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DARI REDAKSI

Pembaca yang budiman,

M

eski telah menjadi isu klasik, pendekatan sastra
dan kebahasaan dalam menyelami kandungan
al-Qur’ân tidak serta-merta menjadi basi. Ternyata,

banyak sisi kesusastraan dan kebahasaan dalam al-Qur’ân
yang belum terkaji secara intensif, bahkan mungkin belum
tersentuh. Kajian itu dapat berupa ilmu dan keterampilan/
seni yang lahir dari tradisi pembacaan al-Qur’ân. Sebut saja
tradisi penghafalan al-Qur’ân yang sejak al-Qur’ân turun
hingga hari ini (dan masa datang) tidak pernah mati, bahkan
berkembang dengan pesat. Tahfizh ternyata tidak hanya
sekadar mengulang-ulang hafalan, tetapi juga dibekali
berbagai teknik dan metode yang telah teruji secara ilmiah.
Seperti biasa, JSQ kembali hadir di tangan pembaca
yang diawali dengan pendekatan tematik yang kali ini
membahas perspektif al-Qur’ân tentang anak dan periodisasi
perkembangannya dalam rahim. Tamrin Thalib mengelaborasi
berbagai terminologi yang digunakan al-Qur’ân dalam
menjelaskan anak; mulai dari walad, ghulâm, thifl, hingga
shabî. Tulisan yang diekstrak dari tesis doktoralnya di UIN
Jakarta ini juga menganalisis perkembangan janin dalam
rahim; mulai dari thîn, nuthfah, ‘alaqah, mudhghah hingga
lahm. Untuk melengkapinya, tulisan Muchlis M. Hanafi
mengelaborasi hak perlindungan anak dalam al-Qur’ân, yang
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telah dimulai sejak memilih pasangan hingga pada perlindungan anak yatim atau yang dibuang oleh orang tua,
atau anak yang memiliki kemampuan berbeda (diffable) secara
mental ataupun fisik.
Di rubrik Artikel Utama, Nasaruddin Umar kembali merefresh ingatan kita pada kajian-kajiannya terhadap ayatayat yang berimplikasi gender dalam al-Qur’ân. Kali ini,
Nasaruddin secara lebih spesifik menekankan kajian semantik dan implikasinya dalam memahami ayat-ayat tersebut. Dengan mengambil kasus yang berbeda, Mustansir
Mir mengkaji hukum perang di bulan-bulan suci dengan
membedah Q.S. al-Baqarah [2]: 217. Dengan berbekal
berbagai penafsiran ulama klasik, dan dengan pengkajian
yang sangat detail atas ayat tersebut, ia kembali ingin
menegaskan bahwa keterampilan menggunakan tata bahasa
Arab sangat signifikan dalam membedah ayat-ayat al-Qur’ân.
Satu hal yang selalu menarik dari al-Qur’ân adalah
motivasi melakukan kreasi dan inovasi yang mendukung
segala hal yang berkenaan dengan al-Qur’ân. Tradisi tahfîzh
al-Qur’ân dalam masyarakat Muslim, misalnya, telah menstimulasi beberapa riset di bidang ini. Salah satu riset yang
dilakukan Darwis Hude adalah membandingkan dan menguji
dua teknik tahfîzh al-Qur’ân yang telah lama dipraktikkan
oleh para hâfizh. Kedua teknik ini ternyata memiliki pengaruh
tersendiri terhadap fluentness (kefasihan/kelancaran) hafalan
al-Qur’ân. Riset inilah yang dijelaskan Darwis dalam tulisannya di rubrik Artikel Utama.
Masih di rubrik ini, superioritas al-Qur’ân sangat tampak
dalam stilistika yang digunakan oleh ekspresi-ekspresi
kebahasaan al-Qur’ân yang sangat unik. Meski bahasa Arab
menjadi salah satu ranah kulturalnya, al-Qur’ân mampu
membuat masyarakat Arab terpana dan terpesona oleh gaya
berekspresinya. Inilah yang disebut Islah dalam artikelnya
dengan “lompatan stilistik” al-Qur’ân yang sekaligus mampu
mentransformasi dunia makna al-Qur’ân. Ini tentu menarik
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mengingat al-Qur’ân menunjukkan kemampuannya memanfaatkan dunia makna bahasa Arab sebagai ranah
kulturalnya sembari menciptakan dunia makna baru tanpa
meninggalkan kekuatan bahasa Arab yang digunakannya.
Lompatan ini mungkin juga termanifestasi dalam penggunaan beberapa kosakata yang sebelumnya tidak dikenal
dalam perbendaharaan kata bahasa Arab; dan inilah yang
coba ditunjukkan oleh Syahrullah Iskandar dalam tulisannya
di rubrik Artikel Utama ini. Terlepas dari pro-kontra eksistensi
kosakata non-Arab ini dalam al-Qur’ân, Syahrullah menunjukkan bahwa minimal yang terjadi adalah ‘naturalisasi’
kosakata asing. Dalam artikel ini, Syahrullah menegaskan
dua hal sekaligus. Pertama, bahwa perdebatan seputar isu
ini justru menggiring umat Islam pada ideologisasi seputar
autentisitas al-Qur’ân. Kedua, teori beberapa Islamisis bahwa
al-Qur’ân merupakan imitasi Kitab Suci sebelumnya, juga
tidak sepenuhnya benar.
Di rubrik Interview, ‘Alî ‘Alî Shubhî menjelaskan teorinya
yang ia sebut dengan “nazhariyyah al-jalâl”. Menurutnya,
teori ini merupakan pelengkap atas “nazhariyyah al-jamâl”
(estetika umum) dan “nazhariyyah al-halâwah” (estetika
sastrawi). Menurutnya, kedua teori terakhir ini merupakan
kreasi dan inovasi manusia sehingga dapat diteliti dan
didekonstruksi.

“Nazhariyyah

al-Jalâl”

yang

ia

sedang

kembangkan ingin menunjukkan bagaimana keterpanaan
dan keterpesonaan non-Muslim terhadap al-Qur’ân dapat
tercipta, padahal mereka tidak pernah atau belum pernah
merasakan nikmatnya îmân dan islâm.
Sebagai bagian perkembangan ilmu-ilmu al-Qur’ân, teori
‘Alî Shubhî ini patut dikaji. Namun, dalam rubrik ‘Ulûm alQur’ân, Ahmad Fawaid Syadzili menolak perkembangan ini.
Dalam artikelnya yang mengeksplorasi perkembangan
terakhir wacana dan publikasi seputar ilmu-ilmu al-Qur’ân
di Mesir, ia menegaskan bahwa tidak ada perkembangan
berarti. Yang ada hanya berbagai bentuk pengulangan atas
bentuk-bentuk yang sudah ada. Fawaid membuat tiga
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kategori dalam memahami perkembangan itu; kecenderungan konservatif, kritis, dan agitatif. Meski demikian, Hamka
Hasan berupaya memunculkan hal yang relatif baru; minimal,
belum pernah dikaji secara khusus. Dalam artikelnya di
rubrik Profil Tafsir/Mufasir, Hamka mengangkat biografi dan
dinamika sosio-politik Bint al-Syâthi’ dengan mengambil
kasus penafsirannya atas Q.S. al-‘Alaq [96]: 1-5.
Sejalan dengan tema utama JSQ edisi ini, Jaja
Zarkasyi me-review disertasi Ahmad Thib Raya yang mengkaji
fungsi al-bayân dalam menafsirkan al-Qur’ân. Lebih khusus
lagi, dengan Thib Raya yang menjadikan fungsi al-bayân
dalam Tafsîr al-Kasysyâf sebagai studi kasus. Thib Raya
mengungkap dua fungsi al-bayân; fungsi interpretatif dan
fungsi argumentatif. Terakhir, di bagian Survei Bibliografi,
terdapat beberapa abstrak berbagai publikasi baru tentang
ilmu-ilmu al-Qur’ân, baik yang diterbitkan di dalam negeri
maupun di luar negeri.

Selamat membaca….

Redaksi
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ANAK DAN JANIN
DALAM AL-QUR’ÂN

Tamrin Thalib

Modern and contemporary psychology has presented bulks of theories of the
development of childhood. Some Muslim Scholars try to confirm these theories to
what the Qur’ân conceptualizes. This writing, however, is not the case. Thalib in this
essay explores the concept of children/childhood inscribed in this Book by applying
al-tafsîr al-mawdhû‘î (thematic interpretation). He examines all words referring to
children such as walad, ibn, ghulâm, tifl, and sabiy which cover different senses.
Another part of this essay shows the development of childhood by scrutinizing
especially Q.S. al-Mu’minûn [23]: 11-14 which cover the processes of tîn (soil), nutfa
(sperm), ‘alaqa (blood), mudgha (meat), and lahm (meat). While interpreting these
processes, he recommends the best way to deal with all phases
of the development of children.

Pendahuluan

A

nak dan periodisasi perkembangannya merupakan
salah satu pembahasan yang patut diuraikan berdasarkan tinjauan al-Qur’ân. Sejumlah term yang

terkait dengan anak termaktub dalam al-Qur’ân akan memberi
nuansa tersendiri jika dielaborasi, terutama dengan pendekatan tematik (mawdhû‘î). Tulisan ini akan memaparkan
sejumlah term tersebut berikut konteks pemaknaannya
masing-masing.
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A. Term-term Anak
1. Walad
Secara etimologis, walad, berarti sesuatu yang dilahirkan. Kata tersebut merupakan perubahan bentuk dari
susunan kata kerja walada–yalidu–wilâdatan–wilâdan–
wildah. Kata ini dipergunakan untuk penunjukan makna
anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia
sebelum menginjak dewasa. 1 Penggunaan kata ini mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun
proses-proses secara keseluruhan yang dilalui seorang anak
pada masa-masa perkembangannya yang dimulai sejak lahir.
Penggunaannya terkadang dipergunakan sebagai penggambaran anak dalam bentuk fisik/sosok seorang anak
kecil, terkadang sebagai seorang pemuda, atau bahkan
menunjukkan keseluruhan anggota keluarga. 2
Kata walad merupakan salah satu dari lafal-lafal alQur’ân yang bermakna anak dengan kuantitas yang tinggi.
Dari analisis kata walad dalam al-Qur’ân, diperoleh sejumlah
perubahan bentuk ke dalam 112 tempat. 3
Dalam beberapa ayat, lafal ini terkadang menjelaskan
proses-proses terciptanya anak secara alamiah sebagai hasil
dari terjalinnya hubungan naluri manusia melalui hubungan
biologis. 4 Sebagai tindak lanjut dari hubungan alamiah suatu
pasangan keluarga tersebut, proses kelahiran merupakan
bagian penting yang harus dihadapi secara serius untuk

1
Muhammad bin Ya‘qûb al-Fayrûz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, h.
417; Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, Lisân al-‘Arab,
(Beirut: Dâr al-Shâdir, t.th.), cet. I, jilid III, h. 467.
2
al-Râghib al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm,
h. 1507.
3
Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfâzh
al-Qur’ân al-Karîm, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), h. 930-931.
4

Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 47.
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tercipta dan terjalinnya eksistensi manusia di muka bumi.
Manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya, baik
terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk
ciptaan lainnya, perlu mempersiapkan sejak dini mentalspiritual dalam keluarga tersebut berdasarkan aturan
perkawinan yang sah dan berdasarkan syariat Allah SWT. 5
Ayat tersebut pada dasarnya berbicara tentang prosesproses yang panjang hingga menjelang kelahiran seorang
utusan pilihan [rasul] melalui kehamilan seorang wanita
salehah. Namun, kehamilan yang dijalani tersebut tidak
melalui proses alami sebagaimana kehamilan para wanita
lainnya. Tokoh ibu biologis diangkat kesetiaannya adalah
Maryam. Maryam melewati proses kehamilan yang tidak
berdasarkan teori-teori embriologi yang berkembang.
Maryam terlahir sebagai wanita pilihan, suci, dan berasal
dari keturunan terhormat. Keluarga suci ini merupakan cikal
bakal lahirnya anak yang suci dan mampu mengemban misi
ketauhidan dan penyelamatan untuk umat manusia. Misi
ketauhidan adalah prinsip utama yang sebenarnya hendak
dibangun oleh ayat-ayat yang mengangkat kisah keluarga
Maryam dan ‘Îsâ as. serta ayat lainnya yang mengaitkan pelaku
tokoh-tokoh terkemuka pada zamannya. Al-Qur’ân dengan
berbagai ayatnya yang berkaitan dengan hal kelahirkan ‘Isâ
as. tersebut telah memaparkan kelemahan keyakinan orang
Yahudi yang mengatakan Allah SWT. memiliki anak. 6

5
Kalimat yamsasnî terdiri dari kata kerja massa–yamussu–massan
yang berarti “menyentuh sesuatu”. Dalam al-Qur’ân, kata ini dipergunakan
dalam konteks hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Pemaknaan ‘nikah’
dapat dijumpai melalui Q.S. al-Baqarah [2]: 237. Al-Râghib al-Ashfahânî,
Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 1306. Kelengkapan
pengertian aspek biologis ayat di atas dipertegas dengan isyarat
penggunaan kata basyar sebagai kata yang berkaitan erat dengan aspek
fisik-biologis manusia (Q.S. al-Furqân [25]: 54 dan Q.S. Shâd [38]: 71).
Al-Râghib al-Ashfahânî, Mu’jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h.
135.
6

Q.S. Maryam [19]: 35.
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Melalui term walad ini pula, Allah SWT. mengangkat
tokoh-tokoh besar yang sangat memiliki integritas dan
keteguhan untuk menyelamatkan manusia dari berbagai
bentuk tindakan yang diskriminatif, penindasan, dan kelaliman. Argumen al-Qur’ân untuk mengangkat peran pengentasan tindakan buruk kemanusiaan tersebut terungkap
dalam bentuk lingkungan paling kecil, yakni keluarga
ataupun dalam wujud kebijakan politik oleh seorang
pemimpin.
Kisah pengangkatan Yûsuf oleh seorang pemuda
bernama Futhifar—salah seorang kepala keamanan pada
penguasaan kerajaan Mesir yang bergelar ‘Abd Aziz—dalam
pengadopsian dan melakukan tindakan penyelamatan,
mewujudkan impian dan masa depan Yusuf. Yusuf kecil
dan belia kala itu mesti berhadapan dengan kenyataan
diperlakukan keji oleh saudara-saudaranya. 7
Di samping hal tersebut, lafal ini juga digunakan alQur’ân untuk mengungkapkan langkah pengadopsian,
menjaga kehidupan sekaligus memosisikan fungsi anak
dalam rumah tangga dalam sebuah kondisi keluarga besar
(kerajaan). Tokoh perjuangan kehidupan seorang anak yang
diutarakan adalah kenyataan kehidupan Musa yang menghadapi kebijakan politik kekuasaan Fir‘aun yang tidak
menghendaki keretakan dan hak kekuasaannya beralih ke
tangan orang lain. 8
Penggunaan walad dalam al-Qur’ân juga mengungkapkan hubungan timbal balik yang harmonis antara anak dan
keluarga. Anak digambarkan sebagai anugerah terbesar
bagi naluri setiap manusia yang memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan kota suci Mekkah sebagai tempat suci

7

Q.S. Yûsuf [12]: 21.

8

Q.S. al-Qashash [28]: 9.
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dan pusat ibadah. 9 Kemuliaan kedudukan anak dalam suatu
keluarga sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku keluarga
itu dalam menghadapi setiap langkah pertumbuhan dan
pembentukan yang ada pada diri anak.
Watak yang dilahirkan dan berkembang dalam diri
seorang anak sangat didukung oleh peran serta orang
terdekat, baik kedekatan tersebut bersifat biologis maupun
psikologis.

Kedekatan-kedekatan

tersebut

sangat

me-

niscayakan pengaruh mental spiritual yang membentuknya
sebagai anak yang melahirkan potensi kemungkaran dan
tindakan kelaliman kemanusiaan sekalipun. 10
Pada prinsipnya, setiap anak memiliki hak untuk hidup
dan menikmati kehidupannya dengan penuh rasa aman dan
sesuai dengan jalur fitrahnya. Sejak dalam proses pengandungan, ia telah mengalami proses yang panjang untuk
tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan yang ada.
Suasana yang tercipta baik secara alami maupun proses
yang membutuhkan partisipasi orang tua di masa itu. Dapat
dikatakan pula bahwa pengungkapan al-Qur’ân tentang
keterlibatan dan kekuasaan Allah SWT. dalam proses pertumbuhan bayi dalam kandungan serta terlindungi dalam
suasana yang aman dan seimbang merupakan bentuk fitrah
kenyataan hidup seorang anak yang akan lahir dan membutuhkan langkah pertahanan segala hak yang melekat pada
dirinya sebagai manusia. Atas dasar itu, sejak awal kehadirannya, anak diberikan hak-haknya sebagai manusia biologis
yang membutuhkan pemenuhan hidupnya melalui penyusuan (radhâ‘ah), 11 pengelolaan warisan dari peninggalan
orang tua dan hak-hak perwaliannya. 12 Larangan melakukan

9

Q.S. al-Balad [90]: 3.

10

Q.S. Nûh [71]: 27.

11

Q.S. al-Baqarah [2]: 233.

12

Q.S. al-Nisâ’ [4]: 12 dan Q.S. al-Nisâ’ [4]: 6.
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tindakan kelaliman dalam wujud pembunuhan terhadap anak,
yang berbarengan dengan enam bentuk pelanggaran wanitawanita pada awal Islam sekaligus persyaratan yang harus
ditinggalkan bagi mereka untuk melakukan pengakuan
keislaman. 13

2. Ibn
Kata ibn merupakan pecahan dari kata kerja (fi‘l) banâ–
yabnî—binâ yang berarti membangun, menyusun, atau
pondasi. Lafal ini secara terminologis juga memiliki makna
yang sama dengan walad, yang berarti sesuatu/seseorang
yang dilahirkan. 14 Menurut al-Asfahânî, kata ibn berasal dari
kata banawa dengan bentuk plural abnâ. 15 Dalam periodisasi
perkembangan manusia, istilah ini lebih tepat disebut sebagai
tahapan penyusunan dan kesempurnaan organ-organ tubuh
secara fisis-biologis dalam masa kandungan sampai anak
tersebut tumbuh dan berkembang dapat mencapai tingkat
kesempurnaan/kedewasaan. Dari kata ibn ini, dengan
berbagai perubahan kata dalam pemaknaan “anak” yang
tertera dalam al-Qur’ân terulang sebanyak 162 kali. 16
Dalam al-Qur’ân, berbagai pengungkapan ayat-ayat
yang menggunakan kata ini memperlihatkan betapa sempurna dan jelasnya tujuan Allah SWT. dalam menurunkan
firman-Nya kepada umat manusia. Dari berbagai ayat
diungkapkan bahwa pada diri manusia terdapat sejumlah
kesempurnaan dan keterbatasan. Dalam diri manusia
terdapat sisi di mana manusia diposisikan sebagai makhluk

13

Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12.

14

Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid III, h. 467.

15

al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 177.

16

Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfâzh
al-Qur’ân al-Karîm, h. 173-176.
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lemah. Manusia dengan segala keterbatasannya sangat
membutuhkan pertolongan, bimbingan, dan petunjuk.
Lafal ini dipergunakan pula untuk menjelaskan hubungan
yang bersifat biologis antara anak dengan ibu yang dibuktikan
dengan aktivitas proses kehamilan dan kelahiran anak.
Tanggung jawab seorang ibu untuk mengalami proses
kehamilan ditujukan kepada Maryam agar ia mengemban
amanah, mengandung, memelihara, dan menjaga kondisi
fisik dan psikis seorang pembawa risalah ketuhanan melalui
tanggung jawab pemeliharaan Nabi Isa as. 17 Sebagian besar
pengungkapan ibn dalam al-Qur’ân adalah mempertegas
hubungan nasab antara anak dan ibu (Isa ibn Maryam).
Tokoh besar dan berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan merupakan literal pengungkapan lafal ini dan
peran mereka sangat mendominasi sebuah nilai perjuangan,
baik perjuangan kemanusiaan maupun prinsip ketuhanan.
Perlindungan anak ketika berada dalam suasana kritis,
menghadapi bencana, dan kebutuhan anak dalam perlindungan dari bencana badai besar. 18 Perlindungan pendidikan keagamaan anak melalui kisah Luqmân, 19 nasihat
Ya‘qûb kepada anak-anaknya untuk teguh dalam keimanan 20
dan penyelamatan anak dari kecenderungan melanggar
syariat. 21
Penggunaan lafal ini juga membahas aspek perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik
untuk dirinya. 22 Perlindungan hak anak untuk mendapatkan

17

Q.S. al-Baqarah [2]: 87 dan Q.S. Maryam [19]: 22.

