalam penafsirannya selain adanya metode yang digunakan terdapat juga

corak yang ia gunakan dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat didalam

kitab tafsirnya. corak tafsirnya bersifat umum. karena tafsirnya yang cendrung

kepada teks dan hanya menafsirkan kata-kata yang dianggap perlu untuk

dijabarkan, maka dikatanlah corak penafsirannya menggunakan corak lughawi.

Karena corak lughawi lebih banyak ditemukan dari yang lainnya.

Sementara adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai beikut :

1. Kelebihan

a. Pada proses bentuk penyampaiannya yang ringkas dan umum, Sehingga

tafsir al-Furqan mudah untuk dipahami. Karena dalam memberikan

komentar terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan Ahmad Hassan

menyampaikan secara ringkas dengan tidak bertele-tele atau langsung

membicarakan pokok permasalahan yang dibahas dengan bahasa yang

singkat dan jelas.
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b. Sistem penyusunan penafsirannya pada pemberlakuan catatan kaki pada

kata-kata sulit, sehingga mudah diketahui kata frase yang ditafsirkan oleh

Ahmad Hassan. Hal ini dapat memudahkan dan menghibur mata para

pembaca tafsir tersebut.

c. Perhatiannya terhadap bahasa dan kaedah-kaedahnya yang merupakan

kelebihan utama dalam kitab tafsir ini. Sehingga tafsirnya dikatatakan

bercorak lughawi.

d. Dapat dipahami semua kalangan baik kalangan intelektual maupun orang

awam. Karena bahasanya yang singkat, padat dan jelas.

2. Kekurangan

a. Dalam kitab tafsir al-Furqan tersebut masih ada juga surah yang tidak

ditafsirkan atau Ahmad Hassan tidak menafsirkan ayat-ayat dan surah-

surah secara keseluruhan, hanya menafsirkan yang dianggap perlu

sehingga pambaca tidak bisa mengetahui tafsir dari ayat-ayat atau surah-

surah yang tidak di komentari Ahmad Hassan.

b. Karena ringkasnya penafsiran ini kurang memberikan kepuasan bagi para

pembaca yang ingin penjelasan yang lebih detail atau lebih mendalam.

c. Ahmad Hassan dalam kitab tafsirnya tidak memberikan rujukan atau

sumber dari mana dia mengambil perkataan- perkataan yang termuat

dalam tafsirnya.

B. Saran

Dalam Penulisan mengenai metode dan corak penafsiran Ahmad Hassan

dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari suatu



kesempurnaan. Sehingga Penulis sangat berharap kepada siapa saja yang

membaca tulisan dalam penelitian ini, agar dapat memberikan suatu kritikan dan

saran untuk kesempurnaan terhadap penelitian ini.

Kitab Tafsir al-Furqan karya Ahmad Hassan ini, walaupun telah

dipublikasikan tapi masih banyak diantara penuntut Ilmu khususnya pelajar tafsir

Indonesia yang belum mengenal kitab tafsir ini, Untuk itu supaya kitab tafsir ini

lebih dikenal dilingkungan mahasiswa tafsir, bisa saja Perguruan Tinggi Islam di

Indonesia memasukkan tafsir ini kedalam pokok pembahasan dalam mata kuliah.

Sehingga tafsir ini kedepannya lebih banyak dikenal dikalangan mahasiswa tafsir

khususnya dan masyarakat islam pada umumnya. Akhirnya penulis meminta

kepada Allah supaya tulisan ini bisa bermanfa’at bagi siapa saja yang

membacanya dan dapat menambah khazanah keilmuan.


