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KATA PENGANTAR 

ِحيم ِ اَلره ْحَمِن اَلره  ِبْسِم ّللَُاه

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing manusia dengan pke 

jalan yang diridhoi-Nya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur‟an dan 

Sunnah.  

Demikian juga, penulis bersyukur kepada Allah SWTyang telah memberikan 

kesehatan, kelancaran, dan kesempatan untuk memudahkan penulisan, penelitian 

dan penyajian skripsi ini yang berjudul “Prasangka Dalam al-Qur‟an Menurut 

Buya Hamka Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Masyarakat” guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Ilmu al-

Qur‟an dan tafsir. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kaum 

muslimin baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan para 

pengikutnya sampai di hari kiamat. Beliau merupakan nabi terakhir sekaligus 

menjadi suri tauladan dan panutan bagi umat manusia di muka bumi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat 

banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya 

referensi yang didapat oleh penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan 

hati, penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag 

selaku Pembimbig I dan bapak H. Fikri Makhmud, Lc,MA selaku pembimbing 

II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam 

membimbing penulis. Semoga Allah Swt, membalas segala kebaikannya dengan 

yang lebih baik. 

Pada penulisan skripsi ini,  banyak pihak yang ikut serta memberikan bantuan 

baik berupa motivasi, gagasan pemikiran, pengalaman-pengalaman yang 

sebelumnya belum penulis dapatkan sehingga dari semua itu dapat 

penulisrampungkan untuk menjadi sebuah ide atau gagasan dalam proses 
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penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini selayaknya 

penulis sampaikan ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada : 

1. Teruntuk kedua orang tua, bapak Yeye Mulyadi dan mamah Neneng Siti 

Romlah, kakak Meri Situ Nurjannah S.Ag, Adik Hilmi Ahmad Afandi, 

Rizhan Abdul Azid, Salsa Bila Husnul Hotimah, dan Adzikri Insanul Kamil 

yang aku sayangi, tidak ada kata yang bisa terucap selain terimakasih 

banyak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sepenuhnya 

semoga Allah selalu melindungi kalian dan melapangkang segala 

urusannya. Amiin Yarobbal Alamin. tanpa kalian saya tidak akan bisa 

berada dititik ini, dan demi kalian saya sanggup bertahan dalam kondisi 

apapun, hingga akhirmya semua indah pada waktunya.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag sebagai Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Ibu Jani Arni, S.Th.I, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Ilmu al-Qur‟an 

dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 

5. Ibu Khotimah, M.Ag selaku Penasihat Akademik dari semester 1 hingga 

semester 3 yang telah banyak memberikan bimbingan dan juga nasihatnya 

dalam proses penyelesaian studi penulis 

6. Bapak Drs. Ali Akbar, M.I.S sebagai Penasihat Akademik lanjutan yang 

juga banyak memberi kemudahan dalam proses penyelesaian studi penulis 

7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ushuluddin 

yang telah membantu dengan senang hati dalam mengurus kelengkapan 

berkas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik 

8. Staf Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ushuluddin yang juga 

telah membantu penulis dalam pengurusan berkas dengan baik. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah 

memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya kepada penulis. 

 

ii 



3 

 

10. Teman-Teman angkatan 2016 jurusan Ilmu al-Qur‟an Tafsir Fakultas 

Ushuluddin yang selalu berbagi informasi dan pengetahuannya juga sama-

sama berjuang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. 

11. Teman-teman satu kelas dan satu perjuangan IAT-B dari semester satu 

hingga sekarang Alhamdulillah masih selalu kompak, meskipun dalam 

pertemuan banyak tingkah, kekesalan dan emosi yang emang kita semua 

berbeda pola fikir dan sama-sama egois tapi tetap bisa menyeselaikan 

masalah dengan sendiri. Maaf jika selama 4 tahun kita bersama ada salah 

kata atau perlakuan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan 

terimakasih telah banyak membantu ketika proses belajar mengajar. 

12. Teman serumah sekaligus kakakku Meri Siti Nurjanah, S.Ag yang telah 

meminjamkan laptopnya dan banyak membantu dalam segala hal dan saling 

mendukung, semoga kita bisa sama-sama memanfaatkan ilmu yang telah 

kita dapat. 

13. Teruntuk Pajarihin Ritonga, S.Ag, Ulfa Yumni, S.Ag, Susilawati, S.Ag dan 

Hellena Aurellia Simangunson, S.Ag yang telah membantu, menemani dan 

memberikan semangat ketika di esok harinya bakalan sidang. Semoga 

kalian cepet nyusul biar bisa wisuda bareng. 

14. Senior yang sudah seperti teman sendiri Zatul Ikrom, SE terimakasih sudah 

banyak membantu dalam banyak hal terutama dalam hal ngeprint gratis. 

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesempatan. Karena segala sesuatu tergantung kepada ketentuan dan 

ketetapan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam 

penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf karena diri ini masih 

belajar dan tidak lepas dari melakukan kesalahan. Semoga penulis dapat 

memberikan kemanfaatan terhusus untuk diri sendiri, masyarakat dan untuk 

pembaca. 

Penulis 

 

Ani Jahrotunnisa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 „ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض

 

B. Vokal, panjang dan diftong 

 Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a” kasrah dengan “i,” dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
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Vokal (a) panjang  =  Â misalnya   قال              menjadi     qâla 

Vokal (i) panjang =           î            misalnya     قيل            menjadi     qîla 

Vokal (u) panjang =   Û            misalnyaدون             menjadi     dûna 

  

 Khusus bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 

ditulis dengan “aw dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 

Diftong (aw)  =  ـــو misalnya      قول                  menjadi qawla 

Diftong (ay)  =   ْــَـي       misalnyaخًن              menjadi khayrun 

 

C. Ta marbûthah (ة) 

 Ta marbûthah  ditransliterasikan dengan “ṯ” jika berada diterngah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  الرسالة للمد رسة menajdi 

al-risalaṯ li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan 

t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى ر حمة هللاmenjadi 

fi rahmatillah. 

 

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâh 

 Kata sandang berupa “al” (ال( ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, sebagai contoh: 

a. Al-Imâm al-bukhâriy mengatakan. 

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. 

c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

 Prasangka merupakan dugaan-dugaan kepada sesuatu yang belum tentu 

kebenarannya, dugaan tersebut bisa positif dan negatif. Dalam islam telah  

diperintahkan agar prasangka yang tidak beralasan harus dihindarkanlantaran hal 

ini dapat menyebabkan retaknya tali persaudaraan bahkan bisa menyebabkan 

keruhnya pergaulan, yang mana akhirnya satu sama lain tidak saling 

mempercayai. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan 

beberapa masalah diantaranya: 1. Bagaimana makna prasangka menurut Buya 

Hamka dalam tafsir Al-Azhar? 2. Bagaimana Implementasi corak tafsir Al-Adaby 

Ijtima‟i dalam tafsir Al-Azhar? Agar dapat mengetahui penafsiran Buya Hamka 

dalam Tafsir Al-Azhar tenatang makna prasangka. Dan untuk mengetahui 

implementasi corak Tafsir Al-Adaby Ijtima‟i mengenai makna prasangka dalam 

tafsir Al-Azhar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka. 

Data ini diperoleh dari tafsir, buku-buku dan jurnal ilmiah. Sebagai data dan 

referensi skripsi ini. Berdasarkan jenis dan bentuk data tersebut maka teknik 

analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil 

penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya: 1) 

dalam tafsir Al-Azhar, Prof. Dr. Hamka menjelaskan tentang Prasangka adalah 

dosa, karena dia adalah tuduhan yang tidak beralasandan bisa saja memutuskan 

shilaturrahmi di antara dua orang yang berbaik. Prasangka tidak selalu kepada 

manusia, melainkan keragu-raguan kita terhadap kebersihan jika hendak 

beribadah kepada Allah SWT dan keraguan terhadap keyakinan kita kepada Allah 

SWT. 2) tafsir Al-Adaby Ijtim‟i adalah tafsir yang berorientasi pada suatu sastra 

budaya dan kemasyarakatan, atau bisa disebut dengan tafsir sosio-kultura dalam 

tafsir Al-Azhar sangat dominan menggunakan corak tafsir Al-Adaby Ijtima‟i, 

sebagai contoh Buya Hamka memberikan penjelasan kepada orang-orang yang 

islam yang memegang jabatan pemerintahan. Maksudnya bahwa orang-orang 

yang memegang kuasa janganlah lekas cemburu kepada rakyat yang dia perintah 

 

Kata kunci : Makna, Prasangka, Al-Adaby Ijtima‟i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



7 

 

ABSTRACT 

 

