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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’ān adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada

Rasulullah SAW, sebagai pedoman bagi setiap muslim, serta penyempurnaan

terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan hukum-hukumnya berlaku bagi orang yang

hadir maupun tidak, saat al-Qur’ān diturunkan.

Al-Qur’ān memperkenalkan dirinya antara lain sebagai petunjuk bagi

manusia, agar ia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Kitab suci ini

menempatkan posisi sebagai sentral, bukan saja dalam perkembangan ilmu-ilmu

keislaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu gerakan-gerakan umat

Islam sepanjang masa. Untuk itu, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’ān perlu

dilakukan antara lain melalui penafsiran.1

Dan di dalam kitab petunjuk inilah Allah menerangkan jalan kebahagiaan

dan kesejahteraan, juga faktor-faktor kebinasaan dan kesengsaraan manusia.

Hubungan baik kekeluargaan dan kemasyarakatan, masalah-masalah hukum dan

akhlak, keperluan-keperluan jiwa dan raga, tugas-tugas individu dan sosial, adat

istiadat yang benar dan menyimpang di dalam masyarakat.

1 Said Agil Husin al-Munawwar, Al-Qur’ān Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki,
(Jakarta : Ciputat Press, 2003), hlm. 61.
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Manusia tidak akan cukup dan tidak akan mampu membedakan antara

kebaikan dan keburukan jika hanya semata-mata menggunakan akal. Di balik

alam nyata ini, terdapat banyak perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin dapat

diketahui manusia kecuali melalui wahyu dan lewat syari’at, seperti keimanan

kepada Allah dan sifat-sifat-Nya yang luhur, keimanan kepada para malaikat,

kebangkitan dari kubur menghadapi pengadilan tuhan dan lain sebagainya. Karena

semua itulah kebijaksanaan dan belas kasih-Nya, Allah SWT mengutus para rasul

kepada umat manusia untuk memimpin dan membimbing mereka, sekaligus

sebagai contoh teladan dan panutan, agar mereka tidak beralasan dan berhujjah

dihadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti.2

Dalam memahami ayat-ayat al-Qur’ān umat Islam sering menemukan

kesulitan. Hal ini terjadi karena adanya ayat-ayat tertentu yang sulit dimengerti

maksud dan kandungan ayat tersebut. Maka disini lah fungsi tafsīr sebagai kunci

untuk membawa gudang simpanan yang tertimbun dalam al-Qur’ān. Guna

memahami, menjelaskan, dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di

dalamnya.

Orang-orang yang bingung dalam kegelapan dan buta dalam kebathilan,

serta berada dalam keadaan bimbang adalah tidak sama. Diantara mereka adalah

para pemimpin, para kepala/tokoh masyarakat. Oleh karena itu Allah berfirman:

2Muhammad Ali Ash-Shabuni, An-Nubuwwah wal Anbiya’, diterjemahkan As’ad Yasin,
Membela Nabi,(Jakarta : Gema Insani Press , 1992), hlm. 11.
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“Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang
jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri
sendiri tanpa menyadarinya.”(Al-An‘ām[6] : 123).3

Para mufassir berbeda-beda dalam menafsirkan lafazhmakar dalam ayat

ini, As-Sa’di menafsirkan kata لِیَْمُكُرْوا فِْیَھا (agar mereka melakukan tipu daya

dalam negeri itu), yaitu dengan tipuan dan seruan kepada jalan setan, memusuhi

para Rasul dan pengikut-pengikut dengan ucapan dan perbuatan. 4

SedangkanHamka menafsirkan karena hendak melakukan tipu daya di ,لِیَْمُكُرْوا فِْیَھا

dalamnya, yaitu di dalam negeri itu. Karena lafazhیَْمُكُرواialah jama’ dari مكر yang

artinya “tipu daya”.

Dan menurut Hasbi ash-Shiddieqy tipu daya yang dimaksud dalam ayat ini

adalah seruan (bisikan) dan ajakan kepada perbuatan sesat5. Sedangkan dalam

terjemah al-mishbah al-munir fi tahdzīb ibnu katsīr, yang diringkas oleh Syaikh

Syafiurrahman al-Mubarakfury, mengatakan bahwa tipu daya yang dimaksud

3Departemen Agama, Al-Qur’ān  dan Terjemahnya, (Bandung : Syamil Cipta Media,
2005), (selanjutnya penulis tidak mencantumkan footnote dalam ayat-ayat al-Qur’ān , karena
penulis mengambil dari al-Qur’ān yang sama).

