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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an adalah kalam (firman) Allah yang sekaligus merupakan

mu’jizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab,

yang sampai kepada umat manusia dengan cara al-tawatur (langsung dari

Nabi Muhammad SAW kepada orang banyak), yang kemudian termaktub

dalam bentuk mashaf, di mulai dari surah al-Fatihah dan di tutup dengan surah

al-Nas dan membacanya adalah ibadah.

Al-Qur’an menegaskan kepada umat manusia untuk memperhatikan

ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Karena, di samping dapat

mengantarkan pada keyakinan dan kebenaran Ilahi, ia juga dapat memberikan

alternatife baru melalui pengintegrasian dengan perkembangan situasi dan

kondisi masyarakat. Tentunya, dengan tidak mengorbankan prinsip pokok dan

mengabaikan ajaran yang tidak termasuk dalam wilayah ijtihad.1

Selain itu, mempelajari dan mengkaji kitab suci al-Qur’an, akan

mendorong kita untuk terus menyelami kedalaman dan menemukan

keagungan mukjizatnya. Ditambah lagi jika kita mencermati ayat-ayatnya,

maka semakin diketahui bahwa ia merupakan kitab yang terjaga ke

ontetikannya, redaksi dan susunan bahasa, serta kanduangan maknanya, yang

semunya  senantiasa dalam penjagaan dan lindungan dari Allah SWT.2

1.Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’ān (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 100
2 Ali Akbar, Membalik Sejarah Pengumpulan dan Penulisan al-Qur’an, Jurnal

Ushuluddin Vol. XII No 1 (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2008), hlm. 18
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Al-Qur’an al-Karim diturunkan sebagai mukjizat agung Rasulullah

SAW, sebagai petunjuk bagi manusia keluar dari kesesatan kepada kebenaran,

dari kegelapan menuju cahaya yang menyuluh kebenaran. Kitab agung ini

menempatkan posisi sebagai sentral, bukan saja dalam ilmu-ilmu

perkembangan keislaman, tetapi juga merupakan inspirasi, panduan dan

gerakan-gerakan umat islam sepanjang zaman. Untuk itu, pemahaman

terhadap  ayat-ayat al-Qur’an perlu dilakukan antaralain adalah melalui

penafsiran yang dipahami dengan jelas.3

Penafsiran al-Qur’an terus berkembang mengikuti perkembangan

zaman sehingga mendapat tempat pula bagi para ulama dan cendikiawan

muslim sesudahnya, di antara mereka yang terkenal adalah al-Thabari,

Jamaluddin al-Sayuti, Rasyid Ridha dan sebagainya.

Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an sebenarnya telah di mulai

pada masa Nabi SAW. Dan beliaulah yang menjelaskan makna yang

terkandung dalam kitab Allah. Sewaktu Nabi SAW hidup, segala persoalan

yang tidak jelas akan di tanya oleh para sahabat secara langsung kepada beliau

namun setelah Nabi SAW wafat, para sahabat terpaksa melakukan ijtihad

untuk memahami ayat al-Qur’an yang belum jelas pemahamannya, antara lain

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lainnya.4.

Orang Arab pada zaman jahiliyah memberi penghormatan pada

rajanya dengan mengatakan “An’im shabahan “atau“ An’im

3 Said Agil Husin al-Munawar, M.A, al-Qur’an membangun Tradisi Keselamatan Hakiki,
(Jakarta,Ciputat Perss 2003), hlm. 61

4 Thameem Ushama, Metodologi Tafsir al-Qur’an Kajian Kritis, Objek dan Koprehensif,
( Jakarta: Riora, 2000) hlm.75
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masa’an”(selamat pagi atau selamat sore), sedangkan salam penghormatan

terhadap sesama, menggunakan ungkapan hayyakallah dan terkadang

ditambah menjadi hayyakallah wa bayyaka (semoga Allah memanjangkan

usiamu dan menyiapkan tempat yang baik bagimu). Semua itu, bertujuan agar

mereka memperoleh kenikmatan dan kelenggangan hidup. Oleh karenanya,

salam itu di sebut tahiyyat, bentuk taf’ilah dari kata hayat, seperti kata

takrimah dari kata karamah. Namun, dua hurup yang sama di-idghamkan,

sehingga menjadi tahiyyat .

