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BAB  1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam, merupakan agama dari Allah untuk manusia, dibawa oleh Nabi

akhir zaman Nabi Muhammad bin Abdullah, beliau diperintahkan untuk

menyampaikan kepada seluruh manusia agar mereka meyakinkan bahwa tidak

ada yang berhak untuk disembah selain Allah.

Selain mengajak manusia untuk mengesakan Allah, agama mulia ini juga

membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dunia dengan berpegang

kepada aturan-aturan yang terkandung dalam kitab suci agama ini yakni al-

Qur’an, menunjukkan kepada manusia mana yang harus dikerjakan dan

ditinggalkan dan mana yang diridoi Allah serta mana pula yang dimurkai-Nya

agar manusia selamat dunia dan akhiratnya.

Untuk membimbing manusia dalam kehidupannya, Kitab ini memakai

berbagai macam bentuk metode untuk menyampaikan petunjuk atau norma-

norma yang terkandung didalamnya, kadang dalam bentuk berita gembira,

perumpamaan, khabar, dan ada juga dalam bentuk kisah-kisah yang

mengandung pelajaran. metode penyampaian kisah yang digunakan al-Qur’an

sangat baik dan menarik, baik dari segi bahasa atau dari segi lainnya, sehingga

apa yang ingin disampaikan itu dapat cepat dicerna dan dirasakan kandungan

makna yang sangat beharga.

Metode kisah banyak sekali dalam al-Qur’an, bahkan sebagian besar

dalam al-Qur’an berisi kisah para Nabi dan Rasul serta umat terdahulu.1 Kisah

yang disampaikan ada yang diketahui kejadiannya ada juga yang tidak

diketahui sama sekali karena sudah lama kejadiannya. Sering kali kitab ini

menggunakan metode dengan cara berkisah, menyampaikan kisah-kisah

tertentu dengan tujuan supaya manusia menarik pelajaran.

Kisah al-Quran merupakan pemberitaan al-Qur’an kepada manusia

tentang kejadian-kejadian terdahulu, menceritakan kisah-kisah pada masa

Rasulallah, seperti mengkisahkan perang-perang dan ada juga menceritakan

1 Moh. Samin Salabi, Keagungan Kitab Suci Al-Qur’an, Cet. I ( Jakarta : Kalam Mulia, 2002 ) 93.



2

perihal umat-umat Nabi terdahulu yang telah ditelan masa, umat-umat yang

dihancurkan akibat kedurhakaan mereka terhadap utusan Allah sehingga

mereka disapu bersih bersama negerinya. seperti umat Nabi Nuh, Hud, dan

umat Nabi Shaleh yang dihancurkan oleh gempa besertaan dengan angin yang

sangat kencang yang membinasakan, mereka diperingatkan tetapi mereka

ingkar, diberi petunjuk tapi mereka lebih memilih kesesatan, mereka diberi

nikmat tetapi kufur, kejadian itu semua mengandung hikmah yang sangat

berharga.

Dengan hikmah yang terkandung dalam kisah-kisah al-Qur’an, manusia

dituntut untuk mengingat kembali dan menjadikan peringatan yang

menyadarkan bahwa kalau kedurhakaan yang dilakukan akan berdampak buruk

dalam kehidupan, inilah yang dimaksud oleh M. Ghazali dalam bukunya Al-

Qur’an Kitab Zaman Kita dengan istilah hukum jatuh bangunnya peradaban.2

Artinya jika perlakuan umat terdahulu dilakukan manusia pada masa sekarang,

maka azab juga akan diturunkan. Dengan mengisahkan umat yang durhaka

dulu, Allah ingin menyelipkan pesan penting bahwa jangan sampai manusia

mengulangi kembali apa yang dilakukan umat terdahulu yang melawan para

utusan Allah, tidak mensyukuri nikmat, dan berlaku sombong serta merasa kuat

yang pada akhirnya mereka lupa siapa yang menciptakan mereka, siapa yang

berhak sombong, siapa yang memberi rizki kepada mereka, siapa yang harus

mereka sembah, dan siapa yang berkuasa atas segala sesuatu.

