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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam al-Qur’an, kata uswahatau keteladanan selain ditujukan kepada

nabi Muhammad Saw1, ada juga ayat lain yang ditujukan kepada nabi Ibrahim

As, yaitu pada surat al-Mumtahanah: 4-6:

















Sesungguhnya, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada
Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka
berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari
kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami
mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu
permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu
beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan Ibrahim kepada
ayahnya2: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu
dan aku tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.” (Ibrahim
berkata): "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami

1 Surat al-ahzab ayat 21:





Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang
banyak mengingat Allah.

2Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik kepada Allah.
Ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan
untuk orang-orang kafir (lihat surat al-Nisa ayat 48).



2

bertawakkal, hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya
kepada Engkaulah kami kembali." (QS. Al-Mumtahanah: 4)







Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) terdapat suri
teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian, dan
barangsiapa berpaling, Maka sesungguhnya Allah, Dia-lah yang
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Mumtahanah: 6)

Nabi Ibrahim As adalah seorang nabi yang mendapat karunia yang sangat

besar dari Allah Swt. Semenjak kecil beliau terbebas dari kemusyrikan seperti

yang dilakukan bapak dan kaumnya. Nabi Ibrahim menjadi seorang yang hanif

(berpegang teguh dalam kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya) dan

imam bagi manusia3, seperti yang di sebutkan dalam al-Qur’an surat al-Nahl:

120-121:








Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan
teladan) lagi patuh kepada Allah dan hanif.dan dia bukanlah
termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. dia mensyukuri
nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke
jalan yang lurus.( QS. Al-Nahl: 120-121)

Nabi Ibrahim As juga termasuk nabi yang mendapat gelar ululazmi,

yakni nabi yang diuji oleh Allah Swt dengan ujian dan tantangan yang

3M. Ahmad Jadul Mawla dan M. Abu al-Fadhl Ibrahim, Qashash al-Qur’an, di
terjemahkan dari bahasa arab oleh Abdurrahman Assegaf dengan judul “Kisah-kisah al-Qur’an
(Jakarta: Zaman, 2009), h. 69-70.
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berat.Setiap ujian yang Allah berikan dapat dihadapi oleh nabi Ibrahim dengan

penuh keikhlasan dan kesabaran.

Ada beberapa ciri keistimewaan Nabi Ibrahim yang membedakannya

dengan nabi-nabi yang lain. Pertama, Nabi Ibrahim memperoleh pengetahuan

tentang Tuhan dengan cara pencarian yang cukup panjang; pengamatan dan

berpikir. Kedua, ia menyebarkan dan memperjuangkan keyakinannya itu

kepada berbagai bangsa. Ketiga, ia adalah orang yang teruji dengan berbagai

perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, ia dipilih sebagai pemimpin umat

manusia.4

Nabi Ibrahim As selalu menyerahkan segala ujian hidupnya kepada Allah

Swt, dengan disertai doa-doa yang iapanjatkan. Sebagai contoh, ketika nabi

Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya (Siti Hajar dan nabi Ismail) yang

sangat dicintainya di daerah yang tandus dan tiada pepohonan, tetapi karena hal

tersebut atas perintah Allah Swt, nabi Ibrahim melakukannya dengan penuh

ikhlas menyambut seruan Allah.5 Hal ini telah Allah abadikan dalam al-Qur’an

surat Ibrahim ayat 37:










Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di

4Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Al-Qur’an Berdasarkan Konsep-
konsep Kunci (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 78.

5Muhammad Rusli Amin, Jangan Abaikan Doa Ayah (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi,
2010), h. 35-36
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dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami
(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan
beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka
bersyukur.

Sebagaimana ayat di atas, salah satu bentuk keteladanan nabi Ibrahim As

yang telah Allah Swt abadikan di dalam al-Qur’an adalah doa-doanya.Nabi

Ibrahim selalu mengiringi segala usahanya dengan berdoa kepada Allah Swt.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh doa-doa nabi Ibrahim dalam

al-Qur’an di dalam skripsi ini.