Prejudice is conjecture to something that is not necessarily true, the allegation 

can be positive and negative. In Islam it has been ordered that unreasonable 

prejudice must be avoided. This can cause a break in the kinship and can even 

cause a murky association, which ultimately one another does not trust one 

another. Based on the background of the problem above, the writer formulated 

several problems including: 1. What is the meaning of prejudice according to 

Buya Hamka in Al-Azhar's interpretation? 2. How is the Al-Adaby Ijtima'i's 

interpretation of the Al-Azhar interpretation interpreted? In order to know the 

interpretation of Buya Hamka in Al-Azhar's interpretation of the meaning of 

prejudice. And to find out the implementation of Al-Adaby Ijtima‟i's style of the 

meaning of prejudice in Al-Azhar's interpretation. In this research, the writer uses 

library research. This data was obtained from interpretations, books and scientific 

journals. As data and reference of this thesis. Based on the type and form of the 

data, the analysis technique in this study uses qualitative methods. The results of 

the research that the author did, there are several conclusions including: 1) in the 

interpretation of Al-Azhar, Prof. Dr. Hamka explained that prejudice is a sin, 

because he is an unwarranted accusation and could have decided to reconcile 

shilaturrahmi between two good people. Prejudice is not always towards humans, 

but our doubts about cleanliness if we want to worship Allah SWT and doubts 

about our belief in Allah SWT. 2) Al-Adaby Ijtim'i's interpretation is an 

interpretation that is oriented to a cultural and social literature, or can be called 

socio-cultural interpretation in Al-Azhar's interpretation which is very dominant 

using Al-Adaby Ijtima'i's interpretation, for example Buya Hamka gives an 

explanation to people who are Islam who hold government positions. This means 

that those who hold power must not be jealous of the people he commands 

 

 

Keywords: Meaning, Prejudice, Al-Adaby Ijtima‟i 
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 نبذة مختصرة

 

التحيز ىو التخمٌن لشيء غًن صحيح بالضرورة ، ميكن أن يكون االدعاء إجيابًيا وسالًبا. يف 
اإلسالم ، صدر أمر بضرورة جتنب التحامل غًن املعقول ، وميكن أن يتسبب ذلك يف حدوث 
انفصال يف القرابة وميكن أن يتسبب يف ارتباط غامض ، والذي ال يثق أحدمها اآلخر يف النهاية. 

. ما معىن التحيز حسب 1واستنادًا إىل خلفية املشكلة أعاله ، صاغ الكاتب عدة مشاكل منها: 
. كيف يُفسَّر تفسًن الُعبدي االجتمائي لتفسًن األزىر؟ من أجل 2محقة يف تفسًن األزىر؟ بوى 

معرفة تفسًن بيا محقة يف تفسًن األزىر ملعىن التحيز. ومعرفة كيفية تطبيق أسلوب األديب إجتامعي 
ل على ملعىن التحيز يف تفسًن األزىر. يف ىذا البحث ، يستخدم الكاتب أحباث املكتبة. مت احلصو 

ىذه البيانات من التفسًنات والكتب واجملالت العلمية. كمعلومات ومراجع هلذه األطروحة. بناًء 
على نوع وشكل البيانات ، تستخدم تقنية التحليل يف ىذه الدراسة طرًقا نوعية. وخلصت نتائج 

دكتور. ( يف تفسًن األزىر الشريف. 1البحث اليت قام هبا املؤلف إىل عدة استنتاجات منها: 
وأوضح ىامكا أن التحيز خطيئة ، ألنو اهتام ال مربر لو وكان ميكن أن يقرر التوفيق بٌن شيلرتامهي 
بٌن شخصٌن صاحلٌن. ليس التحيز دائًما جتاه البشر ، ولكن شكوكنا حول النظافة إذا أردنا أن 

ًن األديب االجتمائي ( تفس2نعبد اهلل سبحانو وتعاىل والشكوك حول إمياننا باهلل سبحانو وتعاىل. 
ىو تفسًن موجو إىل أدب ثقايف واجتماعي ، أو ميكن أن يطلق عليو تفسًن اجتماعي ثقايف يف 
تفسًن األزىر السائد للغاية باستخدام تفسًن األديب االجتمائي ، على سبيل املثال شرح للناس 

ال يشعروا بالغًنة جيب أالذين يشغلون مناصب إسالمية. ىذا يعين أن أولئك الذين حيملون السلطة 
يقودىم من الناس الذي  

 
 

 الكلمات المفتاحية: المعنى ، اإلجحاف ، اآلدبً إجتمائً
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dan 

lingkungan sebagai sarana untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan 

berinteraksi. Meskipun memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap 

dirinya sendiri, tetapi pada dasarnya manusia tetap membutuhkan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara hidup 

bermasyarakat dengan manusia lainnya. Kadang kala diantara mereka sering 

terjadi perpecahan dan perselisihan yang disebabkan oleh prasangka kepada 

satu sama lain.
1
 

Prasangka adalah dugaan-dugaan yang biasanya lebih bersifat 

negatif. Seseorang yang berprasangka terhadap yang lainnya disebabkan 

karena penilaian yang tergesa-gesa sebelum tahu banyak tentang karakteristik 

seseorang tersebut, kondisi ini di sebabkan oleh keterbatasan informasi 

tentang suatu kelompok atau individu yang di prasangkainya.
2
 

Prasangka bersifat emosional, yang akan mudah sekali menjadi 

motivator munculnya ledakan sosial. Dampak dari prasangka begitu 

signifikan terhadap munculnya perilaku-perilaku destruktif dalam 

masyarakat. Prasangka merupakan salah satu penyebab aspek kerusakan 

perilaku kehidupan manusia. banyak kejadian-kejadin besar yang merubah 

dunia yang bermulanya dari prasangka. Perang, aksi, pengrusakan, 

pembunuhan, semua hal yang mengerikan yang berdampak tragis bagi 

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3
 

Islam telah mengatur adab-adab tentang pergaulan dan sopan santun 

baik bermasyarakat atau berindividu yang harus dijunjung tinggi oleh segala 

                                                             
1
Resti Amanda, Mardianto. Hubungan antara prasangka masyarakat terhadap muslimah 

bercadar dengan jarak sosial. Jurnal Rap Unp, Vol. 5 No. 1, Mei 2014, hlm. 70 
2
Ibid., hlm 75 

3
Aris Soleman, Prasangka Sosial Dan Aksi Demonstrasi Masyarakat. Jurnal Potret 

Pemikiran, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 17-18 
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lapisan masyarakat baik yang muda maupun yang sudah tua, baik yang kaya 

maupun yang miskin, baik pria maupun wanita, yang mana ketentuan-

ketentuan syara diantaranya ialah agar dalam gelanggang pergaulan hidup ini 

jangan sampai sesama makhluk ciptaan Allah SWT memiliki prasangka jelek 

terhadap orang lain.
4
 

Dalam islam telah diperintahkan agar prasangka yang tidak 

beralasan harus dihindarkan, lantaran hal ini dapat menyebabkan rataknya 

talipersaudaraan bahkan bisa menyebabkan keruhnya pergaulan, yang mana 

akhirnya satusamalain tidak saling mempercayai.  

Dalam al-Qur‟an   الظَّن adalah sebuah dari bahasa Arab yang berarti 

duga, sangka, kira-kira. Adapun kata zan, yazun berarti tahu, percaya.
5
 Al-

Qur‟an menyebut kata al-zan dengan lafadz الظن. Selain itu, terdapat beragam 

bentul lafadz al-zan diantaranya seperti yazunnu, tazunnu, zanna, al-zununa.
6
 

Oleh karena itu, didalam al-Qur‟an terdapat penggunaan lafal al-zan 

yang berbeda-beda, penyebutan lafadz dzan saja ditemukan 67 kali dalam 55 

ayat dalam 32 surah. Ada yang mengartikan prasangka baik (husnudzon) dan 

prasangka buruk (su‟udzon). Secara umum lafadz dzan lebih dikenal dengan 

prasangka buruk, seperti dugaan atau sangkaan akan suatu perkara yang 

belum dibuktikan sama sekali dan tidak mempunya bukti yang nyata bahkan 

berlakunya tuduhan kepada orang lain tanpa saksi.
7
 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al-Hujurat : 12 
 

ُسوا َوال يَ ْغَتبْ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَّ
اٌب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأيُِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َوات َُّقوا اللَّ  َو ِإنَّ اللََّو تَ وَّ

 (٢١رَِحيٌم )
 

                                                             
4
Mubarak Bakri, Prasangka Dalam al-Qur‟an. Jurnal Rausyan Fikr, Vol 14 No. 1 Juni 

2018. hlm. 63 
5
M. Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur‟an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat 

Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaibi (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 92 
6
Husain Bin Unang,  Kamus al-Tulla  (Kuala Lumpur: Daril Fikir, 2008), hlm. 681 

7
Sayyadi, “Prasangka Dalam al-Qur‟an Perspektif Sayyid Quthb”‟ Skripsi, Surabaya:Uin 

Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 3 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 

lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya 

yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 

Maha Penyayang. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa prasangka ialah tuduhan yang bukan-

bukan dan tidak beralasan, hanya semata-mata tuduhan yang tidak pada 

tempatnya. "Karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah 

dosa." Karena dia adalah tuduhan yang tidak beralasan dan bisa saja 

memutuskan shilaturrahmi di antara dua orang yang berbaik.
8
 Rasulullah 

sangat mencegah perbuatan prasangka yang sangat burukdengan sabdanya: 

 

َسُدْوا ا ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احلَِْديِث ، َواَل جَتَسَُّسوا ، َواَل ََتَسَُّسوا َواَلتَػَناَفُسْوا َواَلَتََ 
 َواَلتَػَباَغُضْوا َواَلَتداَبػَُّرْوا وَُكْونُػْو ِعباََداهلل ِإْخَوانًا.