Ketika al-Qur’an berbicara tentang kisah-kisah, Kitab ini tidak

menceritakan kejadian secara terperinci dan tidak pula memaparkan secara

panjang lebar, al-Qur’an tidak menyebut nama pelaku, tanggal, bulan, dan

tahun kejadian, juga tidak diterangkan dimana tempat kejadian sebagaimana

yang kita lihat suatu karya ilmiah yang menceritakan kisah secara mendetail..

Penyampaian kisah yang dipakai al-Qur’an sangatlah menarik, penyajian kisah

yang dipakai al-Qur’an menurut manna’ Khalil al-Qattan memiliki beberapa

hikmah diantaranya adalah menunjukkan tingkat kebalaghaan al-Qur’an dalam

tingkat yang paling tinggi dan kehebatan Kitab Suci ini dalam penyampaian

kisah dengan susunan bahasa yang sangat menarik, sehingga tidak seorangpun

2 Syaikh M. Al-Ghazali, Al-Qur’an Kitab Zaman Kita, Cet. I (Bandung :  Mizan, 2008) 194
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diantara sastrawan pada masa itu yang bisa menandinginya dari segi manapun

sampai saat sekarang ini.3

Begitu hebatnya al-Qur’an dalam menyampaikan kisah dengan bahasa

yang bernilai tinggi, menceritakan umat terdahulu yang sudah musnah sebagai

pelajaran berharga pada masa kini dan akan datang, diantara umat yang telah

musnah itu adalah kaum Tsamud umat Nabi Shaleh yang hancur dihantam

dengan suara keras beserta gempa yang sangat dahsyat akibat dosa mereka

terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Merupakan kajian yang sangat menarik tentang pembahasan kaum

Shaleh yang sombong dan angkuh, banyak sekali ayat al-Qur’an yang

berbicara tentang kaum Tsamud, diantara ayat-ayat yang berbicara tentang

kaum Tsamud terdapat perbedaan pemahaman para mufasir dalam

menjelaskannya, termasuk berbeda pemahaman dan penafsiran pada dua

mufasir kontemforer, yakni Sayyid Qutb dan M.Quraish Shihab dalam masing-

masing kitab tafsirnya. Oleh sebab itulah penulis ingin mengkaji persamaan

dan perbedaan dua mufasir ini dalam menceritakan kisah kaum Tsamud yang

terdapat dalam al-Qur’an. kemudian penulis juga akan melakukan analisis

terhadap kisah kaum Tsamud dengan melihat realisasinya terhadap kehidupan

kekinian, dalam hal ini penulis akan mengangkat tema pada tulisan ini dengan

Kisah Kaum Tsamud Dalam Al-Qur’an (Kajian Komperatif Antara Tafsir Fī

Dzilāl al-Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah ).

1.2 Permasalahan Dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Permasalahan Penelitian

Alasan pemilihan judul diatas sebagai pembahasan, karena menurut

penulis ada beberapa alasan yang mendasar untuk membahasnya, antara lain

adalah :

1. Pentingnya mengkaji kisah kaum Tsamud karena terdapat banyak hikmah

yang terkandung di dalamnya.

2. Peneliti tertarik meneliti kisah kaum Tsamud karena disamping terdapat

perbedaan dalam penafsiran antara Sayyid Qutb dan Qurais Shihab,

3 Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, Cet. XIV (Bogor : Litera Antar Nusa, 2011) 119-
120
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pelajaran dari kisah kaum ini juga sangat dibutuhkan bagi manusia yang

memperbaiki kehidupannya pada masa sekarang dan akan datang.

3. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada yang meneliti masalah kaum

Tsamud dalam al-Qur’an dengan kajian muqaran antara tafsir Fî Dzilâl al-

Qur’an dan tafsir al-Mishbah.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah kajian dan agar penelitian yang dilakukan

terarah pada satu objek, sehingga menghasilkan hasil yang komperhensif

dan integral serta bisa dengan mudah dipahami dan dapat menuangkan

pemikiran penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana kisah kaum Tsamud dalam al-Qur’an menurut tafsir Fī

Dzilāl al-Qur’an dan tafsir al-Mishbah?

