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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karunia teragung yang di berikan Allah swt kepada kaum

muslim adalah al-Qur’ân. sejak islam mengenal tulis baca lima ribu tahun yang

lalu, tiada satu bacaan pun yang dapat menandingi al-Qur’ân. kitab suci al-Qur’an

dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga

kandungan yang tersurat maupun tersirat didalamnya. Semua hal tersebut

diibaratkan sebuah sumber yang tidak perna kering.1

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imam Al-Din Al-fida Ismail Ibnu Amar

Ibnu katsir Ibnu Zara’ Al-Bushrah Al-Dimasqy.2 Beliau lahir di Desa Mijdal

dalam wilayah Bushra pada tahun 700H/1301 M. Oleh karena itu ,ia mendapat

predikat “Al-Bushrawi”(orang bashrah).3

Ibnu Katsir adalah anak dari Shihab Al-Din Abu Hafsh Amar Ibnu

katsir ibnu Dhaw Ibnu Zara’ Al-Quraisyi, yang merupakan ulama tekemuka pada

masanya. Ayahnya bermazhab Syafi’i dan pernah mendalami Mazhab Hanafi.4

Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syeikh Al-Imam Al-Hafidz Abul Fida’

Imaududdin Ismail bin Umar Katsir bin Dau’ bin Katsir Al-Kuraisy Ad-Dimasyqi

(w.1373m) dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Adzim. Tafsir ini ditulis dalam gaya

1 M. Quraisy Shihab, Wawasan al-qur’ân: Tafsir Maudhuî  atas berbagai persoalan Ummat
(Bandung : Mizan, 1996), hal. 3

2 Muhammad Husein Adz-Dzahabi, At-tafsir Wa Al-mufassirin, jilid ll, (Mesir :
Maktabah Wahbah, 1985),hal. 242

3 Manna Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an terj Mudzakir, (jakarta : lintera
antara Nusa, 1996), hal.386

4 Ibn katsir, Al-bidayah Wa Al-Nihayah, jilid XIV,(Beirut: Dar Al-Fikr,1990), hal. 32
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yang sama dengan Tafsir Ibnu Jarir Al-Thabari. Tafsir ini merupakan salah satu

kitab tafsir yang paling terkenal, Tafsir ini lebih dekat dengan Al-Thabari, tafsir

ini termasuk Bil-Al-ma’tsur. Tafsir menggunakan esumber sumber primer dan

menjelaskan ayat al-Quran dengan bahasa yang sederhana dan mudah

dipahami.Tafsir Ibnu Katsir juga merupakan sebaik-baiknya tafsir Ma’tsur yang

mengumpulkan al-Quran dengan al-Quran, hadis dengan hadis yang ada

kodifikasi beserta sanadnya. 5

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama

Hamka dilahirkan disebuah desa yang bernama tanah Sirah yang terdapat dinegeri

Sungai Batang di Tepi Danau Maninjau, pada tanggal 13 Muharram 1362 H,

bertepatan dengan tanggal 16 februari 1908 M.6

Buya Hamka menulis sebuah Tafsir yang sangat terkenal di nusantara

yaitu tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah penafsiran ayat dalam kitab suci al-

Qur’an dengan menggunakan bahasa indonesia. Tafsir al-Azhar terdiri dari 30 juz,

tiap kelompok juz mengikuti juz al-Qur’an sebagai mana mushaf usmani dan

setiap juz terdiri dari satu kitab.

Penerbit pertama tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit pembimbing masa

pimpinan Mahmud, cetakan pertama oleh pembimbing masa. Menampungkan

penerbitan dari juz pertama sampai juz ke empat, kemudian di terbitkan pula jus

30 dan juz  15 samapi  dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Soerabaya  dan akhirnya

juz 5 sampai dengan juz 14 ditebitkan oleh yayasan nurul Islam Jakarta, dan

penerbit Panji mas menerbikan secara keseluruhan.

5 Ibid, hal. 05
6 Yunan Yusuf, Corak pemikiran Kalam Tafsir, (jakarta Pustaka Panji Mas,1990), hal.33
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Tsamara jamak tsimaarun yang artinya buah, faedah , hasil.7 tsamaraat

adalah merupakan bentuk jamak dari kata ats-tsamarah yang berarti buah,

tsamarat atsmaarun yang artinya mengandung buah, tsamarun artinya hamlu n-

nabaati aw ghairihi yaitu apa-apa yang terkandung di dalam tumbuhan.8

Kata Tsamarat dan pecahanya dalam Al-Qur’an sebanyak 22 kali dari 11

Surah, bentuk Fi’il Madhi sebanyak 1 dalam surah Al-An’am ayat 141, dan

bentuk Mashdar sebanyak 21 kali, dalam surah Al-Baqarah ayat 22, 25, 126, 155,

dan 266. Yasin 35, Al-Kahfi ayat 34, 42, Al-An’am ayat 99, dan 141, Al-A’raf

ayat 57, dan 130. Al-Ra’du ayat 3. Al-Ibrahim ayat 32, dan 37. Al-Nahl ayat 11,

67, dan 69. Al-Fathir ayat 27. Fushilat ayat 27. Dan surah Muhammad ayat 15.