"sekali-kali janganlah kamu berburuk sangka, karena sesungguh buruk 

sangka adalah perkataan yang paling bohong. Dan ianganlah kamu 

mengintaiintai, dan janganlah kamu merisik-risik, dan ianganlah komu 

bergandinggandingan, dan janganlah kamu berdengki-dengkian dan 

ianganlah kamu berbencibencian dan janganlah kamu berbalik-belakangan, 

dan iadilah kamu seluruh hamba Allah bersaudara."
9
(HR. Bukhori, Muslim, 

dan Abu Dawud). 

 

Menurut Tafsir Kemenag dalam al-Qur‟an dan Tafsirnya, dijelaskan 

lafadz Al-zan  dalam surat Al-Hujurat ayat 12 berasal dari kata zanna yazunnu 

yang berarti menduga, menyangka, memeperkirakan. Umumnya kata tersebut 

digunakan pada sesuatu yang tercela. Kata ad-Dzann  sendiri lebih banyak 

digunakan pada sesuatu yang tercela atau buruk. Misalnya, Razul zanun 

berarti lelaki yang sangat lemah dan sering berburuk sangka, Bir zanun 

adalah sumur yang belum pasti apakah ada airnya atau tidak, lafadz al-

zanmenunujukkan sesuatu yang belum jelas dan pasti serta masih bersifat 

praduga. 

                                                             
8
Hamka “Tafsir Al-Azhar” Juz  9,  (Jakarta: pustaka panjimas, 1998),  hlm 346 

9
Maktbah syamilah, Sahih Bukhori, bab larangan berbuat hasad dan berbalik, juz 5, hlm. 

2253. 
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Menurut Tafsir ini, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah melarang agar 

menajauhi sifat al-zan (prasangka) karena sesungguhnya sebagian dari 

prasangka adalah dosa. Prasangka yang tidak sesuai tentu akan meresahkan 

kehidupan bermasyarakat karena satu sama lainnya saling mencurigai dan 

akan mengakibatkan perpecahan.
10

 Kemudian juga dijelaskan bahwa Allah 

memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka 

menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang beriman. Dan jika 

mereka mendengar sebuah ucapan yang keluar dri mulut saudaranya yang 

mukmin, maka ucapan itu harus mendapat tanggapan yang baik, dengan 

ungkapan yang baik, sehingga tidak menimbulkan salah paham, apalagi jika 

menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka.
11

 

Meskipun prasangka identik dengan hal yang negatif, namun prasangka 

juga ada yang positif atau dalam islam dinamakan husnudzon yaitu berbaik 

sangka. Sikap husnudzon akan melahirkan keyakinan bahwa segala 

kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari Allah, 

sedangakan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan 

kemaksiatan. Tidak ada seorangpun yang bisa lari dari takdir yang ditetapkan 

oleh Allah. Dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan apa 

yang sudah menjadi kehendak dari Allah SWT, yang tidak meridhoi 

kekufuran bagi hamba-hambaNya, dan telah menganugrahkan kepada 

manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar. Semua perbuatan yang 

sudah terjadi harus di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.
12

 

Allah SWT melarang umat islam berlaku suuzdzon yaitu buruk sangka 

kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Dengan 

menerapkan akhlak yang mulia, yang mana salah satunya husnudzon yaitu 

berbaik sangka yang sangat banyak kemanfaatan yang akan di peroleh, baik 

di kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. 

 

                                                             
10

Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jilid IX (Jakarta: Widya Cahya, 2011), hlm. 412 
11

Ibid.,hlm. 414  
12

Roli Abdul Rahman, Menjaga Akidah dan Akhlak, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2009), hlm. 88 
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B. Penegasan Istilah 

1. Makna 

Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi tiga 

bagian, diantaranya: 

a. Maksud Pembicara 

b. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku 

manusia atau kelompok. 

c. Cara menggunakan simbol atau lambang 

Sifat, definisi, elemen, dan jenis makna telah dibahas oleh Aristoteles, 

Agustinus, dan Aquinus yang dikenal dengan AAA framework. 

Menurut mereka makna adalah hubungan antara dua hal: tanda-tanda 

dan hal-hal yang dimaksud (keinginan, ungkapan atau penandaan). 

Dengan kata lain, tanda didefinisikan sebagai suatu entitas yang 

menunjukkan atas entitas lain untuk beberapa tujuan. 

Menurut Ulama,
13

 mengemukakan bahwa makna adalah hubungan 

antara makna dengan pengertian. 

2. Prasangka 

Sikap menduga atau mengira-ngira kepada hal yang belum tentu 

kebenarannya akibat dari kurangnya pengetahuan yang didapat oleh 

seseorang dan enggan untuk mencari-cari kebenarannya.Prasangka 

mulanya hanya merupakan sikap-sikap negatif, tapi lama kelamaan akan 

memunculkan tindakan-tindakan yang menghambat, merugikan, bahkan 

mengancam kehidupan pribadi golongan tertentu.
14

 Pada masyarakat 

Indonesia yang beranekaragam, prasangka akan sangat potensial untuk 

meluas menjadi masalah serius bagi keutuhan negara. 

Meskipun prasangka identik dengan hal yang negatif, namun 

prasangka juga ada yang positif atau dalam islam dinamakan husnudzon 

yaitu berbaik sangka. Sikap husnudzon akan melahirkan keyakinan bahwa 

                                                             
13

Abdul Chaer,  Semantik (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 50 
14

Dwi Atmaja, M.Psi, “Kajian Psikologi: Prasangka”, dikutip dari 

http://kajianpsikologi.blogspot.com/.2011/12/prasangka.html?m=1 pada hari senin tanggal 13 

April 2020 jam 21.33WIB. 

http://kajianpsikologi.blogspot.com/.2011/12/prasangka.html?m=1
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segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia bersal dari Allah, 

sedangakan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan 

kemaksiatan. 

3. Corak Al-Adaby Ijtima’i 

Corak Tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-

Qur‟an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha 

untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah 

mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-

petunjuk tersebut  dalam bahasa yang mudah dimnegerti tapi indah 

didengar.
15

 

Boleh dikatakan bahwa corak Tafsir Al-Adaby Ijtima‟i adalah 

penafsiran yang berorientasi pada sastra budata kemasyarakatan, suatu 

corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat al-Qur‟an pada 

segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-

ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama 

turunnya ayat kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan 

hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan 

duna. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari tema yang penulis angkat sebagai judul dalam 

penelitian ini, maka penulis merumuskan identifikasi masalahnya agar dapat 

dijadikan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut : 

1. Apa saja ayat-ayat dalam al-Qur‟an yang membahas tentang prasangka. 

2. Bagaimana bentuk-bentuk prasangka yang dilarang oleh agama islam. 

3. Bagaimana penafsiran Hamka tentang Prasangka dan apa dampak sosial      

yang ditimbulkan dari prasangka. 

4. Bagaimana pandangan ulama tentang prasangka baik dan prasangka 

buruk. 

                                                             
15

Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), cet. 1, 

hlm. 108 
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5. Apa hukuman yang diterima bagi orang-orang yang berprasangka 

terhadap sesamanya. 

6. Bagaimana bentuk-bentuk prasangka yang baik dalam islam dan apa 

manfaat yang diperoleh dari prasangka yang baik tersebut. 

7. Bagaimana pengaruh prasangka terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

Dari berbagai macam identifikasi masalah di atas, penulis hanya 

mengambil dua permasalahan saja yang akan dibahas, diantaranya:  Apa saja 

ayat-ayat dalam al-Qur‟an yang membahas tentang prasangka dan Bagaimana 

penafsiran Hamka tentang Prasangka dan apa dampak sosial yang 

ditimbulkan dari prasangka. 

