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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’ān diturunkan Allah SWT bukan hanya sekedar dokumen

historis atau pedoman hidup dan tuntunan spiritual bagi umat manusia tetapi

juga mitra dialog. Dari ayat-ayatnya terkandung dialog langsung dengan

pembacanya agar menuntun, memperhatikan, merenungkan dan menekuni

kandungannya, kemudian menarik sebagai pelajaran untuk diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-

Nya.1 al-Qur’ān adalah salah satu kitab suci yang tidak akan pernah sepi dari

pembahasan para pemikir dan intelektual. Dimensi kemurniannya bukan saja

terlihat dari segi kesucian tekstualitas al-Qur’ān, tetapi juga terpancar dari

makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sejak masa diturunkan dan

seterusnya, kemurnian al-Qur’ān akan selalu terjaga. Kemurnian tersebut

terlihat dari segi makna dan pemahaman yang semakin berkembang, dan

harus dikaji dari berbagai segi dan dimensi keilmuan. Al-Qur’ān juga sebagai

pedoman, maka diperlukan pemahaman yang benar. 2

Al-Qur’ān menyatakan dirinya sebagai al-kitab yang mempunyai

tujuan sebagai hudan (petunjuk) bagi manusia pada umumnya dan bagi

1 Ahmad Mosthafa Adnan, Problematika Menafsirkan Al-Qur’ān, (Semarang: CV. Toha
Putra, 1993), Cet. I, , hlm. 9

2 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’ān, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002),hlm. 2
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orang-orang yang bertaqwa pada khususnya, al-furqān (pembeda antara yang

baik dan buruk, antara yang nyata dan khayāl, antara yang mutlak dengan

nisbi), rahmat (kasih sayang), syifā’ (obat penawar), khususnya hati yang

resah dan gelisah, mauidzat (nasehat, wejangan, petuah), penjelasan bagi

sesuatu, peringatan bagi seluruh alam. Jadi secara eksplisit al-Qur’ān adalah

kitab suci yang berdimensi banyak dan berwawasan luas.3

Meskipun demikian, dalam memahami al-Qur’ān umat Islam sering

menemukan kesulitan. Hal ini karena ada ayat-ayat tertentu yang sukar

dimengerti maksud dan kandungannya atau artinya. Disinilah fugsi Tafsir

sebagai kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam al-

Qur’ān yang sangat diperlukan. Dan karena fungsinya yang esensial, maka

Tafsir sudah sepantasnya sebagai ilmu yang paling tinggi derajatnya.4

Satu di antara ribuan kosakata atau term menarik yang tertulis dalam

al-Qur’ān adalah kata basyīr dan nadzīr yang artinya pemberi kabar gembira

dan pemberi peringatan. Merujuk pada kitab Mu’jam al-Mufahraz li alfādz

al-Qur’ān, kata basyīr dalam al-Qur’ān terdapat dalam 9 ayat dalam 8 Surat,

kemudian lafazh mubasyīr terdapat dalam 9 ayat pada 9 Surat dalam al-

Qur’ān. Sedangkan kata nadzīr terdapat dalam 40 Ayat pada 27 Surat dan

lafazh mundzirun tardapat dalam 15 Ayat pada 13 Surat dalam al-Qur’ān.5

3 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’ān Fungsi dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 71.

4 Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, Bogor, Litera Antara Nusa, 2010,
hlm. 327.

5 Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’ān al-Karim,
Daar al-Hadis, Kairo. hlm.120 dan 693.