Syaraba-syurban-wamasyraban artinya minum, meneguk.9 Kata syarâb

berasal dari kata syariba-yasyrabu, yang secara bahasa yaituالشرب المعروف

Minum yang sudah kita ketahui bersama.10

Kata syaraba juga berarti sesuatu yang diminum baik berupa air biasa

maupun air yang sudah melalui proses pengolahan yang sudah berubah warna dan

rasanya.11 Dapat pula diartikan meneguk, minum.12

Kata “Syarâb” dan pecahannya dalam Al-Qur’an sebanyak 39 kali dan

tersebar di 22 surah. Bentuk Fi’il Madhi dalam al-Baqarah ayat 93, dan Ayat 141

7Ahkmad khudori, kamus tiga bahasa Arab-inggris-indonsia.(pajar mulya:surabaya) hal122
8Ahmad sunarto, Kamus Al-fikr,( halim jaya:yokyakarta:2002).hal 73
9Achmad Warson munawwir, kamus Al-munawwir Arab-indonesia (edisi kedua).pustaka

progresif:yoyakarta.1984) hal 705
10 Abu al-Husain ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqâyis al-Lughah, Juz 3 ( t.t.: I

ttihâd al-Kitâb al-‘Arab, 2002), hal 267
11Abi al-Qâshim al-Râgib al-ashfahani, mufradât fî garîbi al-qur’ân (t.t Beirut:dar al-

ma’rifah) hal. 257.

12Ahmad Warson Munawwir (Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), Op-cit,  hal.
705.
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terulang 2 kali. Bentuk Fi’il Mudahri’ dalam Surah al-Mutahffifin ayat 28, al-

Insan ayat 5, 6, dan 21, al-Mu’minun ayat 33 terulang 2 kali, al-Waqiah ayat 68.

Bentuk fi’il Amr dalam al-Baqarah ayat 60, dan 187, al-A’raf ayat 31, al-Thur

ayat 19, al-Haqah ayat 24, Mursalat ayat 43, Maryam 26. Bentuk Mashdar Dalam

al-Baqarah 259, al-Syuara’ ayat 155 terdapat 2 kali, al-Qamar ayat 28, al-Waqiah

ayat 55, al-An’am ayat 70, yunus ayat 4, al-Nahl ayat 10, dan 69, al-Kahfi ayat

29, Shad ayat 42 dan 51, al-Naba’ 24, al-Fathir 12. Bentuk Ism Fail dalam al-

Waqiah ayat 54, dan 55, al-Nahl ayat 66, al-Shafat ayat 46, Muhammad 15.

Bentuk Ism Makan dalam al-Baqarah ayat 60, Yasin 73, al-A’raf 160.13

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengkaji lebih lanjut

dengan judul “Makna Tsamarât dan Syarab dalam Al-Qur’an (Studi

Kompratif Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar)”. Kajian dalam

kitab-kitab tafsir. Adapun Tafsir yang saya gunakan dalam menafsirkan ayat ini

adalah, tafsir Buya Hamka dan Tafsir Ibnu Katsir dan Kitab-kitab Tafsir lainnya

sebagai pendukung penulisan ini, yang membahas lebih panjang lebar tentang

makna tsamarat dan syarab dan kajian dalam buku-buku sains yang membahas

tentang tsamarat dan syarab pula.

B. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini penulis angkat bukan berarti tidak ada alasan, ada beberapa

paktor yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas judul ini antara lain

1. Dalam Al-Qur’an berbicara tentang tsamarat dan syarab yaitu suatu

pembahasan yang sangat menarik karena untuk membuktikan kemu’jizatan Al-

13 Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, Mu’jam al-Mufahras lî Alfâi al-Qur’ân al-Karîm
(Beirût: Dâr al-Fikr, 1981 M/1410 h), hal. 377
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Qur’an sehingga menambah keimanan kita terhadap  Al-Qur’an, sehingga

sebagai manusia yang berpikir hal ini jadi perhatian yang serius untuk

membahasnya serta keinginan untuk meneliti relevansi antara keduanya.

2. Secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis,

maupun Disertasi, yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun

demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain

yang secara tidak sengaja, tetapi belum tau tidak pernah di jumpai karya yang di

maksud, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah

dibahas khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, disisi

lain judul ini relevan dengan spesialis konsentrasi jurusan penulis dan penulis

insya Allah sanggup dalam menyelesaikan  penelitian ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap istilah

yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diberikan penegasan

istilah judul agar ada kesemaan sudut pandang.

1. tsamarât adalah merupakan bentuk jamak dari kata ats-tsamârah yang berarti

buah,tsamarat atsmaarun yang artinya mengandung buah, tsamarun artinya

hamlu n-nabaati aw ghairihi yaitu apa-apa yang terkandung di dalam tumbuhan.

