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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam al-Qur’an Allah menjelaskan bahwasanya, di akhirat kelak

manusia akan dibagi menjadi tiga golongan, yang mana masing-masing

akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal ibadah yang mereka lakukan

selama di dunia.1Sepertidisebutkandalamfirman-Nya:








“Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah

mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya
golongan kiri itu. Dan orang- orang yang beriman paling dahulu.”( QS. Al-
Waqi’ah: 7-10)

Ayat-ayat di atas menjelaskan keadaan dan kelompok-kelompok

penghuni bumi, bahwa ketika terjadi peristiwa itu seluruh manusia akan

memperoleh balasan dan ganjaran setimpal dan kamu seluruhnya terbagi

menjadi tiga golongan.

Imam al-Munir mengatakan didalam tafsirnya, bahwasanya golongan-

golongan tersebut adalah Pertama, golonganashabulYamin,

merekaadalahgolongan yang menerima

bukucatatanamalnyadengantanganyang sebelahkanannya. Betapa besar dan

1Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi Aqidah wa Syari’ah wa manhaj, Pent Abdul hayyie
al-Kattani dkk, Cet.1 ( Jakarta: Gema Insani, 2014), jilid XIV, hlm. 272
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agungnya perkara mereka dengan masuk kedalam surga. Mereka adalah

adalah pemilik kedudukan yang luhur. Mereka adalah orang-orang terdahulu

dan sekelompok orang kemudian, intinya jumlah umat ini lebih banyak dari

dari umat-umat terdahulu.2

Kedua, golongan ashabul Syimal, mereka adalah golongan kiri yang

menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kiri mereka.

Betapa rendah posisi mereka dengan masuk kedalam neraka. Mereka adalah

para pemilik kedudukan yang hina. Sedangkan yang ketiga, golongan as-

Sabiqun, mereka adalah orang-orang yang terdepan dan terdahulu sampai

kepada kebaikan di dunia. Mereka itu adalah para nabi, betapa agungnya

posisi dan kedudukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling

cepat dan paling terdepan mencapai keimanan dan ketaatan tanpa

berlamban-lamban sedikit pun. Dan golongan yang ketiga ini adalah orang-

orang yang diberi derajat dan kedudukan yang tinggi di surga. Mereka

adalah orang-orang yang memiliki kedududukan spesial serta kemulian dan

kehormatan istimewa di sisi Tuhan.3

Sedangkan Imam al-Maraghi mengatakan didalam tafsirnya,

bahwasanya golongan kanan tersebut adalah mereka yang mengambil

buku-buku catatan amal dengan tangan kanan mereka, betapakah keadaan

mereka, sifat mereka dan kebahagian mereka. Maksudnya, bahwa mereka

berada dalam keadaan yang sangat baik dan sempurna. Tidak diragukan,

bahwa ini merupakan pernyataan tentang kehebatan dan kebesaran

2Ibid, jilid XIV, hlm. 279
3 Ibid, jilid XIV, hlm. 272
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pangkat mereka, di samping bahwa mereka mencapai suatu kebahagian

yang tiada terukur.4

Imam al-Maraghi juga mengatakan bahwa Ashabul Yamin adalah

segolongan besar dari kaum mukminin dari umat terdahulu dan

segolongan besar dari kaum mukminin umat Muhammad SAW.5 Mereka

berada dalam puncak kemegahan dan berderajat tinggi, serta

berkedudukan luhur.6

Dari pemaparan diatas terlihatlah bawsanya kedua ulama tersebut

berbeda penafsiran dalam menafsirkan golongan kanan, yang mana Imam

al-Munir mengatakan bahwa golongan kanan adalah segolongan besar dari

umat Muhammad dan mereka hanya berkedudukan luhur, sedangkan Imam

al-maraghi mengatakan bahwa golongan kanan adalah segolongan besar itu

terdapat dari umat terdahulu dan umat kemudian yaitu umat Muhammad

SAW dan berderajat tinggi. Berarti disini sama kedudukannya dengan

golongan as-Sabiqun yang ditafsirkan oleh Imam al-Munir.