4Muhammad Iqbal, dkk, terj.Tafsīr  As-Sa’di ,jilid. II ,(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر المنان)
(Jakarta : Pustaka Shafira, 2007), hlm. 541.

5Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd An-Nūr, jilid II, (Semarang
: Pustaka Rizki Putra, 2000),  hlm. 1304.
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dalam ayat ini adalah propoganda kesesatan yang dilakukan sedemikian rupa baik

dengan ucapan maupun dengan perbuatan.6

Adanya perbedaan penafsiran dalam al-Qur’ān dipengaruhi oleh aliran

dan faham mufassir itu sendiri, sehingga tidak heran jika kita sering menemukan

tafsīr yang cenderung Fiqih, ‘Ilmī, Falsafī, Lughawī, Shufi, dan Adab al-Ijtima’ī,

dan pendekatan yang dipergunakan pun berbeda-beda.Pendekatan yang digunakan

para mufassir  tidak akan terlepas dari pendekat bi al-riwayat atau sering disebut

dengan bi al-ma’tsūr, yakni menafsirkan al-Qur’ān dengan menggunakan

penjelasan-penjelasan al-Qur’ān itu sendiri, Hadīts/Sunnah Nabi, atau riwayat-

riwayat yang bersumber dari shahābat dan tabi‘īn. Dan pendekatan yang

digunakan mufassir dalam menafsirkan al-Qur’ān,yang kedua adalah pendekatan

dengan bi ar-ra’yi, yakni suatu penafsiran dengan menggunakan pemikiran atau

ijtihad.7

Ayat-ayat tentang makar tersebar dalam berbagai sūrah dan berbagai

derivasi (turunan kata) nya. Kata makar dalam al-Qur’ān terulang sebanyak 43

kali, terdapat 23 ayat dalam 14 sūrah8. Diantaranya sebagai berikut:

1. Makara /مكر, terdapat dalamsūrahAli Imrān [3] : 54, Ar-Ra‘du [13] :

42, An-Nahl [16] : 26.

2. Makartumūhu / terdapat dalamsūrahAl-A‘rāf ,مكرتموه [7] : 123.

6Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfury, terj. Al-Misbah al-Munīr fī Tahdzīb Tafsīr Ibnu
Katsīr, jilid. III, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, (Bandung : Sygma Creative Media Corp,
2012), hlm. 253.

7Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’ān , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2002),   hlm. 46.

8Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufahrās li al-Fāzh al-Qur’ān  al-Karīm,
jilid. (Kairo: Dār al-Hadits,1364/ 2007), hlm. 671.
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3. Makarnā / ,مكرنا terdapat dalam sūrah An-Naml [27] : 50.

4. Makarū/ امكرو , terdapat dalam sūrah Ali Imrān [3] : 54, Ibrāhīm [14] :

46, An-Nahl [16] : 45, An-Naml [27] : 50, Al-Mu’min [40] : 45, Nūh

[71] : 22.

5. Tamkurūna / ,تمكرون terdapat sūrahYūnus [10] : 21.

6. Yamkuru /یمكر, terdapat dalamsūrah Al-Anfāl [8] : 30 yang diulang 2

kali dalam ayat tersebut.

7. Liyamkurū/ terdapat dalamsūrah,لیمكروا Al-An‘ām [6] : 123.

8. Yamkurūna یمكرون/ , terdapat dalam sūrah Al-An‘ām [6] : 123-124, Al-

Anfāl [8] : 30, Yūsuf [12] : 102, An-Nahl [16] : 127, An-Naml [27] :

70, Fāthir [35] : 10.

9. Makrun, makra, makru / ُمكٌر، مكَر، مكر , terdapat dalam sūrah Al-A‘rāf

[7] : 99 diulang 2 kali dalam ayat tersebut, Al-A‘rāf [7] : 123, Yūnus

[10] : 21, Ar-Ra‘du [13] : 42, Saba’ [34] : 33, Fāthir [35] : 10, 43

diulang 2 kali dalam ayat 43.

10. Makran / مكرا , terdapat dalam sūrah Yūnus [10] : 21, An-Naml [27] :

50 diulang 2 kali dalam ayat ini, Nūh [71] : 22.

11. Makrahum,makruhum, makrihim / َمْكَرُھْم، مكُرُھْم، مكِرِھمْ  , terdapat dalam

sūrah Ar-Ra‘du [13] : 33, Ibrāhīm [14] : 46 diulang sebanyak 3 kali

dalam ayat ini, An-Naml [27] : 51.