 

D. Batasan Masalah 

Dari judul penelitian yang penulis angkat terdapat banyak permasalah 

yang terkandung di dalamnya sehingga penulis perlu membatasi masalah 

yang akan diteliti pada surat al-Hujuraat ayat 12, surat al-Maidah ayat 6, surat 

al-Israa ayat 56, surat al-Anfal ayat 64 dan penafsiran Buya Hamka dalam 

Tafsir Al-Azhar (Implementasi Corak Tafsir Al-Adaby Ijtima‟i). 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang sudah penulis tentukan diatas, 

maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penafsiran Makna Prasangka Menurut Buya Hamka Dalam 

Tafsir Al-Azhar ? 

2. Bagaimana Implementasi Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-

Azhar Dengan Corak Tafsir Al-Adbiy Ijtima‟i ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

tenatang makna prasangka. 
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2. Untuk mengetahui implementasi Corak Tafsir Al-Adaby Ijtima‟i 

mengenai makna prasangka dalam Tafsir Al-Azhar. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian agar  dapat memberi pengetahuan kepada 

kita bahwa banyak ragam kalimat yang terdapat di dalam al-Qur‟an yang 

tersusun secara indah serta untuk memperkaya khazanah keilmuan kita 

khususnya di bidang Tafsir yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan (bacaan) bagi penulis dan para peneliti berikutnya, dalam 

menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian tematik tentang 

prasangka. Dan penafsirannya menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-

Azhar dan Implementasi Corak Tafsir Al-Adaby Ijtima‟i. 

2. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di 

jurusan Ilmu Al-Qur‟ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

3. Membangun kehidupan sosial dan masyarakat yang berpradaban. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para 

pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Skripsi ini tersusun atas 

lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut : 

Bab pertama Pendahuluan, Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuandan Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab kedua Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori yaitu berisi tentang 

gambaran umum makna prasangka menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-

Azhar dan implementasi corak tafsir Al adabi wal ijtima‟i dan Penelitian yang 

relevan dengan judul ini. 

Bab ketiga Metode Penelitian, terdiridari : Jenis Penelitian, Sumber 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, danTeknikAnalisis Data. 
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Bab keempat Analisa Data, berisitentang Penafsiran ayat-ayat 

tentang  prasangka menurut  Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan 

Implementasinya dalam corak Tafsir Al-Adaby Ijtima‟i. 

Bab kelima Penutup,yang terdiridariKesimpulandan Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Prasangka 

Definisi klasik prasangka pertama kali diperkenalkan oleh ilmuan 

psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport, yang menulis konsep 

itu dalam bukunya, The Nature of Prejudice in 1945. Istilah itu berasal 

dari kata praejudicium, yaitu pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu 

berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang 

atau sekolompok orang tertentu.
16

 

Secara umum Prasangka berasal dari kata pra (sebelum) sangka 

(dugaan), pendapat yang didasarkan atas perasaan hati, syak, kesangsian, 

keraguan. Prasangka anggapan dan pendapat yang kurang menyenangkan 

atau penilaian negatif yang tidak rasional, yang ditujukan pada individu 

atau suatu kelompok tertentu (yang menjadi objek prasangka), sebelum 

mengetahui, menyaksikan menyelidiki objek-objek prasangka tersebut. 

Prasangka juga dapat dikatakan sebagai attitude-attitude sosial 

negatif, yang ditujukan pada individu atau golongan lain dan hal ini 

mempengaruhi tingkah laku golongan individu yang berprasangka 

tersebut. Prasangka mulanya hanya merupakan sikap-sikap negatif, tapi 

lama kelamaan akan memunculkan tindakan-tindakan yang menghambat, 

merugikan, bahkan mengancam kehidupan pribadi golongan tertentu.
17

 

Pada masyarakat Indonesia yang beranekaragam, prasangka akan sangat 

potensial untuk meluas menjadi masalah serius bagi keutuhan negara. 

Prasangka dapat terjadi dari berbagai sebab, misalnya deprivasi 

relatif, perebutan dumber daya, orientasi dominasi sosial, sifat otoriter, 

                                                             
16

Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 

Multikultur, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2005). hlm 199  
17

 Dwi Atmaja, M.Psi, “Kajian Psikologi: Prasangka”, dikutip dari 

http://kajianpsikologi.blogspot.com/.2011/12/prasangka.html?m=1 pada hari senin tanggal 13 

April 2020 jam 21.33WIB. 
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identitas sosial, sifat otoriter, maupin agama. Faktor agama 

yangdisebutkansebagai penyebab prasangka menarik untuk diteliti, 

mengingat ajaran setiap agama justru mempromosikan nilai-nilai 

kebaikan dan kemuliaan, termasuk tidak memiliki prasangka negatif 

terhadap sesama manusia.
18

 

Prasangka selalu diartikan dengan perasaan negatif, orang yang 

berburuk sangka berarti adalah orang yang memiliki anggapan, pendapat, 

atau sikap yang buruk terhadap suatu keadaan seseorang dimana keadaan 

tersebut sesungguhnya menunjukkan hal yang sebaliknya.
19

Bila dikatakan 

bahwa seseorang pemimpin itu suka korupsi, maka perkataan yang 

demikian inilah yang disebut buruk sangka. Telah dijelaskan dalam ayat 

al-Qur‟an yang menyatakan bahwa terhadap prasangka saja kita 

diperintahkan untuk menjauhi, apalagi terhadap buruk sangka.
20

 

2. Macam-Macam Prasangka 

Prasangka dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu 

husnudzon (prasaka baik) dan suudzon (prasangka buruk). 

Namundalamsetiap prasangka memiliki ciri-ciri dan penjelasan dari para 

ulama yang belum dipahami secara tuntas dalam kehidupan masyarkata. 

a. Prasangka baik 

Yaitu prasangka yang baik kepada hal-hal yang membawa 

manusia kepada amal kebaikan, menyeru kepada ketaatan dan 

kapatuhan kepada syariat Islam. Juga diikuti dengan usaha yang gigih 

sertaberpegang teguh kepada perintah dan menjauhi segala larangan-

Nya. Supaya muslim yang berprasangka baik memiliki harapan yang 

benar dan kuat.
21

 Memohon kepada Allah agar tidak menjadikan itu 

semua sebagai sarana menuju hal-hal yang bermanfaat 

                                                             
18

Retno Pandan Arum Kusumowardhani dkk, “Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan 

Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis”, Jurnal Multikuktural 

dan Multireligius, Vol.  12, No. 1 (Januari-April 2013), hlm . 19 
19

Imam  Nawawi, Riyadush Shalihin ahli bahasa , Vol 2. (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 

hlm 463. 
20

Ibid., hlm. 464 
21

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,  Terapi Penyakit Hati, terj. Salim Bazemool, (Jakarta: Qisthi 

Press, 2005), hlm. 57  
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danmenyingkirkan hal-hal yang menjadi penghalang.
22

  Dalam Firman 

Allah dalam QS al-Baqarah ayat: 218 

 

َغُفوٌر ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاَجُروا َوَجاَىُدوا يف َسِبيِل اللَِّو أُوَلِئَك يَػْرُجوَن َرمْحََة اللَِّو َواللَُّو 
 (٨١٢َرِحيٌم )

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan 

rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Prasangka baik merupakan salah satu bagian dari akhlak 

terpuji.
23

 Menurut Pinandito, prasangka baik menjadi sebuah landasan 

pokok bagi manusia dalam berfikir positif atas segala peristiwa yang 

dialami. Iman Ja‟far Sadiq berkata, “Berprasangka yang baik kepada 

Allah berarti kamu tidak boleh berharap kecuali kepada-Nya dan 

kamu tidak boleh takut terhadap apapun kecuali dari dosa-dosa yang 

kamu lakukan”.
24

 

Sikap berprasangka baik akan melahirkan keyakinan bahwa 

segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari 

Allah, sedangkan keburukan yang menimpa manusia berasal dari dosa 

dan kemaksiatannya. Tidak seorangpun bisa lari dari takdir yang telah 

ditetapkan Allah. Tidak ada yang terjadi dialam semesta ini melainkan 

apa yang Dia kehendaki dan Allah SWT tidak meridhoi kekufuran 

untuk hamba-Nya, Allah SWT telah menganugrahkan kepada manusia 

kemampuan  kamampuan untuk memilih dan berikhtiar. Segala 

perbuatannya terjadi atas pilihan dan kemampuannya yang 

harusdipertanggung jawabkan di hadapan Allah  SWT.
25

 Dalam al-

                                                             
22

Ibid.,hlm. 58   
23

T. Ibrahim dan Darsono, Membangun akidah dan akhlak 2, (Solo: Pt Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 103-113  
24

Satrio Pinandito, Husnuzan dan Saabar Kunci Sukses Meraih Kebahagiaan Hidup Kiat-

Kiat Praktis Berfikir Positif Menyiasati Persoalan Hidup (Jakarta: Penerbit PT Elex Media 

Komputindo, 2011), hlm. 13  
25

Roli Abdul Rohman, Menjaga Akidah dan Akhlak (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2009), hlm. 88  
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Qur‟an  surat Al-Hujurat ayat 12, kewajiban berprasangka baik 

ditunjukkan dalam bentuk perintah untuk menghindari sikap 

berprasangka buruk. 