3

Kata basyīr berasal dari kata basysyara َر ) بَشَّ ) dan absyara yang

mana dalam kamus “al-Munjid”  kata ini berarti menyampaikan kabar yang

menggembirakan (al-Busyro).6 Sedangkan kata nadzīr berasal dari kata

andzara أَْنَذَر ) ) yang memiliki kesamaan arti dengan lafazh a’lama ( أَْعلَمَ  ) dan

khadzdzara ( رَ َحذَّ  ) yaitu memberi peringatan7, Sebagai contoh yaitu Firman

Allah SWT:









Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan

kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab)

tentang penghuni-penghuni neraka.”( Q.S. Al-Baqarah: 119)

Kata basyīr ( ریْ شِ بَ  ) berasal dari akar kata ba syin ra ( ب ش ر ) yang

derivasinya membentuk beberapa kata antara lain: basyar (بََشر) yang berarti

manusia, dalam firman Allah:







6 Louis Ma’luf al-Yassu’i dkk, Kamus al-Munjid, Daru Al-masyriq, Beirut, Libanon,
2007, hlm. 38.

7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Pustaka Progressif, Yogyakarta,
1997,  hlm.1405.
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Artinya: “Dan Sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang

seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar (menjadi)

orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-mu’minun: 34).

Selanjutnya yang juga merupakan derivasi dari akar kata ba syin ra

ب ش) (ر adalah lafazh mubasyarah , berarti hubungan suami istri seperti

pada Q.S. Al-baqarah ayat: 187












Artinya: “janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam

mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia,

supaya mereka bertakwa.”

Selain dua kata diatas dari akar kata ba syin ra ( ب ش ر ) juga membentuk

beberapa lafazh yaitu basyarah (bagian luar kulit manusia), bisyr (keceriaan

wajah), busyra (kabar gembira), basysyara (menampakkan hasil ) dan lain-

lain.8

Ibn Faris (329-395H) menyatakan bahwa akar kata memiliki arti dasar

“ muncul atau terlihatnya sesuatu bersama keindahan ” ظھور الّشیئ مع ُحْسٍن )

8 Ibrahim Musthafa, dkk (Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyah Mesir), al-Mu’jam al-Wasith,
Dar al-Da’wah, Istanbul, 1989, hlm.57-58.
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9.(وجمال Berdasarkan dari makna dasar inilah makna-makna derivasi kata bā

syīn rā ( ب ش ر ) disandarkan. Sedangkan makna dari basysyara seperti

dalam kalimat ( ُرهُ تَْبِشیًرا ْرُت فَُالنًا أُبَشِّ بَشَّ ) adalah memberi kabar baik .

Al-Rāghib Al-Asfahāni (w.502H) lebih melihat kata basyarah yang

berarti “kulit luar yang terlihat” sebagai pusat arti/makna akar kata ba syin

ra. Menurutnya, manusia disebut basyar karena kulitnya yang (بشر)

terlihat jelas tanpa terhalang oleh rambut, berbeda dengan hewan yang

tertutup oleh rambut ataupun bulu. Maka tidak mengherankan pula ketika

menjelaskan makna kata kerja absyara ( أبشر ) dan basy-syara ( yang ,(بّشر

menjadi muasal kata basyīr, beliau memaknainya dengan “memberikan

kabar gembira yang membuat kulit muka menjadi berseri-seri, hal ini

dikarenakan jiwa manusia ketika dalam kondisi bergembira darahnya

menyebar di permukaan kulit mukanya sebagai mana tersebarnya air getah

pada batang pohon”. Al-Asfahāny menambahkan bahwa apa-apa yang

dibawa oleh seorang pembawa berita gembira (mubasysyir) disebut

dengan busyrā بشرى) ) atau bisyārah بشارة) ). 10

Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh Ibn Jarīr al-Thabariy

(224-310H) ketika menafsirkan QS. al-Baqarah: 97.






9 Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis al-Lughah, Tahqiq: Abd al-
Salam Muhamad Harun, Dar al-Fikr, Beirut ,1979 M/1399 H, Jilid I, hlm. 251

