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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayat-ayat al Qur`an bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan

cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Tidak

mustahil, bila orang lain memandangnya, ia akan melihat lebih banyak

ketimbang apa yang kita lihat. Inilah sebagian untaian kata yang diungkapkan

oleh Dr. Abdullah Durraz dalam bukunya al-Naba` al- Adzim seeperti dikutip

Qurash Sihab 1.

Kata-kata ini menggambarkan kepada kita tentang i`jaz al-Qur`an yang

tidak akan pernah habis ditelan zaman. Karena itu, aspek i`jaz al-Qur`an akan

terus berevolusi pada tiap generasi, dengan dalih bahwa meskipun al-Qur`an

telah melewati berabad-abad dari masa penurunannya, al-Qur`an masih tetap

hangat dikaji, diteliti dan diperbincangkan. Usaha-usaha untuk mengetahui

rahasia-rahasia yang terkandung didalamnya masih terus dilakukan. Tidak hanya

dilakukan oleh uamat Islam saja, musuh-musuh Islam pun sangat agresif

mengkaji kitab suci ini walaupun tujuannya tidak lain untuk mendapatkan

kelemahan-kelemahan didalamnya dan merekapun tidak mendapatkanya.2

1 M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur`an,( Bandung : Mizan , 1992), hlm 16.
2 Mahmud Bin Mahmud Al-Abdullah, al-I`jaz al-bayani Wa al-Tasyri`I wa al-Sabaq al-ilmi Lil-

Qur`an,( Cet al-Majd), hlm 9.
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Al-Qur`an  datang dengan mu`jizat yang tak tertandingi, mereka pun

mengakui hal tersebut dan tidak sedikit dari mereka yang beriman hanya dengan

mendengarkannya dan merasakan keindahan susunan al-Qur`an. Lalu mereka

yakin bahwa al-Qur`an ini bukan buatan nabi Muhammad Saw., dan juga bukan

sya`ir. Namun kesombonganlah yang membuat mereka terus terseret dalam

kesesatan.

Dari salah satu al-i`jaz yang terdapat dalam al-Qur`an adalah

pengulangan yang terjadi pada ayat-ayatnya atau yang lebih dikenal dalam

cabang ilmu al-Qur`an al-Tikrar. Hikmah dari pengulagan ini antara lain adalah

untuk penegasan dalam perkataan, keindahan dalam berbahasa dan kecakapan

dalam rethorika3. Al-Tikrar dalam al-Qur`an juga masuk dalam pembahasan

mutasyabih al-Quran, karena ilmu Mutasyabih al-Qur`an terbagi menjadi dua:

(a) Mutasyabih yang khusus pada tata letak dan susunan kalimat. (b) Dan yang

kedua adalah Mutasyabih dengan jenis pengulangan kata yang sering kita

jumpai dalam al-Qur’an.4

Untuk lebih jauh mengetahui tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi

dari pengulangan-pengulangan yang terdapat dalam al-Qur`an, pada tulisan yang

sederhana ini, penulis mencoba membahas masalah tikrar yang terdapat dalam

surah Ar-Rahman.

3 Sayyid Khadar, al-Tikrar al Uslubi fi al-Lughah al-Arabiyyah,( cet Darel-Wafa, tahun 2003)
hlm 6, cet Darel-Wafa, tahun 2003.

4 Ali Syarif, Faidhurrahman Fi taujihi Mutasyabih Nudzumi al-Qur`an, (cet M Galal. Tanpa
tahun),hlm. 102.
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Sejatinya, untuk mendefinisakan istilah al-tikrar ini, tidak cukup dengan

mengetengahkan defenisi yang secara bahasa maupun istilah. Ulama mempunyai

banyak istilah yang semantik dengan al-tikrar. Diantara istilah yang semantik

dengan al-tikrar adalah: al-Ithnab, al-Taukid, al-tardid dan al-Tasdir. Namun

dengan banyaknya istilah yang semantik dengan al-tikrar, pada dasarnya semua

bermuara pada satu induk makna yaitu al-tikrar itu sendiri.

Upaya penafsiran al-Qur’an senantiasa terus berlangsung hari demi hari,

sehinga pada masa sekarang ini telah terkumpul sejumlah kitab yang amat

banyak berkenaan dengan tafsir yang disusun oleh para ulama dari berbagai

belahan dunia dan tidak terlepas para ulama tafsir nusantara ini. Kitab tafsir al-

Qur’an yang muncul dari para tangan ulama nusantara, dan beberapa tafsir

nusantara yang terpopuler pada saat ini adalah tafsir Al-Mishbah yang disusun

oleh M. Quraish Shihab dan tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Buya Hamka,

beliau merupakan yang dalam ilmunya terutama dalam bidang tafsir, maka dari

itu penulis terpicu untuk megetahui pemikiran beliau tentang pentafsiran Al-

Qur’an, khususnya masalah tikrar yang terdapat dalam surah al-Rahman.