18

Q.S. Hûd [11]: 42 & 45.

19

Q.S. Luqmân [31]: 13.

20

Q.S. al-Baqarah [2]: 133.

21

Q.S. Ibrâhîm [14]: 35.

22

Q.S. Yûsuf [12]: 5.
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hal-hal yang terbaik dalam hidupnya untuk menyerukan agar
selalu melakukan perbuatan yang membawa kemuliaan dan
mencegah segala bentuk kemungkaran. 23
Kehadiran anak dalam keluarga dan masyarakat merupakan karunia Allah SWT. dan memiliki rahasia yang sangat
besar. Oleh karena itu, kepada anak melekat hak-hak untuk
dipelihara, 24 dilindungi 25 dan bukan untuk dibinasakan
ataupun diperlakukan secara diskriminatif. 26 Perlindungan
anak dari pemahaman yang benar tentang pendidikan
seksual, batasan-batasan waktu yang tepat dan dibolehkan
serta ajaran bagi seorang anak untuk komunikasi keluarga. 27

3. Shabî
Term shabî merupakan pecahan dari kata kerja shabâ—
shabawa yang secara etimologis berarti kecenderungan
berbuat salah dan tidak mahir (bertransaksi). 28 Secara
terminologis, shabî merupakan istilah bagi kelompok anak
yang berada dalam tahapan usia yang masih menyusui
hingga anak tersebut berusia hampir mencapai bâligh
(dewasa) atau belum menampakkan tanda kedewasaan. 29
Kalau dilihat dari sisi usia, maka shabî adalah masa usia
anak yang belum mencapai tujuh tahun. Usia ini merupakan

23

Q.S. Luqmân [31]: 17.

24

Q.S. Nûh [71]: 12.

25

Q.S. al-Syu‘arâ’ [26]: 133.

26

Q.S. al-Baqarah [2]: 49; Q.S. al-Mu’min [40]: 25.

27

Q.S. al-Nûr [24]: 31.

28

Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid XIV, h. 450.

29
al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 775;
Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid XIV, h. 450; al-Fairuz Âbâdî, al-Qâmûs
al-Muhîth, h. 1679.
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batas umur seorang anak untuk diperbolehkan (karena
kekuatan fisik) dapat melakukan ibadah puasa. 30
Dalam al-Qur’ân, kata shabî yang berarti anak, hanya
terulang dua kali. Ayat-ayat yang menguraikan tentang anak
tersebut terdapat dalam Q.S. Maryam [19]: 12 & 29. Ayat
12 mengalurkan kisah Nabi Yahya yang sejak kecilnya telah
mendapatkan berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah
diberikannya kemampuan nalar (intelektual) yang tidak
pernah diberikan kepada orang atau pihak lain. Allah SWT.
memberikan kemuliaan secara langsung kepadanya berupa
amanah besar untuk mengemban misi kenabian sebelum
usianya 40 tahun. Potensi intelektual yang diberikannya
sejak masa belia memungkinkannya dapat diterima di hati
masyarakat karena didukung pula oleh afeksi dan potensi
spiritual yang sempurna.
Dalam ayat 29, penggunaan lafal ini menunjukkan
kondisi kebenaran keyakinan seorang wanita suci yang
secara psikologis mengalami goncangan jiwa, hidup dalam
kebingungan karena telah melahirkan seorang anak tanpa
bapak dan kelak menjadi seorang pembawa risalah. Untuk
menjawab kebingungan tersebut serta untuk meyakinkan
kecurigaan akan praktik-praktik asusila yang dituduhkan,
Allah SWT. mengungkapkan lafal berikutnya yang mensyaratkan dialog langsung kepada bayi tersebut. Tentunya,
pengetahuan masyarakat sekitar atau pemahaman terhadap
seorang bayi yang baru melewati masa kelahiran, tentu
sangat mustahil untuk diajak berkomunikasi.
Allah SWT. menggunakan kata shabî pada ayat ini
sebagai pertanda bahwa apa yang dihadapi oleh umat
manusia ketika itu untuk meyakini kenyataan hidup Isa
adalah anak bayi yang masih berada dalam ayunan. Suatu

30
Muhammad ‘Athiyyah Allâh, al-Qâmûs al-Islâmî, (Kairo: Maktabah
al-Nahdhah al-Mishriyyah, t.th.), jilid IV, h. 250.
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penggambaran yang alami pada diri putra Maryam dan dalam
sisi yang lain, di tengah terjadinya ketidakrasionalan juga
terlihat upaya untuk melindungi hak-hak anak yang secara
khusus berhak mendapatkan hal yang terbaik untuk dirinya,
khususnya pembelaan atas hak-hak kebenaran kemanusiaannya yang ada sejak lahir.
Pelafalan shabî pada kedua ayat di atas secara spesifik
membahas tentang keadaan istimewa terhadap seorang
anak yang kelak menjadi seorang pembawa kebenaran
(agama). Allah SWT. menerangkan melalui kata tersebut
suatu berita besar dan keistimewaan dari kehidupan seorang
anak yang ditunjukkan dengan beberapa keanehan. Keanehan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi
masyarakat yang kelak jadi bagian dakwahnya.

4. Thifl
Lafal thifl merupakan bentuk isim dari pecahan kata
kerja thafula–yathfulu—thufûlah yang berarti ringan, halus,
lembut, atau lunak. Anak dalam posisi makna ini dapat
dimaknai sebagai manusia yang berada dalam tahapan
perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut,
belum kuat atau belum matang dalam melakukan sesuatu. 31
Secara terminologis, thifl adalah kata yang bermakna umum
terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentan karena
kelunakannya. Secara khusus, lafal ini menunjuk pada aspek
fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia
bâligh (dewasa), anak yang senantiasa masih menggantung-

31
Lafal ini dipergunakan pula untuk menggambarkan pengaruh usia
dan aktivitas seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan
fungsi biologis, khususnya pada tangan dan kaki sebagai alat menopang
keseimbangan tubuhnya. Ibn Manzhûr, Lisân al-’Arab, jilid 11, h. 402;
Fairuz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, h. 1475.
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kan segala kenikmatannya dan masih memerlukan bantuan
untuk memenuhi segala kebutuhannya. 32
Kata thifl disebutkan dalam al-Qur’ân sebanyak empat
kali. Setiap kata tersebut diungkapkan dalam ungkapan
kata yang menunjukkan makna anak yang berbentuk mufrad
(singular) dan bentuk jam‘ (plural). Pengungkapan lafal ini
dapat ditujukan kepada bentuk laki-laki ataupun perempuan
kecuali pada Q.S. al-Nûr [24]: 31 yang hanya menunjukkan
jenis laki-laki. 33
Pada ayat ini disebutkan bahwa seorang wanita atau
seorang ibu rumah tangga atau wanita yang masih terikat
status wanita muhrim untuk memelihara dirinya dari segala
tindakan yang dapat membangkitkan syahwat anggota
keluarga lainnya khususnya terhadap anak yang menginjak
usia dewasa dengan tidak memperlihatkan aurat. Inspirasi
ayat ini lebih menekankan pada norma pendidikan seks
pada anak sejak usia muda yang berawal dari terciptanya
kondisi sehat dalam keluarga tentang norma hubungan
karena perbedaan jenis kelamin.
Allah SWT. mempertegas kepada para orang tua untuk
menjaga hak-hak pribadi seorang anak khususnya anak lakilaki meskipun dalam lingkungan rumah tangga sendiri.
Keluarga sepantasnya tidak memperlihatkan atau melakukan
kegiatan-kegiatan yang menurut ukuran kematangan seorang
anak belum menjangkau untuk dilakukan, khususnya memperlihatkan aurat, baik anak tersebut merupakan bagian dari
anggota keluarga sendiri maupun bukan. Demikian pula

32
al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 857;
Muhammad ‘Athiyyah Allâh, al-Qâmûs al-Islâmî, jilid IV, h. 516; Ibn Manzhûr,
Lisân al-’Arab, cet. I, jilid XI, h. 401; Fayrûz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth,
h. 1325.
33
Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfâzh
al-Qur’ân al-Karîm, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 542.
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sebaliknya, keharmonisan dalam hal pendidikan seks juga
harus didukung oleh pihak laki-laki untuk menjaga dirinya
dari rangsangan luar yang dapat menjerumuskan. 34
Pengungkapan ayat dengan penggunaan kata ini juga
dapat dipahami bahwa proses dan kondisi pertumbuhannya
tersebut haruslah dipandang sebagai ketentuan dan kebutuhan alami anak sekaligus bukti bahwa kehadirannya
merupakan rahasia dan bukti kekuasaan Allah SWT. Kelahiran
alami seorang anak tidak dapat ditentukan secara pasti
kondisi yang terjadi dan dalam waktu yang tepat seorang
ibu dapat melahirkan bayinya. Perkembangan kondisi fisik
dan psikis dalam kandungan adalah hal yang rumit untuk
diketahui secara sempurna dan terkadang hal itu tidak
selamanya sesuai dengan harapan. 35
Ungkapan lafal thifl terkadang pula diperuntukkan bagi
kelompok usia anak yang telah menganjak usia bâligh.
Usia di mana anak-anak telah menampakkan tanda-tanda
kedewasaannya. Dalam usia ini, anak telah memiliki kecenderungan seks dan tanda-tanda kedewasaan lainnya
yang senantiasa mendominasi perkembangan pribadi anak.
Masa perkembangan seks anak memasuki tahapan perubahan yang cepat. Dalam kondisi ini, Allah SWT. telah
memberikan pembelajaran kepada setiap orang tua untuk
memberikan pengajaran tentang arti penting perkembangan
seks tersebut.
Dalam al-Qur’ân, Allah SWT. mengajarkan tentang aturan
kekeluargaan khususnya dalam aturan waktu-waktu tertentu
yang dipandang sangat rahasia dan tidak diperbolehkan
seorang anak untuk memasuki ruang pribadi orang tua pada
saat itu. Waktu-waktu tersebut adalah pertama, waktu

34

Q.S. al-Nûr [24]: 30.

35

Q.S. Ghâfir [40]: 67.
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sebelum datangnya subuh, di mana waktu tersebut merupakan waktu istirahat panjang dan tidak sadar dengan
keadaannya dalam waktu tersebut. Kedua, waktu di siang
hari ketika keluarga melepaskan kelelahannya karena
beratnya pekerjaan yang diemban dan menghendaki dirinya
melepaskan pakaian karena kepayahan tersebut. Ketiga,
waktu setelah isya, waktu di mana anggota keluarga telah
menyelesaikan aktivitasnya di siang hari dan menghilangkan
kelelahannya bersama keluarga. 36
Secara umum, term thifl dalam pemaknaan al-Qur’ân
dapat dipahami sebagai: Pertama, berhubungan dengan
makna dasar adalah usia anak yang senantiasa dalam
kesenangan dan tidak memiliki beban kehidupan yang
disebabkan karena kelemahan kualitas fisik dan psikis. AlQur’ân pun memberikan ayat-ayat yang menggunakan lafal
ini berkenaan dengan kesiapan dan kematangan usia anak
memasuki tahapan kedewasaan. Kedua, lafal ini berkenaan
dengan aturan-aturan dalam kekeluargaan dan ayat-ayatnya
selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan. Oleh
karena itu, pendidikan seks yang benar perlu ditanamkan
kepada anak sejak dini melalui waktu-waktu yang boleh
dan pantas untuk berkomunikasi dengan keluarga. Ketiga,
pengungkapan thifl merupakan pengungkapan yang singkat
namun padat. Dalam pengertian bahwa meskipun pengungkapan ayatnya hanya terdiri atas empat tempat, namun
bahasannya mencakup keseluruhan kehidupan anak yang
dimulai sejak proses kelahiran hingga menginjak usia
dewasa.

5. Ghulâm
Term ghulâm dalam al-Qur’ân dengan segala derivasinya
terdapat dalam 11 kali pengungkapan. Secara etimologis,

36

Q.S. al-Nûr [24]: 59.
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ia berarti gejolak emosi seksual yang kuat. 37 Kata ini berasal
dari fi‘l (kata kerja) ghalima–yaghlamu–ghalaman–ghulâman.
Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai
perubahan biologis. Misalnya, pada diri manusia umumnya
ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut atau bulu halus, atau adanya tanda-tanda lain
dari aspek kedewasaan seseorang yang menuntut ditegakkannya aturan agama. 38
Ghulâm adalah lafal yang menunjukkan kelompok usia
pemuda. Usia di mana seorang anak telah memperlihatkan
tanda-tanda kedewasaannya dengan ditumbuhinya rambut
halus pada bagian-bagian tertentu. 39 Pemakaian kata ghulâm
dalam beberapa tempat dalam al-Qur’ân juga menunjuk pada
anak yang berada dalam kelompok usia belum mencapai
kematangan, baik secara fisik maupun psikis. Misalnya,
ungkapan yang menerangkan kondisi Yûsuf ketika mendapatkan perlakukan lalim dari saudara-saudaranya yang
memasukkannya ke dalam sumur. 40
Kondisi fisik Yûsuf yang ringan seringan timba yang
mereka naikkan dari dalam sumur semakin memperkuat
dugaan bahwa usia Yûsuf saat itu adalah sangat muda dan
sangat membutuhkan pertolongan. Allah SWT. pun menolongnya melalui proses yang panjang dan berbagai
rintangan serta cobaan lainnya. Yûsuf kemudian dihadapkan
dengan keadaan untuk diperlakukan secara tidak manusiawi;

37
Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid XII, h. 439; ‘Abd al-Rahmân alKhalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H); Kitâb al-‘Ayn, (t.p.: Dâr wa
Maktabah al-Hilâl), jilid IV, h. 422.
38

Fayrûz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, h. 1475; al-Râghib al-Ashfahânî,
Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 1027.
39

al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 1020.

40

Q.S. Yûsuf [12]: 19.
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disembunyikan serta diperjualbelikan dalam perdagangan
rahasia.
Selain itu, lafal ghulâm dipergunakan dalam hal yang
berkaitan dengan harapan-harapan dari seorang yang
berkepribadian mulia dan teguh dalam keimanan. Mereka
mengharap kiranya dapat diberikan anak yang kelak dapat
meneruskan perjuangan dakwahnya sebagai nabi dan rasul
ketika mereka telah wafat. Hal tersebut tergambar dalam
kisah Nabi Zakariyâ. Ketika usia keduanya telah tua, mereka
pun larut dalam suasana jiwa yang labil (putus asa) dan
hilang harapan akan adanya pengganti pembawa risalah
kenabian tersebut. 41
Dari analisis kata ghulâm dalam al-Qur’ân secara umum
dapat dikatakan bahwa ghulâm adalah istilah kelompok
generasi/anak yang akan memiliki kematangan ataupun
kesiapan kematangan untuk melakukan penyelamatan
terhadap misi ketuhanan dan kemanusiaan yang dibutuhkan manusia. Dugaan ini lebih dipertegas lagi dengan
penyebutan sejarah berbagai tokoh dalam al-Qur’ân yang
menghendaki mereka dapat memiliki seorang anak yang
dapat mewarisi tugas mulia tersebut. Hal ini terwujud
meskipun dengan kondisi keluarga yang tidak lazim untuk
terjadinya kelahiran baik karena faktor usia maupun karena
lainnya. Allâh SWT. mengutus anak kepada mereka dengan
dibekali berbagai potensi istimewa yang dimiliki serta dapat
mengemban fungsi kekhalifahan. Tujuan dan bentuk
generasi yang diidam-idamkan pun adalah ghulâm halîm
(anak yang penyabar) 42 d a n ghulâm ‘alîm (anak yang
c e r d a s ) . 43

41

Q.S. Maryam [19]: 8.

42

Q.S. al-Shâffât [37]: 101.

43

Q.S. al-Dzâriyât [51]: 28.
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B. Tahapan Perkembangan Anak
Tahapan-tahapan penciptaan dan perkembangan baik
fisik maupun psikis manusia, sering terungkap dalam alQur’ân melalui uraian-uraian singkat dan padat. Pengungkapan-pengungkapan tersebut tergambar dalam bentuk
proses-proses yang sistematik beriringan dan terkadang
dalam susunan yang menyertakan aspek lain. Secara umum,
Allah SWT. menciptakan manusia melalui berbagai tahapantahapan
rahasia.

perkembangan

dengan

menyimpan

beragam

44

Proses-proses penciptaan dan perkembangan manusia
mulai dari proses awal asal sperma dan ovum, proses setelah
konsepsi hingga kepada kelahiran dan proses perkembangan lebih lanjut, diungkapkan al-Qur’ân dalam berbagai istilah.
Di antara istilah tersebut adalah sulâlah min thîn, nuthfah,
‘alaqah, dan mudhghah. Dari proses tersebut, sulâlah min
thîn adalah tahapan yang terjadi sebelum terjadinya konsepsi
dan proses perkembangan lainnya.

1. Proses Sulâlah min Thîn
Secara etimologis, sulâlah adalah pecahan dari fi‘l (kata
kerja) salla–yasullu–sallan yang berarti mengeluarkan,
mengambil, atau mencabut sesuatu secara perlahan-lahan.
Pedang yang dikeluarkan dari sarungnya secara perlahanlahan, seseorang yang mengeluarkan sesuatu dari dalam
rumah orang lain—secara perlahan—karena ingin memilikinya. 45

44

Q.S. Nûh [71]: 14.

45
al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 669;
Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid XI, h. 339. Lafal sulâlah berasal dari
kata sall—yasullu—sallan yang berarti samar-samar. Dari lafal ini pula
dapat berarti sesuatu yang keluar atau bersumber dari yang lain, seperti
keturunan. Dari perubahannya pula membentuk lafal salîlah yang berarti
anak perempuan atau keturunan kandung. Fayrûz Abâdî, al-Qâmûs alMuhîth, h. 1312.
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Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa asal sel-sel
yang dapat membentuk sperma dan ovum pada diri manusia
adalah sari-sari yang berasal dari tanah yang ada dalam
tanaman atau tumbuhan yang kemudian dikonsumsi oleh
manusia. Proses-proses tersebut terjadi secara berangsurangsur, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya sel-sel tersebut
mencukupi untuk terjadinya pembuahan.
Kata sulâlah dalam al-Qur’ân yang menerangkan tentang
sumber penciptaan manusia tersebut dijumpai dalam 2
tempat, yakni dalam Q.S. al-Mu’minûn [23]: 12 dan Q.S. alSajadah [31]: 8.
Sulâlah min thîn dalam Q.S. al-Mu’minûn [23]: 12
sebagaimana dalam sebuah riwayat Qatâdah yang menerangkan bahwa tanah merupakan bahan dasar asal-muasal dari
penciptaan Adam, 46 bukan ditujukan kepada generasi atau
anak cucu yang dihasilkan dari hubungan selanjutnya. Akan
tetapi, dalam pemakaian lafal ini dalam Q.S. al-Sajadah [32]:
8 lebih ditujukan kepada keturunan Adam dan Hawa selanjutnya. Kata ini mengandung makna sebagian kecil atau sedikit,
sehingga kata sulâlah pada ayat tersebut (Q.S. al-Sajadah
[32]: 8) berarti mengambil sedikit dari saripati mani yang
memancar. 47 Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa pada
dasarnya manusia secara fisik sangat bergantung pada kadar
dan kualitas sulâlah yang ada dalam struktur tanah, thin. 48

46
Muhammad al-Thâhir Ibn ‘Âsyûr, al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tûnis:
Dâr Suhûn, t.th.), jilid VIII, h. 23.
47

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian
al-Qur’ân, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. XI, h. 185.
48
Kata al-thîn berarti lumpur (yang mengandung air). Fayrûz Âbâdî,
al-Qâmûs al-Muhîth, h. 1566. Thayyinah berarti segenggam tanah yang
menutupi sesuatu, seperti kunci yang tertutup debu. Lafal ini dalam sastra
klasik Arab juga dapat mengandung makna mutiara-mutiara atau sesuatu
yang berharga baik dalam hal kesempatan atau waktu, kediaman, ataupun
lahan-lahan yang memiliki nilai atau kualitas. Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab,
jilid XIII, h. 270.
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Dari kadar kualitas yang baik lagi selektif tersebut selanjutnya
akan berhubungan dengan lahirnya zat-zat yang baik dan
berguna bagi tersedianya bibit benih manusia selanjutnya.
Menurut Sayid Quthb, ayat tersebut memberikan isyarat
kepada salah satu di antara tahapan perkembangan manusia
yang umumnya dilalui. Proses ini harus dilewati semua
manusia menuju kepada kesempurnaan kemanusiaannya.
Al-Thîn juga merupakan tahapan paling awal yang dilewati
manusia setelah nantinya terwujud fisik dan psikis yang
sempurna. 49
Pandangan ahli kimia juga memberikan penilaian akan
hubungan yang erat antara unsur tanah sulâlah min thîn
dengan unsur-unsur yang ada dalam diri manusia. ‘Abd alRazzâq Naufal mengatakan bahwa unsur-unsur kimiawi yang
ada dalam tanah terdiri atas unsur karbon, oksigen, hidrogen,
fosfor, sulfur, nitrogen, kalsium, potasium, sodium, magnesium, klorine, zat besi, tembaga, yodium, fluorine, kobalt,
silikon, timah, dan aluminium juga dimungkinkan terdapat
dalam struktur tubuh manusia. 50
Saripati yang berasal dari tanah tersebut, terdiri dari
berbagai unsur. Salah satu unsurnya adalah unsur air.
Seperti yang digambarkan Allah SWT. dalam ayat di atas.
Air adalah unsur yang sangat dominan pada setiap makhluk.
Demikian pula dari keseluruhan struktur perkembangan fisik
(basyariyyah) manusia selanjutnya, ia lebih didominasi oleh
unsur tersebut. 51 Peranan unsur-unsur air dalam diri manusia
memiliki fungsi yang sangat utama. Dengan air, fisis-biologis

49

Sayid Quthb, Tafsîr fî Zhilâl al-Qur’ân, jilid IX, h. 8.