10 Abū al-Qāsim Al-Rāghib Al-Asfahāni, Mufradāt Alfādh al-Qur’ān, (Software Al-
Maktabah Al-Shāmela Edisi 3.13)
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Artinya:"Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu telah
menurunkannya (al-Qur’ān) ke dalam hatimu dengan seizin Allah;
membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi
petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Secara lebih tajam dan spesifik beliau menyatakan bahwa menurut

tradisi bahasa Arab kata al-bisyarah ( البشارة ) diartikan sebagai

“pemberitahuan kepada  seseorang tentang berita yang belum pernah

diketahuinya dan dapat membuatnya gembira, sebelum dia mendengarnya

dari orang lain atau mengetahuinya dari orang lain.” 11

Kata nadzīr (نَِذْیر) menurut Ibnu Faris, berasal dari akar kata nun

dzal ra ( رذن ) yang menunjukkan pada makna dasar menakut-nakuti

تخویف) ) maupun   ketakutan ( Adapun indzar memiliki arti yang   .12(تخوُّف

kurang lebih sama dengan kata iblagh yakni penyampaian informasi.

Bedanya, yang pertama hampir selalu digunakan untuk menyampaikan

berita yang menakutkan. Sementara Al-Raghib al-Asfahaniy menjelaskan

bahwa kata al-nadzīr maupun al-mundzir adalah segala sesuatu yang dapat

memberikan peringatan (indzar) baik berupa manusia ataupun bukan.

Selain kata nadzīr akar kata nun dzal ra ( ن ذ ر ) juga membentuk

beberapa kata yaitu antara lain: nadzara ,yang berarti bernadzar (نََذرَ )

11 Muhamad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir bin Ghalib al-Amily, Abu Ja’far al-Thabary,
Jāmi’ al-Bayān ‘An al- Ta’wīl Al-Qur’ān, Muassasah al-Risālah, Beirut,  2000, Juz. II, hlm. 393

12 Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis al-Lughah, Tahqiq: Abd al-
Salam Muhamad Harun, Dar al-Fikr, Beirut ,1979 M/1399 H, Jilid 5, hlm. 414
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nadzīra yang berarti menyadari dan (نَِذرَ ) mutanaadzirun yang (ُمتَنَاِذرٌ )

berarti singa.13

Keberagaman makna yang terkandung dalam lafazh-lafazh yang

menjadi derivasi dari akar kata ba syin ra ( ب ش ر ) dan akar kata nun dzal

ra , (ن ذ ر) juga perbedaan pendapat dari para pakar Islam dalam

memahami makna basyīr dan nadzīr seperti yang telah dijelaskan di atas,

menimbulkan suatu pertanyaan bagi penulis tentang apa makna lafazh

basyīr dan nadzīr yang terdapat dalam al-Qur’ān menurut para mufassirin?

Yang mana mereka lebih berkompeten dalam memahami makna yang

terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’ān. Terkait dengan latar belakang di

atas, maka penulis akan meneliti lebih jauh kajian Tafsir tentang term

basyīr dan nadzīrdengan judul, “MAKNA KATA BASYĪR DAN NADZĪR

DALAM AL-QUR’AN (Kajian Komparatif Antara Ibnu Katsir, Al-Maraghi

dan Sayyid Quthb)”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih judul diatas sebagai pembahasan, karena menurut

penulis ada beberapa alasan yang mendasar untuk membahasnya. Antara

lain adalah:

13 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Pustaka Progressif, Yogyakarta,
1997,  hlm. 1405.
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1. Berdasarkan keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui dan

memahami makna basyīr dan nadzīr yang banyak dijumpai di beberapa

surat dalam al-Qur’ān. Kedua kata itu berkaitan erat dengan tugas para

Rasulullah sebagai pembawa Risalah yang bersumber dari Allah SWT,

untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing.

2. Tulisan ini adalah sebuah kajian Tafsir yang merupakan salah satu dari

dua spesifikasi keilmuan pada jurusan penulis yaitu jurusan Tafsir

Hadis. Karena itu keinginan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang

telah penulis peroleh selama masa studi di Fakultas ini, khususnya

dalam bidang Tafsir juga menjadi salah saru faktor yang memotivasi

penulis untuk mengkaji masalah yang berkaitan langsung dengan

bidang yang telah penulis tekuni.