Setelah Islam datang, salam penghormatan yang mereka ketahui pada

zaman Jahiliah itu diganti dengan ungkapan Assalamu’alaikum dan

selanjutnya ungkapan ini disyariatkan bagi umat islam untuk menghormati

satu sama lain.

Mereka dianjurkan untuk menyebarkan, membiasakan, dan

mengucapkan kepada siapa saja, baik orang yang telah dikenal maupun belum.

Di samping itu, salam ini merupakan salam yang paling utama dari semua

bentuk salam yang sifatnya mustahil atau dusta, seperti ungkapan “ semoga

anda hidup seribu tahun” atau ungkapan yang memiliki makna sempit “

selamat pagi” atau juga tindakan yang tidak pantas dilakukan kecuali kepada

allah, seperti bersujud.

Sementara itu, penghormatan dengan salam lebih utama dari bentuk-

bentuk salam yang lain. Sebab, salam ini mengandung dua makna, pertama,

berzikir kepada Allah kedua, sipemberi salam memohon keselamatan serta

berlindung kepada Allah dengan memberi salam.5

5Magdy shehab, kemukjizatan al-Qur’an dan Sunnah, ( Jakarta : Naylal Moon, 2011)
hlm.74
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Sebagaimana yang dituturkan dari Abu Umarah Al-Bara’ bin ‘Azib r.a

berkata: Rasulullah Saw. Menyuruh kami melaksanakan tujuh macam

perbuatan, yaitu menjenguk orang sakit, mengiringkan jenazah, mendo’akan

orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang

teraniaya, menyebarluaskan salam, dan menempati sumpah. (Muttafaqah

Alaih. Lafza ini tercantum dalam salah satu riwayat AL-Bukhari).6

Dalam al-Qur’an terdapat kata As-Salam yang sering terulang dalam

al-Qur’an, kata As-Salam adalah salah satu dari al-Asma’ Al-Husna (nama-

nama Allah yang indah) yang artinya sejahterah dan keselamatan. Makna

salam menurut al-Ghazali, adalah keterhindaran zat Allah dari segala aib,

keterhindaran sifatNya dari segala kekurangan, dan keterhindaran

perbuatanNya dari segala kejahatan dan keburukan , dengan demikian, tiada

keselamatan keterhindaran dari keburukan dan aib yang terdapat di dunia

kecuali merujuk kepadaNya dan bersumber dariNya. .7

Kata salima memiliki banyak arti, sesuai dengan perbedaan bentuk

hurupnya. Sallama berarti “mengucapkan salam penghormatan kepada orang

lain “, sebagai mana halnya juga bermkana  tunduk dan patuh  Ia juga

bermakna “ menyelamatkan “.

Lafal sallama dalam pengertian mengucap salam terdapat pada ayat

berikut :(Q.S an-Nur 24:27 )

6 Imam Al-Nawawi, Mutiara Riyadhushalihin,(  Bandung : PT Mizan pustaka, 2009)
hlm.505

7Ahsin w.Al-Hafiz, M,A, Kamus Ilmu Al-Qur’an,( Jakarta: Amzah, 2005) hlm.264
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Artinya : “Hai orang –orang yang beriman, jangnlah kamu memasuki
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan
mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih
baik bagimu agar kamu selalu selalu ingat “. ( Q.S an-Nur 24:27 )

Dalam tafsir Al-Azhar di terangkan bahwa orang-orang mukmin

dilarang memasuki perkaranagn rumah orang kalau yang punya tidak izin.

Rumah adalah tempat menyimpan rahasia kerumahtanggaan. Orang luar tidak

boleh mengetahui itu. kadang-kadang terjadi perselisihan suami istri dalam

perkara yang kecil-kecil.8

Menurut M,Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa kata

As-salam terambil dari kata salima yang maknanya berkisar pada keselamatan

dan keterhindaran dari segala yang tercela, Allah adalah As-Salam karena

yang maha Esa itu terhindar dari segala yang aib. Kekurangan dan kepunahan

yang di alami oleh para makhluk .9

Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan bahwa

sebelum kalian meminta izin kepada empunya seseorang jika hendak

memasuki rumah orang lain hendaknya ia mengucap “ Assalamu’alaikum”.10

Dalam tafsir Ibnu Kastir mengatakan bahwa ini merupakan adalah

syar’i yang Allah ajarkan kepada hambaNya yang beriman, yaitu adab

8 Buya hamka, tafsir al-azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984).hlm.4918
9 Quraish Shihab, tafsir al-misbah, (Jakarta lentera hati : 2002), hlm. 139
10 Jalaluddin as-Suyuti, tafsir jalain, (t.tmp: Haramain. 2007), hlm. 236-237
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meminta izin, Allah memerintahkan mereka agar tidak memasuki rumah orang

lain sebelum meminta izin lalu mengucap salam.