50
Muhammad Kâmil ‘Abd al-Shamad, al-I‘jâz al-‘Ilmî fî al-Islâm alQur’ân wa al-Hadîts, diterjemahkan ke dalam judul Mukjizat Ilmiah dalam
al-Qur’ân oleh Mualim (Jakarta: Akbar, 2005), h. 194.
51

Q.S. al-Furqân [25]: 54 dan Q.S. al-Nûr [24]: 45.
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manusia dapat tumbuh secara sempurna, tidak terkecuali
pada diri biologis seorang nabi. 52
Manusia dengan segala kelebihan dirinya dengan
makhluk lain sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas
air. Dalam proses kelangsungan hidup, makhluk-makhluk
tersebut sangat bergantung pada keberadaan air. Fungsifungsi air dalam diri makhluk tersebut memiliki kesamaan
fungsi dengan air yang ada pada diri manusia. Makhluk
hidup yang melata dan mengandalkan perut sebagai
tumpuan

pergerakannya,

hingga

pada

makhluk

yang

menumpukan ruang geraknya pada beberapa kaki yang
melebihi manusia, juga sangat membutuhkan air dalam
proses kelangsungan hidup dan perkembangannya. 53
Dari berbagai unsur yang ada dalam saripati tersebut
selanjutnya janin dan bayi mengalami sejumlah perubahan
dan perkembangan serta tahapan dalam proses penciptaan
manusia menuju kesempurnaan.

2. Proses dalam Kandungan
a. Nuthfah
Secara etimologis, nuthfah berasal dari kata kerja
nathafa–yanthufu—nathafan yang berarti sesuatu yang
tercela, diragukan, atau yang mengandung keburukan. 54
Setetes air dalam timba, air murni dan dapat memengaruhi
atau sebutir mutiara. 55 Secara terminologis, nuthfah adalah

52

Q.S. al-Kahf [18]: 110.

53

Q.S. al-Nûr [24]: 45.

54

Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid IX, h. 334.

55
Ahmad al-Farâhîdî, Kitâb al-‘Ayn, jilid VII, h. 436; Fayrûz Âbâdî,
al-Qâmûs al-Muhîth, h. 1107; Muhammad al-Amîn al-Sanqîthî, Adhwâ’ alBayân fî Îdhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân, (t.tp.: t.p., 1424 H), h. 1538.
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istilah cikal bakal terbentuknya seorang anak, sperma pria
yang membuahi pada ovum wanita yang berstatus istri sah
dan budak yang sehat. 56
Proses ini merupakan tindak lanjut dan perubahan dari
saripati tanah (sulâlah min thîn, turâb) menjadi nuthfah
pada proses perkembangan janin. Al-Qur’ân banyak memberikan argumen tentang keadaan ini, misalnya proses awal
pembentukan manusia hanya dapat terjadi bila nuthfah
tersebut telah mengalami pembuahan antara sperma dan
ovum. 57 Al-Qur’ân menggambarkannya dengan kata nuthfah
amsyâj atau keadaan di mana sel sperma pada cairan lakilaki mengalami pergerakan menuju sel ovum untuk selanjutnya terjadi proses pembuahan. 58
Proses terjadinya pembuahan yang dihasilkan dari sel
sperma laki-laki dan ovum wanita ini juga melewati proses
dan masa yang panjang. Sebelum kondisi ini terjadi, sel
sperma laki-laki harus melalui proses dâfiq, 59 yakni proses
pemancaran yang kuat dan cepat. 60 Proses ini bersifat alami
dan menjadi salah satu tahapan menuju terjadinya pembuahan. Tentunya, yang dimaksudkan adalah pergerakan
sel-sel sperma menuju indung telur dalam kondisi yang
sesuai dan lebih lanjut dapat terjadi amsyâj 61 menuju proses

56

Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid IX, h. 334.

57

Q.S. al-Insân [76]: 2.

58

Nabih ‘Abd al-Rahmân ‘Utsmân, Mu‘jizah Khalq al-Insân bayna alThibb wa al-Qur’ân, yang diterjemahkan oleh Luqmân ‘Abd al-Jalal dengan
judul Mukjizat Penciptaan Manusia, (Jakarta: Akbar, 2004), h. 21.
59
Kata dâfiq adalah bentuk isim fâ‘il dari kata kerja dafaqa–yadfuqu–
dafqan yang berarti mengalir dengan deras. Al-Râghib al-Ashfahânî, Mu‘jam
Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 486.
60
61

Ibn ‘Âsyûr, al-Tahrîr wa al-Tanwîr, jilid XX, h. 57.

Kata amsyâj adalah bentuk plural dari al-masyj berasal dari kata
kerja masyaja–yamsyuju–masyjan yang berarti bercampur. Secara terminologis, ia berarti percampuran antara sel sperma dan ovum dalam
proses pertumbuhan janin. Al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân
al-Karîm, h. 1310.
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pembuahan yang tepat. Penggambaran lain dari proses
penciptaan manusia ini adalah apa yang digambarkan dalam
Q.S. al-Qiyâmah [75]: 37, yakni min maniyy yumnâ, 62
nuthfah idzâ tumnâ, setetes mani yang ditumpahkan/
dipancarkan (ke dalam rahim untuk terjadinya perubahan
dan perkembangan). Proses selanjutnya yang dilalui setelah
terjadinya pembuahan adalah ditempatkannya dalam media
atau wadah yang aman lagi kokoh (qarâr makîn). 63
Mencapai tahapan ini, antara sel sperma dan sel ovum
yang telah bercampur dan melakukan penyatuan/perkawinan
dan pembentukan (janin) selanjutnya ia bergerak turun
melalui saluran valopi hingga sampai pada dinding rahim. 64
Proses ini adalah bagian yang sering dijadikan Allah SWT.
sebagai tempat renungan bagi eksistensi manusia sebagai
makhluk. Uraian di mana seseorang berusaha disadarkan
akan asal-muasalnya. 65
Manusia yang cenderung melakukan kesombongan dan
cenderung melakukan kelaliman terhadap manusia lainnya
selalu diingatkan dengan keadaannya ketika ia hanya berasal
dari air yang terpancar (min maniyy yumnâ), berasal dari
air yang hina (min mâ’ mahîn), dan selainnya. Pengungkapan
asal penciptaan diri manusia yang berasal dari air yang hina
seperti kata di atas diharapkan kepada manusia untuk sadar
bahwa ia adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dan
kesadaran untuk mengetahui kadar kemampuan dirinya
sehingga ia segera meninggalkan sifat kesombongannya. 66

62

Q.S. al-Najm [53]: 46.

63

Q.S. al-Mu’minûn [23]: 13.

64

Nabih ‘Abd al-Rahmân ‘Utsmân, Mu‘jizah Khalq al-Insân bayna
al-Thibb wa al-Qur’ân, h. 22.
65
66

Q.S. al-Mursalât [77]: 21.

Muhammad al-Amîn al-Sanqîthî, Adhwâ’ al-Bayân fî Îdhâh al-Qur’ân
bi al-Qur’ân, h. 913.
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b. ‘Alaqah
Secara etimologis, ‘alaqah berasal dari fi‘l (kata kerja)
‘alaqa–ya‘luqu–‘alaqan yang berarti tergantung, hasil buruan
yang tergantung setelah diburu, kelekatan darah pada wadah
tertentu, atau darah beku. 67 Kata ini menunjukkan makna
darah secara umum, keras, atau segala sesuatu yang
tergantung. Lafal ini juga bermakna spesies hewan lintah
yang berwarna kemerah-merahan dan hidup di air. 68 Dalam
makna terakhir ini telah menjadi perdebatan dalam ahli
embriologi dalam masalah bentuk cikal bakal manusia yang
berusia 24 hari dalam uterus. Struktur fisik janin memiliki
kemiripan dengan hewan lintah dan berukuran sangat kecil
serta tidak dapat dijangkau dengan alat mikroskop. Kenyataan
ini baru dapat ditelusuri setelah berkembangnya prasarana
penelitian perjalanan sains embriologi pada abad XVII M. 69
Proses ‘alaqah adalah proses perkembangan janin
yang telah melewati masa nuthfah, masa pembuahan selama
kurang lebih tujuh hari setelah pertemuan sel sperma dan
ovum dilanjutkan dengan perubahan-perubahan. Ia membentuk gumpalan darah beku dan menempel pada dinding
rahim. Pada posisi tersebut ia terus memanjang dan menerobos masuk ke dalamnya. 70

67

al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 967.

68

Fayrûz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, h. 1175; al-Farâhîdî, Kitâb
al-‘Ayn, jilid I, h. 161.
69
Berdasarkan analisis ilmiah Keith L. Moore, Universitas Toronto,
Canada, ia mendeskripsikan bahwa sangat tepat bagi embrio manusia
sejak berusia 1-24 hari ketika menempel di endometrium pada uterus,
serupa sebagaimana ‘lintah’ menempel di kulit. Sebagaimana ‘lintah’
memperoleh darah dari inangnya, embrio manusia juga memperoleh darah
dari endometrium deciduas saat hamil. Hal ini sangat luar biasa bagaimana
embrio yang berumur 23-24 hari bisa menyerupai seekor lintah. Pada
permulaan minggu ke-4, embrio nyaris terlihat dengan mata telanjang
dikarenakan ukurannya yang lebih kecil dari sebiji gandum. Dikutip pada
tanggal 17 September 2007 dari www.embriologi.go.id.
70
Nabih ‘Abd al-Rahmân ‘Utsmân, Mu‘jizat Khalq al-Insân bayna alThibb wa al-Qur’ân, h. 43.
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Al-Qur’ân menggunakan lafal ‘alaqah dalam beberapa
ayat untuk menunjukkan pada bagian dari tahapan penciptaan
manusia yang berhubungan erat dengan tahapan dan unsur
yang lain. Pengungkapannya merupakan rangkaian dari
periode-periode lainnya. Lafal ‘alaqah hanya berulang
sebanyak 6 kali pengungkapan, yang masing-masing pada
konteks proses penciptaan manusia secara umum.
Tujuan pengungkapan al-Qur’ân pada kata ini adalah
untuk lebih mengarahkan dan meluruskan kedudukan
manusia sebagai makhluk yang membutuhkan kesadaran
diri akan keterbatasannya. Manusia dihantar untuk merenungkan asal-muasal dirinya yang tercipta dari sesuatu yang
sangat tidak sempurna penciptaan dan memengaruhi proses
perkembangan menjadi manusia sempurna. 71
‘Alaqah merupakan satu tahapan dari tahapan-tahapan
perkembangan manusia dalam proses pengandungan
setelah tahapan awal yang menerangkan manusia berasal
dari tanah (turâb) atau sel-sel saripati tanah dan tahapan
yang menerangkan proses nuthfah. Istilah ‘alaqah yang
secara ilmiah diartikan sebagai gumpalan, yang mengembangkan pemaknaan bahwa proses ini sebagai cikal bakal
tahapan janin dalam pengembangan bentuknya yang terdiri
atas bagian dari gumpalan darah. Gumpalan keras tersebut
terdiri atas darah yang membeku. 72
Perubahan demi perubahan dari tiap periode ini
berlangsung dengan cepat. Apa yang direnungkan oleh
manusia terhadap perkembangan fisik ini tidaklah dapat
mengimbangi arti setiap perubahan bentuk yang telah diatur
oleh Allah SWT. Makna inilah yang dapat ditelaah ketika
Allah SWT. menggunakan kata ‘alaqah yang beriringan

1540.

71

Q.S. Ghâfir [40]: 67.

72

al-Sanqîthî, Adhwâ’ al-Bayân fî Îdhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân, h.
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dengan penyebutan sifat-Nya sebagai khâliq, pencipta alam
s e m e s t a . 73

c. Mudhghah
Lafal mudhghah berasal dari fi‘l (kata kerja) madhagha–
yamdhaghu—mudhghah yang berarti mengunyah. Secara
terminologis, mudhghah adalah sebutan pada sepotong
daging yang berukuran sebesar daging yang dapat dikunyah
tetapi tidak matang. 74 Periode mudhghah berada setelah
pembentukan ‘alaqah dan sebelum dilengkapi struktur
tubuh manusia dengan kesempurnaan kelengkapan lainnya.
Sebelum janin memasuki tahapan penyempurnaan fisik
berupa kelengkapan tulang-belulang, kondisi fisik manusia
berbentuk daging kecil yang serupa daging lainnya. Setelah
tahapan ini, cikal bakal manusia akan terjadi perubahan
dalam bentuk yang ekslusif. 75 Perubahan tersebut akan
tumbuh berdasarkan karakter-karakter umum pada struktur
manusia dan tampak dalam bentuk yang paling sederhana. 76
Lafal ini berulang sebanyak tiga kali dalam al-Qur’ân.
Perubahan kata yang dipergunakan kesemuanya berbentuk
kata benda, yang masing-masing terdapat dalam Q.S. alHajj [22]: 5 dan dua lafal terpakai dalam Q.S. al-Mu’minûn
[23]: 14. Seperti halnya tujuan penyebutan dari gambaran
tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia secara
biologis, lafal mudhghah juga dijadikan bahan renungan
akan proses terciptanya kesadaran diri untuk kembali ke
jalan Allah SWT.

73

QS. al-Hajj [22]: 5 dan Q.S. al-Mu’minûn [23]: 14.

74

al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 1305.

75

al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, h. 1305.

76

Lihat: www.embriologi.go.id.
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Ketika mengungkapkan lafal mudhghah dalam Q.S.
al-Hajj [22]: 5, Allah SWT. menjelaskan dua kondisi manusia.
Periode ini terkadang dapat terjadi proses yang disebutkan
ayat dengan istilah mukhallaqah dan ghayr mukhallaqah.
Para ulama tafsir memiliki perbedaan ketika menguraikan
lafal tersebut. Sebagian mengatakan bahwa makna mukhallaqah adalah suatu kondisi di mana mudhghah—bakal janin
yang telah menempel dalam dinding rahim—dapat melalui
proses yang alamiah dan berproses terus-menerus tanpa
adanya cacat. Adapun ghayr mukhallaqah adalah kondisi
mudhghah yang tidak dapat diterima oleh dinding rahim
dan mengakibatkan keguguran (mati). Pandangan yang
sedikit berbeda mengatakan bahwa mudhghah mukhallaqah
adalah proses janin yang berjalan secara sempurna dan
mengalami kondisi yang sehat, sedangan ghayr mukhallaqah adalah proses yang tidak sempurna dan hanya
mengalami berbagai kelainan atau cacat. Cacat yang
dimaksudkan adalah kekurangsempurnaan dalam ukuran
fisiknya, baik panjang, pendek, penciptaan, ataupun postur
tubuh yang kurang sempurna dari sel-sel yang ada. 77 Setelah
melewati tahapan ini, secara perlahan janin akan memasuki
proses yang lain. Proses ini merupakan tahapan awal dalam
pembentukan dari lunak menuju sel-sel pengeras. Sel-sel
yang akan berubah bentuk akan terus berubah sedikit demi
s e d i k i t . 78
Ilmu embriologi menetapkan bahwa area pembentukan
tulang dimulai dari lapisan tengah dari sel-sel gumpalan
daging, mudhghah. Di dalam gumpalan daging terlihat
sebentuk pipa yang membentuk tulang belakang. Dalam
posisi ini, manusia telah memperlihatkan kebutuhannya

77

al-Sanqîthî, Adhwâ’ al-Bayân fi Îdhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân, h.

78

Q.S. al-Mu’minûn [23]: 14.

1539.
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untuk melakukan pertahanan posisi dan dalam mengimbangi
lajunya perubahan-perubahan fisik selanjutnya. 79

d. Iksâ al-Lahm
Iksâ al-lahm terdiri atas dua kata. Lafal iksâ berasal
dari kata kerja kasâ—yaksû—kaswan–iksâ yang berarti
memakaikan, memasangkan, atau membungkus, 80 sedangkan lafal al-lahm berarti daging. Dalam konteks struktur
pembentukan dan perkembangan janin, iksâ al-lahm adalah
proses pembentukan sel-sel daging pada tulang-tulang janin
yang telah terbentuk sebelumnya. 81
Perubahan tubuh manusia yang ditandai dengan adanya
otot-otot telah tampak pada minggu ketujuh. Perubahan
ini terjadi akibat dari kondensasi sel mecenchimal di pusat
anggota badan atas atau bawah janin. Pada janin, sumber
sel-sel adalah sel-sel pertengahan (mesodermis) yang berasal
dari pusat saraf tubuh yang berpindah-pindah dari pusat
saraf tubuh menuju puncak akhir anggota badan. 82
Proses perkembangan janin dalam proses penutupan
tulang-tulang yang telah terbentuk jaringan-jaringan selnya
dengan otot-otot atau daging diungkap al-Qur’ân hanya
sekali, yakni dalam Q.S. al-Mu’minûn [23]: 14.
Dari tahapan-tahapan pembentukan di atas, penelitian
ilmiah masih mengalami kendala terhadap pengungkapan

79
Muhammad Kâmil ‘Abd al-Shamad, al-I‘jâz al-‘Ilmî fi al-Islâm alQur’ân wal al-Hadîts, h. 207.
80
al-Farâhidî, Kitâb al-‘Ayn, (t.tp.: Dâr wa Maktabah al-Hilâl, t.th.),
jilid V, h. 351; Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid XV, h. 223.
81
Muhammad Kâmil ‘Abd al-Shamad, al-I‘jâz al-‘Ilmî fî al-Islâm alQur’ân wal al-Hadîts, h. 207.
82
Muhammad Kâmil ‘Abd al-Shamad, al-I‘jâz al-‘Ilmî fi al-Islâm alQur’ân wal al-Hadîts, h. 208.
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proses sebelum terjadinya konsepsi maupun pada tahapan
pertumbuhan dan perkembangan janin lebih detail. Sampai
kini belum ditemukan secara rinci dan sempurna penemuan
dan pengetahuan manusia tentang perkembangan dan
pertumbuhan yang sebenarnya dari setiap periode tersebut.
Menurut Quraish Shihab, penciptaan melalui beberapa
fase menunjukkan betapa luas kekuasaan ilmu dan pengetahuan Allah SWT. Betapa tidak, dari setetes sperma
yang bertemu ovum, lahir anak yang sebelum kelahirannya
melalui aneka fase dalam kandungan. Setelah kelahiran
pun, manusia mengalami proses-proses perkembangan,
dari kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan pikun. Kesemuanya adalah fase-fase yang dapat dialami manusia sekaligus
menunjukkan kuasa, ilmu dan rubûbiyyah Allah SWT. dalam
penciptaan manusia. Oleh karena itu, sungguh aneh jika
manusia enggan mengakui ulûhiyyah-rubûbiyyah serta ilmu
dan kekuasaan-Nya. 83
Daya ingat terhadap janji untuk teguh dalam ketauhidan
terhadap kondisi fisik dan kemampuan yang ada pada diri
seorang anak tidaklah memadai untuk dimintai pertanggungjawaban. Paling tidak, ini merupakan dasar bagi para
pendidiknya untuk mengetahui daya potensi yang ada
dalam diri anak. Pada diri anak terdapat potensi keagamaan
yang membutuhkan ingatan dan arahan. Dengan potensi
dan arahan yang benar tersebut, anak akan mudah menemukan petunjuk yang terbaik buat dirinya. 84
Terpenuhinya kebutuhan anak untuk tumbuh menjadi
seorang yang religius serta didukung oleh perkembangan
fisik, sosiologis, dan psikologis anak yang tumbuh secara
sempurna merupakan modal utama dalam tercapainya anak

83

M. Quraish Shihab, Tafsîr al-Mishbâh, vol. XIV, h. 465-466.

84

Q.S. al-Baqarah [2]: 132.
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yang shâlih 85 dan menjadi dambaan bagi setiap orang tua. 86
Keluarga yang taat kepada Allah SWT. akan senantiasa
berupaya agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam keyakinan yang menyimpang ataupun dari pengingkaran
terhadap ajaran ketauhidan. 87 []

85
Shâlih dalam berbagai tempat dalam al-Qur’ân berarti menjauhi
kemungkaran, membentuk kedamaian sosial dan berkeadilan dalam
menjalankan hukum. Al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân alKarîm, h. 805.
86

Q.S. al-A‘râf [7]: 189.