Dengan dasar inilah maka penulis merasa perlu untuk mengangkat

masalah ini,  dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan Tafsir dan

pendapat  ulama’ dalam rangka memahami ayat-ayat al-Qur’ān dengan

lebih mendalam lagi.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kekeliruan dan sekaligus untuk

memudahkan pemahaman terhadap judul ini, maka penulis akan

menegaskan beberapa istilah yang terdapat didalam judul. Antara lain:
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1. Basyīr

Kata Basyīr berasal dari kata kerja absyara ( أبشر ) dan basy-syara (

yang menurut ,(بّشر Al-Asfahany kata tersebut mempunyai makna

“memberikan kabar gembira yang membuat kulit muka menjadi berseri-

seri, hal ini dikarenakan jiwa manusia ketika dalam kondisi bergembira

darahnya menyebar di permukaan kulit mukanya sebagai mana

tersebarnya air getah pada batang pohon.14

2. Nadzīr

Kata nadzīr menurut Abu al-Husayn , berasal dari akar kata nūn dzal ra

( رذن ) yang menunjukkan pada makna dasar menakut-nakuti ( تخویف )

maupun   ketakutan ( 15.(تخوُّف Adapun indzār memiliki arti yang kurang

lebih sama dengan kata iblāgh yakni penyampaian informasi.

3. Tematik

Tematik atau yang juga dikenal dengan “Maudlu’iy” dalam bahasa

Arab, adalah metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat al-Qur’ān

yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan

14 Abū al-Qāsim Al-Rāghib Al-Asfahāni, Mufradāt Alfādh al-Qur’ān, (Software Al-
Maktabah Al-Shāmela Edisi 3.13)

15 Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis al-Lughah, Tahqiq: Abd al-
Salam Muhamad Harun, Dar al-Fikr, Beirut ,1979 M/1399 H, Jilid 5, hlm. 414
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satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta

turunnya ayat-ayat tersebut.16

Dengan demikian, bahwa yang penulis maksudkan dalam judul

penelitian ini adalah merupakan pengungkapan ke-mu’jizat-an makna kata

basyīr dan nadzīr sebagai tema sentral atau lebih dikenal dengan metode

tematik (maudlu’iy) dalam al-Qur’ān menggunakan literature Tafsir yang

bercorak lughawi (kebahasaan), dan corak lainnya sebagai bahan rujukan.

D. Batasan dan Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentang makna basyīr dan nadzīr

dengan mengutip beberapa pendapat pakar Islam. Kata atau term basyīr

dan nadzīr tampil sebanyak 73 kali dalam al-Qur’ān. Namun, sebagai

pembatasan masalah agar tidak melebarnya kajian penelitian, maka

penulis hanya meneliti ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua lafazh

tersebut, yaitu basyīr dan nadzīr. Berdasarkan keterangan tersebut, maka

yang akan menjadi materi inti pembahasan penelitian ini adalah ayat-ayat

sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah ayat:119

2. Q.S. al-Maidah ayat:19

3. Q.S. al-A’raf ayat: 188

16 Abd. Al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu’iy: Dirasah Manhajiyah
Maudlu’iyah, ( alih bahasa: Suryan  A. Jamrah dengan judul Metode Tafsir Maudlu’iy: Sebuah
pengantar), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 36.
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4. Q.S. Hud ayat: 2

5. Q.S. Saba’ ayat:28

6. Q.S. Fathir ayat: 24

7. Q.S. Fushshilat ayat: 4

Kemudian untuk membatasi permasalah yang akan diteliti agar

pembahasannya tidak meluas. Maka sebagai batasannya adalah

mengungkap makna basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān.

Selain ayat-ayat di atas, Hadis-hadis Nabi Saw dan sumber-sumber

penunjang lainnya juga akan penulis jadikan rujukan, lalu penulis padukan

sehingga makna basyīr dan nadzīr yang ada dalam al-Qur’ān akan

semakin mudah diketahui dan dapat dimengerti. Karena itu, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah makna basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān menurut

Mufassirin ?