Penulis tertarik dengan doa Nabi Ibrahim As karena masalah doa

merupakan salah satu bentuk pengharapan seorang hamba ketika semua usaha

telah dilakukan. Komunikasi dua arah antara hamba dan Rabb-nya memberikan

pengharapan baru sehingga sikap putus asa bisa dihindari.6

Dengan berdoa dan berusaha, setiap manusia akan melewati tantangan,

rintangan yang pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Allah

menegaskan di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 186, bahwa Allah tidak

akan pernah mengecewakan hamba-hamba-Nya berdoa.






dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,
Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan
permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku,
maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada
dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah:186)

6Muhammad Mutawalli Sya’rawi, al-Du’a al-Mustajab, diterjemahkan dari bahasa arab
oleh Amir Hamzah Fachruddin dengan judul “Doa Yang Dikabulkan” (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2005), h. 69.
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Untuk mengidentifikasi ayat al-Qur’an yang termasuk dalam kategori

doa Nabi Ibrahim As, penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan indeks al-Qur’an untuk melihat ayat-ayat yang berkaitan

dengan kisah Nabi Ibrahim As.7

2. Mencari ayat yang termasuk dalam kategori doa Nabi Ibrahim As. Dalam

hal ini, penulis memilih ayat yang mengandung permohonan.

Dari langkah tersebut, penulis mendapatkan 22 ayat dalam 5 surat, yaitu

al-Baqarah [2]: 126-129, dan 260; Ibrahim [14]: 35-41; al-Syu’ara [26]: 83-89;

al-Shaffat [37]: 100; dan al-Mumtahanah [60]: 4-5. Berikut ini penulis

cantumkan ayat-ayatnya, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 126











Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah
negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari
buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka
kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada
orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian
aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk
tempat kembali".

2. Surat al-Baqarah ayat 127





7Sukmadjaja Asyarie dan Roh Yusuf, Indeks al-Qur’an (Bandung: Pustaka, 1996), h.
73-74.
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Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-
dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami
terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah
yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

3. Surat al-Baqarah ayat 128








Ya Tuhan kami, Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh
kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat
yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami
cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah
taubat kami.Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang.

4. Surat al-Baqarah ayat 129








Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang rasul dari
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-
ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab (al Quran)
dan al-hikmah (al-Sunnah) serta mensucikan mereka.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

5. Surat al-Baqarah ayat 260
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Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku,
perlihatkanlahkepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-
orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkahkamu ?" Ibrahim
menjawab: "Aku telah meyakininnya, akan tetapi agar hatiku tetap
mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian)
ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu.
(Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu
bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka,
niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

6. Surat Ibrahim ayat 35






Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, Jadikanlah
negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku
beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.

7. Surat Ibrahim ayat 36






Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan
kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang
mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku,
dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya
Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

8. Surat Ibrahim ayat 37










Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan
sebahagianketurunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-
tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullāh) yang dihormati.Ya
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Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat,
Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka
dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan
mereka bersyukur.

9. Surat Ibrahim ayat 38






Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami
sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada
sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di langit.

10. Surat Ibrahim ayat 39






Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di
hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-
benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.

11. Surat Ibrahim ayat 40





Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang
tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlahdoaku.

12. Surat Ibrahim ayat 41





Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan
sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari
kiamat)".

13. Surat al-Syu’ara ayat 83




(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlahkepadaku hikmah dan
masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
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14. Surat al-Syu’ara ayat 84




Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang
datang) kemudian.

15. Surat al-Syu’ara ayat 85




Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai
surga yang penuh kenikmatan,

16. Surat al-Syu’ara ayat 86




Dan ampunilahbapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk
golongan orang-orang yang sesat,

17. Surat al-Syu’ara ayat 87




Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka
dibangkitkan,

18. Surat al-Syu’ara ayat 88




(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

19. Surat al-Syu’ara ayat 89




Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang
bersih.