87

Q.S. Ibrâhîm [14]: 35.
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WAWASAN AL-QUR’ÂN
TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK
Muchlis M. Hanafi

Islamic principles encompassed in the maqâsid al-syari‘a, either darûriyât, hâjiyât,
or tahsînât, clearly guarantees the rights of children protection. This protection covers
all efforts done since marriage of parents, pre-natal phase, and indeed post-natal
period. This writing aims at specifically analyzing the horizon of the Qur’ân on postnatal protection rights of children. It also shows how Islam still maintains these rights
in the cases of children left by parents (orphans) or abandoned by parents (al-laqîth),
or even when children are diffable mentally and physically.

D

alam Islam, hak asasi manusia merupakan kemuliaan
(takrîm) yang diberikan Allah kepada setiap anak
Adam, dengan tanpa membedakan ras, warna kulit,

jenis kelamin, dan agama (Q.S. al-Isrâ’ [17]: 70), bukan sekadar
pemberian seseorang kepada orang lain, atau penguasa
kepada rakyatnya. Menghormati hak tersebut adalah bagian
dari bentuk ibadah kepada Allah SWT, sebab Dia telah
menetapkan dan memerintahkan untuk memelihara hak-hak
tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam terkait erat dengan
upaya memelihara maqâshid al-syarî‘ah bagi eksistensi
kehidupan manusia, baik yang bersifat dharûriyyât yaitu
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memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan harga diri; hâjiyyât
dengan mengatur pola hubungan antarsesama; maupun
tahsînât yang berupa akhlak dan tradisi mulia.
Prinsip-prinsip tersebut sangat jelas jika melihat
perlindungan Islam terhadap anak, yang dimulai tidak hanya
saat janin mulai dikandung seperti dalam perundangan
konvensional, tetapi sejak sebelum kehidupan rumah tangga
dibangun, yaitu dalam proses memilih pasangan hidup;
calon ayah dan ibu. Perlindungan tersebut berlangsung
dalam tiga fase. Pertama, saat pembentukan keluarga;
Kedua, saat anak dalam kandungan (janin); Ketiga, setelah
anak dilahirkan, yaitu dengan memberikan hak-hak yang
harus dipenuhi bagi kelangsungan hidup anak. Selain itu,
Islam juga memberi perlindungan bagi anak dalam kondisi
khusus seperti ketika anak ditinggal mati ayah yang menafkahinya (yatim), atau ditelantarkan/dibuang orang tuanya
(al-laqîth), atau ketika anak menyandang cacat baik fisik
ataupun mental. Inilah yang akan diuraikan dalam tulisan
berikut.

A. Hak Anak Saat Pembentukan Keluarga
Berbagai perundangan internasional yang berkaitan
dengan hak asasi manusia, terutama anak, tidak memerhatikan pentingnya fase pembentukan keluarga yang sah
bagi perlindungan anak. Dalam Konvensi Hak Anak dan
Deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Internasional
tentang anak tahun 1990, peran keluarga dalam perlindungan
anak dimulai saat janin dikandung dan setelah dilahirkan.
Demikian pula dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Dalam penjelasan UU disebutkan, “Upaya
perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur
18 (delapan belas) tahun”.
Islam memandang penting kehidupan dan kesehatan
anak mulai saat pembentukan keluarga dengan meletakkan
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prinsip-prinsip yang baik menurut kacamata ilmiah, sosial,
maupun kesehatan. Oleh karena itu, Islam mengatur proses
pemilihan pasangan hidup (suami dan istri) dan menetapkannya melalui hubungan yang sah (perkawinan), sehingga
anak akan terjamin keturunannya dan tumbuh menjadi anak
yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Memilih Pasangan Hidup yang Baik
Para pakar Islam dan genetika berpandangan, ada
hubungan yang erat antara anak dan orang tua, atau kakekneneknya yang terdahulu, yaitu dalam bentuk sifat-sifat
yang diwarisi melalui gen yang dibawa oleh kromosom
dalam tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
Perpindahan sifat-sifat bawaan tersebut tidak selalu berkesinambungan dari generasi ke generasi, tetapi adakalanya muncul setelah beberapa generasi. 1 Dalam al-Qur’ân
disebutkan, sifat dan perilaku orang tua sangat berpengaruh
terhadap anak. Perhatikan doa Nabi Nuh:

“Tu h a n k u , j a n g a n l a h E n g k a u b i a r k a n s e o r a n g p u n d i
antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi” ( Q . S .
Nûh [71]: 26).
Ini karena mereka yang kafir akan membuat kerusakan
di muka bumi, dan akan melahirkan generasi perusak seperti
orang tua dan pendahulu mereka. Demikian pula ketika
Maryam kembali ke kampung halamannya dengan membawa seorang anak (al-masîh) yang dilahirkan tanpa bapak,
masyarakat di situ terheran-heran, sebab Maryam berasal
dari keturunan yang baik sehingga tidak mungkin melakukan

1

Muhammad Taqî Falsafî, al-Thifl bayna al-Wirâtsah wa al-Tarbiyah,
(Najf: Mathba‘ah Adab, 1969), Cet. II, h. 65.
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hal-hal yang tidak baik sampai menghasilkan anak di luar
nikah. Mereka berkata:

“Hai saudara perempuan Harun (Maryam), ayahmu sekalikali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali
bukanlah seorang pezina”. (Q.S. Maryam [19]: 28)
Melihat besarnya pengaruh sifat-sifat bawaan orang
tua terhadap anak, Islam menganjurkan untuk memilih
pasangan hidup yang berasal dan tumbuh dalam lingkungan
yang sehat dan baik, sehingga dapat melahirkan keturunan
yang baik pula. Dari sini Islam melarang kawin dengan orang
yang tidak beragama secara baik (Q.S. al-Baqarah [2]: 221),
dan tidak memilih pasangan hanya karena harta dan
kecantikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan
agar tidak mengawini perempuan cantik yang tumbuh dalam
lingkungan yang tidak baik. Perempuan seperti itu disebutnya dengan khâdhrâ’ al-diman. 2 Di antara hak anak
yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, seperti dikatakan
oleh ‘Umar ibn Khaththâb, mencarikan ibu yang baik untuk
anak yang akan dilahirkannya.

2. Melarang Zina
Islam melarang perzinahan dan mengecam serta mengancam keras pelakunya demi perlindungan anak dan
keturunan (Q.S. al-Isrâ’ [17]: 32 dan Q.S. al-Nûr [24]: 2). Anak
yang terlahir tanpa ayah yang sah akan mudah terlantarkan
dan kehilangan kasih sayang. Oleh karena itu, reproduksi
merupakan salah satu tujuan penting sebuah perkawinan,
dan selalu disebut dalam al-Qur’ân berdampingan dengan
hubungan perkawinan yang sah. Allah berfirman:

2

Diriwayatkan oleh Abû Sa‘îd al-Khudrî dari Rasulullah saw. dalam
Musnad al-Syihâb karya al-Qudhâ‘î, 3/469.
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“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri
dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak
dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik”.
(Q.S. al-Nahl [16]: 72) 3

B. Perlindungan Anak Sebelum Dilahirkan (Janin)
Janin dimaksud bermula sejak terjadi pertemuan antara
sperma laki-laki dan ovum perempuan dan menghasilkan
pembuahan yang terus tumbuh sampai akhirnya dilahirkan.
Keberlangsungan proses itu dijamin penuh oleh Islam
dengan menetapkan berbagai ketentuan yang dapat menjaga
kelangsungan hidupnya, antara lain dengan memberikan:

1. Hak untuk Hidup
Sepakat ulama menyatakan terlarang melakukan aborsi
atau tindakan menggugurkan janin dalam kandungan kecuali
dalam keadaan hamil yang menurut dugaan keras mengancam dan membahayakan keselamatan ibu. Untuk
menentukan hukum aborsi, para pakar hukum Islam membagi
tiga periode kehidupan janin. Pertama, masa sebelum janin
berusia 40 hari; Kedua, masa setelah 40 hari sampai usia 4
bulan (120 hari); Ketiga, setelah berusia 4 bulan sampai
dilahirkan. 4 Periodisasi ini berdasarkan firman Allah dalam
Q.S. al-Hajj [22]: 5 dan Q.S. al-Mu’minûn [23]: 12-14, dan
dijelaskan maksudnya oleh sebuah hadis Nabi saw. yang
menyatakan, seseorang (ketika dalam kandungan) melalui

3

Ayat lain yang senada dengannya misalnya Q.S. al-Furqân [25]:
74; Q.S. al-Nisâ’ [4]: 1.
4

HR. Bukhârî, he. 22/466.
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proses nuthfah, ‘alaqah, dan mudhghah masing-masing
selama 40 hari, sehingga keseluruhannya 120 hari. Setelah
itu ditiupkan roh melalui malaikat dan ditetapkanlah rezekinya,
umurnya, pekerjaannya, dan apakah ia bahagia atau sengsara.
Dari sini, mayoritas ulama menyatakan haram melakukan
tindakan aborsi, siapa pun pelakunya; ayah, ibu, ataupun
selain keduanya, kecuali ada alasan medis seperti di atas.
Itu semua demi kelangsungan hak hidup anak, sebab hak
hidup adalah kepunyaan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah
SWT., bukan selain-Nya. Pandangan ini didukung oleh para
ahli kedokteran dan genetika yang menyatakan janin adalah
makhluk hidup yang terus mengalami pertumbuhan dan
perkembangan. Janin adalah asal kehidupan manusia yang
tidak boleh dibunuh atau disakiti oleh siapa pun.

2. Kewajiban Nafkah untuk Ibu Hamil
Dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 34 disebutkan, kepemimpinan
laki-laki dalam rumah tangga terkait erat dengan tanggung
jawab/kewajiban memberi nafkah kepada istri. Karena itu
wajib bagi memberi nafkah kepada istri, yaitu dari harta yang
halal, sebab setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang
haram, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah
saw., api nerakalah yang paling pantas menerimanya. 5
Kewajiban itu tidak terlepas kendati hubungan suami-istri
retak atau berpisah. Suami yang mencerai istrinya masih
berkewajiban menafkahinya jika ia dalam keadaan hamil.
Firman Allah menyatakan:

5

HR. al-Tirmidzî, he. 3/1.
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“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal

menurut

kemampuanmu

dan

janganlah

kamu

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)-mu

untukmu,

maka

berikanlah

kepada

mereka

upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. al-Thalâq [65]: 6)
Menurut para ahli hukum Islam, kewajiban menafkahi
istri yang hamil berlaku juga bagi istri yang tidak berhak
menerimanya karena nusyûz atau nikah yang fâsid. Jika
ayah tiada atau tidak mampu menafkahinya, maka kewajiban
tersebut jatuh pada kerabat terdekat dengan ayah. 6
Kehamilan merupakan saat-saat yang paling tidak nyaman
bagi seorang ibu. Al-Qur’ân melukiskan penderitaan tersebut
dengan ungkapan “wahnan ‘alâ wahnin” (Q.S. Luqmân [31]:
14), yaitu suatu keadaan sangat lemah dan tidak berdaya
melakukan upaya. 7 Begitu beratnya penderitaan yang dialami
saat mengandung dan melahirkan, sampai-sampai Q.S. alAhqâf [46]: 15 menyatakannya sebagai sebuah ‘keterpaksaan’
bagi perempuan untuk menerimanya. 8 Dalam kondisi seperti
itu, tidak mungkin bagi seorang perempuan yang dicerai
untuk mencari nafkah, sebab selain akan membuatnya letih
juga akan mengancam keselamatan janin yang dikandungnya.

6
Khayriyah Husayn Thâha Shâbir, Dawr al-Umm fî Tarbiyyat al-Thifl
al-Muslim, (Jeddah: Dâr al-Mujtama‘,1986), Cet. II.
7
Muhammad al-Thâhir Ibn ‘Âsyûr, al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tunis:
al-Dâr al-Tûnisiyyah li al-Nasyr), 21/157.
8

Ibn ‘Âsyûr, h. 25/29
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Jaminan perlindungan dalam bentuk nafkah ini karena
sesuai dengan ilmu kedokteran modern, gizi buruk bagi
ibu hamil akan memengaruhi pertumbuhan janin khususnya
pada trimester pertama. Gizi buruk atau kekurangan gizi
akan mengakibatkan kurang dan buruknya asupan makanan
untuk janin. Kekurangan vitamin B complex misalnya akan
mengganggu pertumbuhan fisik janin seperti kurang darah,
kurus, serta lemah fisik dan mental.

3. Menggugurkan Sebagian Ketentuan Syariat bagi Ibu Hamil
Beberapa penelitian mutakhir membuktikan kondisi
fisik dan psikis ibu hamil akan berpengaruh terhadap janin
yang dikandung. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan
dan pertumbuhan janin, Islam memberikan keringanan dan
kemudahan bagi ibu hamil dalam melaksanakan ketentuan
hukum Islam. Misalnya, memberikan rukhshah berupa
kebolehan bagi ibu hamil atau menyusui untuk tidak
berpuasa. Menurut Hasan al-Bashrî, ‘Athâ’ ibn Abî Rabâh,
al-Dhahhâk dan ulama lainnya dari kalangan tabiin, ibu hamil
atau menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan,
dan menggantinya di hari lain, tanpa harus membayar fidyah,
seperti halnya mereka yang sakit dan tidak berpuasa.
Pandangan ini dianut oleh Mazhab Maliki. Menurut Imam
Syâfi‘î dan Ahmad ibn Hanbal, keduanya boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti di hari lain dan membayar
fidyah. Kedua pandangan yang membolehkan tidak berpuasa bagi ibu hamil didasari atas pemahaman terhadap
ungkapan dalam ayat tentang puasa yang berbunyi:

“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-
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hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar
fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”. (Q.S. alBaqarah [2]: 184)
Para ulama menganalogikan ibu hamil atau menyusui
dengan mereka yang sakit dan tidak dapat berpuasa atau
mereka yang dapat melakukan puasa tetapi dengan susah
payah seperti orang lanjut usia. 9
Selain itu, dalam hukum Islam, ibu yang sedang hamil
dan terbukti melakukan tindak pidana, eksekusinya harus
ditunda jika hukuman tersebut membahayakan keselamatan
janin. Suatu ketika datang seorang perempuan (al-Ghâmidiyyah) kepada Rasulullah dan mengaku telah berbuat zina
dengan seseorang (Mâ‘iz). Rasulullah memutuskan, eksekusi hukuman (rajam) bagi perempuan tersebut baru dapat
dilaksanakan setelah ia melahirkan dan selesai masa
penyusuan (2 tahun). 10

C. Perlindungan Anak Setelah Dilahirkan
Setelah ibu melahirkan, ada masa tertentu yang dilalui
anak dan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.
Masa itu cukup panjang dibanding masa kanak-kanak yang
dilalui anak makhluk lainnya, yaitu sampai usia yang dianggap
matang untuk memikul tanggung jawab. Al-Qur’ân menyebutnya dengan mencapai “asyuddahu”, yaitu usia
matang, baik fisik maupun mental, sehingga berhak memiliki
tanggung jawab penuh, terutama yang bersifat materi. 11

9
al-Qurthubî, al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Fikr,
1993), 2/268.
10
11

Shahîh Muslim, Bab Man I‘tarafa ‘alâ Nafsihi bi al-Zinâ

Lihat Q.S. al-An‘âm [6]: 152; Q.S. al-Isrâ’ [17]: 34; Q.S. al-Ahqâf
[46]: 15. Ibn ‘Âsyûr, 25/33.
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Masa pembentukan dan persiapan ini tentunya perlu
mendapat perlindungan. Oleh karena itu, sejak dini Islam
memberikan hak-hak terhadap anak baik yang bersifat
immateril (huqûq ma‘nawiyyah) maupun materil (huqûq
mâddiyyah) .

1. Hak-hak yang Bersifat Ma‘nawî (Immateril)
a. Hak untuk Diberi Nama yang Baik
Islam memberikan jaminan berupa hak bagi anak yang
dilahirkan ke dunia untuk diberi nama yang baik, sebagai
identitas yang membedakannya dengan yang lain. Dalam
sebuah hadis Rasulullah saw. dinyatakan, “Di antara hak
anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu mendidik dan
memberinya nama yang baik.” 12 Nama yang baik memberi
harapan baik dan optimisme dalam hidup seseorang. Oleh
karena itu, Rasulullah selalu mengajak para sahabatnya
untuk memberi nama saudaranya yang lain dengan nama
yang baik. Rasulullah saw. bersabda: “Hak seorang mukmin
yang harus dipenuhi saudara mukmin lainnya yaitu memberi
nama yang paling baik dan disukai sesuai firman Allah SWT:

“janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar
yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan)
yang buruk sesudah iman”. (Q.S. al-Hujurât [49]: 11)
Rasulullah sangat menyukai nama-nama yang membawa
makna cinta, kebaikan, dan keindahan. Sebaliknya, ia tidak
menyukai nama-nama seperti al-‘âsh (pelaku maksiat), alsyaythân (setan), ghurâb (burung gagak) dan nama-nama

12

al-Munâwî, Faydh al-Qadîr, 2/682.
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buruk lainnya, serta mengganti nama-nama tersebut dengan
yang baik. 13
Memang, nama yang baik merupakan salah satu unsur
penting, yang secara psikologis mempunyai pengaruh besar
untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan ketenangan bagi
orang lain. Karena itu, sebuah kantor catatan sipil di Jepang
pernah menolak mencatat nama yang diajukan seorang ayah
untuk anaknya karena nama anak itu bermakna setan. 14
Dalam UU PA 2002, pasal 5 disebutkan: “Setiap anak berhak
atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Dan pada pasal 27, “Identitas diri setiap anak
harus diberikan sejak kelahirannya”. Demikian juga dalam
Konvensi Hak-hak Anak pasal 7. Meskipun perlindungan
yang berupa jaminan nama bagi anak diberikan juga oleh
berbagai perundangan konvensional, tetapi Islam berbeda
dari sisi seruan agar nama yang diberikan itu adalah namanama yang baik, bukan sekadar nama.

b. Hak Keturunan
Keturunan dimaksud adalah kekerabatan yang timbul
akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak
untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Keturunan dalam
pandangan Islam adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Allah berfirman:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu
Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushâharah
dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S. al-Furqân [25]: 54)

