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Uraian Singkat Materi: 

MUNASABAH AL-QUR’AN 

 Al-Qur’an adalah kalam Allah yang sekaligus merupakan mukjizat, yang 

diturunkan kepada Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada 

umat manusia dengan cara al-tawâtur (langsung dari Rasul kepada umatnya), yang 

kemudian termaktub dalam mushaf. Sejumlah pengamat Barat memandang Al-

Qur’an sebagai suatu kitab yang sulit dipahami dan diapresiasi. Bahasa, gaya, dan 

aransemen kitab ini pada umumnya menimbulkan masalah khusus bagi mereka. 

Sekalipun bahasa Arab yang digunakan dapat dipahami, terdapat bagian-bagian di 

dalamnya yang sulit dipahami. Kaum Muslim sendiri untuk memahaminya, 

membutuhkan banyak kitab Tafsir dan Ulum Al-Qur’an. Sekalipun demikian, masih 

diakui bahwa berbagai kitab itu masih menyisakan persoalan terkait dengan belum 

semuanya mampu mengungkap rahasia Al-Qur’an dengan sempurna.  

Kitab suci Al-Qur’an merupakan kitab yang berisi berbagai petunjuk dan 

peraturan yang disyari’atkan dan Al-Qur’an memiliki sebab dan hikmah yang 

bermacam. Dalam ayat-ayat Al-Qur’an memiliki maksud-maksud tertentu yang 

diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan, turunnya ayat 

juga bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Susunan ayat-ayat 

dan surah-surahnya ditertibkan sesuai dengan yang terdapat dalam lauh al-mahfudh, 

sehingga tampak adanya persesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain dan 

antara surah satu dengan surah yang lain. 

Oleh karena itu diperlukannya memahami ilmu  munasabah. Ilmu Munâsabah 

adalah ilmu tentang keterkaitan antara satu surat atau ayat dengan surat atau ayat 

lain, ini  merupakan bagian dari Ulum Al-Qur’an. Ilmu ini posisinya cukup urgen 
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dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Qur’an sebagai satu kesatuan yang 

utuh (holistik) 

A. Pengertian Ilmu Munasabah 

Ilmu munasabah disebut juga Ilmu Tanasub Al Ayat. Ilmu Tanasub Al Ayat 

adalah ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan ayat yang 

sebelumnya dan dengan ayat yang sesudahnya. Secara harfiyah, kata munasabah 

berarti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan dan kepantasan. 

Kata al-munasabah, adalah sinonim (muradif) dengan kata al-muqarabah dan al-

musyakalah, yang masing-masing berarti berdekatan dan persamaan.1 Secara istilah, 

munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-

Qur’an. Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sayuti, mendefinisikan 

munasabah itu kepada ‘keterkaitan ayat-ayat Al-Qur’an antara sebagiannya dengan 

sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapih dan 

sistematis.2 

Berdasarkan kajian munasabah, ayat –ayat Al-Qur’an dianggap tidak terasing 

antara satu dari yang lain. Ia mempunyai keterkaitan, hubungan, dan keserasian. 

Hubungan itu terletak antara ayat dengan ayat, antara nama surat dengan isi surat, 

awal surat dengan akhir surat, antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam setiap 

ayat dan lain sebagainya. 

Seperti diingatkan para pujangga dan sastrawan, di antara ciri gubahan suatu 

bahasa yang layak dikategorikan baik dan indah ialah manakala rangkaian susunan 

kata demi kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea, den seterusnya memiliki 

keterkaitan atau hubungan demikian rupa sehinga menggambarkan suatu kasatuan 

yang tidak pernah terputus. Al-Qur’an sangat memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan para pujangga itu,  mengingat keseluruhan Al-Qur’an yang terdiri atas 

30 juz, 114 surat, hampir 88.000 kata dan lebih dari 300.000 huruf, itu seperti 

ditegaskan al-Qurthubi (w. 671 H) laksana satu surat yang tidak dapat dipisah-

1 Jalaludiin As-Sayuthi, Al-itqan fi-‘Ulumul Qur’an, j. 2, [t.t], h. 108. 
2 As-Sayuti. Al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an, Jilid II, (Beirut: Al-Maktabah As-Saqafiyyah, tt)., hlm. 

