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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an bagi orang Islam diyakini sebagai kitab suci yang diturunkan 

oleh Allah untuk memberikan petunjuk pada manusia. Berbicara tentang al-

Qur‟an, para ulama tafsir umumnya menafsirkan ayat demi ayat dengan 

susunannya dalam mushaf. Tetapi dalam perkembangannya, muncul gagasan 

unuk mengungkapkan petunjuk al-Qur‟an terhadap suatu masalah tertentu, 

dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari beberapa ayat tang 

berbicara tentang topik yang dimaksud untuk kemudian dikaitkan antara satu 

ayat dengan ayat lainnya, sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan 

menyeluruh tentang masalah tersebut menurut peunjuk al-Qur‟an.
1
 

Sebagaimana diketahui Bahasa yang dipakai oleh al-Qur‟an adalah 

Bahasa Arab yang terkesan rumit. Karenya orang yang ingin memahami al-

Qur‟an harusmengetahui perangkat ilmu Bahasa arab sepertiilmu nahwu, 

shorof dan balaghoh. Bahasa Arab tergolong bahasa yang disebut bahasa yang 

inflektif artinya bahasa yang mempunyai sejumlah perubhan bentuk, baik 

bertalian dengan aturan pembentkan kata baru maupun bertalian dengan fungsi 

sintaksis setiap kata.
2
 

Implikasi yang ditimbulkan dari kaidah penafsiran tentunya akan 

berakibat pada perbedaan pandangan dalam menentukan status lafadz yang 

kemudian akan melahirkan perbedaan makna.Aspek keistimewaan bahasa al-

Qur‟an terdapat dalam setiap surah, yang mencakup ketelitian dalam memiih 

                                                             
1
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dan menyusun kosa kata, kemudahan pengucapannya ketelinga pembaca dan 

pendengarannya dan tentu kedalaman pesan yang dikandungya.
3
 

Kendati demikian, ini tidak berarti bahwa teks itu sendiri yang 

menumbuh-kembangkan peradaban atau meletakkan asas-asas kebudayaan 

dalam sejarah masyarakat Muslim. Sesungguhnya faktor utama yang 

melandasi dan menjadi asas epistemologi dari suatu kebudayaan adalah proses 

dialektika antara manusia dengan realitasnya, Menurut Izutsu, adanya 

hubungan antara kata dan realitas adalah pikiran yang naif. Ini karena objek-

objek berada di bagian pertama dan kemudian beberapa nama dikaitkan 

dengan objek-objek tersebut sebagai label. Misalnya, kata meja ( table ) 

dengan mudah difahami apabila ditunjukkan benda konkrit.Namun demikian, 

Izutsu memandang penting akan bahasa sebagai sarana untuk memahami 

realitas. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan sarana linguistik untuk 

memahami realitas. Mungkin bisa dikatakan bahwa bahasa adalah perantara 

bukan tujuan itu sendiri dari kehidupan. Meskipun bahasa itu bukan realitas 

sendiri, tetapi ia bisa menjelaskan realitas yang harus dipahami oleh manusia. 

Tidak saja bahasa menjadi alat yang paling mungkin untuk menyampaikan 

pesan, tetapi sekaligus untuk mengabadikan „pesan‟ itu karena ia bisa 

diwariskan kepada generasi.
4
 

Dalam hal ini al-Qur‟an kerap terpasung oleh kajian makna yang 

monolitik. Sehinggaterjemah al-Qur‟an bukan hanya berimplikasi besar dalam 

membangun peradaban manusia. Namun bisa juga menjadi tragedi 

kemanusiaan. Saat kebenaran makna al-Qur‟an dimonopoli oleh kelompok 

tertentu maka kelompok tersebut akan mengatakan kelompok yang lain adalah 

sesat.   

                                                             
3
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Indonesia, sebagai negara yang berasaskan Pancasila memiliki dasar 

bahwa siapapun memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat suku, 

ras, golongan dan agama. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban 

yang sama. Namun, cita-cita dan konsepsi bangsa yang demikian seringkali 

mengalami distrosi dari golongan umat beragama tertentu yang memiliki 

faham monolitik. Akhirnya benturan-benturan kepentingan yang dasarkan pada 

konflik antar umat beragama seringkali terjadi karena kebenaran kitab suci 

hanya milik golongan tertentu. Tafsir al-Qur‟an dan terjemah al-Qur‟an 

dianggap al-Qur‟an.  