20. Surat al-Shaffat ayat 100




Ya Tuhanku, anugerahkanlahkepadaku (seorang anak) yang
termasuk orang-orang yang saleh.

21. Surat al-Mumtahanah ayat 4
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Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada
Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka
berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri
daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah,
kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu
permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu
beriman kepada Allah saja. kecuali perkataan Ibrahim kepada
bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi
kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan)
Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada
Engkaulah kami bertawakkal, hanya kepada Engkaulah Kami
bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah Kami kembali."

22. Surat al-Mumtahanah ayat 5






"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah
bagi orang-orang kafir.danampunilah kami ya Tuhan kami.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana".

Untuk memahami ayat-ayat doa nabi Ibrahim dalam al-Qur’an, tentunya

di perlukan ilmu tafsir, yaitu ilmu yang digunakan untuk memahami al-Qur’an,

menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.

Maka diperlukan kitab tafsir untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an tersebut.
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Dalam sejarah penafsiran al-Qur’an, penafsiran al-Qur’an terus

berkembang seiring dengan munculnya berbagai problematika kehidupan. Para

mufassir berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan masyarakat muslim, salah satunya dengan

membuat metode penafsiran al-Qur’an. Sehingga muncullah empat metode

tafsir, yaitu maudhu’i(tematik), ijmali(global), muqarran(komparatif), dan

tahlili(analitis).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menggunakan metode

komparatif.yaitu membandingkan antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir al-

Sa`di. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana mazhab masing-masing

mufassir.

Pada prinsipnya, kedua mufassir ini dalam menjelaskan ayat-ayat tentang

doa nabi Ibrahim adalah sama. Dari itu, akan lebih menarik pembahasan ini

apabila dijumpai perbedaan penjelasan dari kedua mufassir ini. Seandainya

tidak dijumpai akan terlihat siapa diantara keduanya yang lebih dalam dan luas

penafsirannya tentang ayat-ayat ini, karena keduanya memakai metode

penafsiran yang berbeda.

Penafsiran Ibnu Katsir adalah menggunakan metode bi al-ma’tsur.Ia

menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam

dengan keserasiannya, keselarasan lafaznya, kesimetrisanuslubnya serta

keagungan maknanya. Ia juga menghimpun hadis dan khabar, baik itu

perkataan sahabat dan tabi`īn dengan menjelaskan derajat hadis dan riwayat

tersebut dari shahīh dan dhaif, dengan mengemukakan sanad serta mata rantai
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perawi dan matannya atas dasar ilmu jarh wa al-ta`dil. Kemudian, jika ada

riwayat israiliyat, ia mendiskusikan serta menjelaskan kepalsuannya, juga

menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep jarh wa al-ta`dīl.

Sedangkan dalam tafsir al-Sa’di, Imam Muhammad bin Nashir al-Sa’di

menggunakan aspek kemudahan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an.

Tafsirnya cukup ringkas, tetapi merangkum pembahasan penting seperti

aqidah, fiqih, dan akhlak.Bahasanya mudah dan ringan, sehingga dapat

dipahami oleh orang terpelajar ataupun orang awam. Dalam rujukan

penafsirannya, Muhammad bin Nashir al-Sa’di sangat menekankan kepada

sumber-sumber yang shahih dan menolak penggunaan sumber yang di

iktirafpara ulama. Ia juga menolak riwayat israiliyatdalam penafsiran.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Imam Muhammad bin Nashir

al-Sa’di menekankan manhajaqidahshalaf al-shalih, dan menyanggah

golongan-golongan yang menyeleweng dari landasan ahlu al-sunnah wa al-

jama`ah.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini berjudul, DOA NABI IBRAHIM

DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif antara Tafsir Ibn Katsir dengan

Tafsir al-Sa`di).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah tersebut

penulis rumuskan dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Bagaimanakah variasi doa-doa Nabi Ibrahim As?
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2. Bagaimanakah perbandingan penafsiran Imam Ibnu Katsir dengan Imam

Muhammad bin Nashir al-Sa`di terhadap doa-doa Nabi Ibrahim dalam al-

Qur’an?