2. Bagaimana kisah kaum Tsamud dalam realisasi kehidupan umat Islam

sekarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sayyid Qutb dan Quraish Shihab

menafsir atau mengisahkan kisah kaum Tsamud menurut al-Qur’an

dalam nmasing-masing kitab tafsir mereka.

2. Supaya manusia dapat mengambil hikmah dari kisah kaum Tsamud

untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan sekarang dan akan datang.

1.4 Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah

yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan informasi yang

digunakan melalui khazanah kepustakaan, terutama dengan tema yang

berkaitan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian kisah kaum Tsamud, kajian

konperatif antara tafsir Fī Dzilāl al-Qur’an dan tafsir al-Mishbah, sebagaimana

yang penulis ketahui bahwa selama ini belum ada kajian ilmiah yang mengkaji
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kisah kaum Tsamud dengan menggunakan metode muqaran antara dua kitab

tafsir ini,

Biasanya karya-karya yang sering dijumpai, kisah kaum Tsamud dibahas

dalam buku-buku yang mengisahkan sejarah dua puluh lima Nabi atau pada

buku-buku sejarah dengan sangat singkat. Sangat banyak sekali karya yang

membahas kisah kaum Tsamud dengan cara yang singkat kemudian

menyajikan hikmah kisah, diantara karya-karya yang pernah penulis jumpai

adalah:

1. Qishasul Ambiya’ karangan Abu al-Fida’ Ismail Bin Katsir4, Ibnu Katsir

cukup luas pemaparannya tentang kisah kaum Tsamud, menjelaskan

dengan menggunakan ayat al-Qur’an dan beberapa hadis, namun kajian

beliau bukan dalam bentuk  komperatif, beliau hanya menceritakan kisah

kaum Tsamud dengan pandangannya dan menguatkan dengan nash serta

mengutip juga sedikit perbedaan tentang asal usul kaum Tsamud, beliau

tidak menghubungkan kisah ini dalam pengambilan hikmah kisah dalam

konteks kekinian, seperti yang akan penulis sajikan.

2. Karya Fatchur Rochman. Ar, dengan judul Kisah-Kisah Nyata Dalam al-

Qur’an5, Dalam buku ini dipaparkan kisah kaum Tsamud dengan

sederhana, diuraikannya beberapa dalil yang diambil dari al-Qur’an saja,

kemudian diterangkan sedikit setelah penulisan ayat itu apa yang

menurut penulis penting untuk diberi penjelasan tentang ayat, kemudian

terakhir akan disajikan beberapa paidah dari kisah.

3. Madza Qaddamal Muslimuna lil ‘Alam Ishamātu al-Muslimīn Fi al-

Hadharah al-Insaniyah karya Raghib as-Sirjani yang diterjemahkan oleh

Sonif dengan judul Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia 6,

sebenarnya sejarawan ini dalam buku karangannya tidak membahas kisah

kaum Tsamud secara rinci dalam satu bab ataupun pasal, namun beliau

menyinggung sedikit ketika membahas peradaban kaum ini dan

menceritakan secara singkat mengenai kisah kaum Tsamud.

Setelah melihat dan mencari beberapa karya para penulis, maka dapat dikatakan

bahwa kajian komperatif yang akan penulis sajikan sangat menarik sekali untuk

4 Abu Al-Fida’ Ismail Bin Katsir, Qishashul Ambiya’, Cet. XVI, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2008)
5 Fatchur Rochman. Ar, Kisah-Kisah Nyata Dalam Al-Qur’an, (Surabaya : Apollo, 1995)
6 Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, (Jakar :, Al-Kautsar, 2011)
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dikaji, karena belum ada dijumpai karya tentang kisah kaum Tsamud secara

muqaran, maka penulis sangat berusaha sekali dalam tulisan ini menghidangkan

dengan sangat menarik dan pembahasan secara mendalam serta memuaskan.