Jika kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh dua tafsir di atas,

terlihat jelas bahwa pemahaman tentang golongan kanan tersebut terdapat

perbedaan dalam menafsirkan ashabul Yamin. Maka Pada kesempatan ini,

penulis tertarik membahas lebih mendalam makna ashabul Yamin yang

dikomparasikan antara tafsi al-Maraghi dan tafsir tafsir al-Munir dengan

4Ahmad MustafaAl-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Pent: K.Anshori Umar Sitanggal Dkk,
(Semarang, PT. KaryaToha Putra, 1993), jilid IX, hlm.

5 Ibid, jilid IX, hlm. 243
6Ibid, jilid IX, hlm. 242
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judul “Makna ashabul Yamin dalam al-Qur’an (Studi komparatif antara

Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir)

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa faktor penting yang memotivasi penulis mengangkat

permasalahan di atas sebagai karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang

sederhana, di antaranya adalah:

1. Banyaknya rahasia kata-kata dalam al-Quran yang

belumterungkapdanbelum dijabarkan secara fokus dan menjurus.

2. Banyaknyapemahaman di

kalanganparaulamatentangdefinisidanbentukamalanuntukmenciptakang

enerasimuslim yang selamatbaik di duniamaupun di akhirat.

Kesalahanseseorangdalammemberikandefinisiakanmenimbulkankonsep

yang salah, danakanmenimbulkanberbagaimacambentuk amalan-

amalan yang justruakanmenjerumuskannyakedalamnerakaJahannam.

3. Pemahaman tentang golongan ashabul Yamin memiliki peran penting

dalam menanamkan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih

dalam diri umat muslim agar senantiasa berpegang teguh kepada tali

Allah, menta’ati perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

larangan-Nya. Dengandemikianiatidak akanmudah terpengaruh olehhal-

hal buruk yang menyelimutikehidupannya.

C. Penegasan Istilah
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Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan supaya para

pembaca mudah untuk memahaminya, maka judul tersebut perlu ditegaskan

sebagai berikut:

1. Makna

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata baik

ditinjau dari segi bahasa maupun dari konteks penggunanya dalam

sebuah redaksi kalimat.7

2. Studi

Studi berasal dari bahasa, yang akar katanya adalah Study yang

berarti belajar. Dan di dalam bahasa indonesia studi bermakna sebagai

penelitian ataupun penyelidikan ilmiah.8

3. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Perbuatan,

karangan dan sebagainya) unutuk mendapatkan fakta yang tepat (asal,

usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Dan penjabaran

(pembentangan ) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara

seksama.9

4. Komparatif

Komparatif adalah bersifat membandingkan.10

5. Tafsir

7Poerwa Darminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: balaipustaka, 2001), hlm.
737.

8Indra WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,( Jombang: Lintas Media, t.t), hlm. 287.
9Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,( Jakarta: Modern

English Perss), hlm. 61
10Ibid, hlm. 758.
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Tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud dari Firman-

Firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia (mufassir).11

D. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Ayat al-Qur’an yang berbicaraseputargolonganashabulYamin

terdapat empat kali pengulangan dalam surat al-Waqi’ah ayatke- 27, 38,

90 dan 91, satu kali didalam surat al-Muddatssir, ayatke 39.