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثًنًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَػْعَض الظَّنِّ ِإْْثٌ َوال جَتَسَُّسوا َوال يَػْغَتبْ 
يَْأُكَل حلََْم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن 

 (١٨تَػوَّاٌب َرِحيٌم )
 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT Memerintahkan orang-

orang beriman untuk menjauhi sikap berprasangka buruk terhadap 

siapapun, dalam Allah SWT melarang manusian untuk tidak mencari-

cari aib, menggunjing sesama manusia, hususnya orang-orang 

beriman. Karena dalam ayat ini orang yang menggunjing diibaratkan 

dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. 

Lawan dari berprasangka baik adalah berprasangka buruk haram 

hukunya kita berprasangka buruk karena ini adalah perbuatan 

yangtidak diperbolehkan dan dapat mengakibatkan permusuhan 

hingga retaknya persaudaraan.
26

 

b. Prasangka Buruk 

Ada perbedaan pendapat mengenai pembagian prasangka  

yang buruk menjadi beberapa bagian, diantaranya: 

1. Prasangka buruk yang diharamkan 

 

 

Yaitu prasangka buruk kepada Allah Swt dan prasangka buruk 

                                                             
26

Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur‟an  (Jakarta: Amzah, 2007), 

hlm. 219-220  
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kepada sesama mukmin. Prasangka buruk kepada Allah adalah 

orang-orang yang berburuk sangka terhadap Allah dengan sifat 

yang berlawanan dengan sifat-sifatnya,
27

 teradapat Firman Allah 

dalam Qs Fushilat ayat 23: 

 (٨٢َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَػْنُتْم ِبَربُِّكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اْْلَاِسرِيَن )
 

dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu 

sangka kepada Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, Maka 

jadilah kamu Termasuk orang-orang yang merugi. 

 

Berburuk sangka termasuk dosa yang paling besar di sisi 

Allah.
28

 Orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah juga 

termasuk orang yang menyembah selain Allah, menyekutukan 

Allah dalam ibadah, merngatakan Allah tidak mengutus seorang 

Rasul dan tidak menurukan Kitab, menyia-nyiakan ciptaan-Nya, 

serta mengatakan bahwa Allah menghukum hamba-Nya atas 

sesuatu yang tidak dikerjakan oleh hamba itu bahwa Allah boleh 

saja menyiksa orang yang tidak melanggar hukum-Nya dan bisa 

memasukkan musuh-musuh-Nya dantidak beriman kedalam 

surga.
29

 Allah membantah dalam surat Shaad ayat: 27-28 

نَػُهَما بَاِطال َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَػَوْيٌل  َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواألْرَض َوَما بَػيػْ
(أَْم ََنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت  ٨٢لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر )

 (٨٢َكاْلُفجَّاِر )  َكاْلُمْفِسِديَن يف األْرِض أَْم ََنَْعُل اْلُمتَِّقٌنَ 
 

dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 

antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah 

anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir 

itu karena mereka akan masuk neraka. 

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang 

berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami 

                                                             
27

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Terapi, hlm. 207 
28

Ibid.,hlm. 207 
29

Ibid.,hlm. 210-213 
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menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-

orang yang berbuat ma'siat? 

 

Prasangka buruk kepada sesama mukmin adalah yang mengandung 

tuduhan dan khianat terhadap keluarga, kaum kerabat, dan manusia 

tidak pada tempatnya.
30

 

2. Prasangka buruk yang dibolehkan 

Menurut Syaikh al-Sa‟di menjelaskan surat al-Hujuraat ayat 12 di 

atas, Allah SWT melarang sebagian besar prasangka terhadap sesama 

mukmin, karena Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Yaitu 

prasangka yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti, 

(TaisirKarimirrahman). Maknanya, jika suatu prasangka didasari bukti 

dan fakta, maka tidak temasuk “sebagian prasangka” yang 

dilarang.Dikatakan menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama 

Saudi kontemporer: 

فالواجب على املسلم أن اليسيءالظن بأخيو املسلم إالبدليل, فالجيولو أن يتشكاك يف 
حرجالظن فالى على أماراتدل على سوء أجيو ويسيء بو الظن إالإذارأ  

 

 “Maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah hendaknya 

tidak berprasangka buruk kepada saudaranya sesama muslim kecuali 
dengan bukti. Tidak boleh meragukan kebaikan saudaranya atau 

berprasangka buruk kepada saudaranya jika ia melihat petanda-

petanda yang menguatkan prasangka buruk tersebut, jika demikian 

maka tidak menganggap.”
31

 

 

 

B. Biografi Buya Hamka 

1. Riwayat Hidup Buya Hamka 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan Buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatra Barat 

pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M/13 Muharam 1326 H. 

                                                             
30

Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Kathsir, Jil. 7, cet. 1, (Kairo, Mu-assasah Daar 

al-Hilal, 1994), hlm. 487 
31

Yulian Purnama, “prasangka yang dibolehklan”, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz-

Fatawa Nurun „Ala Darbi, 21/147-148, diakses dari http://bit.ly/1K2eJBN pada tanggal 21 juni 

2020, PUKUL 15:00 WIB. 

http://bit.ly/1K2eJBN
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Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji 

Rasul bin Syaikh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji 

Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di 

Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di 

Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti 

Haji Zakaria (w. 1934).
32

 

2. Pendidikan Buya Hamka 

Sejak kecil Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca al-

Qur‟an langsung dari ayahnya, ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 

1914, ia dibawa ayahnya ke padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia 

kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 

3tahun, karena kenakalannya ia di keluarkan dari sekolah. Pengetahuan 

agama, banyak yang ia peroleh dengan belajar sendiri. Tidak hanya ilmu 

agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik 

islam maupun Barat.
33

 

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan 

mengembangkan Sumatra Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah 

Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa 

arab.
34

Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi. 

Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Diniyyah School 

dan Sumatra Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. 

Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku 

Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. 

Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama 

Islam, di bawah pimpinan ayahanya sendiri. Pelaksanaan pendidikan 

                                                             
32

Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm 15-18 
33

Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid 1, hlm 46  
34

Badiatul Roziqin, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia (Yogyakarta: e-Nusantra, 2009), 

hlm. 53  
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waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem 

halaqah.
35

 

Pada tahun 1916, sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera 

Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja. Pada saat itu sistem klasikal yang 

diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur dan papan tulis. 

Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, 

seperti nahwu, sharaf, manthiq, fiqh, dan yang sejenisnya. Pendekatan 

pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan, pada 

waktu itu sistem hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi 

pelaksaan pendidikan.
36

 

Di usia yang sangat muda Hamka sudah melalang buana, tatkala 

usianya masih 16 tahun tepatnya pada tahun 1924, ia sudah meninggalkan 

Minangkabau menuju Jawa tepatnya ke daerah Yogyakarta, ia tinggal 

bersama adik ayahnya yaitu Ja‟far Amrullah. Di sini Hamka belajar 

dengan Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. 

Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, 

Muhammad Natsir, dan AR. St. Mansur.
37

 

Kemudian perjalan Hamka dilanjutakan ke Pekalongan, dan 

belajar dengan iparnya, AR. St. Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah. 

Hamka banyak belajar tentang Islam dan juga politik. Di sini pula Hamka 

mulai berkenalan dengan ide pembaruan Jamluddin Al-Afghani, 

Muhammad Abduh, Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan 

umat. Rihlah Ilmiah yang dilakukan Hamka ke pulau Jawa selama kurang 

lebih setahun ini sudah cukup mewarnai wawasannya tentang dinamika 

dan universalitas Islam. 