2. Bagaimana hubungan basyīr dan nadzīr terhadap dakwah Rasulullah

SAW?

E. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:
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1. Mengetahui Bagaimana Makna basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān.

2. Mengetahui hikmah yang terkandung dalam penafsiran atau makna

dari kata basyīr dan nadzīr, sehingga dapat menjadi petunjuk dan

maslahat bagi kehidupan manusia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini merupakan langkah awal secara teoritis dalam mengkaji

al-Qur’ān secara tematik dan sebagai upaya untuk mengembangkan

kajian terhadap al-Qur’ān.

2. Memberikan pemahaman Tafsir atas ayat-ayat basyīr dan nadzīr.

3. Serta sebagai persyaratan untuk memproleh gelar S1 dari fakultas

Ushuluddin, UIN SUSKA RIAU.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan

ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang

informasi yang digunakan melalui khazanah kepustakaan, terutama yang

berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Sepengetahuan

peneliti sudah banyak para ahli yang menulis tentang tema yang sedang

penulis angkat namun belum secara spesifik. Terutama dalam hal ini

adalah tentang kosa kata basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān.
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M. Quraish Shihab dalam buku Wawasan al-Qur’ān. menjelaskan

tentang kajian basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān, meskipun tidak secara

terperinci. Beliau hanya menjelaskan secara ringkas mengenai basyīr dan

nadzīr dalam al-Qur’ān, dan secara rincinyanya berupa penafsiran yang

tidak dibahas secara khusus, namun masih terpencar dalam kitab Tafsir al-

Misbah.

Djohan effendi dalam buku Pesan-pesan al-Qur’ān. Beliau sedikit

menyinggung tentang basyīr dan nadzīr. Namun beliau tidak menjelaskan

secara luas dan terperinci, hanya menjelaskan secara ringkas inti sari ayat-

ayat al-Qur’ān tanpa menjelaskan makna perkata.17

Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Mausū’atul Qur’āniyāt al-

Muyassarah, yang mana telah disunting dan diterjemahkan oleh tim

penerbit Gema Insani dengan judul Ensiklopedia al-Qur’ān. Beliau juga

membahas makna basyīr dan nadzīr melalui penafsiran-penafsiran ayat,

dan mengutip sebagian pendapat mufassir yang lain. Tetapi beliau juga

tidak membahas secara luas dan mendalam.18

Jadi, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan kajian-

kajian penelitian sebelumnya, yang kebanyakan hanya membahas sekilas

saja menganai basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān atau bahkan hanya

berbentuk Tafsir biasa, sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan basyīr

17 Djohan Effendi, Pesan-pesan al-Qur’ān, PT. Serambi Ilmu semesta,  Jakarta, 2012,
hlm. 54.

18 Wahbah Zuhaili, dkk., al-Mausuu’at al-Qur’āniyat al-Muyassarah, terj. Gema Insani,
Jakarta, 2007.
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dan nadzīr terpencar sebagaimana urutan ayat dalam al-Qur’ān. Untuk itu,

penelitian ini akan lebih terfokus pada kajian makna yang terkandung

dalam lafazh basyīr dan nadzīr dalam al-Qur’ān, dan bentuk kajiannya

menggunakan metode Tafsir maudlu’iy (tematik).

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, agar dapat terarah serta mencapai hasil yang

optimal, maka didukung dengan pemilihan metode yang tepat. Metode

ilmiah yang akan menjadi kaca mata untuk meneropong setiap persoalan

yang sedang dibahas, sehingga terwujud suatu karya yang secara ilmiah

bisa dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang menghasilkan

data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis19, dimana penelitian tersebut

berlaku pada pengetahuan humanistik atau interpretative yang secara

teknis perkara lebih ditujukan pada kajian teks. Adapun bentuk penelitian

ini adalah penelitian kepustakaan ( library research), yaitu penelitian

19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya,
Bandung,  2004, hlm. 4.
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melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang

telah dipublikasikan.20

2. Sumber Data

Sumber data di sini penulis bedakan menjadi dua, yaitu sumber

data primer dan sumber data sekunder.