Dari pelacakan menggunakan kitab Mu’jam Mufaharas Fī al-fāzil al-Qur’an

karangan fu’ad Abdul Baqi dengan kata kunci kalimat Tsamud dan Shaleh, maka

dapat disimpulkan bahwa kisah ini terdapat pada 25 surat dalam 37 ayat, dari kalimat

Tsamud sebanyak 21 surat 26 ayat7,  dan dari kalimat Shaleh terdapat pula 4 surat 11

ayat8. Kisah kaum Tsamud ini ada pada surat yang diturunkan di kota Makah tapi

lebih banyak lagi kisah ini kita jumpai dalam surat yang diturunkan di Madinah.

Adapun ayat yang memakai kalimat Tsamud itu adalah Q.S  al-A’raf : 73,  Q.S.

at-Taubah : 70,  Q.S Hud : 61 dan 68, Q.S. Ibrahim : 9, Q.S. al-Isyra’ : 59, Q.S. al-

Haj : 42, Q.S. al-Furqan : 37, Q.S al-Syu’ara : 141, Q.S. al-Naml : 45, Q.S. al-

Ankabut : 38, Q.S. Shad : 13, Q.S. Ghafir : 31, Q.S. Fusilat : 13 dan 17, Q.S. Qaf :

12, Q.S. al-Zariyat : 43, Q.S. al-Najm : 51, Q.S. al-Qamar : 23, Q.S. al-Haaqqah : 4-

5, Q.S. al-Buruj : 18, Q.S al-Fajr : 9, dan Q.S al-Syam : 11. Dan ada juga ayat al-

Qur’an yang berbicara tentang kisah kaum Tsamud ini yang tidak memakai lafaz

Tsamud dan Shaleh, tetapi masih berbicara tentang kaum Tsamud.

Dalam tulisan ini penulis tidak akan mencantumkan semua ayat yang terdapat

dalam tiap-tiap surat yang berbicara tentang kaum Tsamud ini dikarenakan

banyaknya, penulis akan pokus hanya kepada Q.S. al-A’raf : 73-79, tetapi kisah ini

akan tetap lengkap dan menarik dikarenakan sebagian ayat-ayat yang ditinggalkan

hanyalah bersifat pengulangan atau pendukung dari kisah kaum Tsamud, sedangkan

dalam Q.S. al-A’raf : 73-79 sudah berbicara tentang kaum Tsamud secara lengkap,

mulai dari penjelasan diutusnya Shaleh kepada kaum Tsamud sampai kepada

kehancurannya.

Dalam pembahasan ini penulis akan berbicara tentang kisah kaum Tsamud

yang meliputi tentang diutusnya Shaleh kepada kaum Tsamud, nikmat Allah kepada

kaum Tsamud, dan azab Allah atas kaum Tsamud. Disamping itu dalam pembahasan

lainnya akan dibahas juga tentang analisis mengenai persamaan dan perbedaan

Sayyid Qutb dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang

kisah kaum Tsamud serta realisasinya dalam kehidupan sekarang yakni mengenai

7 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mu’jam Al-Mufaharras Li Al-Fâdzil al-Qur’an Al-Karim, (Darul Al-
Hadits, 2001 M) 196-197

8 Ibid., 504-505.
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ingkar nikmat yang digambarkan oleh kaum sombong dan pengingkaran kaum

durhaka ini kepada Rasulnya dan ittiba’ al-Rasul.

Dalam hal ini penulis akan merujuk kepada dua kitab tafsir, yaitu Tafsir Fī

Dzilāl al-Qur’an oleh Sayyid Qutb dan tafsir al-Mishbah oleh Quraish Shihab.

Alasan penulis memilih dua kitab tafsir ini, karena penulis ingin menampakkan

pemahaman atau penafsiran dari dua tokoh tafsir kontemforer ini beserta perbedaan

dan kesamaan pemahaman mereka berdua ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang

berbicara tentang kaum Tsamud, termasuk menarik juga kisah kaum Tsamud dikaji

secara komperatif dikarenakan belum ada kajian yang seperti ini yang penulis

temukan terutama kajian perbandingan antara Sayyid Qutb dan M. Qurais Shihab.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kekeliruan dan sekaligus untuk memudahkan

pemahaman terhadap judul ini, maka penulis akan menegaskan beberapa istilah

yang terdapat didalam judul, anatara lain:

1. Qashash merupakan jamak dari Qishash yang berarti mencari atau

mengikuti jejak, Kisah berarti juga berita yang berurutan. Sedangkan al-

Qishshah berarti  urusan, berita, perkara, dan keadaan. Jadi yang

dimaksud Qashash al-Qur’an adalah pemberitaan al-Qur’an tentang

ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-

peristiwa yang telah terjadi.9

2. Kaum Tsamud, merupakan salah satu suku bangsa Arab terbesar yang

telah punah, mereka adalah keturunan Tsamud Ibn Jatsar bin Iram Ibn

Sâm Ibn Nûh, mereka bermukim disuatu wilayah bernama al-Hijr yaitu

suatu daerah di Hijāz (Saudi Arabia sekarang).10

3. Al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan beribadah

membacanya11.

4. Tafsir Muqaran adalah tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-

bandingkan ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki redaksi berbeda padahal

9 Syaikh Manna’ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Cet. I ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,
2006) 387.

10 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Cet. I, Vol. V (Jakarta : Lentera Hati, 2002) 152.
11 Ahmad Yasin, Muhâdharât Fî ‘Ulum al-Qur’an, Cet. I ( madinah : muassasa, 1993 ) 13Manna’

Khalil Al-Khattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, Cet. III (Bogor : Litera Antar Nusa, 1973) 18.
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isi kandungannya sama atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang

mirip padahal isi kandungannya berlainan12.

5. Tafsir, adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad menjelaskan makna-maknanya serta

mengeluarkan hukum dan hikmahnya.13

6. Fī Dzilāl al-Qur’an, Merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb

serta karyanya yang terpopuler dalam bidang tafsir yang muncul pada

abad ke XX, kitab tafsir yang dimulai penulisannya pada tahun 1952 ini

diselesaikan pada akhir tahun lima puluhan, beliau menulisnya beransur-

ansur juz demi juz yang sebagian besar penulisannya didalam penjara,

jadi kitab tafsir ini ditulis selama sekitar delapan tahun.14

7. Al-Mishbah, kitab tafsir yang disusun oleh seorang mufasir Indonesia

yang berasal dari Rappang suatu daerah yang terletak di Sulawesi

Selatan, beliau menyusun kitab tafsir ini lengkap ketiga puluh juz, kitab

tafsir yang bercorakkan al-Adabi wa al-Ijtima’i atau sosial

kemasyarakatan ini terdiri dari 15 jilid yang dicetak di Jakarta oleh

pustaka Lentera Hati pada tahun 2002, kitab ini dicetak ulang juga pada

tahun 2007 dan 2008.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metodologi

Penelitian ini termasuk salah satu bentuk penelitian kepustakaan (library

Research) yaitu suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai

literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yakni tentang

kisah kaum Tsamud dalam al-Qur’an dengan pendekatan metode muqaran

(Perbandingan). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan

metode tafsir secara komperatif15. Adapun langkah-langkah yang ditempuh

adalah sebagai berikut:

12 . Muhammmad Suma, Ulumul Qur’an, Cet. I, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013 ) 383
13 Imam al-Dzarkasi, al-Burhan Fi ‘Ulum al-Qur’an, Juz. I ( Berut : Darl al-Ma’rifah, ) 13. Lihat juga

Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, Cet, XIV, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2011)
457.

14 Sayyid Qutb, Tassir Fî Dzilâl al-Qur’an Cet. I, Jil. I, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2003) 13-14.
15 Muhammmad Suma, Ulumul Qur’an, Cet. I, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013 ) 383
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a. Menulusuri ayat-ayat yang menceritakan tentang kaum Tsamud dalam

al-Qur’an sebagai tema sentral.

b. Mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur’an yang mengisahkan tentang kaum

Tsamud.

c. Penulis akan mengalihkan kebahasa Indonesia semua sumber-sumber

yang berbahasa asing.

d. Mengkaji secara ilmia seluruh data yang telah diperoleh dengan

menggunakan perangkat-perangkat tafsir komperatif.

e. Menarik kesimpulan berdasarkan semua data dan fakta yang telah

diteliti.