13

Lihat Sunan Abi Dawud, Bab Fî Taghyîr al-Ism al-Qabîh

14
Abdul ‘Azîz Mukhaimir, Huqûq al-Thifl bayna al-Syarî‘ah alIslâmiyyah wa al-Qânûn al-Duwalî, (Kuwait: Mathbû‘ât Jâmi‘ât al-Kuwait,
1997), Cet. I, h. 52.
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Hak keturunan menjadi sangat penting karena dari situ
lahir berbagai hak lainnya seperti pendidikan, pengasuhan,
harta, dan warisan. Perhatian Islam terhadap pentingnya
keturunan

mengingat

ketidakjelasan

keturunan

akan

menyebabkan anak terlantar dan kehilangan hak-haknya.
Islam mengecam dan mengancam keras orang tua yang
mengingkari nasab (keturunan) anak. Dalam sebuah hadis
Rasulullah saw. bersabda: “Seseorang yang mengingkari
nasab anaknya akan terhalangi dari Allah SWT. dan akan
dipermalukan di hadapan orang banyak di hari kiamat”. 15
Adanya ketentuan masa ‘iddah bagi perempuan yang
dicerai atau ditinggal mati suami dalam Islam (Q.S. al-Baqarah
[2]: 228, 234) adalah untuk memastikan bahwa rahimnya
benar-benar kosong, sehingga nasab yang akan dikandungnya dari suami baru tidak tercampur dan keturunan terjaga.
Demikian pula larangan berzina, terutama bagi perempuan
bersuami, sangat keras hukumannya agar tidak terjadi
percampuran nasab dan menjaga kesucian perempuan.
Larangan melakukan adopsi anak antara lain juga untuk
menjaga nasab agar tidak tercampur.
Konvensi Hak-hak Anak pasal 16 menetapkan adopsi
sebagai sistem alternatif untuk pengasuhan anak dalam
kondisi anak tidak diketahui keluarganya. Agar tidak terjadi
penyalahgunaan,

konvensi

mengatur

pelaksanaannya

dengan beberapa ketentuan antara lain: 1) adopsi merupakan salah satu alternatif pengasuhan anak; 2) adopsi harus
dicatat secara hukum sesuai perundang-undangan yang
berlaku; 3) memastikan proses adopsi tidak melibatkan
pihak-pihak yang berupaya menarik keuntungan materil
secara ilegal.
Pasal ini tergolong rawan, sebab membuka peluang
perdagangan anak oleh sindikat internasional, atau mencari

15

Sunan Abî Dâwûd, Bab al-Taghlîzh fî al-Intifâ
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keuntungan materil lainnya dengan dalih adopsi. Kendati
telah ditetapkan beberapa ketentuan untuk menjamin
proses berlangsungnya, namun penyelewengan atas nama
adopsi masih sering terjadi. Kepolisian Republik Honduras
pernah menemukan beberapa pusat ‘penggemukan’ anak
rahasia yang akan dikirim ke luar negeri sebagai ‘barang
dagangan’ untuk dijual kepada mereka yang hendak mengadopsi anak. Beberapa bulan kemudian ditemukan, anak
yang ‘digemukkan’ itu ternyata akan dijual untuk dimanfaatkan organ tubuhnya guna kepentingan operasi. 16 Dengan
dalih adopsi, pada tahun 1987 Kepolisian Guatemala berhasil
membongkar sindikat penjualan anak ke Amerika Serikat
dan Israel. Dan, menurut laporan Parlemen Brazil bulan
Desember 1992, salah seorang penyelundup berhasil
mengirim 4000 anak Brazil ke Italia untuk dijual. 17
Sistem pengangkatan anak sudah ada sejak dahulu
kala. Dalam al-Qur’ân disebutkan, salah seorang penguasa
Mesir (al-‘Azîz) mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak (Q.S.
Yûsuf [12]: 21). Demikian pula Rasulullah saw. pernah
mengangkat Zaid ibn Haritsah sebagai anak dengan mengumumkannya kepada khalayak ramai; “Wahai bangsa
Quraisy, saksikanlah bahwa Zaid ibn Haritsah adalah
anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku menjadi
ahli warisnya”. Saat itu, Zaid dipanggil dengan Zaid ibn
Muhammad, bukan Zaid ibn Haritsah. Cara pengasuhan
anak seperti ini kemudian dibatalkan oleh al-Qur’ân melalui
sebuah ayat yang berbunyi:

16
Abdul Aziz Mukhaimir, Huqûq al-Thifl bayna al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah
wa al-Qânûn al-Duwalî, h. 57.
17

Harian al-Wathan Kuwait tanggal 5/3/1992.
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“dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah
perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada
sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak
mereka,

maka

(panggillah

mereka

sebagai)

saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (Q.S. al-Ahzâb
[33]: 4-5)
Sebagian orang berpandangan, pengangkatan anak
dapat memberi perlindungan bagi anak yatim yang tidak
memiliki keluarga lagi. Tetapi, dalam praktiknya sering
menimbulkan masalah seperti mengubah identitas agama
dan budaya anak, serta tidak memberi pilihan pada anak,
sebab saat itu anak belum dapat menentukan keinginan
dan pilihan. Selain itu, ibu yang melepas anaknya untuk
diangkat orang lain, biasanya karena tekanan ekonomi, akan
merasakan kesedihan mendalam yang jauh lebih pedih
daripada jika pisah karena mati. Dalam kondisi anak seperti
itu, Islam memperkenalkan model lain pengasuhan yaitu
melalui konsep kafâlah al-aytâm (pengasuhan anak yatim),
dan mengoptimalkan sedekah dan bentuk-bentuk kebajikan
lainnya untuk kepentingan anak yatim atau terlantar.
Dalam konteks keindonesiaan, UU PA 2002 juga membolehkan pengangkatan anak. Namun, untuk menghindari
penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pelaksanaannya, pada bagian kedua tentang Pengangkatan Anak pasal
39 disebutkan beberapa ketentuan yaitu:
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang
diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama
yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama
anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk
setempat.
Dan pada pasal 40 disebutkan, “Orang tua angkat wajib
membe-ritahukan kepada anak angkatnya mengenai asalusulnya dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan
kesiapan anak yang bersangkutan.”
Pasal-pasal di atas merupakan upaya kompromi antara
tuntutan kenyataan di masyarakat dan nilai-nilai agama (Islam
khususnya) yang harus dipertahankan. Namun, praktik
pelaksanaannya harus tetap mendapat pengawasan, baik
dari pemerintah maupun masyarakat.

c. Hak untuk Hidup
Hampir semua perundangan tentang perlindungan
anak saat ini mencantumkan hak anak untuk hidup. Pasal
4 UU PA 2002 menyebutkan, “Setiap anak berhak untuk
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”. Namun, jangan pernah membayangkan dulu
manusia memperlakukan anak sedemikian rupa. Sebelum
Islam datang, di Jazirah Arab atau pada masa Yunani Kuno
dan lainnya, anak adalah hak milik penuh orang tua yang
dapat diperlakukan apa saja; dibunuh atau dibiarkan hidup.
Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka
membunuh anak-anak; laki-laki atau perempuan, karena
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miskin atau takut miskin. Tradisi ini ditentang keras oleh
al-Qur’ân.

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena
takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu
dan kepada mereka” (Q.S. al-An‘âm [6]: 151)
Pada ayat lain Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena
takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki
kepada

mereka

dan

juga

kepadamu.

Sesungguhnya

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Q.S.
al-Isrâ’ [17]: 31).
Mengomentari ayat tersebut, pakar tafsir al-Qur’ân, alRâzî berkata: “Membunuh anak jika didasari takut miskin,
maka itu adalah sikap buruk sangka terhadap Tuhan; dan
jika didasari rasa kasihan terhadap anak perempuan (khawatir
jika dibiarkan hidup akan menanggung malu), maka ini akan
merusak kelangsungan hidup di dunia. Sikap yang pertama
bertentangan dengan keagungan Allah SWT. dan yang kedua
berlawanan dengan sifat kasih sayang terhadap sesama
makhluk Allah. Kedua sikap tersebut sama tercelanya.” 18
Kendati perundangan konvensional dan hukum Islam
sepakat memberikan jaminan hak hidup untuk anak, tetapi
Islam memiliki keunggulan telah menyerukan hal tersebut
jauh sebelum ada satu pun orang atau lembaga yang
menyerukan agar orang tua tidak membunuh anak-anak

18
Fakhr al-Dîn al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995),
20/199.
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mereka karena takut miskin, bahkan seperti telah disinggung,
Islam memberikan hak hidup sejak anak masih dalam bentuk
janin di rahim ibu.
Hak hidup dimaksud bukan hanya sekadar membiarkan
anak hidup, melainkan juga menciptakan suasana kondusif
dan memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat tumbuh
dan berkembang secara wajar dan baik, apalagi saat ini
tidak kurang dari 40.000 anak meninggal dunia setiap hari
karena gizi buruk, penyakit, dan kekurangan air bersih.

d. Hak untuk Mendapat Persamaan
Dahulu, sebelum Islam datang, masyarakat Arab dan
lainnya membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan
perempuan. Sebagai masyarakat nomaden dan selalu diliputi
peperangan, kekuatan fisik dan ketangkasan perang merupakan modal untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu,
kehadiran anak laki-laki menjadi kebanggaan tersendiri,
berbeda halnya dengan keberadaan anak perempuan. AlQur’ân melukiskan kondisi masyarakat sebelum Islam,
betapa wajah orang tua (laki-laki) berubah menjadi hitam
(merah padam) karena sedih dan malu ketika mendengar
dirinya mendapat seorang anak perempuan. Mereka menghindar dari keluarganya agar tidak melihat makhluk yang
berkelamin perempuan tersebut, atau menghindar dari
khalayak ramai agar tidak ditanya jenis kelamin anak yang
baru diterimanya. Setelah itu berpikir, apakah akan dibiarkan
hidup dengan penuh kasih sayang, ataukah menggali lubang
untuk mengubur hidup-hidup anak tersebut agar terhindar
dari malu. Allah berfirman:
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“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah)
mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan
dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita
yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan
menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah,
alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (Q.S.
al-Nahl [16]: 58-59).
Sekian banyak ayat al-Qur’ân menjelaskan persamaan
hak antara laki-laki dan perempuan, sebab keduanya berasal
dari asal yang sama (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 1, Q.S. al-Qiyâmah
[75]: 36-39). Seseorang tidak pernah memilih apakah ia
akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Semua itu
terjadi atas kehendak Allah. Manusia tidak dapat melakukan
intervensi untuk menentukan jenis kelamin (Q.S. al-Syûrâ
[42]: 49-50).
Rasulullah saw. memerintahkan untuk bersikap adil
dalam memperlakukan anak, dan mengecam keras perlakuan
diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah
bersabda, “Barang siapa yang mempunyai anak perempuan
dan tidak menguburnya hidup-hidup, tidak merendahkannya
dan tidak diskriminatif terhadapnya, maka ia dimasukkan
ke dalam surga.” 19 Dalam hadis yang lain disebutkan,
“Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian seperti halnya
kalian senang untuk diperlakukan secara adil.” 20
Dalam UU PA Nomor 23 Tahun 2002 dan juga Konvensi
Hak-hak Anak disebutkan perlindungan anak dari perlakuan
diskriminatif secara umum, termasuk yang timbul dari
perbedaan jenis kelamin. Namun, tidak dijelaskan secara

19

HR. Abu Daud, Bab Fî Fadhl Man ‘Âla Yatîman

20

al-Bayhaqî, al-Sunan al-Kubrâ

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007 Wawasan al-Qur’ân tentang Perlindungan Anak

371

tegas, apakah perlindungan tersebut juga berlaku bagi anak
yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Dengan kata
lain, apakah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah
yang sah (al-thifl al-thabi‘î) mendapat hak-hak yang sama
dengan yang lahir dari hubungan yang sah (al-thifl al-syar‘î)?
Dari sisi ini, prinsip persamaan hak bagi anak menimbulkan
masalah. Secara kemanusiaan dan sesuai prinsip keadilan,
sangat tidak masuk akal jika anak kecil harus menanggung
beban dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi, jika
dipersamakan atau dilegalkan, maka ini berarti membenarkan
proses reproduksi yang terjadi di luar hubungan yang sah.
Dengan kata lain, melegalkan hubungan seks bebas yang
akan menghancurkan sendi kehidupan keluarga. Beberapa
penelitian membuktikan, dunia Barat yang melegalkan seks
bebas menghadapi masalah besar dalam menangani anakanak yang lahir di luar hubungan yang sah. Anak-anak yang
lahir di luar hubungan nikah mencapai 60%, bahkan di
beberapa negara mencapai 75%. Artinya, 3 dari 4 anak yang
terlahir berasal dari hasil hubungan gelap. 21 Dalam Islam,
seks bebas terlarang antara lain demi melindungi anak dari
nasab yang tidak jelas. Perzinahan tidak dapat menetapkan
nasab (keturunan), sebab nasab adalah nikmat karunia Allah
yang tidak dapat diperoleh melalui jalan yang terlarang.
Penyebutan larangan melakukan diskriminasi terhadap
anak secara umum dalam UU PA 2002 agaknya untuk
menghindari polemik perbedaan seputar hak-hak anak yang
lahir dari hasil hubungan yang tidak sah. Namun, itu tidak
berarti perilaku seks bebas dibenarkan.

e. Hak untuk Mendapat Pendidikan
Pasal 26 ayat 3 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia
menyatakan, “Orang tua mempunyai hak untuk memilih

21
Muhammad al-Bâhî, al-Fikr al-Islâmî wa al-Mujtama‘ al-Mu‘âshir
wa Musykilât al-Usrah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1982), h. 235.
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jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya”. Pasal 49 UU PA Nomor 23 menyebutkan, “Negara,
pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. Pendidikan dimaksud, pada pasal 50
diarahkan pada:
a.

pengembangan sikap dan kemam-puan kepribadian
anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai
mencapai potensi mereka yang optimal;

b.

pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia
dan kebebasan asasi;

c.

pengembangan rasa hormat terha-dap orang tua,
identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilainilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana
anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbedabeda dari peradaban sendiri;

d.

persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung
jawab; dan

e.

pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
Di sini, meskipun tidak disebut secara tegas, kata

“pendidikan” harus dipahami termasuk di dalamnya pendidikan agama. Sebab anak—sampai masa mendekati
kedewasaannya, yakni saat dia mampu membedakan yang
baik dari yang buruk—belum mampu menentukan pilihan,
bahkan dalam banyak hal tidak mampu memahami persoalanpersoalan pelik, termasuk memilih sendiri pendidikan dan
agama.
Pendidikan agama menjadi penting untuk melindungi
anak dari penyelewengan dan pelanggaran nilai-nilai etika
dan agama. Anak adalah amanah bagi orang tua yang akan
dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hati anak
kecil, kata Imam Ghazali, adalah mutiara berharga yang
belum tercemar sesuatu apa pun, ia siap menerima apa
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saja dan dibawa ke mana saja. 22 Atau, seperti kata Imam
Ali, “Ibarat tanah kosong yang siap menerima apa pun
dicampakkan/dilemparkan ke sana”. 23
Pendidikan agama dan akhlak yang baik bagi anak
akan menjadikan anak sebagai qurrah ‘ayn (penyejuk hati)
orang tua dan menjaga kelangsungan hidup, tidak hanya
di dunia, tetapi juga di akhirat saat segala hubungan terputus.
Allah berfirman:

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu
mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada
mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiaptiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya” (Q.S.
al-Thûr [52]: 21).
Pola pendidikan anak dalam Islam diabadikan dalam
ucapan-ucapan manusia bijak, Luqman, ketika mendidik
anaknya seperti tertera dalam Q.S. Luqmân [31]: 13-19.
Di situ dihimpun tiga dasar pokok pendidikan anak, yaitu:
1.

Akidah. Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik (mempersekutukan
Allah), sebab ia adalah bentuk kezaliman yang besar.
Lalu diperkenalkan juga sifat Allah yang Maha Mengetahui. Allah mampu mengungkap segala sesuatu
betapapun kecilnya, “…walaupun seberat biji sawi dan

22
23

Abu Hamid al-Ghazali, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, 3/72.

Nahj al-Balâghah, h. 31. Dikutip dari Khadijah al-Nabrawi, Mawsû‘at
Huqûq al-Insân fi al-Islâm, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2006), Cet. I, h. 60.
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berada di dalam batu, atau di langit atau di dalam
bumi …” (Q.S. Luqmân [31]: 16)
2.

Ibadah, yaitu berupa perintah shalat, bahkan segala
macam kebajikan. Luqman berpesan: “Hai anakku,
laksanakan shalat (secara bersinambung dan sempurna)
dan suruhlah (orang lain) mengerjakan yang makruf
dan cegahlah (mereka dari mengerjakan yang mungkar”
(Q.S. Luqmân [31]: 17). Menyuruh mengerjakan yang
makruf mengandung pesan untuk mengerjakannya
karena tidaklah wajar menyuruh orang lain sebelum
diri sendiri mengerjakannya. Sedangkan yang dimaksud
dengan makruf adalah segala sesuatu yang diakui oleh
adat-istiadat masyarakat sebagai hal yang baik selama
tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat.

3.

Akhlak, yaitu berupa perintah agar berbuat baik dan
berbakti kepada orang tua (Q.S. Luqmân [31]: 14),
kewajiban bersikap lemah-lembut terhadap orang lain
dan sopan dalam berjalan dan berbicara (Q.S. Luqmân
[31]: 19). 24

2. Hak-hak yang Bersifat Materi (Huqûq Mâddiyyah)
Islam menjamin sepenuhnya hak-hak anak yang bersifat
materil dan mewajibkan pihak-pihak terkait untuk memenuhinya, sebab saat itu anak belum lagi dapat berusaha
dan bekerja sendiri. Di antara hak-hak tersebut:

a. Hak Penyusuan
Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa
ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak, dan air
susu ibu adalah makanan yang paling baik untuk anak.
Oleh karena itu, Islam menganjurkan, bahkan mewajibkan,

24
M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi (Edisi Baru), (Bandung:
Mizan, 2007), Cet. I, h. 95-98.
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para ibu agar menyusui anak-anaknya. Allah berfirman:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah

seorang

ibu

menderita

ke-

sengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena
anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”
(Q.S. al-Baqarah [2]: 233).
Begitu pentingnya penyusuan dalam pandangan agama,
para pakar hukum Islam sepakat menyatakan, seorang ibu
harus ‘dipaksa’ menyusui, sampai pun pemaksaan itu
merugikan ibu, dalam kondisi berikut:
1.

Ayah anak tersebut tidak mampu menyewa orang lain
untuk menyusukan anak, sementara anak itu tidak
ditinggali uang, dan tidak ada seorang pun yang mau
menyusui secara suka rela.
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2.

Anak tersebut tidak mau menyusu selain kepada ibunya.

3.