108.  

                                                           



pisahkan.3 Satu hal yang patut ditegaskan ialah bahwa kesatuan Al-Qur’an itu 

terjadi sama sekali bukan karena dipaksakan melainkan bisa dibuktikan melalui 

hubungan antara bagian demi bagiannya. 

Tertib urutan-urutan surat dan terutama ayat-ayat Al-Qur’an yang oleh 

kebanyakan ulama diyakini bersifat tauqifi, mendorong kita untuk mengilustrasikan 

al-Qur,an berbentuk bundar daripada untuk memahaminya dalam konteks persegi 

panjang.4 Dengan cara pandang seperti ini, maka akan terasa lebih mudah 

memahami munasabah al-Quran. Bukan saja dari segi kata demi kata, bagian demi 

bagian dan ayat demi ayat, melainkan juga antara surat demi surat dalam mana 

antara surat yang satu dengan surat yang lain benar-benar memiliki hubungan yang 

sangat erat. Termasuk hubungan antara surat an-Nas sebagai surat yang terakhir 

dengan surat al-Fatihah yang ditetapkan sebagai surat pertama. 

Hubungan antara surat an-Nas dengan surat al-Fatihah terutama terletak 

pada persesuaian antara keduanya yang sama-sama mengedepankan sifat-sifat 

ilahiah (ketuhanan). Dalam surat al-Fatihah tersebut 4 macam sifat Allah melalui 

ungkapan: rabbul-‘alamin, ar-rahman, ar-rahim, dan maliki yaumiddin; sedangkan 

dalam surat an-Nas tersebut tiga macam sifat Allah yaitu: rabbin-nas, malikin-nas, dan 

ilahin-nas. Dengan pemahaman seperi ini juga akan mempermudah kita memahami 

kedudukan basmalah yang ada dalam surat al-Fatihah dalam fungsinya sebagai 

pemisah (fashilah) antar surat dalam hubungan ini surat al-Fatihah dengan surat an-

Nas.  

B. Pendapat Ulama tentang Ilmu Munasabah 

Tokoh yang mula-mula membicarakan tentang ilmu ini ialah al-Imam Abu 

Bakr an-Naisaburi (meninggal 324H). Selain darinya, terdapat pula Abu Ja’far bin 

Zubair dengan karyanya “Al-Burhan fi Munasabah Tartib Suwar Al-Quran”, 

Burhanuddin Al-Biqa’i dengan karyanya “Nuzhum Adh-Dhurar fi Tanasub Al-Ayi wa 

As-Suwar” dan As-Sayuti dengan karyanya “Tanasuq Adh-Dhurar fi Tanasub As-

Suwar”. 

3 Abi Abdillah al-Qurthubi, Al-Jami’ li-Al-Kamil-Quran, j. 20, [t.t], 129. 
4 Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran, [Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004], hal. 11. 

                                                           



Menurut Al-Biqa’i, 5 “Munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba 

mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Qur’an, 

baik ayat dengan ayat, atau surat dengan surat.” Jadi, dalam konteks ‘Ulum Al-

Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, 

baik korelasi itu bersifat umum atau khusus; rasional (‘aqli), persepsi (hassiy), atau 

imajinatif (khayali); atau korelasi berupa sebab-akibat, ‘illat dan ma’lul, perbandingan 

dan perlawanan.6 

Abu Bakar An-Naysaburi (wafat tahun 324H) di kota Baghdad. Apabila ada 

orang yang membacakan suatu ayat atau surat dihadapannya, beliau selalu 

bertannya, “ Mengapa ayat ini diletakkan disamping ayat itu? Dan mengapa surat 

ini diletakkan disamping ayat itu?” Pertannyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan 

untuk menguji adannya munasabah pada ayat atau surat tersebut. Langkah beliau ini 

didukung oleh ulama-ulama tafsir lain, seperti Imam al Razi, Syekh Izzudin Abd. al 