C. BATASAN MASALAH

Dalam skripsi ini penulis hanya membahas perbandingan penafsiran

antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Muhammad bin Nashir al-Sa`di. Yaitu

apa yang menarik yang dapat diambil dari perbandingan penafsiran antara

kedua mufassirtersebut.

Di dalam al-Qur’an terdapat 22 ayat dalam 5 surat yang membahas doa

Nabi Ibrahim As. Jika dibahas seluruh ayat dan kemudian memperbandingkan

penafsiran antara Imam Ibn Katsir dengan Imam al-Sa`di, maka pembahasan

skripsi ini tentu akan sangat panjang. Oleh sebab itu, penulis mencoba

menyederhanakan pembahasan ini dengan membahas beberapa ayat, tentunya

setelah dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokkan ayat-ayat doa yang

mempunyai tema yang mirip.

Setelah penulis melihat variasi-variasi yang terdapat dalam ayat-ayat doa

Nabi Ibrahim, hemat penulis doa-doa tersebut dapat dikelompokkan ke dalam

empat tema, yaitu:

1. Doa yang bertemakan tentang ka’bah dan kota Makkah al-Mukarromah,

seperti pada surat al-Baqarah ayat 126-127, surat Ibrahim ayat 35-37.

2. Doa yang bertemakan pada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim As,

seperti pada surat al-Baqarah ayat 128-129, surat Ibrahim ayat 37-40, surat

al-Shaffat ayat 100.
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3. Doa Nabi Ibrahim yang dikhususkan kepada ayahnya yang kafir, seperti

pada surat Ibrahim ayat 41, surat al-Syu`ara’ ayat 86, surat al-Mumtahanah

ayat 4.

4. Doa Nabi Ibrahim yang bertemakan ketika berdakwah kepada kaumnya,

seperti pada surat al-Baqarah ayat 260, surat al-Syu`ara` ayat 83-85,

dilanjutkan ayat 87-89, al-Mumtahanah ayat 5.

Dari pengelompokkan tema-tema di atas, penulis hanya membahas satu

ayat dari masing-masing tema. Sehingga pada skripsi penulis hanya membahas

empat ayat doa Nabi Ibrahim As, sebagai perwakilan ayat-ayat doa lainnya.

Maka dalam skripsi ini yang akan penulis bahas hanya sebatas pada surat

al-Baqarah ayat 126, surat al-Baqarah ayat 129, surat al-Mumtahanah ayat 4,

surat al-Baqarah ayat 260.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui ragam doa Nabi Ibrahim As yang diabadikan dalam

al-Qur’an.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran antara tafsir Ibnu

Katsir dengan tafsir al-Sa’di tentang ayat-ayat doa Nabi Ibrahim dalam

al-Qur’an.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara akademis, menambah koleksi kajian studi tafsir komparatif.
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b. Sebagai bahan pembanding, bagi mahasiswa yang lainnya jika akan

menulis skripsi dengan tema yang sama.

c. Dapat mengambil pelajaran dari doa-doa tersebut.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan karya yang sama dengan

tema yang akan penulis teliti. Beberapa karya yang ditemukan adalah buku

yang berjudul al-Qur’an Pertamaku; Doa Para Nabi dalam al-Qur’an yang

ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoffar merupakan buku yang membahas doa-

doa para nabi dalam al-Qur’an dengan menjelaskan latar belakangnya. Buku

ini dengan disertai gambar-gambar, karena buku ini dikhususkan untuk anak-

anak dan hanya memuat 20 doa saja. Berbeda dengan buku tersebut, M.