Sebagaimana masalah yang actual adalah penafsiran kataAuliya dalam 

QS. al-Maidah ayat 51.''Tentu tidak seluruh makna al-qur‟an terangkut dalam 

karya terjemahan, sebab al-qur‟an dikenal kaya kosa kata dan makna. 

Seringkali, ungkapan katanya singkat tapi maknanya padat. Oleh sebab itu, 

wajar terjadi perbedaan antara sebuah karya terjemahan dengan terjemahan 

lainnya,'' kata Muchlis. 

 Ada juga yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini tentang kisah 

perang Uhud ketika kaum muslim dihinggapi rasa takut, hingga sekelompok 

orang dari mereka berniat untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani 

sebagai pemimpin.
5
 

Surat al-Maidah ayat 51 ini menjelaskan tentang tidak dibolehkannya 

menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Yang 

dimaksud dengan orang-orang yang tidak dibolehkan untuk menjadi pemimpin 

dalam ayat ini adalah orang munafik,
6
yakni orang yang lebih suka mengikuti 

hukum jahiliyah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud 

memalingkan kaum muslimin dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7
 

                                                             
5
Syaikh  Imam al-Qurthubi. Tafsir al-Qurthubi Jilid 6.jakarta.Pustaka Azam. 2008.hlm 518 

6
Ibid. hlm. 518.  

7
 M. Qurais Shihab. Tafsir al-Misbah volume 3.Jakarta.Lentera Hati.2009.hlm 149. 



4 
 

Penulis melihat ayat ini oleh penafsir teksualis dianggap sebagai 

larangan mengambil pemimpin di luar yang beragama Islam. Begitu 

mengambilnya, jika ayat itu dibaca secara tekstualis, maka orang yang 

memilihnya (misalnya Muslim) termasuk golongan orang yang dipilihnya 

(misalnya Kristen). Ini tentu tak main-main. 

Bagi sebagian penafsir, ayat ini harusnya dibaca secara kontekstual. 

Pertama-tama dicari dulu tujuan ayatnya, apakah melarang memilih pemimpin 

dari agama lain atau larangan memilih pemimpin yang zalim. Sebab di ujung 

ayat yang tidak diberi petunjuk adalah orang yang zalim. 

Terkait kata atau kalimat dalam al-qur‟an yang menyedot perhatian 

masyarakat dan berpotensi menimbulkan perdebatan, Kemenag menyerahkan 

kepada para ulama al-qur‟an untuk kembali membahas dan 

mendiskusikannya.Jika ditelusuri dalam al-Qur‟an, ternyata kata „awliya‟ 

dengan segala derivatnya ditemukan dalam beragam ayat. Kata Auliya sendiri 

disebutkan dalam al-Qur‟ansebanyak 42 kali.
8
 

Prahara kasus yang menimpa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal al 

Maidah 51 berbuntut ke meja hijau, Ditambah suasana menjelang Pilgub DKI 

2017, Surah al-Maidah 51 yang kerap disebut sebagai dalil menolak 

„pemimpin kafir‟ itu pun menjadi sorotan publik, khususnya tafsir dari kata 

„awliya‟.Alasan Kebanyakan ulama, bila menanggapi syarat pemimpin untuk 

menjabat sebagai salah satu pejabat di negara, mereka menolaknya, dengan 

alasan ayat al-Qur‟an yang berbunyi “janganlah kamu mengambil orang-orang 

Yahudi dan Nasrani menjadi auliya‟ (pemimpin-pemimpinmu), karena 

sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain” seperti dalam QS. 

al-Māidah ayat 51.  

Menurut M. Quraish Shihab, didalam Kitab Tafsirnya,Tafsīr AlMiṣbāh, 

beliau berpendapat “kendati demikian, larangan tersebut tidaklah mutlak 

                                                             
8
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sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata auliya”. 

Sebenarnya, menerjemahkannya pemimpin tidak sepenuhnya tepat. Lebih jauh 

lagi M. QuraishShihab mengatakan bahwa kataاولياءauliyā‟ adalah bentuk 

jamak dari kata وليwaliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari 

huruf-huruf wawu, lam, dan ya‟ yang makna dasarnya adalah dekat.  

Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti 

pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain 

yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.
9
 

Berangkat dari permasalahan inilah penulis mencoba untuk 

mengkajinya, dengan judulTAFSIR MAKNA AULIYA DALAM  SURAT AL-

MAIDAH AYAT 51MENURUT M. QURAISH SHIHAB 

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang di atas akhirnya penulis dapat 

menemukan identifikasi rumusan masalah yang akan di bahas yaitu ;  

Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab, tentang Makna Auliya dalam surat 

al-Maidah ayat 51?  

C. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk menelaah secara detail mengetahui tentang 

penafsiran M. Quraish Shihab, tentang Makna Auliya dalam surat al-Maidah 

ayat 51  .  

 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : pertama, dengan mengetahui 

makna auliya dalam surat al-Maidah ayat 51, menurut M. Quraish Shihab, 

diharafkan dapat menjadi kontribusi dalam study al-Qur‟an khususnya dalam 

                                                             
9
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Jakarta,  Vol. III, 2002,  h. 151. 
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kajian metode semantik dan menambah wawasan intelektual dan khazanah 

ilmu keislaman tentang makna auliya yang terdapat di dalam al-Qur‟an. 

Kedua, penelitian ini diharafkan mampu menjadi acuan dalam hal 

akademis bagi mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan 

umumnya untuk masyarakat.  

E. Tinjauan Pustaka  

Wilayah kajian ini hanya merujuk pada karya-karya ilmiah yang 

membahas makna auliya di dalam al-Qur‟an. Di antara karya-karya yang telah 

membahas tema terkait penelitian ini antara lain :  

Skripsi yang berjudul makna Wali dan auliya dalam al-Qur‟an : Suatu 

Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu karya Ismatillah.
10

 

Skripsi ini menjelaskan tentang maknaWali dan auliya dalam al-Qur‟an : Suatu 

Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu. 

Skripsi yang berjudul Polisemi Kata Wali dalam al-Qur‟an : Syudi 

Kasus Terjemahan HAMKA dan Quraish Shihab karya Ismiyati Nur 

„Azizah.
11

Skripsi ini menjelasskan tentang makna kata Wali dalam al-Qur‟an 

dan perbedaan terjemahan kata Wali menurut HAMKA dan Quraish Shihab. 

Skripsi yang berjudul Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur‟an, Studi 

Komparatif Tafsir al-Misbah Dan Tafsir al-Azhar karya Asep Saepudin.
12
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Ismatillah, makna Wali dan auliya dalam al-Qur‟an : Suatu Kajian dengan Pendekatan 

Semantik Toshihiko Izutsu, skripsi Frogram Studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 

2016.  
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Ismiyati Nur „Azizah, Polisemi Kata Wali dalam al-Qur‟an : Syudi Kasus Terjemahan 

HAMKA dan Quraish Shihab, skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2011.   
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Asep Saepudin, konsep kepemimpinan dalam al-Qur‟an : studi komparatif tafsir al-Misbah 

dan tafsir al-Azhar, skripsi Frogram Studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, 

Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2014. 
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Sekripsi ini menjelasskan tentang kosep kepemimpinan dalam tafsir al-Misbah 

dan tafsir al-Azhar. 

 Dari kajian pustaka diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan tentang makna auliya dalam 

al-Qur‟an studi semantik historis tafsir Indonesia sebelum dan sesudah tafsir 

al-misbah. 

F. Kerangka Teori  

1. Pengertian Tafsir 

Tafsir secara etimologi, Kata tafsir diambil Fassara Yufassiru Tafsiran 

yang berarti keteragan atau uraian. Al-Jurjany berpendapat bahwa kata tafsir 

meurut pengertian bahasa al-Kasyfu Wa al-Idzahar yang artinya menyingkap 

(Membuka atau Melahirkan). Pada dasarnya pengertian tafsir berdasarkan 

bahasa tidak akan lepas dari kandungan maknanya al-Idah (menjelaskan), al-

Bayan (menerangkan), al-Kasyfu (mengungkap), al-Izhar (menampakan), dan 

al-Ibanah (menjelaskan).
13

 

Para ilmuan bahasa berbeda pendapat tentang pengertian lafal at-tafsir.  

At-tafsir merupakan wazan taf‟il dari bentuk kata al-fasr, yang berarti 

al-ibanah (penjelasan) dan kasyf al-mirad „an al-lafdl al-musykil (menguak 

makna yang rumit), sedangkan pengertian lafal at-tafsir menurut Zarkasyi 

aadalah suatu perincian.  