2. Syaraba-syurban-wamasyraban artinya minum,meneguk.

3. Menurut az-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta
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mengeluarkan hukum dan hikmahnya.14 Tematik atau yang juga dikenal dengan

sebutan “Maudhu’iy” dalam Bahasa Arab, adalah metode penafsiran yang

menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama dalam

arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan

kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.15 Maka, tafsir tematik adalah

ilmu al-Qur’an yang mengkaji masalah-masalah khusus yang berjalan beriringan

dengan al-Qur’an berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai maksud dan

arti yang sama.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa makna dari Tsamarât dan Syarâb Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-

Azhar ?

2. Apa Bentuk Persamaan dan perbedaan penafsiran Kata Tsamarat dan Syarab

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar?

3. Apa Faktor-faktor yang melatar belakangi Persamaan dan Perbedaan Penafsiran

dari kedua Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar?

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada ayat 69 dalam Surah

an-Nahl Dengan alasan sebagai berikut:

1. Supaya pembahasannya lebih terarah dan tidak lari dari permasalahan.

14 Manna’ Khalil al-Qatthan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, ( Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,
2009), Cet XII, hal. 457

15 Abd. al-Hayy al-Farmawi, Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’iy: Dirasah Manhajiyah
Maudhu’iyah, ( alih bahasa: Suryan A. Jamrah dengan judul Metode Tafsir Maudhu’iy: Sebuah
Pengantar ), ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 ), hal. 6



7

2. Pada ayat ini pada prinsipnya membahas keseluruhan tentang pembahasan yang

akan teliti.

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui Makna Tsamarat dan Syarab menurut Tafsir Katsir dan

Tafsir Al-Azhar.

b. Untuk mengetahui bentuk persamaan dan perbedaan penafsiran Kata Tsamarat

dan Syarab menurut Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar.

c. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang melatar belakangi persamaan dan

perbedaan penafsiran kata Tsamarat dan Syarab menurut Tafsir Ibnu Katsir dan

Tafsir Al-Azhar.

2. Kegunaan penelitian

a. Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu

Ushuluddin.

b. Sebagai kontribusi untuk menigkatkan kembali minat kaum muslimin dalam

megembangkan keilmuan Islam khususnya bidang tafsir.

c. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang

penelitian.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah

yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman tentang

informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan

dengan tema yang dibahas.
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Abd Wahid. Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan(Kajian Hubungan Antara

I’jaz A-lQura’an dan Sains), Pekanbaru 2008, dalam buku tersebut menbahas

tentang Syarâb yang terdapat dalam surah al-Nahl ayat 69 yang bercerita tentang

madu yang menjelaskan kalau yang keluar dari perut lebah itu adalah madu,

propolis, Royal Jelly dan Lilin lebah, namun beliau hanya membahas satu ayat ini

saja.

Dalam makalah Zainudin mahasiswa Uin Makasar, Makanan dan

Minuman dalam al-Qur’an, http:didiperatama.blogspot.com, dalam makalah

zainudin ini membahas makanan dan minuman dalam al-Qur’an, menjelaskan

berapa kata Syarab dalam al-Qur’an yang bersumber dari kitab Mu’jam al-

Mufahras lî Alfâi al-Qur’ân al-Karîm tanpa menjelaskan panjang lebar

maknanya.

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis terdahulu, Penulis memiliki

karakteristik tersendir, yaitu Makna Tsamarât dan Syarâb dalam al-Qura’an yang

merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan atau “Library

Research” artinya melakukan penelitian dari berbagai literatur yang memiliki

kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti, menggunakan beberapa langkah

sebagai syarat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang

kongkrit, dengan tahap-tahap sebagai berikut:16

16 Teguh Budiharso, Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah, ( Yogjakarta: Gala Ilmu,
2007 ), hal. 147
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1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer adalah Kitab Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir

Al-Azhar dan buku-buku yang berkaitan dengan Tsamarât dan syarâb. Sedangkan

data sekunder adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab tafsir, begitu juga

dengan kitab yang lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Data yang ada penelitian atau kajian ini di peroleh melalui sumbernya dan

dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung.

Kemudian data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan, kemudian

data tersebut akan di analisa sehingga menjadi suatu paparan yang jelas sesuai

dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah diperoleh sebagai mana yang diharapkan, kemudian data tersebut

akan dibahas terlebih dahulu, kemudian dikompromikan satu sama lain sehingga

bisa dijadikan sebagai pemaparan yang jelas dan mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan ini, maka perlu disusun

sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari, Latar belakang

Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan

dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

Bab kedua Biografi singkat Buya Hamka dan Ibnu Katsir dan identifikasi

kata Tsamarat dan Syarab dalam Al-Qur’an.
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Bab tiga Penafsiran makna kata Tsamarat dan Syarab menurut Tafsir Ibnu

Katsir dan Tafsir Al-Azhar. Sebagai langkah awal untuk menganalisanya di bab

IV.

Bab empat merupakan Analisa Makna kata Tsamarat dan syarab menurut

Tafsir Ibnu Katsir  dan Tafsir Al-Azhar, meliputi Persamaan dan perbedaan

penafsiran Makna kata Tsamarat dan Syarab dan faktor-faktor persamaan dan

perbedaan dalam menafsirkan kata Tsamarat dan Syarab .

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.