Dalam penelitianini, penulis akan merujuk kepada duakitabtafsir

yang terwakiliolehsosokMusthafa al-MaraghidalamkitabtafsirnyaTafsir

al-Maraghidan Imam Wahbahaz-ZuhailidalamkitabtafsirnyaTafsir al-

Munir fi al-Aqidahwa al-Syari’ahwa al-Manhaj. Imam al-Maraghi

hidup di masa peperangan pemikiran antara orang mukmin dengan non

mukmin. Kondisiiniyang menyebabkancorak penafsirannya

lebihrasional dan lebih dekat kepada aliran Mu’tazilah. Hal ini

tercermin ketika beliau memberikan konsepsi tentang iman. Sedangkan

Imam Wahbah az-Zuhaili tidak, beliau hidup pada masa Islam sudah

mulai bangkit, sehingga bentuk penafsirannya gabungan dari bi al-

Riwāyat dan bi al-Ra’yi.12

Dari keduakutubMufassir di atas, terdapatperbedaanpemahaman di

antarakeduanyadalammenjelaskanmaksudtentangashabulYamin. Inilah

yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengangkat tema “Makna

11Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Penafsiran al-Qur’an,( Jakarta: Sultan Thaha Pers dan
Gunung Persada Pers, 2007), hlm. 42.

12 Wahbah Zuhaili, al-Tafsīr  al-Munīr  fi  al-‘Aqīdat wa  al-Syarī’at wa al-Manhāj, juz I
(Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 6.
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ashabulYamin dalam al-Qur’an (Studi Analisis Komparatif antara

Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir).

2. Rumusan Masalah

Untuk lebih terfokusnya persoalan ini, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana penafsiran ashabulYamin dalam al-Quran menurut

tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Munir?

2) Bagaimana amalanuntukmencapaiashabulYamin?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Bertitik tolak dari masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

sebagai berikut:

1) Penelitian ini merupakan langkah awal secara teoritis dalam

mengkaji ilmu-ilmu al-Qur’an dan sebagai upaya untuk

mengembangkan kajian terhadap Tafsir al-Qur’an.

2) Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan jadi motivasi

bagi penulis agar lebih giat dalam mengkaji ilmu tafsir al-qur’an.

3) Guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat

menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar sarjana jurusan

Tafsir Hadits di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri

Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN SUSKA RIAU).

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1) Sebagai motivasi bagi umat islam agar semangat dalam

melaksanakan suatu kebajikan.

2) Sebagai acuan bagi kita bahwasanya ashabul Yamin merupakan

bentuk peringkat yang tinggi.

F. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan tidak

adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya penulis melakukan

sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitian ini. Adapun penelitian yang

terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya:

1. Muhammad Malik, Tiga Golongan Manusia Dalam Surat al-Wâqi’ah,

sebuah Kajian Analisa Perbandingan Antara Tafsir al-Marâghî dengan

Tafsir al-Misbâh, (SKRIPSI) Jurusan Tafsir-HadisFakultas Ushuluddin

UIN SyahidJakarta.Skripsiinihanyamenjelaskanketigagolongan yang

terdapat di dalamsurat al-Waqi’ahtersebutsecaraumum,

tanpamengfokuskankepadamakna.

2. Muhammad Amin ibnu Abdillah Uromi al-‘Alawi al-Harory asy-

Syafi’i, menjelaskan bahwa, ashabul Yamin adalah sekelompok

manusia atau golongan dari umat terdahulu (Salafus Shalih) sejak

zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Saw dan umat

akhir zaman.13

13Muhammad Amin, Tafsir Hadaiq Rauhi wa al-Raihan fi Rawabi Ulumil Qur’an,(Beirut
Lebanon; Dar Thauqi an-Najah, 2001  M), cet 1,jilid. 28,  Hlm.362.
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3. Imam Alusi menyebutkan dalam tafsirnya Ruhu al-Ma’ani, bahwsanya

ashabul Yamin adalah mereka yang menganut faham Sunni, yaitu

mereka yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan.14

4. Muhammad al-Amin, al-Syinqithi, menjelaskan di dalam kitab Adhwa’

al-Bayan, bahwa ashabul Yamin adalah mereka yang berjalan di atas

ajaran yang dibawa oleh ayahnya (Nabi Adam AS), sebagaimana

mereka melihat Nabi SAW pada pristiwa malam Isra’ dan Mi’raj.