Tidak ada seorang pun yang mampu menyusui anak,
baik dengan bayaran maupun sukarela, kecuali ibu anak
t e r s e b u t . 25
Selain itu, untuk menegaskan pentingnya menyusui

anak, Islam menganjurkan para ibu yang menyusui, untuk
menyusui anak-anak yang ditinggal mati ibunya saat melahirkan, atau terpisah dari ibunya karena sebab-sebab lain. Islam
tidak menghendaki anak tersebut kehilangan hak penyusuan.
Untuk itu, Islam memberi penghargaan tinggi kepada ibu
yang menyusui dengan memberikan hak, seperti layaknya
ibu, untuk dihormati dan dijunjung tinggi, termasuk larangan
untuk mengawininya (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 23).
Yang perlu diperhatikan dalam penyusuan, baik itu
dilakukan oleh ibu kandung atau ibu susu, agar air susu yang
diberikan berasal dari yang halal dan dilakukan oleh orang
mempunyai akhlak terpuji. Kualitas air susu ibu (ASI) juga
sangat diperhatikan dalam Islam. Sebab, melalui susu yang
diminum anak, sifat dan perilaku ibu berpindah kepada anak. 26

25

Abdul Aziz Mukhaimir, Huqûq al-Thifl bayna al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah
wa al-Qânûn al-Duwalî, h. 115.
26
Diriwayatkan, ayah seorang ulama kenamaan mazhab Syafi‘i, Imam
al-Haramain al-Juwaini, selalu berupaya agar perempuan yang mengandung
anaknya selalu makan dari yang halal sejak sebelum mengandung sampai
anaknya kemudian dilahirkan. Ia melarang orang lain untuk menyusuinya,
sebab dia tidak bisa memastikan kehalalan makanan yang menghasilkan
susu perempuan lain. Suatu ketika ibu Imam al-Haramain sakit sehingga
tidak bisa menyusui, sedangkan anak tersebut menangis terus. Salah
seorang tetangganya mengambil-alih dan menyusukan anak tersebut. Baru
beberapa isapan, sang ayah melihat itu. Diambillah sang anak dari
perempuan tersebut, lalu dijungkirbalikkan kepalanya, diusap perutnya,
dan dimasukkan jarinya ke mulut anak tersebut sampai Imam al-Haramain
kecil muntah dan mengeluarkan air susu yang sempat diminum dari
perempuan lain. Sang ayah berkata, “Lebih mudah bagiku menanggung
derita kematian anak ini dari pada akhlaknya rusak karena meminum air
susu selain ibunya”. Peristiwa tersebut dikenang terus oleh Imam alHaramain. Setiap kali terhenti bicara dalam diskusi dan debat, ia berkata,
“Itu karena sisa air susu orang lain” (Wafayât al-A‘yân, 3/169).
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Masa penyusuan yang ditetapkan al-Qur’ân, seperti
dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 di atas adalah 2 tahun.
Sebagian ulama memahami masa dua tahun sebagai batas
maksimum, sebab dalam ayat lain dijelaskan bahwa masa
mengandung dan menyusui adalah 30 bulan (Q.S. al-Ahqâf
[46]: 15). Sahabat dan kemenakan Nabi yang sangat piawai
dalam menafsirkan al-Qur’ân, Ibn ‘Abbâs, memahami ayat
ini, bahwa jika anak berada dalam kandungan selama 9
bulan, maka masa menyusuinya 21 bulan; dan jika masa
kandungan 6 bulan, maka masa menyusui 24 bulan. 27
Berbagai penelitian mutakhir menegaskan pentingnya
ASI bagi anak sehingga tradisi ibu menyusui perlu digalakkan.
Laporan Organisasi PBB untuk anak (UNICEF) menyebutkan,
“Air susu ibu di dunia ketiga dapat menyelamatkan hidup
tidak kurang dari 1,5 juta anak menyusui setiap tahun. Anak
kecil yang menyusu botol lebih rentan tubuhnya dan mudah
terkena penyakit dari mereka yang menyusu ASI. Air susu
ibu alami adalah makanan yang sempurna, sehat, aman,
dan sangat ekonomis”. 28
Meski menyadari pentingnya hak penyusuan anak,
Konvensi Hak-hak Anak dan UU PA 2002 belum mencantumkan secara tegas hak tersebut. Tetapi, dalam Islam dengan
mudah ditemukan secara rinci petunjuk tentang itu.

b. Hak untuk Diberi Nafkah
Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk
bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa
sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya

27

al-Qurthubî, 16/180.

28
Laporan UNICEF tentang kondisi anak di dunia tahun 1991, h.
24, dikutip dari Abdul Aziz Mukhaimir, Huqûq al-Thifl bayna al-Syarî‘ah
al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Duwalî, h. 123.
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lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat
hidup mandiri; jika ia anak laki-laki sampai memperoleh
kesempatan kerja, dan jika perempuan sampai ia kawin.
Allah berfirman:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan” (Q.S. al-Thalâq [65]: 7).
Tafsir ayat ini menurut pakar hukum al-Qur’ân, alQurthubî, “Hendaknya suami menafkahi istri dan anaknya
yang kecil sesuai kemampuan. Ayat ini menjadi dasar
kewajiban ayah untuk menafkahi anak”. 29 Dalam kondisi
ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak
mencukupi anak-anaknya, para pakar hukum Islam, mewajibkan pihak-pihak lain, seperti bayt al-mâl atau kerabat
terdekat, untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan
kewajiban ayah dan menganggapnya utang yang harus
dilunasi bila ada kemampuan. 30
Dalam kondisi sang ayah kikir, penguasa boleh memaksanya, atau memperbolehkan sang istri mengambil
harta suami walau tanpa seizinnya. Suatu ketika seorang
perempuan bernama Hind, istri Abu Sufyan, datang kepada

29

al-Qurthubî, 18/172.

30

Lihat: Ibn ‘Âsyûr, 15/164.
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Rasulullah mengadukan perihal suaminya yang kikir dan
tidak mau menafkahinya dan anak-anaknya, sehingga
terpaksa ia ‘mencuri’ harta suaminya untuk mencukupi
kebutuhan. Rasulullah membolehkannya dan berkata,
“Ambillah harta tersebut secukupnya untuk kebutuhan
kamu dan anak-anakmu”. 31
Meskipun tanggung jawab nafkah berada di pundak
ayah, tetapi tanggung jawab tersebut tidak lepas dari kondisi
perekonomian masyarakat. Di banyak masyarakat, jutaan
orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar anak,
sehingga jutaan anak menderita kelaparan, kebodohan,
terlantar, terkena wabah penyakit. Laporan UNICEF tentang
kondisi anak di dunia menyebutkan, utang yang harus
dilunasi negara-negara berkembang cukup banyak menyedot sumber daya alam mereka. Sehingga, banyak anak
di Afrika dan Amerika Latin menderita karena utang negara
mereka. Utang tersebut harus dibayar dengan kesempatan
anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.
Oleh karena itu, UNICEF menegaskan, memaksa jutaan anak
di dunia untuk membayar mahal utang-utang negara yang
melambung tinggi bertentangan dengan peradaban dan
perikemanusiaan. 32

c. Hak Waris
Kebiasaan pada masa jahiliah, sebelum Islam datang,
hak waris hanya dimiliki oleh mereka ikut berperang;
menunggang kuda, memegang panah dan pedang, lalu
memperoleh rampasan perang. Karena itu, tak ada peluang
hak waris bagi anak-anak dan perempuan, sebab mereka

31
Shahîh Bukhârî, Bab al-Qadhâ ‘alâ al-Ghâ’ib, dan Shahîh Muslim,
Bab Qâdhiyyât Hind.
32
Abdul Aziz Mukhaimir, Huqûq al-Thifl bayna al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah
wa al-Qânûn al-Duwalî, h. 134.
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adalah kelompok lemah yang tidak dapat berperang. Tradisi
ini dibatalkan oleh Islam dengan menetapkan hak waris
dan kepemilikan harta seperti halnya laki-laki.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang
telah ditetapkan”. (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 7)
Sejatinya, ahli waris yang masih kanak-kanak lebih berhak
menerima harta dari pada orang dewasa, sebab mereka belum
lagi dapat bekerja dan sangat membutuhkan harta untuk
menutupi kebutuhan hidup, sehingga dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik. Hak waris anak tidak hanya dimiliki
saat anak telah dilahirkan, tetapi sejak masih berupa janin
dalam kandungan. Dalam penghitungan waris, janin dalam
kandungan diperhitungkan hak warisnya. Jika kemudian ia
terlahir dalam keadaan hidup, maka hak tersebut diterima
secara penuh; tetapi jika meninggal dunia, maka bagiannya
dikembalikan kepada ahli waris yang lain. 33

D. Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus
Islam dan petundangan konvensional sepakat tentang
perlunya memberi perhatian terhadap anak yang berada
dalam kondisi khusus meski berbeda dalam menentukan
kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus.
Dalam UU PA 2002, pasal 1, disebutkan, “Perlindungan

33
Syekh Hasanayn Makhluf, al-Mawârîts fî al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah,
(Kairo: Mathba‘ah al-Madanî, t.th.), Cet. IV, h. 187.
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khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah
dan penelantaran”. Dalam hukum Islam ditemukan beberapa
ketentuan perlindungan khusus bagi anak yatim, anak
pungut (al-laqîth), penyandang cacat dan pengungsi.

1. Anak Yatim
Yatim adalah anak yang kehilangan ayah saat belum
mencapai usia balig yang ditandai dengan mencapai usia
15 tahun atau ‘mimpi basah’ bagi laki-laki, dan haid (datang
bulan) bagi perempuan. Anak dalam kondisi seperti ini
sangat membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, Islam
memberi perlindungan berupa antara lain:

a. Memelihara Harta Anak Yatim
Islam melarang keras memakan dan menyalahgunakan
harta anak yatim. Allah berfirman: “Dan janganlah kalian
mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang
terbaik sampai mereka mencapai usia matang (dapat
membedakan yang baik dari yang buruk)” (Q.S. al-An‘âm
[6]: 152). Ayat ini merupakan seruan Allah agar para wali
atau yang menerima wasiat mengurus harta anak yatim
secara baik dan benar, serta tidak mengambilnya secara
tidak sah. Mereka hanya diperkenankan mengambilnya
secara wajar jika dalam kondisi sangat membutuhkan (faqîr)
(Q.S. al-Nisâ’ [4]: 60). Memakan harta anak yatim tanpa alasan
yang dibenarkan, menurut salah satu hadis Nabi, merupakan
salah dari tujuh dosa besar yang akan membinasakan
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pelakunya. 34 Oleh karena itu, ancaman siksanya pun sangat
berat. Mereka yang memakan harta anak yatim secara tidak
benar sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api
Jahannam (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 10), atau sesuatu yang dapat
menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Pakar tafsir
Tunisia, Ibn ‘Âsyûr, memahami kata ‘api’ pada ayat tersebut
sebagai sesuatu yang menyakitkan, sehingga ayat tersebut
menjadi bermakna, tindakan mereka yang memakan harta
anak yatim akan menyebabkan mereka menderita di dunia
dan akhirat seperti halnya api yang menyebabkan kepedihan
bagi setiap yang mendekati atau menyentuhnya. 35
Pemeliharaan harta anak yatim berlangsung sampai
mereka mencapai usia yang disebut al-Qur’ân sebagai
rusyd, yaitu kematangan berpikir dan kecakapan dalam
mengelola uang secara mandiri, yang dapat diketahui
dengan mengujinya (ibtilâ), membimbing, dan melepasnya
secara perlahan (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 6).

b. Memperlakukannya Secara Baik
Islam tidak memandang anak yatim sekadar makhluk
dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi juga
sebagai manusia yang kehilangan sumber kasih sayang,
kehangatan, dan rasa aman, yaitu ayah. Karena itu, Islam
menggerakkan hati pengikutnya untuk berperan sebagai orang
tua yang mengasuh, mengasah, dan mengasihi mereka, yaitu
dengan melakukan ishlâh untuk mereka (Q.S. al-Baqarah [2]:
220). Kata ishlâh mencakup segala tindakan yang membawa
perbaikan dan kebaikan. Perbaikan yang dimaksud, menurut
Ibn ‘Âsyûr, bukan hanya yang bersifat fisik, melainkan semua
bentuk perbaikan dalam akidah dan akhlak melalui pendidikan

34
HR. Bukhari, Bab Ramy al-Muhshanât, dan Muslim, Bab Bayân alKabâ’ir wa Akhbâruhâ
35

Ibn ‘Âsyûr, 4/254.
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yang baik, mengajarkannya mengenal kehidupan, memelihara
mereka dari segala bentuk penyakit, menolak bala/bahaya
dengan memenuhi segala kebutuhan mereka yang berupa
sandang, pangan, dan papan, serta memelihara dan mengembangkan harta mereka. 36
Di sisi lain, Islam melarang keras tindakan merendahkan
anak yatim dan menghardiknya (Q.S. al-Dhuhâ [93]: 9).
Memperlakukan anak yatim secara tidak baik dan terhormat
dipersamakan oleh Q.S. al-Mâ‘ûn [107]: 1-2 dengan mendustakan hari pembalasan. Atau dengan kata lain, bersikap
kasar terhadap anak yatim merupakan salah satu tanda
mereka yang mendustakan hari pembalasan. Sebab, keimanan akan adanya hari pembalasan menuntut seseorang
untuk melakukan segala kebaikan, di antaranya tidak
memperlakukan anak yatim dengan kasar.
Dalam sebuah hadis Rasulullah dikemukakan contoh
perlakuan terhadap yatim, yaitu: “Barang siapa mengusap
kepala anak yatim (dengan penuh kasih sayang) karena
semata-mata mengharap ridha Allah, maka setiap rambut
yang diusap berpahala sekian kebaikan; dan barang siapa
memelihara/mengasuh anak yatim, maka kedudukannya
di surga berada di sisiku seperti halnya jari telunjuk dan
jari tengah.” 37 Melalui hadis ini Rasulullah mengajak umatnya,
melalui konsep kafâlah, untuk mengasuh para yatim
sepenuhnya agar mereka tetap mendapat cinta dan kasih
sayang.

c. Kewajiban Memberi Nafkah
Kewajiban memberi nafkah pertama kali terletak pada
kerabat yatim sebagai bagian dari silaturahmi. Dalam pandangan Islam, menafkahi kerabat yang membutuhkan,

36

Ibn ‘Âsyûr, 2/356.

37

Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 5/250
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termasuk yatim, mempunyai keutamaan dua kali lipat;
keutamaan nafkah dan keutamaan menyambung silaturahmi
yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Selain kerabat,
masyarakat umum juga berkewajiban menafkahinya. Allah
berfirman:

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka
nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan

hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anakanak yatim , orang-orang miskin dan orang-orang yang
sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang
kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Q.S. al-Baqarah [2]: 215).
Pada ayat di atas, anak-anak yatim lebih didahulukan
daripada orang-orang miskin, sebab yatim bukan hanya
membutuhkan materi untuk menyambung hidup, melainkan
juga karena telah kehilangan pendidik dan pengasuh.
Karena itu, sangat terpuji mereka yang memberi makan
anak yatim dengan rasa cinta (Q.S. al-Insân [76]: 5). Dalam
keadaan anak yatim tidak memiliki keluarga, masyarakat
dan negara berkewajiban mengasuhnya. Rasulullah bersabda: “Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan
harta, maka hartanya untuk para ahli waris. Dan barang
siapa meninggalkan anak dan tanggungan lainnya, maka
itu menjadi tanggung jawabku”. 38

2. Anak Pungut (al-Laqîth)
Dalam kitab pegangan Mazhab Syâfi‘î, Mughnî al-Muhtâj,
dijelaskan, anak pungut (al-laqîth) adalah anak kecil (sebelum

38

HR. Bukhari, Bab al-Shalâh ‘alâ Man Taraka Daynân.
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balig) yang dicampakkan ke jalan, masjid atau tempat-tempat
lainnya, yang tidak diketahui siapa keluarganya. Biasanya
karena orang tuanya tidak mau menanggung malu karena
anak tersebut terlahir dari hasil hubungan gelap atau karena
tidak mampu menafkahinya. 39 Jika anak tersebut ditemukan
dalam kondisi yang menurut dugaan keras akan mengancam
keselamatan jiwanya, maka hukumnya wajib memungut bagi
yang menemukannya. Dalam al-Qur’ân dinyatakan, menghidupkan satu jiwa (yang terancam) sama halnya dengan
menghidupkan manusia secara keseluruhan (Q.S. al-Mâ’idah
[5]: 32). Sedangkan jika dalam kondisi biasa, mengurus anakanak terlantar menjadi kewajiban masyarakat yang baru dapat
gugur jika ada salah seorang dari mereka melakukannya
(fardh kifâyah).
Karena nasab (keturunan) merupakan salah satu hak
anak anak yang harus dilindungi, nasab anak pungut dalam
Islam ditentukan berdasarkan pengakuan yang mengakuinya (al-iqrâr) atau menunjukkan bukti-bukti keturunan (albayyinah). Demikian juga status agama anak pungut. Jika
ditemukan di sebuah perkampungan Muslim atau ditemukan
oleh seorang Muslim, maka anak tersebut dianggap Muslim,
kecuali jika ada pengakuan dari non-Muslim bahwa anak
itu adalah anaknya. Sebaliknya, jika ditemukan oleh seorang
non-Muslim di luar wilayah umat Islam, maka agama anak
tersebut mengikuti yang memungutnya. 40 Sikap ini menggambarkan toleransi dan kebebasan beragama yang ada
dalam Islam, yaitu tidak memaksa seseorang dalam menganut agama tertentu. Prinsip ini juga dapat ditemukan
dalam UU PA 2002 pasal 37, ayat (3), “Dalam hal pengasuhan dilakukan lembaga berlandaskan agama, anak
yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang

39
40

al-Khathib al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj

Abdul Aziz Mukhaimir, Huqûq al-Thifl bayna al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah
wa al-Qânûn al-Duwalî, h. 142.

386 Muchlis M. Hanafi

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. (4) Dalam
hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak
berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak
harus memerhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan”. Dan pada pasal 39 dinyatakan: “Calon orang
tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh
calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui,
maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas
penduduk setempat”.
Dalam soal kepemilikian, Islam mengatur jika anak
pungut tersebut memiliki harta, maka itu menjadi hak milik
penuhnya, tidak seorang pun boleh menggunakannya,
termasuk yang menemukannya, kecuali dengan izin penguasa. Dan, jika anak tersebut tidak memiliki harta dan
tidak ada seorang pun yang mau membantu dengan
sukarela, maka kewajiban jatuh pada pemerintah sesuai
dengan hadis Rasulullah di atas. Karena itu, jika ada seorang
anak pungut, Umar ibn Khaththab tatkala berkuasa menjadi
khalifah berkata, “Bawa anak itu dan rawatlah! Kami yang
akan menanggung biaya perawatan dan pengasuhannya”.
Setiap bulan Khalifah Umar memberi biaya kepada yang
mengasuh anak pungut dari kas bayt al-mâl. Demikian
konsep Islam tentang anak pungut.

3. Anak Penyandang Cacat
Dalam buku-buku rujukan Islam klasik tidak ditemukan
pembahasan secara khusus tentang perlindungan terhadap
anak cacat. Kondisi anak khusus yang dibicarakan hanya
anak yatim dan anak pungut. Tetapi, melalui petunjuk alQur’ân dan hadis dapat dikatakan, bahwa Islam sangat
memerhatikan dan memberi perlindungan terhadap anakanak cacat, baik fisik maupun mental. Dalam Q.S. al-Nisâ’
[4]: 5 al-Qur’ân memberi perlindungan bagi kelompok cacat
mental, yaitu berupa perlakuan baik, dan perintah menghidupinya. Allah berfirman:
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

belum sempurna akalnya , harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik” (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 5).
Kata al-sufahâ’ pada ayat di atas, dalam bahasa Arab
maknanya lebih luas dari sekadar orang-orang yang belum

sempurna akalnya, seperti pada terjemahan Departemen
Agama di atas, sebab mengesankan hanya untuk anak kecil.
Kata sufahâ’ mencakup semua yang akalnya belum sempurna,
kacau akal pikirannya, dan bertindak secara tidak wajar
menurut ukuran akal sehat. 41
Cacat atau kekurangan fisik pada seseorang tidak boleh
mengurangi rasa hormat kepadanya. Oleh karena itu,
Rasulullah saw. pernah ‘ditegur’ oleh Allah hanya karena
tidak memerhatikan seorang buta dari kalangan sahabatnya
yang datang untuk menanyakan sesuatu, padahal Rasulullah
bersikap seperti itu karena sedang menghadapi para tokoh
kafir Mekkah yang sangat diharapkan keislaman mereka.
Allah berfirman:

41

Ibn ‘Âsyûr, 4/234.
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“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena
telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu
barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau
dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu
memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa
dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal,
tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan
diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu
dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang
ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya” (Q.S.
‘Abasa [80]: 1-10).

Wa akhîran
Demikian beberapa petunjuk al-Qur’ân dan hadis
tentang perlindungan Islam terhadap anak. Wallâhu a‘lam.[]
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KONSTRUKSI PEMAKNAAN
KOSAKATA AL-QUR’ÂN:
Kasus Ayat-ayat Gender
Nasaruddin Umar

This article observes eight terms in the Qur’ân concerning gender relation.
They are nabî and rasûl, rajul and nisâ’, dzakar and untsâ, and mar’ah or imra’ah.
Those terms are elaborated with their derivations, in particular noted in the Koran,
by means of their meanings. This article also contents several sights from well-known
mufassir related to their meaning implications emerging from scrutinizing the
significance of those terms. This article offers diverse concepts from popular paradigm,
especially related to gender relation discourse in the Qur’ân.