Merupakan kebalikan dari kata safara yang berarti kasyafa (menguak), 

sebgai contoh ; “Safarat al-mar‟ah sufuran idza alqat khimaraha „an wajhiha 

wahiya safirah” (seorang perempuan melemparkan kerudungnya dari 

wajahnya dan terbukalah). Dalam kalimat lain : “asfara as-shubhi” (menjadi 

terang). Sebenarnya mereka membentuk fassara sebagai wazan taf‟il, 

                                                             
13
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kemudian mereka menyebutnya dengan tafsir untuk memperbanyak fungsi 

akar kata tersebut.  

Tafsir secara terminologis, tafris adalah ilmu untuk memahami kitab 

Allah yang diturunkan kepda Nabi Muhammad SAW serta untuk menjalankan 

makna-maknanya; mengeluarkan hokum-hukum dan hikmah-hikmahnya.
14

 

Menafsirkan al-Qur‟an merupakan upaya dan mengebangkan 

peradaban dan menfsirkan al-Qur‟an upaya ikhtiar untuk memahami pesan 

ilahi yang menjadi petunjuk menuju kebenaran dan kebahagiaannya yang 

hakiki. Namun demikian, sehebat apapun manusia, ia hanya bias sampai pada 

drajat pemahaman relative dan tidak bisa mencapai drajat absolut. Disamping 

itu, esan Tuhan yang terekam dalam al-Qur‟an ternya juga tidak dipahami 

sama dari waktu ke waktu, ia senantiasa dipahami dengan realitas dan kondisi 

sosial yang berjalan seiring perubahan jaman. Dengan demikian, wahyu Tuhan 

dipahami dengan sangat variatif, sesuai dengan kemampuan manusia 

memahaminya dan selaras dengan kebutuhan umat islam sebagai 

konsumennya.
15

 

2. Metode Tafsir  

A. Tafsir Tahlili  

Kata tahlili berasal dari bahasa arab halalla-yuhalillu-tahlilan yang 

berarti mengurai atau menganalisa.
16

Tafsir Tahlili ialah menafsirkan al-Qur‟an 

berbasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Seorang 

mufassir, dengan menggunakan metode ini menganalisis setiap kosa kata atu 

lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi 

                                                             
14

Dr. Fahd Bin Abdurrahman, Ulumul Qor‟an : Studi Kompleksitas al-Qur‟an, (Yogyakarta: 

Titian Ilahi, 1996). Hlm. 197-198.  
15

Asep Saepudin, konsep kepemimpinan dalam al-Qur‟an : studi komparatif tafsir al-Misbah 

dan tafsir al-Azhar, skripsi Frogram Studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, 

Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2014. Hlm. 

13.  
16

Ahmad Darbi, Ulum Al-Quran, (Pekan Baru: Suska Press, 2011), h. 41. 



9 
 

keindahan susunan kalimat ijasz, badi‟, ma‟ani, bayan, haqiqat, majaz, 

kinayah, isti‟arah. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh 

ayat, hukum, aqidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan 

sesudahnya, hikmah dan lain sebagainya.
17

 Selanjutnya metode Tahlily 

merupakan metode tafsir al-Qur‟an yang dalam menafsirkan ayat-ayat al-

Qur‟an dilakukan dengan cara urut dan tertib ayat dan surah sesuai dengan 

urutan yang terdapat dalam mushaf, yakni dimulai dari surat al-Fatihah, al-

Baqarah, Al Imran dan seterusnya hingga surat an-Nas.
18

 Dari pengertian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa metode tafsir tahlily merupakan penafsiran 

ayat al-Qur‟an dengan cara berurutan sesuai urutan surah yang ada pada al-

Qur‟an, dengan cara menganalisis dari semua aspek, baik dari segi kosa kata, 

lafal dari aspek bahasa, serta makna. 

Dibandingkan dengan metode tafsir lainnya, metode tahlily adalah 

metode paling lama. Tafsir ini berasal sejak masa para sahabat Nabi Saw. Pada 

mulanya terdiri dari tafsiran atas beberapa ayat saja, yang kadang-kadang 

mencakup penjelasan mengenai kosakatanya saja. Dalam penjalanan waktu, 

para ulama tafsir merasakan kebutuhan adanya tafsir yang mencakup seluruh 

isi al-Qur‟an. Oleh karena itu akhir abad ke-3 dan pada awal abad ke-4 H (10 

M), ahli tafsir ibnu majah, al-Thabari mengkaji seluruh isi al-Qur‟an dan 

membuat model-model paling maju dari tafsir tahlily ini. 