Salam berarti selamat, damai dan sejahtera. Selamat berarti luput dari

aib, cacat, kekurangan atau kebinasaan. Oleh karena itulah, jika terjadi

kecelakaan, kemudian ada yang luput dari bencana itu maka dia disebut orang

yang selamat. Seperti halnya umat nabi Nuh yang disebut Allah sebagai umat

yang selamat, karena luput dari kehancuran dan kebinasaan banjir  yang

menimpa kaumnya. Sesungguhnya salam mempunyai hikmah dan manfaat

yang besar antara lain:

a. Ukhuwah Islamiyah dan persahabatan antar sesama Muslim.

b. Menunjukkan keramahtamahan

c. Menegakkan Syiar agama Allah.

Ucapan salam merupakan ketetapan dari Al-Qur’an, As-sunnah dan

Ijma’. Lafadz salam termasuk nama-nama Allah Al-Malikul Alam, termasuk

penghormatan di sisi Allah, juga penghormatan dari nabi Adam sebelum

diturunkan di dunia (ketika berada di surga Darussalam), termasuk pula

penghormatan bagi para Nabi dan Rasul-Rasul yang lain.

Ketahuilah, bahwa ucapan salam adalah termasuk penghormatan dan

penghormatan itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari

Kemudian salam tersebut dijadikan sebagai salam penghormatan. Salam

berarti memberi penghormatan kepada orang lain, salam penghormatan para

Malaikat kepada orang yang beriman di surga adalah “ Assalamualaikum”

itulah salam penghormatan Islam yang mengandung kabar gembira,
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keselamatan, kemuliaan, dan kenikmatan abadi. Demikian pula salam

penghormatan yang diucapkan ahli surga.11

Salam secara harfiyah berarti selamat, damai dan sejahtera. Selamat

berarti luput dari aib, cacat, kekurangan atau kebinasaan. Oleh karena itulah,

jika terjadi kecelakaan, kemudian ada yang luput dari bencana itu maka dia

disebut orang yang selamat. Seperti halnya umat nabi Nuh yang disebut Allah

sebagai umat yang selamat, karena luput dari kehancuran dan kebinasaan

banjir yang menimpa kaumnya, seperti disebutkan dalam surat Hud [11]: 48








Artinya: Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan
penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang
mukmin) dari orang-orang yang bersamamu. dan ada (pula) umat-
umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan
dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami."

Keselamatan ada yang berbentuk pasif dan ada yang berbentuk aktif.

Jika kita memberikan ucapan selamat kepada teman yang meraih kesuksesan

dalam sebuah tugas atau pekerjaan, maka itu berarti dia bukan hanya terlepas

dari bahaya, kerugian atau keburukan, namun lebih jauh dia meraih kebajikan

berupa keberhasilan. Keselamatan atau kedamaian adalah tujuan hakiki dari

kehidupan setiap muslim. Oleh karena itulah, surga juga disebut sebagai

rumah kedamaian (dar as-salam). Seperti disebutkan dalam surat Yunus [10]:

25

11 Muhammad Kamil Hasan al-Mahami , Al-Mausu’ah Al-Qur’aniyah, Jakarta : hlm,21
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Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki
orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).” 12

Assalamua'laikum السالم علیكم) as-salāmu `alaykum) merupakan salam

dalam Bahasa Arab, dan digunakan oleh kultur Muslim. Salam ini adalah

Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dapat merekatkan Ukhuwah Islamiyah

umat Muslim di seluruh dunia. Untuk yang mengucapkan salam, hukumnya

adalah Sunnah. Sedangkan bagi yang mendengarnya, wajib untuk

menjawabnya. Salam bukan sekedar ungkapan kasih-sayang, tetapi

memberikan juga alasan dan logika kasih-sayang yang diwujudkan dalam

bentuk doa pengharapan agar anda selamat dari segala macam duka-derita.