Pendahuluan

D

imensi lain selain teks yang perlu dikaji mendalam
ialah waktu dan ruang turunnya sebuah teks.
Dimensi ini sering diistilahkan dengan kondisi

sosial dan historis, baik pada saat pewahyuan maupun
kondisi kekinian. Teks berposisi sebagai penyambung situasi
masa lalu dan sekarang, bahkan situasi akan datang. 1
Seperti diketahui, sebuah teks tidak turun dalam suatu
masyarakat yang hampa budaya tanpa nilai, tetapi dalam

1
Claude Gilliot, “Creation of a Fixed Text” dalam The Cambridge
Companion to Qur’an, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006),
h. 41.
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masyarakat yang sudah sarat dengan nilai-nilainya. Situasi
masa kenabian (bahkan jauh sebelum masa Nabi Muhammad
saw.) dijadikan acuan dalam melihat kesinambungan sebuah
peristiwa masa kini yang dimediasi oleh teks al-Qur’ân.
Pembacaan sebuah teks al-Qur’ân sejatinya akan membangkitkan kenangan masa lalu untuk diaplikasikan ke dalam
ranah masyarakat modern yang kondisinya berbeda.
Semantik hanyalah sekelumit dari sejumlah variabel
yang dapat dikaji lebih lanjut guna memperoleh pemahaman
baru terhadap ayat-ayat al-Qur’ân. Urgensi semantik memainkan peran penting untuk menyingkap makna dari
sebuah kosakata al-Qur’ân, karena ia merupakan suatu
konsep analisis yang menekankan pada arti, seluk-beluk,
dan pergeseran makna kata. Ia agak mirip dengan analisis
mufradât dalam kajian ilmu tafsir.
Pemahaman tentang semantik ini telah menjadi sebuah
keharusan bagi pengkaji teks, terutama al-Qur’ân. Jika tidak,
maka akan dapat menimbulkan kekeliruan ganda bagi sang
pengkaji. Pasalnya, boleh jadi makna sebuah mufradât acap
kali berbeda maksudnya dengan yang dimaksudkan oleh
pengguna dari penciptanya. Apalagi menurut kalangan ahli
linguistik, setiap 100 tahun makna sebuah teks mengalami
perubahan muatan makna. Atas dasar itu, sebuah kosakata
al-Qur’ân juga patut ditelusuri makna, medan makna, serta
pergeseran

maknanya

guna

menemukan

sebuah

pe-

mahaman yang utuh.
Tulisan ini akan mengelaborasi sejumlah kosakata alQur’ân yang diharapkan dapat memperoleh atensi kajian
yang lebih dalam lagi. Paling tidak, kajian demikian akan
bermuara pada penguatan asumsi yang selama ini telah
taken for granted atau melahirkan asumsi yang berbeda.
Beberapa kosakata yang dimaksud adalah nabi dan rasûl,
rajul dan nisâ’, dzakar dan untsâ, serta mar’ah atau imra’ah.

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Konstruksi Pemaknaan Kosakata al-Qur’ân

391

Term al-Nabî dan al-Rasûl dan Implikasinya terhadap
Wacana Nabi Perempuan
Term nabi berasal dari bahasa Arab dari akar kata naba’a
yang berarti “memberitakan atau memberitahukan”, kemudian
membentuk kata al-nabî yang berarti “orang yang mendapat
berita dari Allah” (man anba’a ‘an Allâh), nabi atau pembawa
berita. 2
Bahasan ini telah memicu sebuah kontroversi karena
dilatari oleh segolongan ulama yang menganggap keliru
adanya kenabian pada perempuan secara keseluruhan dan
mencapnya sebagai bidah bagi yang berpendapat demikian.
Meskipun begitu, segolongan ulama meyakini adanya
kenabian perempuan, sedangkan sebagian lainnya hanya
bersikap diam terhadap hal tersebut.
Paroh kedua abad 4H/10M, Abû Bakr Muhammad ibn
Mawhab al-Tujîbî al-Qabrî (w.406H/1015M) seorang ulama
besar di Andalusia, memberikan pernyataan kontroversi
yang menganggap bolehnya perempuan menjadi nabi dan
bisa saja mendapatkan wahyu kenabian dari Allah SWT. Ia
menyebut Maryam, ibu Nabi Isa as., sebagai salah seorang
di antaranya.
Pendapat ini langsung dibantah oleh ulama lain, antara
lain Abû Muhammad ‘Abdullâh ibn Ibrâhîm ibn Muhammad
ibn ‘Abdullâh ibn Ja‘far al-Ashîlî (w.392H/1001M). Menurutnya,
Maryam bukanlah seorang nabi, melainkan hanya sebagai
shiddîqah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Mâ’idah
[5]: 75: wa ummu-hû shiddîqah (dan ibunya seorang yang
amat benar). 3

2
Lihat: Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, Juz I, h. 162-163. Lihat pula, alRâghib al-Ishfahân, Mu‘jam, Mufradât al-Alfâzh al-Qur’ân, (Beirut: Dâr
al-Fikr, t.th.), h. 500-501. Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus
Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1472.
3
Manuela Maria & Randi Deguilhem (Eds). Writing the Feminine,
Women in Arab Source, London, NY, I.B.Tauris, 2002.
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Kontroversi ini berkembang luas di Kordoba dan pada
akhirnya diredam oleh al-Manshûr ibn Abî ‘Amir yang secara
de facto menjadi penguasa di bawah kendali Bani Umayyah,
dengan tetap membiarkan adanya kalangan yang mendukung kenabian Maryam. Tidak lama kemudian, muncul
seorang pemuda cerdas, Abû Muhammad ‘Alî ibn Ahmad
ibn Hazm al-Andalûsî (w.456H/1064M), yang juga mengakui
adanya nabi perempuan, sebagaimana dapat dilihat dalam
karyanya, al-Fishal fî al-Milal wa al-Ahwâ’i wa al-Nihal, Juz
V dalam sebuah topik khusus, “Kenabian Perempuan”
(Nubuwwah al-Mar’ah).
Dalam buku tersebut, Ibn Hazm al-Zhâhirî memaparkan
sekelumit tentang kontroversi tersebut bahwa argumentasi
yang dikemukakan kalangan yang menentang adanya
kenabian perempuan ini adalah ayat berikut:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orangorang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S. al-Nahl [16]: 43)
Sebenarnya, persoalan tentang ini tidak ada perselisihan pendapat dan tidak ada seorang pun yang
menyatakan bahwa Allah SWT. telah mengutus seorang
perempuan. Akan tetapi, konteks pembicaraan tersebut
berkisar pada hal kenabian (nubuwwah), bukan kerasulan
(risâlah). Untuk menemukan titik temunya, maka mesti
menelusuri makna lafal nubuwwah secara etimologis,
sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat al-Qur’ân. Dari
situ dijumpai bahwa term tersebut berasal dari kata al-inbâ’
yang semakna dengan al-i‘lâm. Dengan demikian, barang
siapa yang diberitahu oleh Allah SWT. tentang sesuatu yang
akan terjadi sebelum terjadinya atau diwahyukan kepadanya
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suatu berita, maka tak pelak lagi bahwa orang tersebut
adalah seorang nabi.4 Hanya saja, patut dipahami juga bahwa
hal demikian tidaklah berkaitan dengan konteks ilham
sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Nahl [16]: 68.

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, “Buatlah sarangsarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempattempat yang dibikin manusia”.
Demikian halnya, tidak berkaitan dengan zhann atau
tawahhum yang hakikatnya hanya dapat diterima oleh
seorang yang gila. Bukan juga termasuk peramalan (kahânah)
yang asal-muasalnya adalah setan mencuri suara dari langit
yang menyebabkan dilempari dengan kilatan api yang
menyala. Tentang hal ini, Allah òSWT. berfirman pada Q.S.
al-An‘âm [6]: 112.

“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh,
yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin,
sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain
perkataan-perkataan

yang

indah-indah

untuk

menipu

(manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka
tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan
apa yang mereka ada-adakan.” (Q.S. al-An‘âm [6]: 112)
Peramalan terhenti dengan kedatangan Rasulullah
saw. juga bukan perbintangan yang merupakan observasi
yang dapat dipelajari, tidak juga tergolong mimpi yang

4
Ibn Hazm al-Zhâhirî, al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal,
(Beirut: Dâr al-Jîl, 1985), Juz V, h. 119.
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tidak jelas diketahui benar atau dustanya. Akan tetapi,
hal tersebut merupakan wahyu kenabian yang datang dari
Allah SWT. untuk membimbing orang yang diberi-Nya
wahyu. Allah SWT. melimpahkan ‘ilm dharûrî kepada orang
yang diberinya wahyu beserta wahyu yang diterimanya.
Sama halnya pengetahuannya akan hal-hal yang terjangkau
oleh indranya dan kecerdasan rasionya adalah sama. Tak
ada yang perlu diragukan tentang itu, baik tentang ke datangan malaikat kepada orang tersebut maupun perkataan yang muncul dari dirinya berupa pengajaran dari
Allah SWT. kepada yang diberinya ilmu tanpa perantaraan
seorang guru. Jika mereka mengingkari bahwa ini merupakan makna kenabian, maka berilah pengertian kepada
mereka apa maknanya karena mereka sama sekali tidak
memahami sesuatu sebagaimana adanya. 5 Al-Qur’ân telah
menggariskan bahwa Allah SWT. mengutus malaikat kepada
perempuan-perempuan dengan membawakan wahyu yang
benar dari Allah SWT. Para malaikat tersebut memberikan
berita gembira kepada ibunda Ishâq tentang (akan lahirnya)
Is hâq yang bersumber dari Allah SWT. sebagaimana
tersebut dalam Q.S. Hûd [11]: 71-73.

“Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka
Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran)
Ishâq dan dari Ishâq (akan lahir putranya) Ya‘qûb. Istrinya

5

h. 120.

Ibn Hazm al-Zhâhirî, al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal,
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berkata, “Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua,
dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?
Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.
Para malaikat itu berkata, “Apakah kamu merasa heran
tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan
keberkatan-Nya,

dicurahkan

atas

kamu,

hai

ahlulbait!

Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”
Inilah ungkapan malaikat kepada ibunda Ishâq yang
berasal dari Allah SWT. yang membawa berita gembira
tentang kelahiran Ishâq, berikut Ya‘qûb. Dengan perkataan
“Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?”
Dengan perspektif apa pun, mustahil ungkapan demikian
bersumber dari malaikat, bukan nabi. Ditemukan juga bahwa
Allah SWT. mengutus Jibril kepada Maryam, ibunda ‘Isa,
dan berbincang dengannya. Ungkapan yang tersurat dalam
al-Qur’ân adalah Q.S. Maryam [19]: 19:

Ia (Jibril) berkata, “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang
utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak lakilaki yang suci.”
Hal ini juga akan semakin menarik jika dikaitkan dengan
Q.S. al-Qashash [28]: 7.

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia, dan
apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah
dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan
janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami
akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya
(salah seorang) dari para rasul. (Q.S. al-Qashash [28]: 7)
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Inilah kenabian yang benar dengan dasar wahyu yang
benar dan risalah yang bersumber dari Allah SWT. Nabi
Zakariya as. memperoleh rezeki dari Allah SWT. lantaran
sangat menginginkan seorang keturunan yang mulia.
Diketahui juga bahwa ibunda Musa as. diberi wahyu oleh
Allah SWT. untuk menghanyutkan bayinya (Musa) ke sungai
dan memberitahunya bahwa bayi tersebut akan dikembalikan kepadanya dan akan dijadikan seorang nabi dan rasul.
Inilah kenabian yang benar dan tidak teragukan lagi. Dengan
akal sehat, setiap mumayyiz dapat memahami bahwa jika
ibunda Musa tersebut tidak percaya pada kenabian dari
Allah SWT., berupa penghanyutan bayi di sungai yang
berdasarkan mimpi yang diperolehnya atau berdasarkan
yang terbetik dalam benaknya atau melalui bisikan, tentulah
perbuatannya itu dianggap sebagai bentuk kegilaan. Jika
salah seorang di antara kita berlaku demikian, maka hal
tersebut sudah tergolong sebuah kefasikan atau kegilaan
yang patut diterapi kesehatan otaknya di rumah sakit. 6
Jelaslah bahwa wahyu yang menghendaki agar menghanyutkan anaknya di sungai sama dengan wahyu yang
terjadi pada diri Ibrahim yang juga diperoleh dari mimpi untuk
menyembelih putranya. Ibrahim (saat itu) bukanlah dalam
kapasitas seorang nabi yang percaya dengan kebenaran
wahyu untuk menyembelih anaknya itu, akan tetapi dilatari
oleh mimpi atau dugaan (zhann) pada dirinya. Pelakunya
yang bukan seorang nabi pastilah fasik dan gila. Ini adalah
fakta yang tak seorang pun menyangkalnya. Dilihat dalam
konteks ini, kenabian para perempuan, menurut Ibn Hazm,
adalah benar. Allah SWT. menyebut para nabi adalah Q.S.
Maryam [19] yang di dalamnya tersebut juga nama Maryam. 7
Setelah itu disebutkan dalam ayat 58.

6

Ibn Hazm al-Zhâhirî, al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal,
h. 121.
7
Bandingkan dengan al-Qurthubî dalam tafsirnya yang juga tidak
memustahilkan adanya nabi perempuan, yang tidak ada hanyalah rasul
perempuan.
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“Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni`mat
oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam…”.
Ini adalah bentuk umum yang meliputi perempuan
tersebut dan tak dapat di-takhshîsh dari keseluruhan nabi
yang disebutkan. Q.S. al-Mâ’idah [5]: 75 yang menyebutkan
“dan ibunya seorang yang sangat benar” (wa ummu-hû
shiddîqah) tidaklah menafikan penggolongan perempuan
tersebut sebagai seorang nabi. Allah SWT berfirman “Yusuf,
hai orang yang amat dipercaya” (Yûsuf ayyu-hâ al-shiddîq).
(Gelaran serupa disandangkan kepada beberapa nabi,
termasuk Yusuf). Dengan itu, ia adalah seorang nabi utusan
Allah SWT. Ini sangat jelas dan atas petunjuk Allah SWT.
yang menggolongkan istri Fir‘aun dari kalangan mereka
sebagaimana tersurat dalam salah satu sabda Rasulullah
saw:

“Banyak yang sempurna dari kalangan lelaki, tetapi tidak
ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali
Maryam bint ‘Imran dan Asiyah bint Muzahim, istri Fir‘aun”.
Kesempurnaan pada lelaki tidak ada kecuali pada
sebagian rasul, karena selain mereka adalah tidak sempurna.
Adapun pengecualian kesempurnaan yang disebutkan oleh
Rasulullah saw. kepada Maryam 8 dan istri Fir‘aun merupakan

8
Maryam adalah satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya
dalam al-Qur’ân. Dalam al-Qur’ân, kisah Maryam tersebut dalam tiga surah
makkiyah dan empat surah madaniyah. Lihat: Barbara Freyer Stowasser,
Women in the Qur’an: Traditions and Interpretation, (New York: Oxford
University Press, 1994), h. 69.
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kemuliaan untuk keduanya dibandingkan dengan segenap
perempuan yang dianugerahi kenabian karena kekurangan
dari derajat yang dimiliki selainnya meskipun sedikit menandakan tidak sempurnanya. Berdasarkan hadis tersebut, dapat
dikatakan bahwa kedua perempuan tersebut sangat sempurna dan tidak dimiliki oleh perempuan selainnya. Ayat alQur’ân sendiri menyebut adanya nabi perempuan itu sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Baqarah [2]: 253.

Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian
yang lain. (Q.S. al-Baqarah [2]: 253)
Yang sempurna dari golongannya adalah jika tak satu
pun dari golongannya itu yang menyamainya. Mereka
adalah lelaki utusan yang telah Allah SWT. muliakan dari
segenap rasul yang ada. Di antara mereka adalah Muhammad saw., Ibrahim as., yang ditopang oleh ayat al-Qur’ân
yang menerangkan kelebihan kedua sosok tersebut dari
yang lainnya, serta semua perempuan yang telah di sebutkan oleh Rasulullah saw. (dalam hadisnya).

Term al-Rajul
Term al-rijâl sebagai bentuk plural dari al-rajul berasal
dari kata ra-ja-la yang derivasinya membentuk beberapa
kata, seperti rajala (mengikat), rajila (berjalan kaki), al-rijl
(telapak kaki), al-rijlah (tumbuh-tumbuhan), dan al-rajul (lakilaki). 9 Kata yang terakhir ini menjadi sentral pembahasan
subbahasan ini.
Ibn Manzhûr memaknai kata al-rajul sebagai laki-laki,
lawan perempuan dari jenis manusia. Kata ini umumnya
diatributkan kepada laki-laki yang sudah dewasa, sesudah

9

h. 477.

al-Munjid, al-Munjid al-Abjadî, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1968),
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anak-anak (fawq al-ghulâm). Hal ini dapat dicontohkan dalam
ayat:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki
di antaramu”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)
Dalam Tafsîr al-Jalâlayn, kata min rijâli-kum ditafsirkan
sebagai laki-laki muslim yang akil-balig dan merdeka. 10
Dengan begitu, semua yang masuk dalam kategori al-rajul
termasuk juga dalam kategori al-dzakar; tetapi tidak semua
al-dzakar masuk dalam kategori al-rajul. Kata al-rajul
menuntut sejumlah kriteria tertentu, bukan hanya mengacu
pada jenis kelamin, melainkan juga kualifikasi budaya
tertentu, terutama sifat-sifat kejantanan (masculinity). Dalam
bahasa Arab, perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan
disebut dengan rajlah.
11

Dalam hal ini, al-Ishfahânî juga membedakan kata alrajul dan al-dzakar. Yang pertama lebih berkonotasi gender
(gender term) dengan menekankan aspek maskulinitas dan
kejantanan seseorang, sebagaimana tersebut dalam ayat:

“Dan kalau Kami jadikan rasul itu (dari) malaikat, tentulah
Kami jadikan dia berupa laki-laki dan (jika Kami jadikan dia
berupa laki-Iaki), Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu
sebagaimana kini mereka ragu.” (Q.S. al-An‘âm [6]: 9)

10

Jalâl al-Dîn al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Tafsîr al-Jalâlayn,
(Surabaya: Syirkah wa Mathba‘ah Sâlim Nabhân wa Awlâduh, 1958), Jilid
I, h. 44.
11
al-Râghib al-Ishfahânî, Mu‘jam Mufradât al-Alfâzh al-Qur’ân,
(Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 182 & 194.
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Kata rajulan dalam ayat ini tidak menunjuk pada jenis
kelamin secara biologis, tetapi lebih menekankan aspek
maskulinitas, karena keberadaan malaikat tidak pernah
diisyaratkan jenis kelaminnya dalam al-Qur’ân. Adapun kata
al-dzakar lebih berkonotasi biologis (sex term) dengan
menekankan aspek jenis kelamin, sebagaimana dicontohkan dalam ayat:

“Maka tatkala istri ‘Imran melahirkan anaknya, dia pun
berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya
seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa
yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti
anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia
Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anakanak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada
setan yang terkutuk.” (Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 36)
Term al-rijâl sebagai bentuk plural dari al-rajul dan alnisâ’ sebagai bentuk jamak dari al-mar’ah digunakan untuk
menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang.
Berbeda dengan al-dzakar dan al-untsâ yang penekanannya
pada jenis kelamin. Oleh karena itu, kata al-dzakar juga
digunakan untuk menerangkan jenis kelamin binatang,
seperti tersebut dalam ayat:
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“Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, “Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah
dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua
betinanya. Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah
menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim
daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap
Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?”
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang zalim.” (Q.S. al-An‘âm [6]: 144)
Dalam bahasa Inggris, padanan kata al-rajul adalah
man; dan male untuk al-dzakar. Kata al-rajul kadang-kadang
juga diartikan sebagai “manusia” (al-insân) dan “suami” (alzawj). 12 Kata al-rajul tidak digunakan untuk species lain
selain manusia, misalnya untuk binatang dan tumbuhtumbuhan, tetapi hanya digunakan untuk manusia (the male
of the human species). 13
Kata al-rajul dengan segala bentuknya terulang sebanyak 55 kali dalam al-Qur’ân dengan pengertian sebagai
berikut:
1. Gender Laki-laki
a. Q.S. al-Baqarah [2]: 282;
b. Q.S. al-Baqarah [2]: 228;
c. Q.S. al-Nisâ’ [4]: 34;
d. Q.S. al-Nisâ’ [4]: 32.
2. Orang (Laki-laki ataupun Perempuan)
a.

Q.S. al-A‘râf [7]: 46;

b.

Q.S. al-Ahzâb [33]: 23.

12
Munîr Ba‘labakkî, al-Mawrid, (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyayn,
1986), h. 555.
13
E.W. Lane, Arabic English Lexicon, (Cambridge: The Islamic Text
Society, 1984), h. 1045.
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3. Nabi dan Rasul
a.

Q.S. al-Anbiyâ’ [21]: 7;

b.

Q.S. Saba’ [34]: 7.

4. Tokoh Masyarakat
a.

Q.S. Yâsîn [36]: 20;

b.

Q.S. al-A‘râf [7]: 48.