آالء

Artinya : “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan?” (QS al-Rahman: 13) 5

5 Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan terjemahan, (Sinar Baru
Algensindo : Bandung 2010) hal 1135, Q.S. Al-Rahman 55: 13.
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Ayat diatas mengalami pengulangan ayat  sebanyak 31 kali dalam surah ar

Rahman. Maka Penulis ingin menggali apa dan bagaimana metode yang beliau

gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tikrar dalam surah ar Rahman sehingga

dapat memudahkan kita dalam memahami surah al-Rahman, dan bagaimana isi

kandungan yang terdapat dalam surah ar Rahman yang menerangkan tentang

keajaiban ciptaan Allah yang terhampar dibumi dan dilangit, dan juga

menjelaskan tentang neraka dan kengeriannya, dan lebih menarik lagi juga

terdapat penjelasan tentang penghuni surga dan neraka, dan ditutup dengan

membahas dua surga yang tidak dibahas dalam ayat sebelumnya. dan masing-

masing pembagian isi kandungan dari surah ar Rahman yang diselingi dengan

pengulangan ayat yang sama. Yang pastinya memiliki tafsiran yang berbeda

meskipun redaksi ayatnya sama persis yang disebut juga tikrar atau pengulangan

ayat dalam al-Qur’an, sehingga untuk mengetahui penafsiran beliau dalam

pengulangan ayat dan isi kandunga surah al-Rahman yang terdapat dalam tafsir

al-Mishbah dan tafisr al-azhar. Maka perlu ditelusuri dan diadakan penelitian

lebih lanjut untuk mendapatkan khazanah ilmu pengetahuan yang terkandung di

dalamnya. Melihat permasalahan penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan

judul “ Hikmah “Tikrar” dalam surah al-Rahman (Study komparatif tafsir al-

Azhar dan al-Misbah).



5

B. Alasan Pemilihan Judul

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

yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas judul ini antara lain:

1. Untuk mengetahui redaksi tikrar dalam surah ar Rahman

2. Untuk mengetahui penafsiran Tafsir al- Azhar dan Tafsir al- Misbah

tentang pengulangan (tikrar)  ayat di dalam surah ar- Rahman

3. Sepengetahuan Penulis, judul penelitian yang teliti secara khusus atau

spesifik belum pernah dibahas oleh Mahasiswa  Fakultas Ushuluddin di

Jurusan Tafsir Hadis

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap istilah

yang dipergunakan dalam penelitian Sekripsi ini, maka perlu diberikan

penegasan istilah judul agar ada kesamaan sudut pandang.

1. Rahasia

Rahasia merupakan sesuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh

seorang atau beberapa orang saja atau yang sengaja disembunyikan supaya

orang lain jangan mengetahuinya, ataupun yang belum atau yang sukar

diketahui orang).6

6 .ibid, hlm. 937.
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2. Tikrar

Dari aspek etimologi tikrar merupakan bentuk infinitif (masdar) dari asal

kata Karrara yang berarti mengulangi.7 Adapun menurut istilah, Ibnu Atsir

mendifinisikan tikrar adalah suah lafadz yang menunjukkan kepada suatu

makna dengan berulang-ulang.8

Definisi lain yaitu dari Ibnu Naqib, ia mengartikan tikar dengan lafadz

yang keluar dari seorang lalu mengulanginya dengan lafadz yang sama, baik

yang lafadz yang diulanginya tersebut semantik dengan lafadz yang ia

keluarkan ataupun tidak, atau ungkapan tersebut hanya dengan maknanya

bukan dengan lafadz yang sama.9

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada pengulangan ayat

dalam Surah Ar-Rahman dengan alasan sebagai berikut:

1. Supaya pembahasannya lebih terarah dan tidak lari dari permasalahan

maka, pembahasan ini penulis batasi hanya pada ayat 13-40 pada

surah ar Rahman.

2. Pembahasan ini dibatasi pada penafsiran Buya Hamka  dan

penafsiran Quraish Shihab.

7 .Sayyid Khadar, al-Tikrar al Uslubi fi al-Lugah al-Arabiyah, cet Darel-Wafa, tahun 2003, hal.
8 .ibid., hlm. 8.
9 Mahmud al-Sayyid Syaikhun, Asraru al -Tikrar fi Lugatil Qur`an, cet Darel-Hidayah, Tanpa

tahun, hlm. 22.
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E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk Tikrar dalam surah Ar-Rahman

2. Bagaimanakan penafsiran Quraish shihab dan Buya Hamka tentang

ayat tikrar dalam surah Ar-Rahman.