1.6.2 Sumber

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori,

pertama data primer dan ke dua data sekunder. data primernya adalah al-

Qur’an dan dua kitab tafsir, yakni, Tafsir Fī Dzilāl al-Qur’an oleh Sayyid Qutb

dan Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekundernya

adalah literatur-literatur yang berbicara secara relevan dengan pembahasan

kaum Tsamud, baik dari buku ‘ulumul Qur’an, buku-buku sejarah, serta buku-

buku lain yang menunjang penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini

adalah sebagi berikut:

a. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan

yang membahas tentang kisah kaum Tsamud.

b. Menelusuri ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan kisah kaum

Tsamud dengan pelacakan menggunakan Mu’jam al-Mufaharas Li al-

Fāzil al-Qur’an karangan Fu’ad Abdul Baqi dan maktabah syamilah

serta melihat juga ayat-ayat lain yang berbicara tentang kaum Tsamud

dari buku-buku yang membahas kisah dua puluh lima Nabi dan buku-

buku lainnya.

c. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

d. Memadukan berbagai sumber yang telah diperoleh, baik dengan cara

mengutip dan lain-lain
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1.6.4 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan metode

tafsir secara komperatif16. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah

sebagai berikut:

a. Menulusuri ayat-ayat yang menceritakan tentang kaum Tsamud dalam

al-Qur’an sebagai tema sentral.

b. Mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur’an yang mengisahkan tentang kaum

Tsamud.

c. Penulis akan mengalihkan kebahasa Indonesia semua sumber-sumber

yang berbahasa asing.

d. Mengkaji secara ilmia seluruh data yang telah diperoleh dengan

menggunakan perangkat-perangkat tafsir komperatif.

e. Menarik kesimpulan berdasarkan semua data dan fakta yang telah

diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Merupakan pendahuluan mencakup latar belakang, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab 2 : Berisikan tinjauan umum tentang kisah al-Qur’an yang meliputi

definisi kisah al-Qur’an secara etimologi dan terminologi, bentuk-bentuknya,

manfaatnya, hikmah pengulangan kisah, dan hubungan kisah dengan israiliyat.

Bab 3 : Membahas  tentang tafsir kisah kaum Tsamud menurut Sayyid

Qutb dalam tafsir Fī Dzilāl al-Qur’an dan Quraish Shihab dalam tafsir al-

Mishbah yang masing-masing pembahasan dalam sub babnya terdiri dari Allah

mengutus Shaleh kepada kaum Tsamud, Allah memberikan nikmat yang

melimpah kepada kaum Tsamud, dan azab Allah atas kaum Tsamud.

Bab 4 : Pembahasannya tentang realisasi kisah kaum Tsamud dalam

kehidupan, yang mencakup tentang persamaan dan perbedaan pemahaman

dalam penafsiran ayat-ayat tentang kisah kaum Tsamud antara Sayyid Qutb
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dan Quraish dan keterangan tentang ingkar nikmat Allah dan ittiba’ Rasul

dalam kehidupan.

Bab 5 : Sebagai bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil

penelitian serta saran-saran dan pada akhir penelitian disajikan daftar pustaka

yang memuat berbagai referensi yang digunakan peneliti dalam penulisan

laporan penelitian.

1.8 Mamfaat Penelitian

Mamfaat penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini merupakan langkah awal secara teoritis dalam mengkaji al-Qur’an

secara komperatif dan sebagai upaya untuk mengembangkan kajian terhadap al-

Qur’an.

2. Memberikan pemahaman dan melihatkan juga perbedaan dan kesamaan

Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab dalam memandang  ayat-ayat yang

menceritakan tentang kisah kaum Tsamud.

3. Sebagai sumbangsi pemikiran serta pemberian gambaran yang utuh dan

menyeluruh tentang penafsiran atas ayat-ayat yang menceritakan tentang

kaum Tsamud, sehingga diharapkan mampu menambah wawasan dan

menjadi pelajaran bagi manusia semua khususnya umat Islam, serta sebagai

persyaratan untuk memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ushuluddin, UIN

SUSKA RIAU.


