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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim yang lebih dikenal dengan tafsir al-Maraghi

Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi ini menggunakan metode Tahlili dan Ijmali.

Kemudian jika ditinjau dari segi pendekatannya beliau menggunakan bi al-Ra’yi.

Secara garis besar tafsir ini diwarnai dengan corak tafsir Adabi al-Ijtimaiy.

Kemudian dalam menggunakan sistematika penafsiran, tafsir ini memiliki

beberapa sistematika yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur’an yaitu

mengemukakan satu, dua, atau lebih ayat al-Qur’an yang mengacu pada satu tema

di awal pembahasan. Menjelaskan kosa kata (syarh al-Mufradat) bila ternyata ada

kata-kata yang kira-kira sulit untuk difahami oleh para pembaca. Menjelaskan

pengertian ayat secara global sehingga sebelum memasuki penafsiran yang

menjadi topik utama, sehingga para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna

ayat tersebut secara umum. Menjelaskan asbab al-Nuzul ayat jika ada dan

meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Gaya

bahasa yang digunakan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi pun mudah dipahami

dan dicerna, sebab setiap orang harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan

akal mereka.

Adapun dari segi metode, Ahamad Mustafa Al-Maraghi menggunakan dua

metode, yaitu metode Ijmaliy dan Tahliliy. Kategori pertama yaitu metode Ijmali,

dalam metode ini Al-Maraghi berusaha menggambarkan maksud ayat secara



58

global, yang dimaksudkan agar pembaca sebelum melangkah kepada penafsiran

yang lebih rinci dan luas sudah memiliki pandangan umum yang dapat digunakan

sebagai asumsi dasar dalam memahami maksud ayat tersebut lebih lanjut.

Pada langkah berikutnya beliau menggunakan metode Tahlili, yaitu

dengan memberikan penjelasan yang lebih luas, termasuk menyebutkan asbab al-

Nuzul jika ada dan dianggap shahih menurut standar keshahihan riwayat para

ulama. Dalam memberikan penjelasan kelihatannya al-Maraghi berusaha

menghindari uraian yang bertele-tele, serta menghindari istilah dan teori ilmu

pengetahuan yang sukar dipahami. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa

sederhana, singkat, padat, dan mudah dipahami.

B. Saran-Saran

Setelah penulis meneliti tentang metode penafsiran Ahmad Mustafa al-

Maraghi, penulis menyarankan kepada siapa saja untuk dapat mengkaji

perkembangan tafsir al-Qur’an lebih mendalam lagi dari pada penelitian penulis

lakukan. Tafsir al-Maraghi merupakan sebuah tafsir yang mengandung berbagai

disiplin ilmu yang akan sangat berguna untuk menambah wawasan keilmuan bagi

siapa saja yang mengkajinya.

Metode penulisan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam

sebuah tulisan. Begitu pula dalam hal metode tafsir seiring perkembangan zaman,

pertumbuhan ilmu tafsir yang selalu diikuti dengan corak tafsir diibaratkan sebuah

undang-undang atau sebuah pedoman yang harus dimiliki oleh setiap mufassir

ketika menyusun sebuah kitab tafsir.
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Tentunya tafsir al-Maraghi dengan menggunakan metode dan corak yang

dimilikinya bisa menjadi sebuah rujukan bagi para peminat dan peneliti

perkembangan ilmu tafsir. Dengan segenap kemampuan yang penulis curahkan

untuk meneliti metode dan corak penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi ini,

penulis merasa penelitian ini jauh dari mendekati sempurna.

Oleh sebab itu kepada intelektual Mahasiswa khususnya Fakultas

Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits supaya meneruskan dan melakukan penelitian

yang lebih komprehensif tentang metode dan corak tafsir terhadap berbagai karya

mufassir, baik itu dari kalangan klasik maupun kontemporer karena memberi

manfaat, faedah yang sangat banyak untuk meningkatkan kualitas intelektual

dalam memahami metode dan corak sebuah kitab tafsir.