a). Sumber Data Primer

Adalah data yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’ān yang terdapat

lafazh basyīr dan nadzīr dengan merujuk kepada  kitab Tafsir al-Qur’ān

al-Adzim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Tafsir al-Maraghi yang ditulis oleh

Imam al-Maraghi dan Tafsir Fī Zhilali al-Qur’an yang ditulis oleh Sayyid

Quthb.

b). Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah data yang materinya secara tidak langsung

berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.21 Data ini berfungsi

sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan

yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis , Bina
Aksara, Jakarta,1989, hlm. 10

21 Hadari Nawawi, Metode Penelitian  Bidang Sosial, Gajah  Mada University Press,
Yogyakarta, 1991, hlm. 217



16

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku Ilmu al-Qur’ān, kitab-kitab Tafsir,

kamus, artikel maupun media lain yang terkait dengan konsep basyīr dan

nadzīr dalam al-Qur’ān.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam

pengumpulan datanya penulis menggunakan studi kepustakaan, yakni

dengan mengumpulkan data serta bahan-bahan dari kitab-kitab Tafsir, dan

bahan-bahan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang

dibahas. Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah

dengan mengumpulkan deskripsi-deskripsi dan hasil-hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh ahli-ahli di bidangnya sesuai dengan topik penelitian

yang sedang dilakukan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah pustaka (library research), yaitu sebuah teknik penelitian yang

diarahkan kepada literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian penulis. Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan penulis dari

buku-buku yang berkaitan dengan pokok penelitian atau dengan sumber-

sumber lain yang berhasil dihimpun.22

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis menggunakan

Tehnik penafsiran maudlu’iy, yaitu metode Tafsir yang berusaha mencari

22 Winarno Surahmat, Dasar dan Tehnik Research, CV. Tarsido, Bandung, 1983,  hlm.
193
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jawaban al-Qur’ān dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’ān yang

mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau

judul tertentu dan menerbitkannya sesuai dengan masa turunnya selaras

dengan sebab-sebab turunya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut

dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan

dengan ayat-ayat yang lain, kemudian meng-istinbat-kan hukum-hukum.

Karena al-Qur’ān banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan

yang perlu dibahas secara maudlu’iy, supaya pembahasannya bisa lebih

tuntas dan lebih sempurna.

Makna basyīr dan nadzīr ini akan diungkap sekaligus dikumpulkan

dari beberapa Tafsir terkait ayat-ayat al-Qur’ān yang di dalamnya terdapat

kata keduanya. Melalui Tafsir maudlu’iy ini, makna keduanya dapat

dipahami lebih jauh dan dideskripsikan dengan menggunakan analisis isi

(contain analysis), yakni menganalisa berbagai data yang dikumpulkan

untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Secara sederhana metodologi Tafsir tematik adalah suatu metode

yang mengkaji ayat-ayat al-Qur’ān secara mendalam. Kemudian

mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema sejenis atau kandungan yang

kurang lebih sama dalam tema tertentu dan mengkolabrasikannya secara

komprehensif, sebagai satu kesatuan tema untuk menghasilkan

pemahaman dan konsep yang utuh.
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H. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, bahasan dari sekripsi ini terdiri dari lima bab

dimana antara satu bab dengan bab lainnya merupakan satu rangkaian

yang berhubungan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Penelitian,

Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan

Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Biografi singkat Ibnu Katsir, al-Maraghi dan Sayyid Quthb.

Bab III : Penafsiran Mufassirin terhadap lafazh basyīr dan nadzīr merujuk

kepada tiga Mufassir yaitu Ibnu Katsir, al-Maraghi dan Sayyid

Quthb.

Bab IV : Analisa, dalam bab ini merupakan analisis yang berisikan tentang

makna basyīr dan nadzīr menurut Para Mufassirin.

Bab V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan jawaban dari

permasalahan yang dikaji dan saran penulis.
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