Salam, Syekh Abu Hayyan, dan mufassirin lain yang sependapat dengannya. Mereka 

menetapkan bahwa ilmu munasabah itu ada, bahkan sebagian ulama mewajibkan 

setiap mufassir untuk menguasai ilmu ini. Oleh karena itu, setiap orang yang akan 

menafsirkan ayat Al-Qur’an selain harus menguasai seperangkat ilmu bahasa, Asbab 

al Nuzul, Nasikh-Mansukh, Muhkam-Mutasyabih, dan yang sejenisnya, ia juga 

dituntut harus memperhatikan dan menguasai persesuaian antara ayat sebelum dan 

sesudahnya (Tanasub al ayat), demikian pula halnya antara surat dengan surat 

(Tanasub al suwar).  

Sungguh pun begitu, ilmu ini bukanlah disepakati kewujudannya atau 

diterima oleh semua ulama, mereka yang kontra mewajibkan syarat yang ketat 

untuk ilmu ini ialah: ‘Izzudin Bin Abdis Salam, as-Syaukani, as-Syinqiti dan 

sebagainya. Mereka ini berhujah bahwa ilmu al-Munasabah ini adalah takalluf (beban) 

dan ia tidak dituntut oleh syara’. 

5 Burhanuddin Al-Biqa’i, Nazhm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat was As-Suwar, Jilid I, Majlis 
Da’irah AlMa’arif An-Nu’maniyah bi Haiderab, India, 1969, hal. 6. 

6 Muhammad bin ‘Alawi Al-Maliki Al-Husni, Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran, terj. Rosihon 
Anwar, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.305. 

                                                           



Kehadiran ilmu munasabah ini tidak luput dari kritikan mufassirin yang 

menentangnya, salah satunya adalah Syekh Waliy al-Din al-Malwiy. Beliau 

mengatakan bahwa mencari hubungan antara suatu surat dengan surat lain 

merupakan usaha yang tidak mudah ditempuh,  bahkan boleh dikatakan sebagai 

usaha yang dicari-cari. Beliau beralasan bahwa penertiban surat demi surat dan 

penertiban ayat demi ayat, bukanlah didasarkan atas hasil ijtihad, melainkan 

masalah taufiqy (ketetapan Nabi Muhammad saw. Berdasarkan wahyu dari Allah 

swt). Dalam kenyataannya, ayat-ayat itu banyak yang berdiri sendiri karena sebab 

yang berbeda-beda. Dengan demikian, ikatan atau munasabah baik antarayat 

maupun  antarsurat tidak dituntut ada. 

Sekalipun ilmu munasabah ini merupakan hasil ijtihad, namun keberadaannya 

sangat diperlukan. Oleh sebab itu, mayoritas mufassirin meletakan munasabah ini 

pada pangkal pembahasannya agar kedudukan masing-masing ayat lebih jelas 

arahnya. Hal ini dilakukan karena kadangkala suatu ayat merupakan tafsir  atau  

bayan bagi ayat yang sebelumnya. Oleh karena itu, neraca yang dipegang dalam 

menerangkan munasabah antara ayat dengan ayat dan antara surat dengan surat, 

kembali kepada derajat tamatsul atau tasyabuh antara maudhu-maudhunya. Jika 

munasabah itu terjadi pada urusan-urusan yang bersatu dan berkaitan awal dan 

akhirnya, maka munasabah itulah yang dapat diterima akal dan dipahami. Tetapi jika 

munasabah itu dilakukan terhadap ayat yang berbeda-beda sebabnya dan urusan-

urusan yang tidak ada keserasian antara satu dengan yang lain, maka hal itu tidak 

termasuk tanasub. (ash- Shiddiqie, 1972: 41).   

C. Cara Mengetahui dan Mencari Munasabah   

Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat 

ijtihad. Artinya, pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena 

tidak ditemukan riwayat, baik dari nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, 

tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya, Al-Quran 

diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa 

yang ada. Oleh karena itu, terkadang seorang mufasir menemukan keterkaitan suatu 

ayat dengan yang lainnya dan terkadang tidak. Ketika tidak menemukan 



keterkaitan itu ia tidak diperkenankan memaksakan diri. Dalam hal ini, Syekh 

‘Izzuddin bin ‘Abd As-Salam berkata: “Munasabah adalah sebuah ilmu yang baik, 

tetapi kaitan antar kalam mensyaratkan adanya kesatuan dan keterkaitan bagian 

awal dengan bagian akhirnya. Dengan demikian, apabila terjadi pada berbagai 

sebab yang berbeda, keterkaitan salah satunya dengan lainya tidak menjadi syarat. 