12. Bimakrihinna terdapat dalamsūrah ,بمكرھن/ Yūsuf [12] : 31.

13. Al-mākirīn(a) / terdapat dalamsūrah ,الماكرین Ali Imrān [3] : 54, Al-

Anfāl [8] : 30.
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Secara bahasa (etimologi) kata makar berasal dari bahasa Arab yang asal

katanya makara-yamkuru-makran yang artinya tipu daya/tipu muslihat atau

rencana jahat. Sedangkan menurut istilahIslam makar adalahsuatu tipu daya yang

dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu untuk menghancurkan

kebenaran.Dan istilahmakar juga sudah dipakai dalam bahasa hukum di

Indonesia, yaitu sebagai tindakan pidana yang bermaksud jahat.

Menurut Quraish Shihab makar berarti mengalihkan pihak lain dari apa

yang dia kehendaki dengan cara tersembunyi/tipu daya.9Dan makar ini dipakai

untuk memalingkan orang dari yang benar kepada yang salah, dari yang baik

kepada yang jahat.

Oleh karena itu, mengapa peringatan al-Qur’ān dan seruannya terus

menerus kepada manusia adalah agar manusia harus berjuang melawan tipu daya

setan (Qs. An-Nisa’:76,118-120).10 Disini harus dicatat bahwa walaupun setan

datang menghadang setiap arah, namun tipu daya tidak akan berhasil terhadap

manusia yang benar-benar bertaqwa. Yakni orang yang senantiasa berjaga-berjaga

terhadap bahaya moral, sehingga ia tidak terlena di dalam kejahatan dan segera

menyadari tipu daya tersebut.

Hal ini disebabkan karena kebanyakan penduduk bumi ini sesat dan

mengikuti sangkaan dan dugaan belaka. Juga banyak diantara mereka yang

menyesatkan orang lain dengan keinginan-keinginan nafsu tanpa ilmu. Disamping

9Quraish Shihab, Tafsīr  al-Misbah , Volume 10, (Jakarta :  Lentera Hati, 2002), hlm.
238.

10Baikuni, N.A, dkk, Indek Al-Qur’ān (Cara Mencari Ayat-Ayat Al-Qur’ān ), (Surabaya :
Akola, 1995), hlm. 333.
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itu, setan-setan diantara mereka yaitu orang-orang yang menentang perintah

Allah, membisikkan kepada sekutu mereka untuk mendebat orang mu’min supaya

mereka pun ikut sesat.Dan orang-orang kāfir menganggap perbuatan yang mereka

lakukan itubaik karena setan selalu menghiasi apa yang mereka lakukan. Oleh

karena itu, mereka tenggelam dalam kegelapan dan mencintai kegelapan tersebut,

maka terjerumuslah mereka dalam keraguan dan kebimbangan untuk selama-

lamanya.11

Dengan demikian, jejak setan itu berarti setiap kejahatan yang dilakukan

manusia baik yang berupa korupsi, perang, dan segala bentuk kejahatan lainnya.

Sehingga dapat dikatakan apabila satu bangsa berada dijalan yang salah dan tidak

dapat membedakan antara yang benar dan salah, maka bangsa tersebut tidak akan

dapat menemukan cita-cita nya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih

jauh tentang maknaMakardalam Al-Qur’ānsebagai salah satu syarat dalam

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Tafsīr Hadīts, Fakultas

Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan kajian ini

diberi judul “MAKNA MAKAR DALAM AL-QUR’ĀN (STUDI

KOMPERATIF ANTARA TAFSĪR IBNU KATSĪR DAN AL-MARĀGHĪ

DAN AL-AZHAR)”.

11Ahmad Musthafa Al-Marāghī, terj.Tafsīr Al-Marāghī, juz. VIII, diterjemahkan oleh  K.
Anshori Umar Sitanggal, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394H/1974), hlm. 31.
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Adapun alasan penulis memilih ketiga kitab tafsīr tersebut disamping

mudah dipahami adalah karena, penulis ingin mengungkap bagaimana pandangan

ulama tafsīr klasik sepertiTafsīr Ibnu Katsīr yang sebagaimana diketahui bahwa

tafsīr ini menafsirkan ayat secara bi al-ma’tsur serta menjelaskan ayat-ayat al-

Qur’ān dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Dan Tafsīr Ibnu

Katsīr merupakan tafsīr yang banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang

bersesuaian maknanya,kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadīts-

hadīts marfu’ yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsīr kan, menjelaskan apa

yang menjadi dalil dari ayat tersebut.