Adapun kelebihan dari metode tafsir tahlily ini adalah: 

a. Ruang lingkupnya luas 

b. Dapat memuat berbagai macam ide 

Sedangkan kelelmahan dari metode tafsir yahlily ini adalah: 

a. Menjadikan petunjuk al-Qur‟an parsial (bagian-bagian). 

                                                             
17

Kadar Yusuf, Studi Al-Quran, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 143-144. 
18

Ahmad Syadali Dan Ahmad Rofi‟i, Ulum Quran II, (Bandung: Pustaka Setia, 997), h. 67. 
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b. Melahirkan penafsiran yang subjektif. 

c. Kajiannya tidak mendalam.
19

 

Berbagai aspek yang dianggap perlu oleh seorang mufasir tahlily di 

uraikan, yang tahapan kerjanya yaitu dimulai dari: 

a. Bermula dari kosakata yang terdapat pada setiap ayat yang akan ditafsirkan 

sebagaimana urutan dalam al-Qur‟an, mulai dari surah al-Fatihah hingga 

surah an-Nass. 

b. Menjelaskan asbab an-Nuzul  ayat ini dengan menggunakan keterangan 

yang diberikan oleh hadist (bir Riwayah). 

c. Menjelaskan munasabah atau hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat 

sebelumnya atau sesudahnya. 

d. Menjelaskan makna yang terkandung pada setiap potongan ayat dengan 

menggunakan keterangan yang ada pada ayat lain, atau dengan 

menggunakan hadis Rasulullah Saw atau dengan mengguanakan penalaran 

rasional atau berbagai disiplin ilmu sebagai sebuah pendekatan. 

e. Menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum 

mengenai suatu masalah, atau lainnya sesuai dengan kandungan ayat 

tersebut. 

Di antara buku tafsir yang menggunakan metode tahlili adalah: 

a. Al-Quthubi 

b. Ibnu Katsir 

c. Tafsir Ibnu Jarir 

B. Al-Tafsir al-Ijmaliy (Global) 

Secara harfiah, kata ijmali berasal dari kata ajmala yang berarti 

menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci. Kata Ijamali secara bahasa 

                                                             
19

Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2001), 
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artinya ringkasan, ikhtisarm global, dan penjumlahan. Tafsir ijmali adalah 

penafsiran al-Qur‟an yang dialakukan dengan cara mengemukakan isi 

kandungan al-Qur‟an melalui pembahasan yang bersifat umum (global), tampa 

uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara 

rinci. Dengan metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna-makna al-

Qur‟an dengan uraian singkat dan yang mudah. Sehingga dipahami oleh semua 

orang, mulai dari orang yang berpengatahuan sekedarnya sampai orang 

berpengetahuan luas. 

Dengan metode ini, mufassir berupaya pula menafsirkan kosa kata al-

Qur‟an dengan kosa kata yang berada didalam al-Quran sendiri, sehingga para 

pembaca melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks al-Qur‟an, tidak 

keluar dari muatan makna yang terkandung dalam al-Qur‟an. Secara garis 

besar metode tafsir inti tidak berbeda dengan metode medel pendekatan 

analisis. Letak perbedaannya yang menonjol pada aspek wawasannya. Kalau 

metode analisis operasional penafsirannya tampak hingga mendetail, 

sedangkan metode global tidak. Uraian penjelasannya lebih ringkas, sederhana 

dan tidak berbelit-belit. 

Ciri-ciri yang nampak pada metode ijmali adalah mufassirya langsung 

menafsirkan al-Qur‟an dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan 

penetapan judul.
20

 

Adapun kelebihan dari metode ijmali ini antara lain: 

1. Praktis dan mudah difahami 

2. Bebas dari penafsiran israiliyat 

3. akrab dengan bahasa al-Qur‟an 

Kekuarangan-kekurangan dari metode ijmali ini antara lain: 

                                                             
20

Nasaruddin Baidah, Op Cit., h. 73. 
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a. Menjadikan petunjuk al-Qur‟an bersifat parsial (terbagi tapi tidak 

mendalam). 

b. Tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memedai. 