Menurut beliau, dikatakan ashabul Yamin, karena mereka memperoleh

kenikmatan, keberkatan pada diri mereka, hal ini disebabkan karena

ketaatan mereka terhadap Rab-Nya, sehingga mereka diberikan balasan

oleh Allah berupa Surga yang penuh dengan kebahagiaan dan

keberkahan.15

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik

objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, sejauh

penulis perhatikan belum ada kajian ilmiah yang secara akademisi

membahas tentangMaknaashabulYamindalam al-Quran dengan fokus

kepadaStudi Analisis Komparatif antara Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-

Munir. Oleh karena itu, dapat diyakinkan tidak akan terjadi pengulangan

penelitian  terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

14 Mahmud al-Alusi, Tafsir Ruhul Ma’aniFfi Tafsir al-Qur’an Azim Wa al-Sab’u al-
Matsani , (Beirut lebanon; Ihya Turats al-Arabi, tt),  juz 27, hlm. 131

15Muhammad al-AminAl-Syinqithi , Tafsir Adhwa’ al-Bayan fi Idhahi al-Qur’an bi al-
Qur’an, jilid VII, (Mekkah, Daru ‘Ilmi al-Fawaid Li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1426 H), Cet. I, hlm.
822
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G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sepenuhnya atau

“Library Research” artinya melakukan penelitian dari berbagai leteratur

yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti,

menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan

keputusan berdasarkan data-data yang kongkrit, dengan tahab-tahab sebagai

berikut:

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori

yaitu:

1) Data primer, yaitu al-Qur’an al-Karim, Hadits Rasulullah SAW,

Tafsir al-Maraghi, dan Tafsir al-Munir.

2) Data sekunder, yaitu data selain data primer. Dan dari buku-buku

yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara

pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kemudian ditetapkan dengan cara metode muqaran dan disusun secara

sistematis, sehingga menjadi satu paparan yang jelas tentang: Makna

ashabulYamindalam al-Qur’an (Studi Analisis Komparatif antara Tafsir

al-Maraghi dan Tafsir al-Munir).

Adapun langkah-langkah yang harus diterapkan untuk

menggunakan Metode Muqaran adalah dengan menganalisa ayat-ayat
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yang dikaji secara menyeluruh. Kemudian melacak pendapat-pendapat

para mufassir tentang ayat tersebut, serta membandingkan pendapat-

pendapat yang mereka kemukakan itu,dengantujuanuntuk mengetahui

kecenderungan, aliran-aliran yang mempengaruhi mereka, keahlian

yang mereka kuasai, dan lain sebagainya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan

mempermudah pembahasan maka penelitian ini akan dibagi menjadi

beberapa Bab dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakanpendahuluan yang

meliputilatarbelakangmasalahuntukmemberikanpenjelasansecaraakademikmen

gapapenelitianiniperlu ditelitidanhalapa yang melatarbelakangipenelitianini.

Kemudiandilanjutkandenganrumusanmasalah agar penelitianinilebihterfokus

dan terarah.Setelahitu,

dilanjutkandengantujuandankegunaanpenelitianuntukmenjelaskanpentingnyape

nelitiandantujuannya.Adapuntinjauanpustakadimaksudkanuntukmenjelaskan di

manaposisipenulismeneliti penelitianini,

sedangkanMetodePenelitiandimaksudkanuntukmenjelaskanbagaimanacara

yang akandilakukanpenulisdalampenelitianini.

Bab kedua, Membahas tinjauan umum tentang Tafsir al-Maraghi dan

al-Munir.

Bab ketiga, Membahas tentang ashabulYamindalamTafsir al-

MaraghidanTafsir al-Munir yang mencakup: DefinisiashabulYamin,

PandanganUlamaTentangashabulYamin,Penafsiran ayat al-Qur’an yang



12

berkaitandengangolonganashabul Yamindalam Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-

Munir.

Bab keempat, Membahas tentangAnalisis

KomparatifdanAmalanuntukmenujuashabulYamin dalam

kehidupan.

Bab kelima,merupakanbabpenutup yang mencakupkesimpulan, dan

saran-saran.
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