3. Perjalanan Buya Hamka 

Secara kronologis, karir Hamka yang tersirat dalam perjalanan 

hidupnya diantaranya sebagai berikut : 

                                                             
35

Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual.., hlm. 21  
36

Ibid 
37

M. Dawam Rahardjo, Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa (Bandung: 

Mizan,1993), hlm. 201-202  
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a. Pada tahun 1927 Hamka mulai karirnya sebagai guru Agama di 

Perkebunan Medan dan guru Agama di Padang Panjang. 

b. Pendiri sekolah Tabligh School, yang kemudian diganti namanya 

menjadi Kulliyyatul Muballighin (1934-1935).  

c. Ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia (1974), Konstituante 

melalui partai Masyumi dan menjadi pemidato utama  dalam 

Pemilihan Raya Umum (1955) 

d. Koresponden berbagai majalah, seperti Pelita Andalas (Medam), 

Seruan Islam (Tanjung pura), Bintang Islam dan Suara 

Muhammadiyah (Yogyakarta), Pemandangan dan Harian Merdeka 

(Jakarta). 

e. Pembicara kongres Muhammadiyah ke 19 di Bukittinggi (1930) dan 

kongres Muhammdiyah ke 20 (1931). 

f. Anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah 

(1934). 

g. Pendiri majalah Pedoman Masyarakat (Makassar, 1934). 

h. Pimpinan majalah Pedoman Masyarakat (Medan, 1936). 

i. Menjabat anggota Syu Sang Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada 

pemerintahan Jepang (1944). 

j. Ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur (1949). 

k. Pendiri majalah Panji Masyarakat (1959). 

l. Di lantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 

(1957-1958). 

m. Di lantik menjadi Rektor perguruan tinggi Islam dan Profesor 

Universitas Mustapa, Jakarta.  

n. Muktamar Masjid di Makkah (1976). 

o. Guru besar perguruan tinggi Islam di universitas Islam di Makassar. 

p. Departemen Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim, Penasehat 

Kementrian Agama, Ketua Dewan Kurator PTIQ. 
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q. Imam Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian 

namanya diganti oleh Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Syaikh 

Mahmud Syaltut menjadi Masjid Agung al-Azhar. 

r. Ketuan MUI (1975-1981), Buya Hamka, dipilih secara aklamasi dan 

tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai ketua 

umum dewan pimpinan MUI. Ia dipilih dalam suatu musyawarah, 

baik oleh ulama maupun pejabat.
38

 Namun ditengah tugasnya, ia 

mundur dari jabatannya karena bersebrangan prinsip dengan 

pemerintah yang ada.Dua bulan setelah Hamka mengundurkan diri 

sebahagi ketua umum MUI, beliau masuk rumah sakit. Setelah kurang 

lebih satu minggu di rawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, tepat 

pada tanggal 24 juni 1981 ajal menjemputmnya utnuk kembali 

menghadap ke hadirat-Nya dalam usia 73 tahun.
39

 Buya Hamka bukan 

saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tetapi juga 

seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan 

dapat digunakan pada zaman sekarang, itu semua dapat dilihat dari 

karya-karya peningglan beliau. 

4. Karya-Karya Buya Hamka 

Sebagai seorang yang berpikir maju, Hamka tidak hanya 

merefleksikan kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam ceramah 

Agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam berbentuk 

tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti 

teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan 

tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan 

buku yang tidak kurang dari 103 buku. Beberapa di antara karya-karyanya 

adalah sebagai berikut: 

a. Tasawuf modern (1983), pada awalnya, karyanya ini merupakan 

kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat 

antara tahun 1937.  

                                                             
38

Rusydi Hamka, Hamka di Mata Hati Umat (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 55  
39

Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 

hlm. 230  
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b. Lembaga Budi (1983). Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri 

dari XI bab. 

c. Falsafah Hidup (1950). Buku ini terdiri atas IX bab.  

d. Lembaga Hidup (1962). Dalam bukunya ini, ia mengembangkan 

pemikirannya dalam XII bab.  

e. Pelajaran Agama Islam (1952). Buku ini terbagi dalam IX bab. 

f. Ayahku. Riwayat Hidup Dr. Haji Amrullah  dan Perjuangan Kaum 

Agama di Sumatera (1958)
40

 

g. Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1979). Buku ini merupakan 

autobiografi Hamka. 

h. Islam dan Adat Minangkabau (1984). Buku ini merupakan 

kritikannnya terhadap adat dan mentalitas masyarakat yang 

dianggapnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 

i. Tafsir Al-Azhar Juz 1-30,kitab ini ditulis mulai tahun 1962.Tafsir Al-

Azhar merupakan keryanya yang paling monumental. 

Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan didalam penjara,yaitu 

ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967.Dan masih banyak 

lagi karya-karya Buya Hamka yang tidak dituliskan disini.  

 

C. Profil Tafsir Al-Azhar 

1. Latar Belakang Tafsir Al-Azhar 

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini 

adalah kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa 

dikenal dengan panggilan Buya Hamka dan juga kitab tafsirnya dikenal 

dengan nama Tafsir Al-Azhar, kitab ini berjumlah 15 jilid disetiap jilidnya 

terdapat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
41

 

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkain kajian yang 

disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang 

                                                             
40

Mif Baihaqi, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi 

(Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 62 
41

Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Pnajimas, 1982), Jilid I, hlm. 1 
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terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959, karena itu tafsir ini diberi 

nama tafsir al-Azhar karena sesuai dengan tempat dibuatnya tafsir ini.
42

 

Faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir 

tersebut, adalah keinginan beliau untuk menanam semangat dan 

kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat 

berminat untuk memhami al-Qur‟an tetapi terhalang akibat 

ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Kecenderungan 

beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan 

pemahaman para mubaligh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan 

dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber 

bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir Al-Azhar darisurah Al-

Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidaksempat 

menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa 

hidupnya.
43

 

2. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Azhar 

Buya Hamka dalam menyusun Tafsir Al-Azhar beliau 

menggunakan tartib Usmani. Yaitu menafsirkan ayat secara  runtut 

berdasarkan penyusunan mushaf Usmani. Keistimewaan yang didapatkan 

dari tafsir ini karena mengawali dengan pendahuluan yang bicaranya 

banyak tentang ilmu-ilmu al-Qur‟an, seperti definisi al-Qur‟an, Makkiyah 

dan Madaniyah, Nuzul al-Qur‟an, pembukuan Mushaf, I „jaz dan lain-lain. 

Dan sistematika penafsiran pada Tafsir Al-Azhar dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Menyajikan ayat  awal pembahasan: Hamka dalam menafsirkan ayat, 

terlebih dahulu beliau menyajikan satu samapi lima ayat yang 

menurutnya ayat-ayat tersebut satu topik. 

b. Terjemahan dari ayat: Untuk memudahkan penafsiran, terlebih 

dahulu Hamka menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa 

Indonesia, agar mudah dipahami oleh pembaca. 

                                                             
42

Hamka, Tafsir al-Azhar, hlm 
43

Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid I, hlm. 59 



22 

 

c. Tidak menggunakan penafsiran kata: Hamka tidak memberikan 

pengertian kata dalam penafsirannya, menurut hemat penulis 

dikarenakan pengertiannya telah tercakup dalam terjemah. 

d. Memberikan uraian terperinci: Setelah menerjemahkan ayat secara 

global, Hamka memulai tafsirnya terhadap ayat tersebut dengan luas 

dan terkadang dikaitkan dengan kejadian pada zaman sekarang, 

sehingga pembaca dapat menjadikan al-Qur‟an sebagai pedoman 

sepanjang masa. 

3. Sumber Penafsiran 

Sumber Penafsiran, dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirnya 

menggunakan Tafsir Bil Al-ra‟yu, beliau memberikan penjelasan 

secarailmiah (ra‟yu) apalagi terkait ayat-ayat kauniyah.
44

 Namun 

walaupun demikian beliau tetap juga menggunakan Tafsir Bil Al-Ma‟sur.
45

 

4. Metode dan Corak Penafsiran 

Metode yang digunakan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar adalah 

dengan menggunakan metode Tahlili,
46

yaitu mengkaji ayat-ayat al-Qur‟an 

dari segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat 

sesuai dengan urutan Mushaf Usmani, menguraikan kosa kata dan 

lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki dan corak pada tafsir ini 

adalah al-adai wal ijtima‟i.
47

 

5. Kelebihan dan Kekurangan 

Unsur kelebihan yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka 

diantaranya adalah:  
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45
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Dalam penyajiannya Hamka terkadang membicarakan 

permasalahan, antropologi, sejarah, seperti ketika menafsirkan lafad 

“Allah” ia mengaitkan dengan sejarah Melayu dengan mengutip sebuah 

tulisan klasik  yang terdapat pada batu kira-kira ditulis pada tahun 1303,
48

 

atau peristiwa-peristiwa kontemporer. Sebagai contoh ketika ia 

menafsirkan tentang  pengaruh orientalisme terhadap gerakan-gerakan 

kelompok nasionalis di Asia pada abad ke-20.
49

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Howard M. Federspiel, 

tafsir yang ditulis oleh Hamka mempunyai kelebihan diantaranya: tafsir ini 

menyajikan pengungkapan kembali teks dan maknanya serta penjelasan 

dalam istilah-istilah agama mengenai maksud bagian-bagian tertentu dari 

teks. Disamping itu semua, tafsir ini dilengkapi materi pendukung lainnya 

seperti ringkasan surat, yang membantu pembaca dalam memahami materi 

apa yang dibicarakan dalam surat-surat tertentu dalam al-Qur‟an.
50

 Dalam 

tafsir ini juga Hamka berusaha mendemonstrasikan keluasan 

pengetahuannya pada hampir semua disiplin bidang-bidang ilmu agama 

Islam, ditambah juga dengan pengetahuan-pengetahuan nonkeagamaanya 

yang begitu kaya dengan informatif.
51

 Karakter seperti diatas sebagaiman 

diungkapkan oleh Karel Steenbrink bahwa secara umum, Hamka dalam 

melakukan teknik penafsirannya “mencontoh” tafsir Al-Manarkarya 

Rasyid Ridho dan tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari.
52

 Dan yang 

terakhir Hamka lebih banyak menekankan pada pemahaman ayat secara 

menyeluruh. Oleh karena itu dalam tafsirnya Hamka lebih banyak 

mengutip pendapat para ulama terdahulu.
53

 Sikap tersebut diambil oleh 

Hamka karena menurutnya menafsirkan al-Qur‟an tanpa melihat terlebih 
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dahulu pada pendapat para mufassir dikatikan tahjjum atau ceroboh dan 

bekerja dengan serampangan.
54

Adapun diantara kekurangan tafsir Al-

Azhar adalah pada usaha penterjemahan ayat. Nampaknya Hamka dalam 

melakukan penterjemahanmenggunakan  penterjemahan harfiah.
55

 