Orang yang mengaitkan tersebut berarti mengada-adakan apa yang tidak 

dikuasainya. Kalaupun itu terjadi, ia mengaitkannya hanya dengan ikatan-ikatan 

lemah yang pembicaraan yang baik saja pasti terhindar darinya, apalagi kalam yang 

terbaik.”7   

Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat (munasabah) dalam Alquran 

diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Sayuti menjelaskan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah yaitu: 

1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek 

pencarian. 

2. Memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas 

dalam surat. 

3. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau 

tidak. 

4. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memerhatikan ungkapan-

ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.8  

D. Munasabah Dalam Al-Qur’an 

Membicarakan masalah munasabah dalam Al-Qur’an, sangat berkaitan erat 

dengan sistem penertiban ayat dan surat dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini Manna’ 

Khalil al-Qattan menyatakan bahwa “Al-Qur’an terdiri atas surat-surat dan ayat-

ayat, baik yang pendek maupun yang panjang. Ayat adalah sejumlah kalam Allah 

yang terdapat dalam sebuah surat dalam Al-Qur’an, dan surat adalah sejumlah ayat 

Al-Qur’an yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Tertib dan urutan ayat-ayat 

7 Al-Qatthan, op. cit. hal. 98. 
8 As-Suyuthi, Al-Itqan…, hal. 110. 

                                                           



Al-Qur’an adalah taufiqi, ketentuan dari Rasulullah saw dan atas perintahnya”. Hal 

tersebut merupakan asumsi dari sebuah riwayat, dari Usman bin Abil ‘As berkata : 

 هذه من املوضع هذا اآلية هذه أضع أن فأمرين جربيل أتاين : قال مث صوبه، مث ببصره شخص إذ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عند جالسا كنت

 .اخل (90 : النحل ـ القرب ذي إيتاء و اإلحسان و بالعدل يأمر اهللا إن) .السورة

Aku tengah duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba pandangannya menjadi 

tajam lalu kembali seperti semula. Kemudian katanya, “Jibril telah datang kepadaku 

dan memerintahkan agar aku meletakkan ayat ini di tempat dari surah ini : 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta 

memberi kepada kerabat, …(an-Nahl : 90) dan seterusnya.9 

Usman berhenti ketika mengumpulkan Al-Qur’an pada tempat setiap ayat 

dari sebuah surat dalam Al-Qur’an, dan sekalipun ayat tersebut telah mansukh 

hukumnya, tanpa mengubahnya. Ini menunjukkan bahwa penulisan ayat dengan 

tertibnya adalah taufiqi.10 

Dengan demikian, tertib ayat-ayat Al-Qur’an seperti yang ada dalam mushaf 

yang beredar saat ini adalah taufiqi, tanpa diragukan lagi. As-Suyuthi menyebutkan 

hadits-hadits berkenaan dengan surat tertentu mengemukakan : “Pembacaan surat-

surat yang dilakukan nabi di hadapan para sahabat itu menunjukkan bahwa tertib 

atau susunan ayat-ayatnya adalah taufiqi. Sebab, para sahabat tidak akan 

menyusunnya dengan tertib yang berbeda dengan yang mereka dengar dari bacaan 

Nabi. Maka sampailah tertib ayat seperti demikian kepada tingkat mutawatir.”11 

 Kedudukan munasabah dalam penafsiran Al-Qur’an 

Berbicara munasabah ini para ulama berbeda pendapat ada yang pro dan 

kontra. Diantara ulama yang mendukung munasabah ini adalah al-Biqai’. Ia, sebagai 

dikutip mustofa muslim, mengatakan bahwa ilmu munasabah sangat penting, ia 

merupakan ilmu yang agung, sehingga hubungannya dengan ilmu tafsir bagaikan 

9 Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an, terj. Mudzakir AS., (Bogor : Pustaka 
Litera Antar Nusa, 2001), hal. 205-206. 