Dan juga ingin mengungkap bagaimana pandangan ulama

tafsīrkontemporertentang makna makar sepertiTafsīr Al-Marāghī, danTafsīrAl-

Azhar sebagaimana diketahui bahwa di dalam Tafsīr Al-Marāghī beliau mula-

mula menafsirkan ayat secara lafzhī atau memaknai kalimat-kalimat yang sulit

dan asing yang kemudian dijelaskan secara ijmalī. Sedangkan di dalam TafsīrAl-

Azhar, Hamka mengutip beberapa pendapat para Ulama mengenai maksud kata

atau permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, beliau menjelaskan

pemikirannya berdasarkan pemikiran Ulama tersebut. Kedua Tafsīrini sama-sama

memakai  corak tafsīr adab al-ijtima‘ī, yang membedakan hanya waktu dan

tempat antara kedua mufassir tersebut.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan ini, tentunya penulis mempunyai alasan mengapa judul

tersebut diangkat dalam suatu pembahasan, oleh karena itu, penulis mencoba

menjelaskan alasan yang mendasari penulisan tersebut:

a. Setelah ditinjau dalam kitab-kitab Tafsīr, ternyata mufassir berbeda-

beda dalam menafsirkan lafazhmakar, sehingga penulis berinisiatif

untuk mengungkap makna makar dalam al-Qur’ān.

b. Sepengetahuan penulis, kajian tentang “Makna Makar dalam Al-

Qur’ān” belum pernah ada yang membahasnya, khususnya di jurusan

Tafsīr Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, sehingga penulis tertarik untuk

mengkajinya.

Dengan alasan tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk

mengangkat pembahasan ini karena penelitian ini sangat menarik bagi penulis

dalam rangka memahami ayat-ayat al-Qur’ān lebih mendalam.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Ayat-ayat al-Qur’āntentang makar tersebar dalam berbagai sūrah dan

berbagai derivasi (turunan katanya). Kata makar dalam al-Qur’ān terulang

sebanyak 43 kali, terdapat 23 ayat dalam 14 sūrah.12Akan tetapi, penulis hanya

mengambil 5 ayat dalam 5 sūrah, karena kelima ayat yang akan dibahas ini

12Muhammad Fuad Abd al-Baqi, loc.cit.
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mempunyai makna yang berbeda-beda. Adapun ayat-ayat yang dibatasi dalam

skripsi ini, yaitu: Qs. Al-An‘ām [6] : 123, Qs Al-A‘rāf [7] : 99,  Qs. Al-Anfāl [8] :

30, Qs. Yūnus [10]  : 21, Qs. Fāthir [35]: 10.

b. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

- Apa makna makardi dalam al-Qur’ān?

- Siapa pelaku makar di dalam al-Qur’ān?

- Apa persamaan dan perbedaan makna makar di dalam al-Qur’ān menurut

Ibnu Katsīr, al-Marāghī, dan Hamka?

D. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Adapun tujuan dalam kajian ini adalah:

- Untuk mengetahui makna makar di dalam al-Qur’ān.

- Untuk mengetahui pelaku makar di dalam al-Qur’ān.

- Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan makna makar di dalam al-

Qur’ān menurut Ibnu Katsīr, al-Marāghī dan Hamka.

b. Kegunaan

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, tentang makna ayat-ayat

yang mengandung lafazh makar. Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu

solusi dan jawaban bagi siapa saja yang membutuhkan informasi atau bertanya
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tentang makna makar dalam al-Qur’ān. Dan kegunaan lainnya adalah sebagai

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin pada Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman di dalam memahami judul ini, penulis

merasa perlu untuk menguraikan judul ini secara detail/terperinci. Dari kalimat

judul ini dibagi menjadi dua suku kata, antara lain:

1. Makna, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata makna

adalah arti/pengertian yang diberikan pada suatu pembahasan, atau

maksud dari suatu kata.13

2. Makar, berarti aksi buruk, tipu daya atau tipu muslihat.14

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah

pengertian tipu daya/memperdaya di dalam al-Qur’ān.

F. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa kajian

penelitian ini menitikberatkan pada maknamakardi dalam Al-Qur’ān. Maka

sepengetahuan penulis belum ada kajian ilmiah yang mengkajinya secara khusus,

apalagi kajian yang cenderung pada pengkajian masalah Tafsīr.Dalam kajian ini,

13Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : Widya
Karya, 2011), hlm. 306.