Terjemahan seperti itu terkadang membuat terjemahan kurang jelas dan 

sulit ditangkap, maksudnya secara langsung. Misalnya ketika Hamka 

menterjemahkan QS Asy Syuura ayat: 42 

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويَػبػُْغوَن يف األْرِض ِبَغًْنِ احلَْقِّ أُوَلِئَك هلَُ  ْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِإَّنَّ
(٢٨) 

 

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada 

manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu 

mendapat azab yang pedih. 

 

Sebagai kesimpulan bahwa Tafsir Al-Azhar yang di tulis oleh 

Hamka merupakan tafsir yang cukup baik, lengkap dan luas. Hadirnya 

tafsir ini menjadikan sebuah pembuktian bagi dunia Internasional bahwa 

ulama yang berasal dari Indonesia mampu membuat hal yang sama dengan 

ulama-ulama lain diseluruh dunia, terutama di Timur Tengah.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pencarian data kepustakaan, buku-buku dan laman 

internet, penulis belum menemukan penelitian ilmiah yang khusus mengkaji 

tentangMAKNA PRASANGKA MENURUT BUYA HAMKA DALAM 

TAFSIR AL-AZHAR (Implementasi Corak Tafsir Al-Adaby 

Ijtima’i).Namunpenulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki 

tema berdekatan dengan penelitian penulis, tetapi pembahasannya secara 

sepintas dan tidak menyeluruh, diantaranya: 
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1. Resti Amanda, Mardianto.Dalam jurnalnya berjudul “Hubungan antara 

prasangka masyarakat terhadap muslimah bercadar dengan jarak sosial”, 

dalam Jurnal Rap Unp, Vol. 5 No. 1, Mei 2014.Penelitian ini 

membahaspenggunaan cadar di masyarakat, mereka menganggap bahwa 

alasan dibalik cadar oleh muslimah adalah keengganan mereka untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat.penggunaan cadar dalam islam adalah 

jilbab yang tebal dan longgar yang menutupi seluruh aurat termasuk wajah 

dan telapak tangan.
56

 

2. Mubarak Bakhri. Dalam jurnalnya berjudul “Prasangka dalam Al-

Qur‟an.” Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1, juni 2018. Penelitian ini 

membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan prasangka dengan mengambil 

kata kunci az-zannu. Melalui kata tersebut dilaborsi secara mendalam 

hakekat az-zannu dan karakteristiknya dalam al-Qur‟an.
57

Al-Zan atau 

prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau 

kelompok lain, dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Prasangka 

sosial terdiri atas attitude-attitude (sikap-sikap) sosial yang negatif 

terhadap golongan lain, dan mempengaruhi tingkah lakunya terhadap 

golongan manusia lain. Attitude-attitude ini muncul karena dipelajari dan 

terbentuk kepada manusia selama perkembangannya bukan bawaan dari 

lahir.
58

 

sebagai penyebab prasangka menarik untuk diteliti, mengingat ajaran 

setiap agama justru mempromosikan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan, 

termasuk tidak memiliki prasangka negatif terhadap sesama manusia. 

3. Aris Soleman. Dalam Jurnalnya berjudul “Prasangka Sosial Dan Aksi 

Demonstrasi Masyarakat.” Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2, Juli-

Desember 2016.prasangka sosial dan aksi demontrasi masyarakat 

bukanlah istilah yang baru dalam dunia akademisi maupun penelitian. 

Prasangka dimulai dengan sikap perasaan individu kepada individu yang 
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bercadar dengan jarak sosial, hlm. 72 
57

Mubarak Bakri, Prasangka Dalam al-Qur‟an, hlm. 61 
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lain. Apabila individu mewakili kelompok atau golongan yang lain, makan 

persepsi individu lain mewakili kelompok yang kemudian berkembang 

secara kolektif dan menempatkan individu serta kelompok yang 

diperasangkai tersebut sebagai “musuh bersama”.
59 

4. Retno Pandan Arum Kusumowardhani dkk.Dalam jurnalnya berjudul 

“Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk 

Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis”, Jurnal Multikuktural dan 

Multireligius, Vol. 12, No. 1 Januari-April 2013. Penelitian ini membahas 

Prasangka dapat terjadi dari berbagai sebab, misalnya deprivasi relatif, 

perebutan dumber daya, orientasi dominasi sosial, sifat otoriter, identitas 

sosial, sifat otoriter, maupin agama. 

5. Sayyadi.Dalam skripsinya berjudul “Prasangka Dalam al-Qur‟an 

Perspektif Sayyid Quthb”,Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2019. Penelitian ini membahas term-term prasangka dalam al-Qur‟an 

ditinjau dari aspek kebahasaan, ayat-ayat al-Qur‟an tersusun dengan 

kosakata bahasa arab. Kata-kata bahasa arab mempunyai dasar dari tiga 

huruf mati yang dapat dibentuk dengan berbagai bentuk. Salah satu 

masalah yang hendak diteliti dalam al-Qur‟an adalah lafal الظنن sangkaan, 

 .mengira حسب ,anggapan زعم ,keraguan شك

Adapun buku-buku dan jurnal yang menjelaskan tentang permasalahan 

prasangka, biografi Buya Hamka, Profil Tafsir Al-Azhar, dianatarnya : 

1. “Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 

Multikultur”disusun oleh Alo Liliweri, diterbitkan oleh percetakan Lkis 

Yogyakarta tahun 2005. Dalam buku ini beliau membahas bahwa dalam 

masyarakat multi kultural tidak menjamin interaksi sosial yang sehat. 

Prasangka bisa sewaktu-waktu muncul dan berpotensi menebar aroma 

kecurigaan dan sentimen.
60
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60
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2. “Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam” disusun oleh Samsul Nizar, diterbitkan oleh Prenada 

Grip Jakarta tahun 2008.Dalam buku ini membahas tebtabg pemikiran 

Buya Hamka tentang pendidikan ideal serta pergulatannya dalam 

mengharmonisasi serta memperbarui system pendidikan yang integral.
61

 

3. Dewi Murni. Dalam jurnalnya berjudul “Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan 

Biografis dan Metodologis)”, Jurnal Syahdah, Vol. III, No. 2, Oktober 

2015. Penelitian ini membahas tentang biografi Buya Hamka, Profil Tafsi 

Al-Azhar, Metodologi Tafsir Al-Azhar dan cora Tagsir Al-Azhar.
62

 

Beberapa karya ilmiah di atas yang terkait dengan prasangka memang 

sudah banyak di bahas oleh penelitian lain, akan tetapi ada perspektif yang 

berbeda dengan penelitian penulis yaitu Makna Prasangka Menurut Buya 

Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Implementasi Corak Tafsir Al-Adaby 

Ijtima‟i). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa 

inggris. Metode sendiri berasal dari kata method, yang berarti ilmu yang 

menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan 

kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa inggris research yang 

terdiri dari kata re (mengulang), dan search (pencarian, penelusuran dan 

penyelidikan), maka research berarti melakukan pencarian sehingga sistematis 

tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, 

dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicariakan solusinya.
63

 

Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (library research). adalah 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu 

penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitiannya.
64

 

Metode penelitian adalah tata cara yang sudah sistematis dalam menyelidiki, 

mengetahui dan mempelajari data-data tertentu untuk mengumpulkan informasi 

sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada pada data-data dan 

memperoleh informasi dari data tersebut.
65

 Metode penelitian memiliki beberapa 

unsur diantaranya: 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap dan memberikan kerangka berfikir khususnya 

referensi yang relevan serta untuk menentukan tindakan yang akan 

diambilsebagai langkah penting dalam kegiatanilmiah.
66

 Penelitian 
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kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain: pertama penelitian 

ini berhadapan langsung denganteks atau data angka, bukan dengan lapangan 

atau saksi mata (eyewitnwss), berupa kejadian,  orang atau benda-benda lain. 