 Adapun sistematika dalam penulisan tafsir model ini mengikuti 

susunan ayat-ayat al-Qur‟an. Selain itu mufassir juga mengkaji dan 

menyajikan dan menyajikan sebab turunnya ayat melalui penelitian dengan 

menggunakan hadis-hadis yang terkait. Tafsir ijamali biasanya, menjelaskan 

makna ayat secara berurutan, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai 

dengan urutan mushaf usmani. Adapun kitab-kitab tafsir dengan metode ijmalii 

adalah: 

A. Tafsir al-Jalalain, karya jalal al-Din al-Sayuthi dan jalal al-Din al-Mahalli. 

B. Shofwah al-Bayan lima‟ani al-Qur‟an, karya Sheikh Husnain Muhamma 

Mukhlaut. 

C. Tafsir al-Qur‟an Azhim, karya Ustadz Muhammad Farid Majdy. 

 

C. Al-Tafsir al-Muqaran (Perbandingan/Komparasi) 

Secara harfiah, muqaran berarti membandingkan. Secara istilah, tafsir 

muqaran berarti suatu metode atau teknik menafsirkan al-Qur‟an dengan cara 

membandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir lainnya mengenai 

tafsir sejulah ayat.  Tafsir muqaran yaitu membandingkan suatu ayat dengan 

ayat lainnya, atau perbandingan antaua ayat dengan hadis. Yang 

diperbandingkan itu adalah ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. 

Nasharuddin baidah berpendapat bahwa tafsir muqaran adalah menafsirkan 

sekelompok ayat al-Qur‟an atau suatu surat tertentu denan cara 

membandingkan antara ayat dengan ayat dengan ayat atau surah dengan hadis, 
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atau antara pendapat ulama dengan ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-

aspek perbedaan tertentu dari objek yang membandingkan.
21

 

Ada beberapa tahap yang dilalui dalam menggunakan metode tafsir  

muqaran yang membandingkan tafsir para ulama tersebut, yaitu: 

1. Menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan. 

2. Mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir mengenai 

pengertian ayat tersebut. 

3. Melakukan analisis perbandingan terhadap pendapat-pendapat para 

mufassir dengan menjelaskan corak penafsirannya. Apakah bercorak bi al-

ma‟tsur, bi ra‟yu dan lain sebagainya. 

4. Menentukan sikap dengan menerima penafsiran yang dinilai benar dan 

menolak penafsiran yang tidak dapat diterimanyaa. Hal ini tentu saja 

dengan mengemukakan sejumlah argumen kenapa ia mendukung suatu 

tafsir dan menolak yang lainnya. 

Tafsir muqaran memiliki kelebihan yaitu, bersifar objektif, kritis dan 

berwawasan luas. Sedangkan kelemahannya antara lain terletak pada 

kenyataannya bahwa metode tafsir muqaran tidak bisa di gunakan untuk 

menafsirkan semua ayat al-Qur‟an seperti halnya pada tafsir ijmali dan 

tahlili.
22

 Sedangkan pendapat lain juga mengelompokkan kelebihan dan 

kekurangan dari metode ini, adapun kelebihannya antara lain: 

a. Memberikan wawasan penafsiran yang relative lebih luasi bagi para 

pembaca dari metode-metode lain. 

b. Membuka pintu untuk bersikap toleran atas pendapat-pendapat yang 

berbeda mengenai suatu permasalahan. 

                                                             
21

Ibid., h. 73. 
22

Muhammad Amin Suma, Op Cit., h. 127. 
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c. Mendorong seorang penafsir untuk mengkaji penafsiran-penafsiran ulama 

lain mengenai suatu ayat ataupun dalam suatu permasalahan. 

Sedangkan kekurangannya antara lain: 

a. Penafsiran dengan metode ini tidak cocok untuk pemula. 

b. Penafsirannya kurang dapat memecahkan permasalahan yang ada ataupun 

sedang dihadapi. 

c.  Cenderung hanya melihat penafsiran-penafsiran ulama terdahulu sehingga 

tidak mengahasilkan penafsiran-penafsiran baru. 