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Tikrar dalam surah ar Rahman.

b. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab

tentang yat tikrar dalam surah ar Rahman.

2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian diharapkan menjadi kepentingan Akademis sebagai

penambah informasi dan khazanah kajian Qur’ani.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain,

khususnya di kalangan mahasiswa, untuk lebih meneliti kumukjizatan

bahasa al Qur’an.

c. Dengan penelitian ini mudah-mudahan akan menambah keimanan

kita terhadap kandungan al Qur’an.

d. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai

gelar serjana pada jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN

SUSKA RIAU.
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G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah

yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman tentang

informasi yang digunakan melalaui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan

dengan tema yang dibahas.

Dr. Ali Syarif, Faidhurrahman fi Taujihi Mutasyabih Nudzumi al-Quran,

Zagazig, M Galal tanpa tahun. Dalam buku tersebut menulis tentang al-Tikrar.

Al-Tikrar merupakan salah satu dari sekian banyak i’jaz  yang terdapat dalam al-

Quran, al-Tikrar mendapat perhatian khusus dalam ilmu al-Quran, ia juga

termasuk dalam pembahsan cabang ilmu al-Quran yaitu Mutasyabih al-Qur’an.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dahleni Lubis, Mahasiswa Ushuluddin

Jurusan Tafsir Hadits IAIN Susqa Riau Pekanbaru, dengan judul Pengulangan

Lafadz dalam Hadits Nabi menyatakan bahwa salah satu kriteria yang dijadikan

untuk menilai fasih atau tidaknya perkataan seseorang dikalangan bangsa Arab,

ialah bentuk pengulangan kata atau pun kalimat yang sama dalam satu waktu.

Tikrar dalam dalam istilah ialah mengulangi satu kata atau kalimat yang sama

beberapa kali karena beberapa alasan, daiantaranya dengan tujuan penegasan

(taukid).

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis terdahulu, Penulis

memiliki karakteristik terrsendiri, yaitu mengungkap rahasia Tikrar dalan al-
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Quran yang merujuk pada penafsiran Buya Hamka dan M Quraish Shihab.

Penulis juga menganggap perlu melakukan peneletian lebih lanjut dengan kajian

ini diharapkan dapat di temukan pernyataan tentang makna pengulangan lafazd

sebagai metode pembelajaran, yang pada akhirnya menjadi temuan baru yang

dapat diamalkan oleh ummat manusia dalam proses mengkaji al-Qur’an.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

pendekatan riset pustaka (Librar Reseach), yang menggunakan sumber-

sumber kepustakaan yang ada kaitannya, terutama dengan masalah

pokok penelitian dan pembahasan dalam permasalahan yang sudah

dirumuskan. Objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku atau

tafsir yang dikarang oleh Hamka dan Quraish Shihab, terutama Tafsir al-

Azhar dan Tafsir al-Misbah serta buku-buku dan literatur lainnya.

2. Sumber Data

Seperti yang lazim diketahui, sumber data yang digunakan dalam

penelitian pustaka ada yang bersifat primer dan sekunder. Khusus dalam

penelitian ini dan berdasarkan judul yang telah dipaparkan diatas, maka

sumber primer yang penulis gunakan tentu saja tafsir al-Azhar dan tafsir

al-Misbah, serta sumber-sumber lainnya berupa karya beliauyang

bersangkutan dan memiliki hubungan dengan penelitian tersebut yaitu.
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a. Sumber Primer

Yang menjadi sumber primer adalah tafsir al-Azhar dan

tafsir al-Misbah, kitab-kitab tikrar dan masih banyak lagi

karya-karya lainnya seperti jurnal, artikel dan makalah. yang

masih mempunyai hubungan dengan pembahsan dalam

penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah karya

pendukung yang bersifat relasional, baik langsung maupun

tidak langsung, antara lain: karya Tamara Nasira yang

berjudul Hamka di Mata Hati Ummat (1984), Federspiel

Howard Kajian al Qur’an di Indonesia dari Mahmud Yunus

hingga Quraish Shihab (1996), Abu al Husain Ahmad ibn

Faris ibn Zakaria Maqayis al Lughah (2002).

I. Sistematiaka Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan ini, maka perlu disusun

sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari, Latar beleakang

masalah, Alasan Pemilahan Judul, Penegasan Istilah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
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BAB II merupakan Tinjauan Umum Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-

Misbah.

BAB III berisikan Tikrar dalam al Qur’an, Pengertian Tkrar, Fungsi

Tikrar dan Kaidah-Kaidah Tikrar.

BAB IV berisikan Analisa Ayat-Ayat Tikrar dalam al Qur’an.

BAB V berisikan kesimpulan untuk menegaskan hasil dari analisa bab

sebelumnya dan saran-saran.