QuraishShihab juga menulis buku tentang doa yang berjudul Wawasan al-

Qur’an tentang Zikir & Doa. Buku menjelaskan tentang etika berzikir dan

berdoa sebagai salah satu bentuk kebutuhan manusia terhadap Tuhannya. Buku

ini hanya sebatas menerangkan tata cara berdoa dan berzikir serta sedikit sekali

pembahasan tentang ayat-ayat doa.

Selain dua buku di atas, penulis juga menemukan karya orang lain

tentang doa, yakni buah pena Muhammad Rahmat Najieb dengan judul

Percikan Doa. Buku ini berisikan 100 doa sebagai pedoman berdoa dalam

kehidupan sehari-hari yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Hanya saja

dalam buku ini tidak ditemukan komentar mufassir terhadap doa tersebut.

Hampir sama dengan karya ini, buku yang berjudul Doa dan Penyembuhan

Cara Nabi ditulis oleh Said bin Ali Wahf al-Qahthaniy kemudian
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diterjemahkan oleh Ibnu Burdah. Akan tetapi, dalam buku ini yang dibahas

adalah tentang bagaimana cara penyembuhan melalui ayat-ayat al-Qur’an dan

doa dari nabi sehingga hal ini memberikan nuansa yang berbeda dengan karya

yang lainnya.

Karena tidak adanya karya yang sama dengan penelitian penulis, maka

penulis ingin meneliti doa Nabi As Ibrahim dalam al-Qur’an dengan

membandingkan kedua tafsir tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode penelitian pustaka (library research).Sebuah metode

yang mengharuskan peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap

sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak

langsung dengan subjek dan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data ini terdiri atas dua bentuk, yaitu sumber primer dan

sumber sekunder. Adapun yang termasuk dalam sumber primer adalah al-

Qur’an serta dua kitab tafsir yang akan dibandingkan, yaitu Tafsir al-Qur’an

al-Azimkarya Ibnu Katsir dan Tafsir al-Sa`dikarya Abdurrahman bin Nashir

al-Sa`di. Buku-buku, artikel ataupun media lainnya yang menulis dan
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membahas tentang doa Nabi Ibrahim baik secara langsung maupun tidak

langsung akan dimasukkan dalam sumber sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan

datanya yaitu mencari referensi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan

tema, kemudian setelah terkumpul baru kemudian memulainya untuk

menganalisa data.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian penulis menelaahnya dan

menyalinnya menjadi tulisan yang sistematis.Tentunya dengan

menggunakan metode penulisan yang bersifat komparatif.

Metode komparatif sendiri terdapat tiga Aspek yang dapat

diperbandingkan, yaitu membandingkan ayat al-Qur’an dengan ayat yang

lainnya, baik redaksinya sama maupun membandingkan ayat yang seolah-

olah saling bertentangan, membandingkan ayat al-Qur’an dengan hadis-

hadis nabi, dan membandingkan berbagai penafsiran ulama tafsir dengan

pendapat yang lainnya.8

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan penafsiran Imam Ibnu

Katsir dengan Imam Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di mengenai doa Nabi

Ibrahim As dalam al-Qur’an.

Karena yang menjadi sasaran pembahasan adalah pendapat ulama

tafsir, maka metodenya adalah: 1) menghimpun sejumlah ayat yang

8Nashrudin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Offset, 1998), h. 65.
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dijadikan oleh objek studi tanpa memperhatikan terhadap redaksinya,

mempunyai kemiripan atau tidak; 2) melihat penafsiran ulama yang

dijadikan objek kajian; 3) membandingkan pendapat mereka untuk

mendapatkan persamaan dan perbedaannya.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode deskriptif-analitik,

yakni menggambarkan atau menyajikan bagaimana penafsiran kedua

mufassir tersebut, kemudian menganalisisnya dengan membandingkan

persamaan dan perbedaan penafsirannya.