Tidak seperti kebiasaan orang Arab yang mendoakan untuk tetap hidup, tetapi

Salam mendoakan agar hidup dengan penuh kebaikan.

Salam mengingatkan kita bahwa kita semua bergantung kepada Allah

SWT. Tidak satupun makhluk yang bisa mencelakai atau memberikan manfaat

kepada siapapun juga tanpa perkenan Allah SWT. Perhatikanlah bahwa ketika

seseorang mengatakan kepada anda, "Aku berdoa semoga kamu sejahtera."

Maka ia menyatakan dan berjanji bahwa anda aman dari tangan (perlakuan)-

nya, lidah (lisan)-nya, dan ia akan menghormati hak hidup, kehormatan, dan

harga-diri anda.

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, Syamil Cipta Media,Bandung
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Setiap kata dalam al-Qur’an memiliki makna yang sangat tinggi. Kata

salam sering diulang dalam alQur’an. Penulusuran kata salam dalam al-Qur’an

terdapat 72 kali terulang dalam al-Qur’an, dalam bentuk fi’il Madhi, fi’il

Mudhara’I, dan Masdar.13

Dari sekian banyak kata salam terulang dalam al-Qur’an, maka adapun

ayat-ayat yang akan dibahas oleh penulis adalah Q.S. an-Nisa’ 4: 86, Q.S. an-

Nur 24:27, Q.S, an-Nur 24:61, dan adapun kitab yang menjadi rujukan penulis

adalah, yaitu penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir al-Qur’anul Adzim,

penafsiran M.Quraish Shihab dalam al-Qur’an Al-Misbah, dan penafsiran

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah ( Hamka ) dalam tafsir Al-Azhar.

Dengan sekilas penjelasan yang penulis paparkan di atas dapat kita

simpulkan bahwa salam sangat penting di terapkan dalam ke hidupan sehari-

hari karena itu adalah do’a bagi kita dan saudara kita bagi yang

mendengarnya,Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk

mengkaji lebih jauh pembahasan ini sebagai salah satu syarat dalam

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Riau. Kajian ini diberi judul “MAKNA

AS-SALAM DALAM AL-QUR’AN KAJIAN TAFSIR TEMATIK

DALAM TINJAUAN IBNU KASTIR, HAMKA DAN QURAYS

SHIHAB”

B. Alasan Pemilihan Judul

13 Fayadhullah Al-Husni, Fathurrahman, SP.Diponegoro,Indonesia, hlm. 218
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Adapun yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap

permasalahan di atas di sebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

a. Berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui dan

memahami makna salam yang terdapat dalam beberapa surat dalam al-

Qur’an, karena penulis belum menemukan pembahsan tentang salam dikaji

secara menyeluruh melalui pendekatan tafsir.

b. Saat ini, sebagai besar umat Islam telah mengenal tern salam, tetapi di

antara mereka banyak yang belum mengetahui tentang makna salam yang

terdapat dalam al-Qur’an. Hal ini boleh jadi disebabkan karena

kekurangan-pahaman mereka terhadap makna salam, atau bahkan ada

yang belum mengerti sama sekali.

c. Selain dari itu, penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di

bahas di kalangan fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau. Di sisi lain,

judul ini relavan dengan spesialisasi jurusan yang penulis sanggup

melasanakan penelitian mengenai hal ini menyelesaikan SI.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalapahaman dan kekeliruan dalam

penelitian ini, maka berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah atau

kata kunci sebagai berikut:

1. Salam

Salam secara harfiyah berarti selamat, damai dan sejahtera.

Selamat berarti luput dari aib, cacat, kekurangan atau kebinasaan As-salam
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terambil dari kata salima yang maknanya bekisar pada keselamatan dan