14Ibid.
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penulis melihat dan meninjau beberapa para referensi/buku/tafsīr yang mengkaji

tentang makar.

Diantaranya, buku Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur’ān,yang disusun

oleh Ahzami Samiun Jazuli, di dalam buku ini beliau menulis tentang sifat orang

kafir di dunia salah satunya yaitu membuat makar, dan beliau mengatakan bahwa

makar ini adalah perbuatan yang membahayakan seseorang dalam bentuk yang

tersembunyi atau berbuat bahaya dengan bentuk perbuatan bermanfaat.

Dalam buku As-Sunnah al-Ilahiyah fi al-Umam wa al-Jama’ah wa al-

Afrad, yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, dan buku ini diterjemahkan

ke dalam Bahasa Indonesia yang berjudul ”Sunnatullah (dalam berbagai aspek

kehidupan) oleh penerjemah Asep Muhidin. Di dalam buku ini, dijelaskan bahwa

defenisi makar yang lebih mendekati kebenaran adalah rencana tersembunyi yang

teguh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pembuat makar itu kepada

sasarannya dengan cara yang tidak disangka-sangka.

Dan dalam buku Khotbah Jum’at Aktual, yang disusun oleh Effendi

Zarkasi, di dalam buku ini dijelaskan bahwa makar adalah suatu tipu daya yang

dilakukan orang-orang kāfir atau kelompok tertentu untuk menghancurkan

kebenaran, dan tipu daya daya ini bisa dilakukan dengan cara menyebarkan isu

atau fitnah.

Dan juga dalam sebuah penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Siti

Nurul Inayah pada tahun 2011, jurusan Tafsīr Hadīts UIN Syarif Hidayatullah

(Jakarta), yang berjudul Penafsīran Hamka Tentang Ayat-ayat Yang Mengandung
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Lafazh Makar, di dalam penelitian ini beliauhanya memfokuskan pada satu

mufassir yaitu Hamka.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sama dengan penelitian diatas, sebab

penelitian ini menitik beratkan pada tiga mufassir, yaitu Ibnu Katsīr, al-Marāghī,

dan Hamka. Juga membandingkan pandangan mufassir yang satu dengan yang

lainnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakankepustakaan (library research)

yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis

muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber

data primer maupun sekunder.15 Dan metode penafsiran yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode tafsīr komperatif atau muqāran. Yakni, suatu metode

tafsīr al-Qur’ān yang membandingkan ayat al-Qur’ānyang satu dengan yang

lainnya dan juga membandingkan pendapat antara mufassir dengan mufassir

lainnya menyangkut penafsiran al-Qur’ān.16

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka untuk melaksanakan penelitian

ini penulis menggunakan dan menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sumber  Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi dua

kategori, yaitu data primer dan sekunder. Penggunaan data primer

15Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset , 1994), hlm. 3.
16Ali Akbar, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsīr, (Pekanbaru : Yayasan Pusaka Riau,

2010), hlm. 89
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merujuk pada al-Qur’ān, kitab Tafsīr al-Azhar, Tafsīr Ibnu

KatsīrTafsīr al-Marāghī. Sedangkan penggunaan data sekunder

peneliti merujuk padakitab tafsīr lainnya sepertial-Misbah, serta buku-

buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan buku-buku

lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan

tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif.

Sehingga, menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan

lengkap terkait dengan pembahasan ini, serta disertai dengan

keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku  yang relevan.

3. Teknik Analisa Data

Setelah terkumpul, dipelajari atau dianalisa dengan upaya untuk

mengkaji, memahami dan memaparkan dengan jelas sekaligus

mengambil satu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Bahasan dalam penelitian ini dibagi atas lima bab, setiap bab terdiri dari

beberapa sub yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan serta

mempelajarinya, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memaparkan Latar Belakang, Alasan Pemilihan

Judul, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, PenegasanIstilah, TinjauanPustaka, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.
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BAB II Sejarah singkat Ibnu Katsīr, Al-Marāghī, Hamka, dalam bab ini akan

dipaparkan biografi,pendidikan, guru dan muridnya, karya-

karyamufassir.

BAB III Tinjauan Umum tentang Makar, dalam bab ini akan dipaparkan

pengertian makar, sebab-sebab makar, pelaku makar,bentuk-bentuk

makar, akibat makar dancara menghadapi makar.

BAB IV Analisa, pada bab ini akan dipaparkan makna makar di dalam al-

Qur’ān menurut ketiga mufassir.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran
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