10 Ibid, hal.206. 
11 Ibid, hal. 207. 

                                                           



ilmu nahwu dan ilmu bayan. Menurut al-Zarkasyi ilmu munasabah menjadikan bagian-

bagian kalam saling menguatkan satu dengan lainnya. Ilmu ini, menurut al-Raziy, 

sangat bernilai tinggi selama dapat diterima akal. Sedangkan tokoh tafsir yang 

menentang keberadaan munasabah adalah Mahmud Syaltut dan al-Syathibi yang 

menganggap percuma usaha mencari hubungan apa yang ada diantara ayat dan 

surat dalam Al-quran. 

Harus diakui bahwa ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-quran tidak dapat 

dipisahkan, karena itu diperlukan pengetahuan tentang hubungan di antara ayat 

dan surat tersebut. Dalam hal ini ‘Izzud al-Din ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa 

ketika menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya 

disyaratkan agar tepat dengan hal-hal yang benar-benar berkaitan, baik di awal 

maupun di akhir. 

Penguasaan seseorang dalam munasabah akan mengetahui mutu dan tingkat 

kebalaghahan Al-quran dan konteks kalimatnya antara yang satu dengan yang lain. 

Bagaimana tidak, korelasi antar ayat akan menjadikan keutuhan yang indah dalam 

tata bahasa Al-quran, yang jika dipenggal keindahan tersebut akan hilang. Ini bukti 

bahwa Al-Qur’an betul-betul mukjizat dari Allah bukan kreasi Muhammad. Sebagai 

dikatakan al-Razi bahwa kebanyakan keindahan-keindahan Al-Qur’an terletak pada 

susunan dan hubungannya, sedangkan susunan kalimat yang paling indah (baligh) 

adalah yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Di sini jelas bahwa 

pengetahuan tentang munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami 

makna ayat atau surat Al-Qur’an secara utuh. Adanya penafsiran yang sepenggal-

sepenggal terhadap ayat-ayat Al-Qur’an akan mengakibatkan penyimpangan dan 

kekeliruan dalam penafsiran. 

E.  Macam-Macam Munasabah. 

Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : Pertama, 

zhahirul irtibath, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Qur’an yang 

satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat 

yang satu dengan yang lain. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu 



materi itu terkadang, ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, 

penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat yang lain. Sehingga semua ayat 

menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, adalah 

hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surat al-Isra’, yang menjelaskan tentang di-Isra’-

kannya Nabi Muhammad saw, dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya 

Taurat kepada Nabi Musa as. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa 

keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul.12 

Dan kedua, khafiyul irtibath, artinya munasabah ini terjadi karena antara 

bagian-bagian Al-Qur’an tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya 

hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, 

baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu 

bertentangan dengan yang lain.13 Hal tersebut tampak dalam 2 model, yakni, 

hubungan yang ditandai dengan huruf ‘athaf, sebagai contoh, terdapat dalam surat 

al-Ghosyiyah ayat 17-20 : 

ِبلِ  ِإَىل  يـَْنظُُرونَ  أََفَال   َكْيفَ  اْألَْرضِ  َوِإَىل  (19) ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اْجلَِبالِ  َوِإَىل  (18) رُِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َوِإَىل  (17) ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اْإلِ

 (20) ُسِطَحتْ 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Dan 

langit, bagaimana ditinggikan. Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan. Dan 

bumi, bagaimana dihamparkan. 

Jika diperhatikan, ayat-ayat tersebut sepertinya tidak terkait satu dengan 

yang lain, padahal hakekatnya saling berkaitan erat. Penyebutan dan penggunaan 

kata unta, langit, gunung, dan bumi pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan 

kebiasaan yang berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir, di 

mana kehidupan mereka sangat tergantung pada ternak (unta), namun keadaan 

tersebut tak kan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari 

langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di mana mereka mengembala, dan 

mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan 

12 Supiana dan M. Karman, Ulumul Qur’an, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), hal. 164. 
13 Ibid, hlm. 164., lihat juga Usman, hal. 178. 