Kedua, data bersifat siap pakai (readymade),artinya peneliti tidak pergi 

kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang 

sudah adadi perpustakaan. Ketiga, data di perpustakaan umumnya adalah 

sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan 

kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di 

perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.
67

 

Menurut Kaelani, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki 

deskriptif dan juga memiliki ciri historis.
68

 Dikatakan historis karena banyak 

penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk didalamnya 

penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikiran agama masa lalu. 

Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut termasuk penelitian 

kepustakaan.
69

 Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, 

penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau 

naskah tertentu.
70

 Oleh karena itu penelitian kepustakaan akan menghadapi 

sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga 

memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, 

mengumpulkan buku harus secara bertahap, agar mempermudah dalam proses 

penelitian. 

Dari pengertian tersebut dapat difahami secara luas, penelitian dapat 

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan 

menggunakanmetode atau teknik tertentu, guna mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.
71
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 Oleh karena itu, jenis penelitian pustaka, penulis gunakan sebagai 

salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang Prasangka 

dalam al-Qur‟an menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Alzhar karena jenis 

penelitian ini relevan dengan judul permasalahan yang penulis ambil. 

 

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
72

 

1. Sumber Data Primer 

Yakni data yang diperoleh dari kitab tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. 

H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Sebagai sumber utama pada 

rujukan penelitian ini. 

2. Sumber Data Sekunder 

Yakni referensi yang mendukung tema-tema pokok yang di bahas, 

dengan menggunakan sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk 

data dari arsip yang dianggap penting. Dan dari kitab-kitab tafsir yang 

bercorak Al-Adaby Ijtim‟i Serta jurnal dan buku-buku yang  memuat 

informasi berkaitan dengan penelitian ini sebagai data tambahan yang 

sangat bermanfaat 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya, praktek tafsir Maudhu‟i sudah dimulai oleh ulama-

ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu melakukan pembahasan tafsir 

mengenai satu surat secara menyeluruh dengan menjelaskan maksudnya 

secara umum dan khusus, menghubungkan satu pokok masalah  dengan 

masalah lain, sehingga pembahasan tentang satu surat ini betul-betul diteliti dengan 

cermat dan utuh.
73
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca, 

mencatat mengumpulkan dan menelaah ayat-ayat al-Qur‟ān, karya-karya ahli 

tafsir, hadis dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan atau 

setidaknya mengisyaratkan tentang prasangka. Jika diperhatikan metode tafsir 

Maudhu‟i (tematik) sesuai dengan pemikiran, kebutuhan, dan kepentingan 

manusia saat ini, dan sejalan dengan perkembangan zaman modern, zaman 

yang generasinya sedang dihadapkan dengan berbagai kebingungan.  

Seandainya telaah-telaah al-Qur‟an menggunakan metodemodern sejak jaman 

terdahulu sehingga dapat memudahkan manusia dalam menjawab persoalan-

persoalan dalam kehidupan saat ini, tentunya manusia dan pikirannya akan 

merasa tenang menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan teknologi. 

Merekapun tentunya akan tahu benar akan hal-hal yang dapat menajuhkannya 

dari agama. 

Al-Farmawi merumuskan langkah-langkah pembahasan Maudhu‟i 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan suatu topik dalm al-Qur‟an yang akan dikaji secara Maudhu‟i. 

Untuk para pemula, Al-Farmawi menyarankan bagi para pemula yang 

akan melakukan hal ini dengan melihat kitab  Tafsir Ayat al-Qur‟an al-

Karim yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Fu‟ad Abd Baqi. 

2. Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah 

ditetapkan, baik ayat-ayat makiyyah maupun madaniyyah. Kitab Mu‟jam 

Al-Mufahrash li Alfaz al-Qur‟an al-Karim karya Muhammad Fu‟ad Abd 

Al-Baqi dapat digunakan untuk mempermudah pencarian ayat. 

3. Menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologimasa turunnya ayat-

ayat al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad disertai dengan penjelasan 

mengenai latar belakang turunnya ayat atau Asbab An-Nuzul karya al-

Wahidi maupun dari kitab kitab Tafsir. 

4. Melihat korelasi atau munasabah ayat tersebut dalam masing-masing 

suratnya. 
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5. Menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah bingkai yang sesuai, 

kerangka yang tersusun, bangunan yang utuh, sempurna bagian-bagiannya, 

dan terpenuhi rukun-rukunnya. 

6. Melengakapi tema bahasan dengan hadis-hadis Nabi, sehingga tema yang 

dibahas menjadi semakin jelas dan sempurna. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut dengan kajian maudhu‟i yang sempurna 

dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung 

pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang amm dan 

khas, yang mutlaq dan yang mansukh, sehingga semua ayat tersebut 

bertemu dengan satu muara, tanpa nampak adannya perbedaan, 

kontradiksi, atau pemaksaan sebagian ayat kepada makna-makna yang 

sebenarnya tidak tepat.
74

 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh.
75

 Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengn 

baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitin dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomenasosial 

danmasalah manusia.
76

 Sedangkan metode yang digunakan adalah metode 

analisis Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peritiwa, kejadian yang terjadi sekarang.
77

 Penelitian deskriptif 

memusatkan pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, 
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peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menajdi pusat 

perhatian tanpa memberikan khusus terhadap peritiwa tersebut. 

Sebagaimana yang diketahui dalam metode tafsir tematik dengan 

mengumpulkan ayat-ayat atau data-data tentang permasalahan yang akan 

dibahas, kemudian setelah data terkumpul dari berbagai sumber, baik dari data 

primer seperti dalam al-Qur‟an maupun data sekunder yaitu kitab tafsir, hadis 

dan buku-buku penunjang lainnya, baru kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif,
78

 yaitu dengan cara menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara 

tegas dan sejalas jelasnya terhadap seluruh permasalahan yang ada, kemudian 

dikumpulkan secara deduktif yaitu dengancara menarik kesimpulan dari 

pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil 

penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami denganmudah.
79
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan atau penjelasan mengenai Prasangka dalam al-Qur‟an 

menurut Buya Hamka maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan prasangka penulis 

menggunakan penafsiran dari tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Dalam 

tafsir ini Hamka menjelaskan bahwa Prasangka ialah tuduhan yang 

bukan-bukanpersangkaan yang tidak beralasan, hanya semata-mata 

tuduhan yang tidak pada tempatnya saja "Karena sesungguhnya sebagian 

daripada prasangka itu adalahdosa." Prasangka adalah dosa, karena dia 

adalah tuduhan yang tidak beralasandan bisa saja memutuskan 

shilaturrahmi di antara dua orang yangberbaik. Bagaimanalah perasaan 

yang tidak mencuri lalu disangka orangbahwa dia mencuri, sehingga 

sikap kelakuan orang telah berlainan saja kepadadirinya. Prasangka tidak 

selalu kepada manusia, melainkan keragu-raguan kita terhadap 

kebersihan jika hendak beribadah kepada Allah SWT dan keraguan 

terhadap keyakinan kita kepada Allah SWT. 

2. Tafsir Al-Adaby Ijtim‟i adalah tafsir yang berorientasi pada suatu sastra 

budaya dan kemasyarakatan, atau bisa disebut dengan tafsir sosio-

kultural. Tafsir Al-Azhar sangat mendominasi corak Tafsir Al-Adaby 

Ijtima‟i, dilihat dari latar belakang Buya Hamka sebagai seorang 

sastrawan dengan lahirnya karya-karya hasil beliau, sehingga beliau 

berupaya menafsirkan dan memberika penjelasan-penjelasan yang terjadi 

pada fenomena saat ini di kehidupan masyarakat, bahasa yang digunakan 

Buya Hamka sangat mudah dipahami untuk semua kalangan, baik dari 

kalangan akademisi maupun kalangan biasa. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin mengemukakan 

beberapa hal yang dirasa perlu untuk disampaikan diantaranya : 

1. Kita sebagai manusia sudah sepatutnya menjauhi sikap berprasangka 

buruk,karena dengan prasangka akan muncul penyakit hati yang 

dinamakan hasad, orang yang sudah memiliki penyakit hasad tidak akan 

pernah senang melihat orang diselilingnya bahagia. Oleh karena itu Allah 

SWT sudah sangat jelas melarang kita untuk menjauhi sikap 

berprasangka buruk terutama kepada sesama muslim. 

2. Dalam pembuatan skripsi ini sangat banyak kekurangan dari penulis, 

sehingga penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca secara umum terutama untuk penulis 

secara pribadi. 
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