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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas panjang lebar, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. bahwa lafazh basyīr merupakan isim fail dari kata (بشیر) basyura-yabsyuru-basyīran

( بَِشْیًرا-یَْبُشرُ -رَ بَشُ  ) yang berarti orang yang berperan sebagai periang hati atau orang yang

senantiasa menyampaikan kabar gembira. Selain itu basyīr juga bisa berarti orang yang

memiliki kebaikan dan keindahan.  Sedangkan kata nadzīr berasal dari kata andzara (أَْنَذرَ )

yang memiliki kesamaan arti dengan lafadzh a’lama berarti memberitahu  dan (أَْعلَمَ )

khadzdzara yang berarti memberi peringatan dan menyuruh berhati-hati. Sedangkan (َحذَّرَ )

secara terminology basyīr sebagai ‘orang yang membawa berita gembira bagi orang-

orang yang mau mengikuti, taat dan mau menerima kebenaran yang didakwahkan oleh

Rasulullah, yaitu dengan pertolongan di dunia dan perolehan pahala kelak di akhirat’.

Kemudian nadzīr sebagai ‘orang yang memberi peringatan bagi orang-orang yang

mendurhakai, menentang, dan menolak kebenaran yang telah didakwahkan Rasulullah

saw, yaitu dengan kesengsaraan dan kehinaan di dunia dan adzab yang menghinakan di

akhirat.

2. Ibnu Katsir mendefīnisikan lafadzh basyīr adalah pemberi kabar gembira bagi orang-

orang yang beriman dan taat yaitu berupa Surga, dan lafadzh nadzīr adalah pemberi

peringatan bagi orang-orang kafīr dan durhaka kepada Allah SWT berupa Neraka.
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Kemudian, al-Maraghi mendefīnisikan lafadzh basyīr adalah pemberi kabar gembira bagi

orang-orang yang ikhlas dalam beriman, dan membenarkan apa yang dibawa oleh

Rasulullah SAW yaitu berupa pahala yang besar dan Surga, dan nadzīr adalah pemberi

peringatan bagi orang yang berlaku maksiat dan pembuat kerusakan yaitu berupa adzab

yang pedih. Tidak jauh berbeda dengan kedua mufassir diatas, Sayyid Quthb

mendefīnisikan lafadzh basyīr adalah pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin

yang taat. Nadzīr adalah pemberi peringatan bagi orang-orang para pendusta yang

berbuat buruk.

3. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari dakwahnya, maka para Rasul selalu

menggunakan amar ma’ruf nahi munkar , yang mana di dalamnya terdapat basyīr dan

nadzīr dalam pesan dakwah mereka, sebagai usaha untuk mempengaruhi ummat yang

dihadapinya agar supaya mereka mau mengikuti ajaran yang dibawanya. Melalui akhlak

mulia, teladan, kewibawaan dan kepribadian para nabi-nabi pilihan inilah diharapkan

ajaran-ajaran yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh ummat. Makhluk pilihan

Allah berupa para Rasul dan Anbiya’ inilah yang dapat memberikan sugesti kepada

ummatnya, dengan kepiawaian mereka dalam bergaul dan berkomunikasi. Dengan

demikian, para Rasul memiliki metode dan pendekatan sendiri-sendiri dalam menghadapi

kaumnya, dalam rangka menarik dan menyentuh hati ummat untuk mau percaya, yakin,

takut, tunduk dan mengabdi kepada Ilahi yakni Allah SWT.
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B. Saran-saran

Saran oleh penulis bagi umat Islam pemerhati dan peneliti tafsir al-Qur’ān

khususnya terkait kata basyīr dan nadzīr, akan lebih baik jika mengkaji lebih mendalam

tentang term tersebut dengan membandingkan antara berbagai kitab Tafsir melalui

pendekatan maudhū’ī (tematis). Sehingga diharapkan akan mendapatkan kesimpulan

makna keduanya secara gamblang dan komprehenshif.

Kemudian, bagi kaum Muslimin secara umum, bahwa konsep ini juga perlu

difahami dan lebih-lebih diamalkan dalam upaya penyampaian dakwah Islam di masa

mendatang secara bijaksana, sebagaimana dicontohkan para Nabi yang disebutkan pada

ayat-ayat al-Qur’ān yakni sebagai pemberi kabar gembira bagi kaum yang taat pada

seruan al-Qur’ān dan peringatan bagi yang membangkangnya.

Demikian penelitian skripsi tentang MAKNA KATA BASYĪR DAN NADZĪR DALAM

AL-QUR’AN (Kajian Komparatif Antara Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Sayyid Quthb) ini,

tentunya masih banyak kekurangan terutama dalam mengungkap lebih mendalam lagi

konsep basyīr dan nadzīr secara detail ayat per ayat. Saran dan kritik yang konstruktif

sangat peneliti harapkan untuk kemajuan di masa mendatang.

Semoga dengan penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan, khususnya

bagi fakultas ushuluddin. Selanjutnya, diharapkan akan adanya kajian lanjutan terhadap

makna kata-kata al-Qur’ān lainnya.