                                                           



berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas 

hamparan bumi yang luas.14 

 1.  Adapun munasabah dari segi materinya, dapat dibagi menjadi 2 (dua), 

yaitu : 

Pertama, munasabah antar ayat dalam Al-Qur’an, yaitu hubungan atau 

persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain. Dengan penjelasan dan contoh 

yang telah penulis kemukakan di atas. 

Kedua, munasabah antar surat. Dalam hal ini muhasabah antar surat dalam Al-

Qur’an memiliki rahasia tersendiri. Ini berarti susunan surat dalam Al-Qur’an 

disusun dengan berbagai pertimbangan logis dan filosofis.15 

 2. Adapun cakupan korelasi antar surat tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Hubungan antara nama-nama surat. Misalnya surat al-Mu’minun, 

dilanjutkan dengan surat an-Nur, lalu diteruskan dengan surat al-

Furqon. Adapun korelasi nama surat tersebut adalah orang-orang 

mu’min berada di bawah cahaya (nur) yang menerangi mereka, 

sehingga mereka mampu membedakan yang haq dan yang bathil.16 

b) Hubungan antara permulaan surat dan penutupan surat sebelumnya. 

Misalnya permulaan surat al-Hadid dan penutupan surat al-waqi’ah 

memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan 

tasbih. (1 : الحدید) الحكیم العزیز ھو و األرض و السماوات في ما ہلل سبح dan ربك باسم فسبح 

 . (96 : الواقعة) العظیم

c) Hubungan antar awal surat dan akhir surat. Dalam satu surat terdapat 

korelasi antara awal surat dan akhirannya. Misalnya, dalam surat al-

Qashash dimulai dengan kisah nabi Musa dan Fir’aun serta kroni-

kroninya, sedangkan penutup surat tersebut menggambarkan 

pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-

orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. 

14 Muhammad Chirzin, Ulumul Qur’an, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 53. 
15 Supiana dan M. Karman, Op-Cit, hal. 166. 
16 Usman, Ulumul Qur’an, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 188. 

                                                           



d) Hubungan antara dua surat dalam soal materi dan isinya. Misalnya 

antara surat al-Fatihah dan surat al-Baqarah. Yang mana dalam surat al-

Fatihah berisi tema global tentang aqidah, muamalah, kisah, janji, dan 

ancaman. Sedangkan dalam surat al-Baqarah menjadikan penjelas yang 

lebih rinci dari isi surat al-Fatihah. 

Dalam bukunya Mukjizat Al-Qur’an, M. Quraish Shihab memberikan satu 

sistematika surat al-Baqarah dengan susunan uraian sebagai berikut : 

a. Pendahuluan, yang berbicara tentang Al-Qur’an. 

b. Uraian yang mengandung empat tujuan pokok, yaitu : 

1) Ajakan kepada seluruh manusia untuk memeluk ajaran Islam. 

2)  Ajakan kepada ahli kitab agar meninggalkan kebatilan mereka dan 

mengikuti ajaran Islam. 

3) Penjelasan tentang ajaran-ajaran Al-Qur’an. 

4) Penjelasan tentang dorongan dan motivasi yang dapat mendukung 

pemeluknya melaksanakan ajaran Islam. 

a. Penutup, yang menjelaskan siapa yang mengikuti ajaran ini serta 

penjelasan tentang apa yang diharapkan oleh mereka untuk dapat mereka 

peroleh dalam hidup di dunia dan akhirat.17 

F. Urgensi Memahami Munasabah Dalam Menafsirkan Al-Qur’an. 

Ilmu munasabah Al-Qur’an sangat penting dikuasai dalam menafsirkannya. Ia 

sangat membantu mufassir dalam memahami dan mengeluarkan isi kandungannya. 

Memahami Al-Qur’an dengan bantuan ilmu munasabah berarti mengistimbatkan 

makna ayat sesuai dengan konteksnya. Tanpa memerhatikan aspek munasabah 

mungkin akan terjadi pemahaman diluar konteks ayat, bahkan bisa keliru dalam 

memahaminya. 

