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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kata Tsamarât 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.

Sepanjang penelitian ini, penulis telah menelaah aneka topik seputar makna

Tsamarât dan Syarâb dalam al-Qur’an seperti tinjauan umum berkenaan makna

Tsamarât dan Syarâb di dalam al-Qur’an, yang merujuk kepada Tafsir Ibnu

Katsir dan Tafsir al-Azhar, sebagai Rujukan utama penulis dan kitab lainnya

sebagai jujukan Sekunder penulisan berdasarkan pembahasan tersebut, maka

dapatlah penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Makna kata Tsamarât buah dari sebuah pohon meskipun buah tersebut memiliki

jenis buah yang berbeda sebagaimana ayat yang menyebutkan bahwa buah itu

berpasang-pasangan seperti ada yang, manis dan ada yang pahit, dan ada yang

besar dan ada pula yang kecil. Dan Ibnu katsir juga menafsirkan dengan: Harta

dari hasil panen, Amal ibadah manusia, dan buah kurma, anggur, zaitun, biji

zarrah, dan buah lainya. Dan Buya Hamka menambahkan ada yang jantan dan

ada yang betina. menambahkan menafsirkan, Pohon yang ditanam dengan hasil

usaha yang berbuah dengan izin Allah, Harta dari hasil panen, Buah kurma,
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zaitun, dan buah,kacang-kacangan, dan umbi-umbian, yang ada di Indonesia

hampir disebutkan semuanya dalam tafsirnya,

3. 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 141 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. Adapun

makna Syarâb menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka sebagai berikut:

4. Makna Syarâb Bentuk fi’il madhi, Allah telah meresapkan atau menyelusupkan

kedalam hati kaum musa yang syirik menyembah sapi. Bala tentara Thalud yang

tidak minum dan telah meminum air sungai dengan langsung dan ada pula

minum seciduk tangan. Bentuk Fi’il Mudhari, Orang yang minum dalam bentuk

fi’il Mudhari adalah orang yang dekat sama Allah akan dikasi minum dalam

surga, orang yang berbuat baik di dunia akan dikasi minum dalam surga dengan

minuman  yang dicampur kafur. Nabi Shaleh yang meminum dan Kaumnya.

Nabi Hud dan kaumnya yang minum. Pertanyaan Allah tentang air minum yang

diminum manusia. Bentuk Fi’il Amr Orang yang diperintahkan minum dalam
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bentuk fi’il amr adalah bani Israil, orang-orang yang berpuasa. anak adam tidak

boleh minum berlebihan. orang yang orang-orang yang bertakwa dan berbuat

baik di dunia dan orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan

akan dikasi minuman dalam surga, Maryam diperintah untuk meminum air

selokan yang sudah Allah sediakan. Bentuk masdar, giliran minum untuk unta

Allah Syirbu yang kedua giliran minum untuk Kaum Tsamud. minuman dalam

neraka dan penduduk neraka kehausan seperti unta kehausan yang dikasi air

panas lagi mendidih. air minum yang kasar seperti endapan minyak, hitam, bau,

nanah, kringat, air mata. Madu minuman yang bersal dari perut lebah. Minuman

dari perasan anggur dan kurma. Air minum yang memancar dari kaki nabi Ayub

As. Minuman yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa . Bentuk Ism Makan,

Tempat minum bagi bani israil yang berasal dari batu yang mengelurkan mata

air sebanyak 12. dari binatang ternak terdapat minuman seperti susu dan kencing

unta untuk obat. Bentuk Ism Fa’il, Penghuni neraka minum seperti unta

kehausan. Manusia yang minum susu dari binatang ternak dijamin

keamanannya. Hamba Allah yang disucikan dan dimasukkan dalam surga

disuguhi dengan minuman Khamar yang tidak memabukkan.

5. Faktor-faktor persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan makna kata

Tsamarât dan Syarâb, dalam hal ini Ibnu Katsir dan Buya Hamka menfsirkan

kata Tsamarât dan Syarâb terkadang sama makna namun kadang pula beda

maknanya, ada beberpa faktornya, disebabkan dalam persamaan dan perbedaan

penafsiran karena kedua tafsir menganut metode tafsir Tahlili yang menerangkan

munasabah ayat, Tafsir Ibnu Katsir bercorak tafsir bil Ma’tsur yang menafsirkan
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ayat dengan ayat , dengan hadist, dan pendapat shahabat, dan tafsir al-Azhar

bercorak Adab ijtimai yang menafsirkan dengan kondisi zaman namun demikian

Buya Hamka terkadang menafsirkan dengan ayat dengan ayat dan hadist, penulis

juga mendapatkan perbedaan karena Buya Hamka termasuk Tokoh golongan

Muhammadiyah yang menjelaskan perbedaan antara Muhammadiyah dan NU

dalam Furu’iyah.

B. Saran-Saran

Diakhir tulisan ini, penulis menitipkan beberapa buah saran untuk

pembaca dan penelaah dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan hamba-

hamba-Nya meraih berjuta pintu kebaikan:

1. Diharapkan tulisan ini mampu menjadi acuan para intelektual yang ingin

mendalami tentang pengetahuan al-Qur’an, khususnya kajian dibidang tafsir

tematik. Terutamanya menyangkut pembahasan tentang makna Tsamarât dan

Syarâb dengan merujuk dari penafsiran al-Qur’an.

2. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan sedikit informasi tentang Tsamarât

dan Syarâb serta relevansi sains dengan makna dari kata, tersebut di dalam al-

Qur’an. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua.

3. Penelitian ini belumlah final, bahkan masih jauh. Oleh sebab itu, sangatlah wajar

jika terdapat kekurangan, kejanggalan, dan ketimpangan di sepanjang penelitian

ini. Harapan penulis sekiranya di dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada yang

berusaha menyempurnakannya dengan mengkaji lebih dalam lagi tentang

masalah ini.


