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Ada tiga peninjauan pemaknaan makiyah dan madaniyah; 

1. Pijakan waktu: yang paling populer di kalangan ahli tafsir, bahkan telah menjadi
kesepakatan di kalangan mereka, bahwa surat atau ayat yang diturunkan sebelum
hijrah adalah Makkiyah, sedangkan yang diturunkan setelah hijrah adalah Madaniyah.
Dalam hal ini, tempat bukan menjadi ukuran. Misalnya, surat al-Mâ’idah: 03 adalah
Madaniyah meski diturunkan di ‘Arafah-Makkah.

2. Pijakan tempat: pendapat kedua mendasarkan klasifikasinya atas Makki dan Madani 
berdasarkan tempat; jika diturunkan di Makkah, berarti Makkiyah, dan jika diturunkan 
di Madinah, berarti Madaniyah. Ketika ada sejumlah ayat yang diturunkan di luar 
kedua tempat tadi, maka kelompok kedua ini memperluas cakupan tempatnya, 
misalnya Makkah meliputi: (1) Mina, (2) ‘Arafah, (3) Hudaybiyah, sedangkan Madinah 
meliputi: (1) Badar dan Uhud.

3. Pijakan khithâb (sasaran pembicaraan): pendapat ini mendasarkan klasifikasinya
berdasarkan seruan yang disampaikan; jika seruan tersebut ditujukan kepada 
penduduk Makkah, berarti Makkiyah dan jika ditujukan kepada penduduk Madinah, 
berarti Madaniyah. Namun klasifikasi ini bermasalah, jika ternyata seruan tersebut 
tidak ditujukan kepada salah satunya.

DEFINISI



Cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyyah adalah dengan merujuk kepada hafalan 
sahabat dan tabiin. 

ِ إَِله "  ِ الهِذي ََل إِلَهَ َغْيُرهُ َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ ِمْن ِكتَاِب اَّلله ِ إَِله أَنَا أَْعلَُم  أُْنِزلَْت آيَةٌ ِمنْ  أَنَا أَْعلَُم أَْيَن أُْنِزلَْت ، َوَلَ َواَّلله  ِكتَاِب اَّلله

ِ تُبَل ِغُ  بُِل ، لََرِكْبُت إِلَْيِه فِيَم أُْنِزلَْت ، َولَْو أَْعلَُم أََحدًا أَْعلََم ِمن ِي بِِكتَاِب اَّلله " هُ اْْلِ

“Demi Allah, Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, tidak satu surat pun dari Kitabullah ini yang 
diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun dari 
Kitabullah ini diturunkan kecuali aku mengetahui dalam konteks apa ia diturunkan. Kalau 
aku tahu ada orang yang lebih tahu daripada aku mengenai Kitabullah, yang bisa dijangkau 
oleh unta, pasti aku akan mengendarainya ke sana.” (H.r. al-Bukhârî).

Masalah Makkiyah dan Madaniyah adalah masalah simâ’î. Artinya, rujukan utama untuk 
mengetahui masalah tersebut adalah mendengarkan penuturan para sahabat ra. Karena 
merekalah yang menjadi saksi hidup wahyu; waktu, tempat, peristiwa dan orang yang 
menjadi sasaran turunnya seruan al-Qur’an. Pernyataan mereka dalam hal ini dihukumi 
Marfû’, atau sama dengan hadits yang dinisbatkan langsung kepada Nabi saw.

Cara Mengetahui Ayat 
Makkiyah dan Madaniyah



Ciri  Surat Makkiah

1. Surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek.

2. Surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah;

3. Setiap surat yang didalamnya mengandung ayat sajdah;

4. Tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafadz: Kallâ. Lafadz ini telah 
dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat;

5. Jika didahului dengan panggilan: Yâ Ayyuhâ an-Nâs (wahai manusia) atau 
Yâ Banî Adam (wahai anak Adam);

6. Setiap surat yang di awali dengan fawatih as-suwar;

7. Setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan ummat terdahulu, 
kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat al-Baqarah 
adalah Madaniyah.
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Ciri Ayat Madaniyyah
1. Surat Madaniyyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang;
2. Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi 

hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad dan derivatnya, 
seperti hukum tawanan, ghanîmah, perdamaian, perjanjian dan 
gencatan senjata;

3. Jika didahului dengan panggilan: Yâ Ayyuhâ al-Ladzîna Amanû (wahai 
orang-orang yang beriman) adalah Madaniyah, kecuali pada tujuh 
tempat, antara lain: (1) surat al-Baqarah: 21, (2) an-Nisâ’: 1, (3) al-
Hujurât: 13, (4) al- Baqarah: 168, (5) an-Nisâ’: 133, (6) al-Hajj: 1. Pada 
ayat-ayat tersebut digunakan panggilan: Yâ Ayyuhâ an-Nâs (wahai 
manusia);

4. Surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik, kecuali surat al-
Ankabut;

Ciri Ayat...



1. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Qur`an;

2. Mengetahui metode yang dilalui al-qur’an dalam ajakan atau 
dakwah Islam;

3. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Qur`an;

4. Mengetahui sejarah syari’at agama (tarikh tasyri’) serta graduasi 
hukum-hukumnya;

5. Sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansukh dan yang 
nasikh dalam al-Qur’an.
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