keterhindaran dari segala yang tercela.14

2. Al-Qur’an

Kata al-Qur’an secara etimologi berasal dari kata “ Qara’a

yaqra’u” yang berarti menghimpun huru-hurup dari kata antara suatu

dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi.15 Sedangkan al-

Qur’an secara terminology adalah Firman Allah SWT yang bersifat atau

berfungsi sebagai mu’jizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang

di tulis dalam mashaf-mashaf yang dinukilkan dan diriwayatkan dengan

jalan mutawatir dan dinilai ibadah membacanya.16

3. Tafsir

Secara istilah tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud dari

Firman-Firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia (mufassir ),

sedangkan menurut bahasa adalah al-Ibanah,al-Kasyfu dan Izhar al-

Makna al-Ma’qul, yang berarti penyingkapan dan penjelasan makna.17

4. Tematik

Tematik berasal dari bahasa Arab yaitu Maudhu’I yang berati

meletakan, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat, yang

dibicarakan /topic/tema. Menurut Zahir Bin Awadh, tafsir tematik adalah

14 Op cit,h 139
15 Manna Khalil al-qattan , Mabahis fi Ulum al-qur’an, ( Study Ilmu-ilmu Al-Qur’an )

ter. H. Anur Rafiq El-Mazni, ( Jakarta : Literia Antar Nusa, 1994) h. 15
16 Masyfuk Zuhdi, pengantar Ulum al-Qur’an ,( Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1990). h. 1-2
17 Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Penafsiran alQur’an .( Jakarta : Sultan Thaha Pers

dan Gunung Persada Pers,2007)h.42
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suatu metode pengmpulan ayat-ayat al-Qur’an yang terpisah-pisah dari

berbagai surat dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan topic (tema)

yang sama baik secara lafaz maupun hukum, dan menafsirkannya sesuai

dengan tujuan-tujuan al-Qur’an.18

D. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sehubungan mengenai ayat mengenai salam ini banyak sekali

disebutkan dalam berbagai surat didalam al-Qur’an, maka tidak semua

ayat itu yang menjadi pembahasan penulis. Agar pembahasan ini tidak

meluas, maka penulis membatasi pembahsan penelitian ini, maka yang

akan dibahas penulis adalah Q.S. an-Nisa’ 4: 86, Q.S. an-Nur 24:27, Q.S,

an-Nur 24:61.

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas maka permaslahan yang akan di kaji dalam

studi permasalahan ini adalah :

a. Bagaimana makna salam didalam al-Qur’an?

b. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir al-Qur’anul Adzim,

penafsiran M.Quraish Shihab dalam al-Qur’an Al-Misbah, dan

penafsiran Abdulmalik Abdulkarim Amrullah ( Hamka ) dalam tafsir

Al-Azhar tentang salam dalam al-Qur’an.

18 Hidayatul Ismail,DKK, pengantar Tafsir Maudhu’I, Daulat Riau,(Pekanbaru,2012),
hlm.9-10
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini secara umum adalah untuk

mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, yaitu untuk mengkaji

ilmu al-Qur’an dan tafsir. Sedangkan, secara khusus kajian ini bertujuan untuk

mengetahui makna as-salam dalam al-Qur’an, selain itu juga untuk

mengetahui maksud dan penerapan makna as-salam dalam al-Qur’an.

Sehingga, keberadaan al-Qur’an sebagai petunjuk dan sumber ilmu

pengetahuan benar-benar dapat kita rasakan dan diimplementasikan. Dengan

demikian, terkait dengan harapan tersebut maka salah satu cara yang ditempuh

adalah melakukan penelitian dengan mengkaji makna salam dalam al-Qur’an

tinjauan tematik.

Sedangkan jika ditinjau dari kegunaannya, maka kajian ini berguna

secara akademik dan secara praktis. Sebagaimana berikut ini:

1. Kegunaan secara akademik:

a. Memberikan kontribusi kepada para pembaca dan pencinta ilmu

pengetahuan, terutama di bidang al-Qur’an dan tafsir.

b. Mengembangkan dan memperkaya khazanah  intelektual di dunia

tafsir, khususnya dalam tafsir yang bercorak  tematik.

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin pada

Fakultas Ushuluddin  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

2. Kegunaan secara praktis
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a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan input pemahaman dan

pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya,

tentang makna as-Salam dalam al-Qur’an suatu kajian tafsir tematik.

Sehingga, dengan pemahaman yang diperoleh mampu meng-output

dan memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu juga, diharapkan sebagai solusi terhadap permasalahan-

permasalahan  yang terjadi pada masyarakat dengan menyesuaikan

pada kebutuhan serta situasi dan kondisi.

b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu solusi dan jawaban bagi

siapa saja yang membutuhkan informasi atau bertanya tentang makna

as-Salam dalam al-Qur’an.

F. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa

penelitian ini dititikberatkan pada makna salam dalam al-Qur’an menurut

beberapa mufassir, yaitu Ibnu Katsir, Quraish Shihab, dan Abdulmalik

Abdulkarim Amrullah ( Hamka ) sebagaimana yang penulis ketahui bahwa

selama ini belum ada kajian ilmiah yang mengkaji secara khusus, kajian yang

cenderung kepada pendekatan tafsir.

Sepengetahuan penulis, buku-buku yang membahas secara khusus

tentang makna salam dalam al-Qur’an yang cenderung kepada pendekatan

tafsir ini belim ada penulis jumpai, namun pembahasan mengenai salam ada

penulis jumpai dalam buku-buku, diantaranya:
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1. Buku karya Nogarsyah Moede goya yang berjuduk “ Kamus Istilah Agama

Islam” Jakarta 2004. Buku ini menyajikan tentang pengertian salam

secara singkat bahwa salam adalah salah satu al Asmaul Husnah.

2. Buku karya Muhammad Kamil Hasan al-Mahami yang berjudul “ Al-

Mausu’ah Al-Qur’aniyah” Jakarta. Buku ini mengungkap rahasia

kedahsyatan salam, dan juga mengemukakan asal usul dan etika salam

yang terdapat dalam al-Qur’an dan makna salam yang sebenarnya.

3. Buka karya Dr. Magdy Shehab, yang berjudul “ Ensiklopedi Kemikjizatan

Al-Qur’an dan Sunnah” Jakarta, 2011. Buku ini menjelaskan tentang

rahasia indefinitif dan definitive pada kata salam, dan menjelaskan secara

singkat tentang  ayat-ayat salam dalam al-Qur’an.

4. Buku karya Imam Al-Nawawi yang berjudul “ Mutiara Riyadhushalihi “

Jakarta, 2009, dalam buku ini menjelaskan  tentang ayat-ayat al-Qur’an

dan hadis-hadis yang menjelaskan secara umu makna salam dan

keutamaan salam.

5. Buku karya Drs. Ahsin W.Al-Hafidz M.A yang berjdul “Kamus Ilmu al-

Qur’an “ Jakarta 2005, dalam buku ini sekilas menjelaskan pengertian

salam secara umum .

Dari tulisan-tulisan diatas, belum ditemukan pembahasan secara

khusus tentang makna salan dalam al-Qur’an dengan menggunakan

pendekatan tafsir. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan kajian

dari sisi tafsir, untuk mengungkap makna salam dalam al-Qur’an secara jelas.

G. Metode Penelitian
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan  (library

reseach), dengan metode tematik yang dalam bahasa Arab dikenal dengan

maudhu’ī, yaitu suatu metode yang dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an

dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai makna, topik dan tujuan

sama yang susunan dan tempatnya tersebar di beberapa surah dan ayat dalam

al-Qur’an

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 merujuk

pada al-Qur’an dan kitab Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, dan tafsir al-

Azhar.. Sedangkan pengguaan data sekunder peneliti merujuk pada buku-

buku dan literatur lain yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan

pada pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur

lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak

langsung, kemudain disusun secara sistematis dan diskriptif. 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.
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3. Teknik Analisa Data

Untuk lebih lengkap dan akurat dalam penelitain ini, maka data

yang telah diklasifikasikan dianalisa dengan pola penafsiran maudhu’iy.

Untuk menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka disusuan

langkah –langkah sebagaimana berikut : memilih dan menetapkan tema

yang akan dikaji, yaitu makna salam dala al- Qur’an, mencari dan

menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema yang bersangkutan,

menyusun tema bahasaan dalam kerangka yang sesuai, serta melengkapi

pembahasan dengan hadits dan ijtihad jika diperlukan, sehingga

pembahasan dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, dan masing-masing

terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul,

Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : Biografi para mufassir Ibnu Katsir, Quraish Shihab, Abdulmalik

Abdulkarim Amrullah ( Hamka )

BAB III : Tinjauan umum tentang salam dan macam-macamnya.

BAB IV : Analisa dari penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir al-Qur’anul

Adzim, penafsiran Quraish Shihab dalam al-Qur’an Al-Misbah,

dan penafsiran Abdulmalik Abdulkarim Amrullah ( Hamka )
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dalam tafsir Al-Azhar mengnai ayat-ayat salam dalam al-Qur’an

yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan.

BAB V : Penutup berisikan kesimpulan dan saran.