Objek kajian tafsir ini dikelompokan menjadi tiga: 

1. Perbandingan ayat al-Qur‟an dengan ayat lain 

Mufassir membandingkan ayat al-Quran dengan ayat lain, yaitu ayat-

ayat yang memiliki persamaan dengan redaksi dalam dua atau lebih masalah 

atau kasus yang diduga sama. Objek kajian tafsir ini hanya terletak pada 

persoalan redaksi ayat-ayat al-Qur‟an bukan dalam bidang makna. 

2. Perbandingan ayat al-Qur‟an dengan Hadis 

Dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur‟an dengan hadis yang 

terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus ditempuh 

adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat al-

Qur‟an. Hadis itu haruslah shahih. Hadits dhaif tidak dibandingkan karena 

disamping nilai otentitasnya rendah, dia justru semakin tertolak karena 

pertentangannya dengan ayat al-Qur‟an. Setelah itu mufassir melakukan 

analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara 

keduanya. 

3. Perbandingan penafsiran mufassir dengan mufassir lain 

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an tertentu ditemukan adanya 

perbedaan diantara hasil ijtihad, latar belakang sejarah, wawasan, dan sudut 
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pandang masing-masing. Sedangkan dalam hal perbedaan penafsiran mufasir 

yang satu dengan yang lain, mufassir berusaha mencari, mengali, menemukan, 

dan mencari titik temu diantara perbedaan-perbedaan itu apabila mungkin, dan 

mentarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-

masing. 

D. Al-Tafsir al-Maudlu’iy (Tematik) 

Tafsir maudhu‟i yaitu menafsirkan al-Quran dengan langkah-langkah 

tertentu yang dimulai dengan menentukan topik sampai memberikan 

kesimpulan atau jawaban akhir bagi permasalahan yang dibahas.
23

 Arti dari 

kata maudhu‟i adalah topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan 

secara tematik. Jadi tafsir al-Maudhu‟i adalah tafsir yang membahas masalah-

masalah al-Qur‟an yang memiliki kesatuuann makna atau tujuan dengan cara 

menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut dengan metode tauhidi 

(kesatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi 

kandungannya serta menghubung-hubungkannya antara satu dengan yang 

lain.
24

 

Langkah-langkah metode tafsir maudhu‟i adalah sebagai berikut: 

1. Meenetapkan maslah yang akan dibahas (topik) 

2. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan mmasalah tersebut. 

3. Mengurutkan tertib, sebab turunnya ayat berdasarkan masa turunnya.
25

 

4. Mempelajari penafsiran al-Qur‟an yang telah dihimpun. 

5. Kemudian mufassir mengarahkan pembahasan kepada metode tafsir ijmali 

dalam memaparkan berbagai pemikiran. 

6. Membahas unsur-unsur dan makna-makna serta mengkaitkannya 

sedemikian rupa berdasarkan metode ilmiah yang sistematis. 

                                                             
23

Amin Suma, Op Cit., h. 171. 
24

Muhammad Amin Suma, Op Cit., h. 127-128 
25

Abd. Al-Hary Al-Farawi, Metode Tafsir Al-Maudhu‟i, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996),  h. 14. 
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7. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur‟an terhadap topik 

permasalahan yang dibahas.
26

 

Sebagian kitab-kitab tafsir yang memakai metode maudhu‟i antara lain 

sebagai berikut: 

a. Karya Syeikh Mahmud Syaltut. 

b. Karya Ustadz Abbas Mahmud al-„Aqqad. 

c. Karya Ustadz al-A‟la al-Maududy. 

d. Karya Ustadz Muhammad Abu Zahrah. 

e. Karya Dr. Ahmad Kamal Mahdy.
27

 

Adapun kelebihan/keistimewaan dari metode tafsir maudhu‟i antara 

lain: 

a. Menghindari problem atau kelemahan metode lain. 

b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis, satu cara terbaik dalam 

menafsirkan al-Qur‟an. 

c. Kesimpulan yang mudah dipahami. 

d. Metode ini memungkinkan seorang untuk menolak anggapan adanya ayat-

ayat yang bertentangan dalam al-Qur‟an. 

e. Menjawab tantangan zaman 

f. Praktis dan sistematis 

g. Dinamis 

h. Membuat pemahan menjadi utuh.
28

 

Selain kelebihan diatas, metode tafsir maudhu‟i mempunyai 

kekurangan yakni: 
                                                             

26
Rosihan Anwar, Pengantar Ulumul Quran, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 161. 

 
27

Said Agil Husin Al-Munawal, Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehah Hakiki, (Ciputat: 

PT. Ciputat Pres2005), h. 75-76. 
28

Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1994), h. 117. 
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a. Memenggal ayat al-quran. 

b. Membatasi pemahaman ayat. 