Ayat-ayat Al-Qur’an itu banyak bercerita tentang umat-umat terdahulu, baik 

peristiwa yang berlaku pada mereka maupun kewajiban-kewajiban yang pernah 

dibebankan atas mereka. Jika suatu ayat dipelajari, tanpa melihat keterkaitannya 

17 M. Quraish Shihab, Op-Cit, hal. 253. 
                                                           



dengan ayat-ayat yang lain, maka mungkin akan terjadi penetapan hukum yang 

sebenarnya hukum itu hanya dibebankan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, 

yang tidak diwajibkan kepada umat Muhammad. 18  

Sebagaimana asbab an-nuzul, munasabah sangat berperan dalam memahami 

Al-Qur’an. Muhammad ‘Abdullah Darraz berkata: Sekalipun permasalahan-

permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan 

satu keasatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi 

orang yang hendak memahami sistematika surat semestinya ia memerhatikan 

keseluruhannya, sebagaimana juga memerhatikan segala permasalahannya.19  

Faedah mempelajari ilmu munasabah ini banyak, antara lain sebagai berikut : 

1. Mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Qur’an, baik 

antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu 

dengan yang lainnya. Sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan 

pengenalan terhadap kitab Al-Qur’an dan memperkuat keyakinan 

terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Karena itu, Izzudin Abdul Salam 

mengatakan, bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali. 

Ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. 

Beliau mensyaratkan harus jatuh pada hal-hal yang berkaitan betul-betul, 

baik di awal atau diakhirnya. 

2. Dengan ilmu munasabah itu dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagian 

bahasa Al-Qur’an dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang 

lain. Serta persesuaian ayat atau suratnya yang satu dengan yang lain, 

sehingga lebih meyakinkan kemukjizatannya, bahwa Al-Qur’an itu betul-

betul wahyu dari Allah SWT, dan bukan buatan Nabi Muhammad Saw. 

Karena itu Imam Ar-Razi mengatakan, bahwa kebanyakan keindahan-

keindahan Al-Qur’an itu terletak pada susunan dan persesuaiannya, 

sedangkan susunan kalimat yang paling baligh (bersastra) adalah yang 

sering berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. 

18 Yusuf, Kadar M., Studi Alquran, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 111. 
19 ‘Abdullah Ad-Darraz, An-Naba’ Al-Azhim, Dar Al-‘Urubah, Mesir, 1974, hal. 159. 

                                                           



3. Dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur’an. Setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat / sesuatu ayat 

dengan kalimat / ayat yang lain, sehingga sangat mempermudah 

pengistimbatan hukum-hukum atau isi kandungannya. 

Dalam kaitannya dengan penafsiran Al-Qur’an, munasabah juga membantu 

dalam interpretasi dan ta’wil ayat dengan baik dan cermat. Di antara para mufassir, 

menafsirkan ayat atau surat dengan menampilkan asbab al-nuzul ayat atau surat. 

Tetapi sebagian dari mereka bertanya-tanya, manakah yang harus di dahulukan? 

Aspek asbab al-nuzul-nya ataukah munasabah-nya. Hal ini menunjukkan adanya 

kaitan yang erat antar ayat yang satu dengan lainnya dalam rangkaiannya yang 

serasi.20 

Dengan demikian ilmu munasabah mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam menafsirkan Al-Qur’an. Ilmu ini dipahami sebagai pembahasan 

tentang rangkaian ayat-ayat beserta korelasinya, dengan cara turunnya yang 

berangsur-angsur dan tema-tema serta penekanan yang berbeda. Dan ketika 

menjadi sebuah kitab, ayat yang terpisah secara waktu dan bahasan itu dirangkai 

dalam sebuah susunan yang baku. 

