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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melihat penafsiran dari kisah kaum Tsamud oleh Sayyid Qutb

dan Quraish Shihab dalam masing-masing kitab tafsirnya, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kaum Tsamud adalah salah satu suku bangsa arab terbesar yang telah

punah, mereka tinggal dikampung Al-Hijr suatu daerah di Hijaz.

Sebagian umat ini dihancurkan karena mereka ingkar kepada nikmat

Allah yang akhirnya mereka syirik serta tidak taat kepada perintah Allah

dan Rasul-Nya, demikian penjelasan Sayyid Qutb dan Quraish Shihab.

Tetapi Sayyi Qutb dan Quraish berbeda dalam memahami ayat tertentu

dalam kisah kaum Tsamud ini, diantaranya Quraish memasukkan cerita

Israiliyat ketika menafsirkan ayat tentang unta Allah sedangkan Sayyid

Qutb tidak. Sayyid Qutb lebih condong kepada pengambilan hukum

sejarah dan Quraish condong kepada pengambilan hikmah dari suatu

kisah, hal ini mungkin dikarenakan latar belakang penulis tafsir mereka

yang berbeda, al-Mishbah ditulis untuk masyarakat umum Indonesia

khususnya yang kurang paham bahasa arab dan hikmah dalam suatu ayat

sedangkan fî Dzilâl al-Qur’an ditulis untuk masyarakat umum dan

khususnya tertuju kepada masyarakat arab untuk membimbing mereka

dengan ajaran al-Qur’an ketika situasi masyarakat dengan pemerintah

tidak baik pada saat penulisan tafsir itu.

2. Setelah mengkaji serta menganalisa kisah kaum Tsamud ini, maka dapat

diambil pelajaran bahwa kufur nikmat bisa mengantarkan kepada

kemusyrikan kemudian melahirkan sikap melawan ayat-ayat Allah dan

tidak mentaati Rasul-Nya yang titik akhirnya adalah kehancuran akibat

azab Allah sebagaimana halnya kaum Tsamud.

Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar manusia melakukan amar

makruf nahi mungkar agar tidak terulang lagi kepada umat ini apa yang

telah ditimpakan kepada umat terdahulu yang musnah akibat ula mereka

sendiri.
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5.2 Saran

Ketika melakukan kajian muqaran haruslah berhati-hati menganalisisnya

untuk mengambil suatu kesimpulan, haruslah melihat semua bagian dari

penafsiran masing-masing mufasir ketika memahami ayat-ayat yang dikaji.

Dalam menentukan persamaan dan perbedaan pemahaman dalam

penafsiran ayat, hendaknya memperhatikan munasabah ayat dan suratnya,

melihat seluruh ayat yang berbicara tentang topik yang dikaji, melihat riwayat

yang digunakan untuk menjelaskan ayat, melihat cerita Israiliyyat karena

sangat berpengaruhnya kepada pengambilan suatu hukum, dan melihat

penafsiran dari kitab-kitab tafsir lain untuk keberhati-hatian supaya

mendapatkan hasil yang benar.

Penulis menyadari sekali bahwasannya tulisan yang sederhana ini masih

banyak terdapat kekurangan, semuanya itu dikarenakan keterbatasan ilmu yang

penulis miliki. Oleh karena itu saran beserta kritikan yang bersipat membangun

demi kesempurnaan tulisan ini sangat penulis butuhkan.