G. Metode Penelitian  

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut:  

 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu usaha untuk 

memperoleh data dalam kepustakaan.
29

 Yaitu meneliti buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini. Metode ini digunakan untuk mencari data yang 

bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam 

bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau 

sebagai landasan teori ilmiah. Artinya studi yang berupaya memperoleh data 

dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis 

bahas, literature yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tapi 

bahanbahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, 

pendapat guna menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang dikaji. Metode ini, penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah 

buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian itu. 

2. Metode Pengumpulan Data  

Sumber data yang digunakan penelitian ini terdiri dari beberapa sumber 

yang berupa kitab-kitab tafsir, kamus-kamus al-Qur‟an, dan buku-buku dari 

pendapat para mufasir tentang makna auliya yang terkandung dalam surat al-

Maidah ayat 51. 

 

                                                             
29

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM 

Yogyakarta, 1989 , h. 9. 
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Adapun sumber data tersebut terbagi menjadi dua bagian :  

a. Sumber Data Primer 

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan sumber data dari al-Qur‟an 

dan terjemahnya.
30

 Kitab-kitab tafsir, serta buku-buku yang berkaitan dengan 

makna auliya yang terkandung dalam surat al-Maidah ayat 51. 

b. Sumber Data Sekunder  

Kamus-kamus al-Qur‟an, lisan al-„Arab, al-Mu‟jam al-Muhfaras li al-

fadz al-Qur‟an al-karim. Serta artikel-artikel dari majalah atau internet yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan dianggap 

penting untuk dikutip dijadikan informasi tambahan yang bisa dipertanggung 

jawabkan kebenaran datanya.  

3. Metode Analisis Data  

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analitis kritis. Metode ini 

sebagai pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang 

mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis, 

obyek kegiatan yang digunakan adalah gagasan atau ide manusia yang 

terkandung dalam bentuk media cetak.
31

 kalau metode deskriptif hanya 

berhenti pada pendeskripsian gagasan manusia tanpa menganalisa secara kritis, 

maka metode analisis kritis adalah metode deskriptif yang disertai dengan 

analisis kritis. Obyek penelitian analisis kritis adalah mendeskripsikan, 

membahas, dan mengkritik gagasan primer yang kemudian dipadukan dengan 

gagasan primer lainnya dalam upaya melakukan perbandingan.
32

 Alinea baru 

dalam analisis data ini juga menggunakan metode berfikir deduktif dan 

induktif. Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum 

kemudian ditarik pada hal-hal yang khusus, sedangkan induktif yaitu 

                                                             
30

Dalam menyusun sekripsi ini, penulis menggunakan al-Qur‟an dan terjemah milik 

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006).  
31

 Mastuhu, M. DendeRidwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam,Pusjarlit 

danPenerbitNusantara, Jakarta, t.th., h. 44 
32

Ibid., h. 45. 
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mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik pada hal-hal 

yang umum. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi  

Agar lebih mudah untuk dipahami dan sistematis, Sistematika di sini 

dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, 

sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-

masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut  adalah sebagai 

berikut : 

Bab I. Pendahuluan, Merupakan bab muqaddimah yang berisi tentang 

latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan 

dan kegunaan penelitian skripsi, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II. Konsep Umum, Merupakan bab pembahasan yang membahas 

tentang tafsir secara umum makna auliya dalam al-Qur‟an.  

Bab III. Pembahasan, Karakteristik Tafsir al-Misbah, , selayang 

pandang mengenal, biografi, sistematika dan karakteristik tafsir al-Misbah, 

karya-karya M. Quraish Shihab. 

Bab IV Analisis, Dalam bab ini merupakan analisis dari penafsiran 

makna auliya pada surat al-maidah ayat 51 Pandangan M. Quraish Shihab. 

Bab V. Penutup, Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-

kesimpulan berkaitan dengan pemikiran M. QuraishShihab, tentang Makna 

Auliya Dalam al-Qur‟an Surat al-Maidah ayat 51, saran-saran berkaitan dengan 

permasalahan di atas, dan untuk selanjutnya diakhiri dengan penutup. 
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