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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pola Pemikiran Aidh Al-Qarni dalam Menafsirkan
Al-Qur’an (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al Muyassar) Menitik beratkan
terhadap kajiannya yang bertema Tafsir al Muyassar yaitu menganalisa tafsir al-
Muyassar yang ditulis oleh Aidh al-Qarni. Ia lahir pada tahun 1379 H (1960 M) nama
aslinya adalah Dr. `Aidh Abdullah bin `Aidh al-Qarni. Nama al-Qarni diambil dari
daerah asalnya di wilayah selatan Arab Saudi.

Yang diinginkan penulis dalam menelaah tafsir ini untuk menperdalami kajian
tentang tafsir al-Muyassar serta memahami isi tafsir tersebut.Adapun langkah-
langkah awal untuk mengetahui tentang tafsir al-Muyassar yaitu yang pertama
membaca tafsir al-Muyassar kemudian memahami metode dan corak yang digunakan
Aidh al-Qarni dalam menafsirkan buku tafsirnya, langkah kedua membandingkan
pemikiran Aidh al_Qarni dengan mufasir lainnya.

Hasil dari penelitian tentang tafsir ini ialah bahwasanya Aidh al-Qarni
menafsirkan suatu ayat secara global (metode ijmali) demi upaya memudahkan dan
memahami kalangan masyarakat yang tidak pandai berbahasa arab.

Tafsir al-Muyassar karya Aidh al-Qarni ini, ditulis dengan hasil pemikiran
dari tafsir-tafsir sebelumnya. Karena menurutnya belum ia jumpai tafsir yang ditulis
secara gamblang dan langsung ketujuannya. Sehingga dengan bermohon taufiq dari
Allah, ia mencoba menulis tafsir yang ringkas, padat dan langsung ketujuan ayat.
hingga hadirlah sebuah karya tentang tafsir yang ia berinama al-Muyassar, sesuai
dengan namanya, kitab ini ia tulis bertujuan agar orang yang mencoba memahami al-
Quran lebih mudah untuk lansung mengerti, memahami tujuan ayat untuk diamalkan
dalam kehidupan.

Walaupun sebenarnya dengan metode ijmaly yang ia pakai dalam menulis
tafsirnya .Terlihat Aidh al-Qarni hanya berusaha untuk memindahkan bahasa al-
Quran kedalam bahasanya sendiri. Tanpa harus memahaminya dari kitab tafsir
sebelumnya atau menjadikan kitab tafsir itu sebagai referensi dalam penulisan
tafsirnya.

Al-Quran dan Hadist adalah referensi utama baginya dalam menafsirkan ayat,
tidak memahaminya dari segi ilmu alat, atau pun balaghah, karena menurut Aidh al-
Qarni. Bisa jadi dengan pemakainnya malah lebih menjauhkan tujuan ayat dari
maksud yang sebenarnya. Pola pemikiran Aidh al-Qarni dalam menafsirkan al-Quran
adalah dengan memakai pola pikir yang simple ringkas dan jelas, atau bisa disebut
dengan pola pemikiran dengan memakai metode ijmali.
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