Dan ketika kita menyadari bahwa Al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang 

utuh, maka ilmu munasabah menjadi satu topik yang dapat membantu pemahaman 

dan mempelajari isi kandungan Al-Qur’an. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) arti 

penting dari munasabah dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur’an.21 Pertama, 

dari segi balaghah, korelasi ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah 

dalam tata bahasa Al-Qur’an. Dan bahasa Al-Qur’an adalah suatu  susunan yang 

paling baligh (tinggi nilai sastranya) dalam hal keterkaitan antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lainnya. Kedua, ilmu munasabah dapat memudahkan orang 

dalam memahami makna ayat atau surat. Dalam hal penafsiran bil ma’tsur maupun 

bil Ra’yi, jelas membutuhkan pemahaman mengenai ilmu tersebut. Izzuddin ibn 

Abdis Salam menegaskan bahwa, ilmu munasabah adalah ilmu yang baik, manakala 

20 Usman, hal. 171. Lihat juga Muhammad Chirzin, hal. 56. 
21 Ibid, Usman, hal.172. 

                                                           



seseorang menghubungkan kalimat atau ayat yang satu dengan lainnya, maka harus 

tertuju kepada ayat-ayat yang benar-benar berkaitan, baik di awal maupun di 

akhirnya. Ketiga, sebagai ilmu kritis, ilmu munasabah akan sangat membantu 

mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Setelah ayat-ayat tersebut 

dipahami secara tepat, dan demikian akan dapat mempermudah dalam 

pengistimbatan hukum-hukum atau pun makna-makna terselubung yang 

terkandung di dalamnya.22 

Jadi, sudah jelas bahwa memahami munasabah dalam Al-Qur’an merupakan 

hal yang penting dan sangat urgen, terutama dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. 

Sehingga dapat memberikan penafsiran yang lebih tepat dan rinci, serta akan lebih 

mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan rasio demi memberikan pencerahan 

dalam diri untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. 

G.  Nilai Pendidikan Dalam Munasabah Al-Qur’an. 

Apapun dari setiap ilmu, pastilah memberikan sumbangan besar terhadap 

pendidikan. Baik dalam konsep dan teori, maupun dalam hal praktis. Demikan pula 

dengan hadirnya ilmu munasabah yang mempelajari korelasi antar ayat maupun 

surat dalam Al-Qur’an, tentunya terdapat hikmah yang baik dalam meningkatkan 

pendidikan. 

Bertolak dari sisi konsepnya, ilmu munasabah dijadikan sebagai cara kritis 

dalam menelaah keterkaitan antar ayat maupun  surat dalam Al-Qur’an. Jadi, bila 

dikaitkan dengan konsep pendidikan yang tentunya memiliki unsur dasar yang 

berupa kurikulum dan materi ajar. Yang mana di dalam sebuah kurikulum pastilah 

terdapat : a). Bagian yang berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

proses belajar mengajar, b). Bagian yang berisi pengetahuan, informasi-informasi, 

data, aktifitas-aktifitas, dan pengalaman-pengalaman yang merupakan bahan bagi 

penyusunan kurikulum yang bisinya berupa mata pelajaran yang kemudian 

dimasukkan kedalam silabus. c). Bagian yang berisi metode atau cara 

menyampaikan mata pelajaran tersebut. d). Bagian yang berisi metode atau cara 

22 Ibid, hal.173-174. 
                                                           



melakukan penilaian dan pengukuranatas hasil mata pelajaran.23 Dengan melihat 

dan memperhatikan konsep dasar kurikulum tersebut, seyogyanyalah dalam sebuah 

kurikulum tersebut terdapat keterkaitan dan kesesuaian antara tujuan yang hendak 

dicapai, proses yang akan dijalani dalam pembelajaran, materi yang diajarkan, dan 

sistem evaluasi yang akan dilakukan. 

Begitu pula dalam menentukan materi ajar, haruslah memperhatikan 

persesuaian materi ajar dari seluruh bab yang hendak di ajarkan, sehingga akan 

menjadi kesatuan yang utuh demi menuju tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Demikian juga pengaplikasian pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, 

haruslah memiliki prosedur pembelajaran yang jelas dan terarah, sehingga anak 

didik yang dijadikan sebagai objek pembelajaran akan dapat menerima dan 

memahami pelajaran dengan baik. 

Lebih lanjutnya, pengaplikasian ilmu munasabah dapat juga dilakukan pada 
pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan. Yang cakupannya menjadi sangat luas, 
yakni mencakup kepada seluruh sistem dan komponen dalam sebuah proses 
pendidikan 

23 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), hal. 177. 
                                                           