5. Budak
a. Q.S. al-Zumar [39]: 29.

Term al-Nisâ’
Term al-nisâ’ adalah bentuk plural dari kata al-mar’ah
yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. 14
Lain halnya dengan kata al-untsâ yang berarti jenis kelamin
perempuan secara umum, dari yang masih bayi hingga
yang sudah berusia lanjut. Term al-nisâ’ berarti gender
perempuan yang sepadan dengan kata al-rijâl yang berarti
gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah
woman (jamaknya women) sebagai lawan kata dari man.
Dalam al-Qur’ân, kata al-nisâ’ dalam berbagai bentuknya
terulang sebanyak 59 kali dengan pengertian dan maksud
sebagai berikut:
1. Gender Perempuan
a.

Q.S. al-Nisâ’ [4]: 7;

b.

Q.S. al-Nisâ’ [4]: 32.

2. Istri-istri
a.

Q.S. al-Baqarah [2]: 222;

b.

Q.S. al-Baqarah [2]: 223.

Penggunaan kata al-nisâ’ lebih terbatas daripada penggunaan al-rijâl. Kata yang terakhir dapat berarti gender lakilaki, orang, menunjuk kepada pengertian nabi dan rasul,
tokoh masyarakat, dan budak. Adapun kata al-nisâ’ hanya

14

Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, jilid XV, h. 321.

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Konstruksi Pemaknaan Kosakata al-Qur’ân

403

digunakan dalam arti gender perempuan dan istri-istri. Dalam
al-Qur’ân, kata al-nisâ’ umumnya digunakan untuk perempuan yang sudah berkeluarga, seperti perempuan yang
sudah menikah (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 24), perempuan janda Nabi
saw. (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 22 dan Q.S. al-Ahzâb [33]: 52),
perempuan mantan istri ayah (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 22), perempuan
yang ditalak (Q.S. al-Baqarah [2]: 231 & 232), istri yang dizhihâr (Q.S. al-Mujâdilah [58]: 2-3). Adapun kata al-nisâ’,
sebagaimana kata imra’ah, tidak pernah digunakan untuk
perempuan di bawah umur, tetapi lebih banyak digunakan
dalam kaitan tugas reproduksi perempuan.

Term al-Dzakar dan al-Untsâ
Term al-dzakar lebih berkonotasi kepada persoalan
biologis (sex), sehingga ia juga digunakan untuk jenis species
lain selain bangsa manusia. Padanannya dalam bahasa
Inggris adalah male (lawan kata dari female). Baik term aldzakar maupun al-untsâ dapat digunakan untuk species
manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dalam al-Qur’ân,
kata al-dzakar mengacu pada konteks kebahasaan ini. Dalam
berbagai derivasinya, kata ini terulang sebanyak 18 kali
yang lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki
dilihat dari faktor biologis (sex). 15 Hal ini dicontohkan dalam
Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 36.
Term al-dzakar dan al-untsâ digunakan juga untuk jenis
kelamin pada species binatang, seperti dalam Q.S. al-An‘âm
[6]: 143. Dalam ayat ini, kedua term tersebut menunjuk
kepada jenis jantan dan betina pada bangsa binatang,
sehingga menunjuk pada hal-hal yang bersifat biologis.
Berbeda dengan kata al-rijâl dan al-nisâ’ yang umumnya
digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan fungsi
dan relasi gender.

15
al-Râghib al-Ishfahânî, Mu‘jam Mufradât al-Alfâzh al-Qur’ân,
h. 1822.
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Adalah Q.S. al-Nisâ’ [4]: 11 yang dapat dijadikan contoh
untuk menjelaskan relasi gender dari penggunaan term
al-dzakar dan al-untsâ. Dalam ayat ini, kata al-dzakar dan
al-untsâ menegaskan bahwa jenis kelamin apa pun berhak
memperoleh hak asasinya, termasuk soal warisan dan hakhak kebendaan lainnya. Ayat ini diturunkan sebagai koreksi
terhadap norma-norma kemasyarakatan jahiliah yang tidak
mengenal warisan untuk perempuan. Term al-dzakar dan
al-untsâ dalam ayat ini berfungsi sebagai penegasan
(muqayyad), yaitu untuk menyatakan porsi pembagian
berdasarkan fungsi gender, sehingga kedua term tersebut
mengacu pada faktor biologis. Dapat dikatakan bahwa
seringnya terjadi perulangan term tersebut dalam al-Qur’ân
menyiratkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak mesti
melahirkan perbedaan gender. Ukuran kualitatif di sisi Tuhan
tidak dihubungkan dengan persoalan jenis kelamin. Dengan
menggunakan term al-dzakar dan al-untsâ, terdapat beberapa ayat yang menyatakan kesetaraan laki-laki dan
perempuan, yaitu Q.S. al-Nisâ’ [4]: 124; Q.S. Âlu ‘Imrân [3]:
290; Q.S. al-Nahl [16]: 58; Q.S. Fâthir [35]: 11; dan Q.S.
Fushshilat [41]: 47.

Term al-Mar’/al-Imru’ dan al-Mar’ah/al-Imra’ah
Term al-mar’/al-imru’ berasal dari akar kata mara’a yang
berarti “baik atau bermanfaat”. Dari kata ini lahir kata almar’ yang berarti laki-laki dan al-mar’ah yang berarti
perempuan. 16 Kata al-mar’ terulang sebanyak 11 kali dalam
al-Qur’ân dan penggunaannya diartikan dengan manusia
(al-insân), termasuk laki-laki dan perempuan. Agak mirip
dengan penggunaan kata al-rajul, kata al-mar’ digunakan
untuk orang atau manusia yang sudah dewasa, yang sudah
mempunyai kecakapan bertindak, atau yang sudah be-

16

al-Munjid, h. 931 dan al-Munawwir, h. 1417.
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rumah tangga, seperti dalam Q.S. ‘Abasa [80]: 34-35 dan
Q.S. al-Thûr [52]: 21.
Oleh Ibn al-Anbârî, kata al-mar’ah dan al-imra’ah memiliki
arti yang sama, yaitu perempuan. Kata al-mar’ah/al-imra’ah
menunjukkan arti kedewasaan dan kematangan (al-kâmilah).
Lain halnya dengan kata al-dzakar dan al-untsâ yang hanya
menunjukkan jenis kelamin secara biologis, tanpa dikaitkan
faktor kedewasaan atau kematangan yang bersangkutan.
Atas dasar itu, kata imra’ah dalam al-Qur’ân terulang
sebanyak 13 kali dan selalu diartikan dengan istri (al-zawjah),
seperti istri Fir‘aun (imra’ah Fir‘awn) (Q.S. al-Qashash [28]:
9); istri ‘Imrân (imra’ah ‘Imrân) (Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 35); istri
Nûh (imra’ah Nûh) (Q.S. al-Tahrîm [66]: 10); dan istri Lûth
(imra’ah Lûth) (Q.S. al-Tahrîm [66]: 10).
Dapat dipahami bahwa kata al-rajul tidak identik dengan
kata al-dzakar. Semua kata al-rajul termasuk kategori aldzakar, tetapi tidak semua kata al-dzakar termasuk kategori
al-rajul. Demikian halnya dengan kata al-mar’ah/al-imra’ah
atau al-nisâ’ tidak identik dengan kata al-untsâ. Semua kata
al-mar’ah/al-imra’ah atau al-nisâ’ termasuk kategori al-untsâ,
tetapi tidak semua al-untsâ termasuk kata kategori al-mar’ah/
al-imra’ah. Seorang laki-laki disebut al-rajul atau perempuan
disebut al-mar’ah/al-imra’ah atau al-nisâ’ ketika memenuhi
kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti berumur dewasa,
telah berumah tangga atau telah mempunyai peran tertentu
dalam masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa ayat al-Qur’ân yang menggunakan kata al-dzakar dan al-untsâ yang mengacu pada
faktor biologis lebih mudah dipahami karena identitas
biologis laki-laki dan perempuan mempunyai ciri-ciri universal,
sedangkan ayat al-Qur’ân yang menggunakan kata al-rajul
atau al-mar’ah/al-imra’ah atau al-nisâ’ memerlukan pemahaman lebih kontekstual karena identitas gender banyak dipengaruhi oleh faktor budaya di mana setiap masyarakat
mempunyai karakteristik masing-masing.
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Penutup
Sejumlah term yang telah diuraikan dalam tulisan ini
mengukuhkan luas dan dalamnya makna yang dikandung
al-Qur’ân. Perspektif baru akan terlahir jika setiap term dalam
al-Qur’ân dipahami maknanya secara mendalam. Hal tersebut
menjadi sebuah keharusan mengingat pemaknaan sebuah
term al-Qur’ân biasanya terhalang oleh minimnya kosakata
padanannya dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia.
Sejumlah konsep yang dipahami mainstream selama ini
dapat berkembang jika sejumlah term tertentu dalam alQur’ân digali lagi pemaknaannya.[]
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ANTARA NAHWU
DAN BALÂGHAH:
Kajian atas Q.S. al-Baqarah [2]: 217 1
Mustansir Mir

This writing talks about war in sacred months (al-shahr al-harâm) and in the masjid
al- harâm by grammatically scrutinizing Q.S. al-Baqarah [2]: 217. Mir shows how to
apply grammar in a short complex text like this verse. The misunderstanding of the
use of a preposition (wâw/and) in the verse leads readers to different opinions from
both classic and modern mufassirs. After showing the weakness of grammar in
examining this verse, Mir also demonstrates the right time to use balâghah, rather
than nahw to extract the understanding of this verse.

Q

S. al-Baqarah [2]: 217 mengangkat masalah yang
pernah dikaji oleh ulama. Persoalannya berkaitan
dengan frasa “wa al-masjid al-harâm” dalam ayat

itu. Sebagaimana pendapat Ibn Hayyân, “wa qad khabatha
al-mu‘ribûn fî i‘râb wa al-masjid al-harâm” (para ahli i‘râb
keliru dalam meng-i‘râb frasa wa al-masjid al-harâm). 2 Rudi

1

Diindonesiakan oleh Faried F. Saenong dari Mustansir Mir, “Between
Grammar and Balagha: a Look at Qur’ân 2:217" Islamic Studies 29:3, 1990,
h. 277-285.
2

Abû ‘Abd Allâh Muhammad b. Yûsuf Abû Hayyân, al-Nahr al-Mâdd
min al-Bahr, dalam hâmisy (cetak pinggir) Abû Hayyân, al-Bahr al-Muhîth,
8 vols., (Riyadh: Maktabât wa Mathâbi‘ al-Nasyr al-Hadîtsah, 1389?/
1969?), 2:146.
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Paret menyebut ayat ini “rough” (kasar/buruk), 3 dan, walaupun
ia tidak menjelaskan di mana letak kekasarannya, ia mungkin
memikirkan persoalan di atas, serta upaya para penulis
sebelumnya dalam mengkaji masalah ini. Dalam tulisan
ini, kami akan menjelaskan: pertama, kegagalan penjelasan
tradisional tentang persoalan ini; dan kedua, penjelasan
yang lebih memuaskan atas persoalan ini sudah ada. Dalam
hal ini, muncul anggapan bahwa pendekatan tradisional
atas persoalan di atas menunjukkan kelemahan pendekatan
tradisional atas tafsir al-Qur’ân.

Solusi Klasik
Persoalan dalam frasa muncul pada bagian awal ayat.
Untuk tujuan kemudahan rujukan, kami akan membagi
bagian-bagian itu dalam beberapa unit:
A. “yas’alûnak ‘an al-syahr al-harâm qitâlin fî-hi”;
B. “qul qitâl fî-hi kabîr”;
C. “wa shadd ‘an sabîl Allâh”;
D. “wa kufr bi-hi;
E. “wa al-masjid al-harâm”;
F. “wa ikhrâj ahli-hi min-hu”; dan
G. “akbar ‘inda Allâh.”
Persoalannya adalah apa posisi/harakat akhir kata “almasjid” pada unit E di atas sebagaimana frasa sebelumnya
karena unit E itu didahului oleh kata sambung “wa”? Kita
akan memulai dengan me-review beberapa penjelasan yang
diberikan oleh ulama klasik. 4

3
Rudi Paret, “The Qur’ân - I,” dalam A.F.L. Beeston et al. (eds.),
Arabic Literature to the End of the Umayyad Period, (Cambridge, England:
Cambridge University Press, 1983), h. 205.
4
Penting dicatat, ayat ini juga mengangkat sejumlah persoalan lain.
Meski tidak berhubungan dengan kajian dalam tulisan ini, beberapa
persoalan itu juga akan disebutkan dan dikaji secara singkat di bagian
akhir tulisan ini.
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Al-Thabarî misalnya menyelesaikan persoalan ini dengan
menambahkan preposisi ‘an (dari) sebelum al-masjid alharâm, dan menakwilkannya dengan “wa shadd ‘an sabîl
Allâh wa kufr bi-hi wa ‘an al-masjid al-harâm wa ikhrâj ahli
al-masjid al-harâm . . . akbar ‘inda Allâh min al-qitâl fî alsyahr al-harâm”. 5 Sebagaimana modelnya yang sederhana,
penjelasan ini memunculkan persoalan lain yang oleh alThabarî tidak dibahas atau disinggung. Penjelasan itu
menjadikan ‘an al-masjid al-harâm sebagai shilah kata shadd
yang berbentuk mashdar (verbal noun seperti dalam unit
C), sedangkan ‘an sabîl Allâh menjadi mawshûl-nya, disertai
dengan wa kufrun bi-hi yang ditempatkan di antara kedua
frasa itu. Namun, penjelasan ini bertentangan dengan aturan
tata bahasa, yaitu bahwa tidak ada yang dapat ditempatkan
antara shilah dan mawshûl-nya. Dapat juga dipertanyakan,
mengapa dalam konstruksi al-Qur’ân itu sendiri, frasa almasjid al-harâm ditempatkan setelah wa kufr bi-hi, bukan
mendahuluinya, mengingat jika frasa al-masjid al-harâm
mendahului wa kufr bi-hi, maka ayat itu tidak akan mengandung masalah?
Seakan-akan merasakan keberatan yang dapat diajukan
pada penjelasan al-Thabarî, al-Zamakhsyarî menukar tempat
unit D dengan E dalam parafrasanya, “. . . ya‘nî, wa kabâ’ir
quraysy min shaddi-him ‘an sabîl Allâh wa ‘an al-masjid
al-harâm wa kufri-him bi Allâh wa ikhrâj ahl al-masjid alharâm . . . 6 Namun, ini bukan solusi baru, karena urutan
frasa/unit tetap tidak terjelaskan, sebagaimana dalam alThabarî.

5

Abû Ja‘far Muhammad b. Jarîr al-Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wil
Ây al-Qur’ân, (Kairo: 1373/1954), 1:347.
6
Abû al-Qâsim Mahmûd b. ‘Umar al-Zamakhsharî, al-Kasysyâf ‘an
Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.),
1:131.
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Al-Farrâ’ berpendapat bahwa unit E (wa al-masjid alharâm) meng-‘athaf pada al-syahr al-harâm di unit A. Dalam
bahasa yang lain, pertanyaan yang diajukan adalah tentang
bulan suci (al-syahr al-harâm) sekaligus tentang masjid
suci (al-masjid al-harâm) itu. Karenanya, urutan B-D dapat
dijelaskan dengan salah satu dari dua penjelasan: (i) qitâl
fî-hi dalam unit B merupakan mubtada’, sedangkan khabarnya adalah kabîr (di unit B), serta unit C dan D. 7 Dengan
kata lain, berperang selama bulan-bulan suci itu tidak hanya
menjadi dosa besar, tetapi juga sama dengan shadd ‘an
sabîl Allâh (menghalangi orang dari jalan Allah) serta kufr
bi-hi (kufur kepada-Nya). 8 (ii) qitâl fî-hi kabîr (unit B) merupakan
kalimat sempurna yang sekaligus mengandung mubtada’
dan khabar. Akumulasi (jumlah) frasa wa shadd ‘an sabîl
Allâh serta kufr bi-hi adalah mubtada’; khabar-nya dihilangkan (makhdzûf) karena konteksnya menunjuk kata kabîr
juga. Dengan kata lain: qitâl fî-hi kabîr, wa shadd ‘an sabîl
Allâh kabîr, wa kufr bi-hi kabîr. 9
Penjelasan al-Farrâ’ tentang sintaks dalam ayat ini
mengandung beberapa persoalan. Pertama, bacaan biasa
atas ayat itu menunjukkan bahwa persoalan yang ditanyakan
adalah tentang berperang di bulan-bulan haram, bukan
tentang berperang di al-Masjid al-Harâm. Kedua, tentang
penjelasan pertama (i) di atas, berperang pada bulan-bulan
suci sama dengan kufur terhadap Allah yang tentu saja

7
Atau, ketiganya (kabîr, C dan D) menjadi kabar ba‘d khabar. Fakhr
al-Dîn Abû ‘Abd Allâh b. ‘Umar al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr, (Kairo: 1353t381/1934- 1962), 6:34.
8
Sebagaimana F dan G, kata-kata ini membentuk kalimat baru; F
menjadi mubtada’ dan G adalah khabar. Kata ganti hu dalam min-hu (unit
F) dalam hal ini merujuk pada qitâl fî-hi (unit B).
9
Fakhr al-Dîn Abû ‘Abd Allâh b. ‘Umar al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr, 6:34.
Sebagaimana F dan G, kata-kata ini membentuk kalimat baru (lihat catatan
sebelumnya), tetapi dalam kasus ini, kata ganti hu dalam min-hu merujuk
pada akumulasi (jumlah) qitâl fî-hi (dalam unit B), unit C dan D.
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tidak boleh. Ketiga, tentang penjelasan kedua (ii) di atas,
jelas bahwa mengusir umat Islam dari al-Masjid al-Harâm
merupakan dosa yang lebih besar dari kufur kepada Allah,
sebuah kesimpulan yang tidak dapat diterima.
Sementara itu, al-Râzî melanjutkan upaya al-Farrâ’ dengan
membuat tiga poin. Pertama, dapat dipahami bahwa umat
juga bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang berperang di al-Masjid al-Harâm. Berperang di al-Masjid al-Harâm
dianggap sama kejinya dengan berperang di bulan-bulan
suci, sehingga pertanyaan itu cocok untuk kedua hal itu.
Kedua, jika, sebagaimana dalam (i), berperang selama bulan
suci sama dengan kufur terhadap Allah, maka ini dapat
dipahami, karena kata qitâl dalam qul qitâl fî-hi kabîr yang
berbentuk nakirah berbeda dengan kata qitâl yang juga
berbentuk nakirah dalam bagian sebelumnya yas’alûnak
‘an al-syahr al-harâm qitâl fî-hi. 10 Begitu pula, dapat juga
dipahami, setidaknya satu jenis qitâl yang bertujuan menghancurkan Islam sama dengan kufur. Ketiga, jika, sebagaimana
dalam (ii) mengusir umat Islam dari al-Masjid al-Harâm adalah
dosa yang lebih besar dari kufur kepada Allah, maka makna
yang benar adalah, bahwa mengusir Nabi saw. dan para
Sahabat dari Ka‘bah, tidak hanya sama dengan kufur—karena
hanya kekufuran yang yang dapat memotivasi melakukan
hal ini—tetapi juga sama dengan penyiksaan yang tidak
beralasan. Kedua perbuatan (kufur dan penyiksaan) ini tentu
saja lebih besar dari satu perbuatan kekufuran. 11
Dengan menunjukkan kecerdasan tingginya dalam
merespons keberatan yang diajukan kepada penafsiran alFarrâ’, al-Râzî tidak menghilangkan sintaks al-Qur’ân itu

10

Alasannya, sebagaimana yang ada dalam ayat itu, kata qitâl dalam
bagian kedua (qul qitâl fî-hi kabîr) semestinya berbentuk ma‘rifah. Lebih
jelasnya, lihat Fakhr al-Dîn Abû ‘Abd Allâh b. ‘Umar al-Râzî, al-Tafsîr alKabîr, 6:32-3.
11

Fakhr al-Dîn Abû ‘Abd Allâh b. ‘Umar al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr, 3:35.
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sendiri. Dengan menjadikan unit E sebagai ma‘thûf kepada
al-syahr al-harâm dalam unit A, ayat itu semakin menjadi
memiliki struktur yang sangat kompleks. Upaya al-Râzî yang
menjadikan berperang di bulan-bulan suci sama dengan
kufur kepada Allah, atau penjelasannya yang menyatakan
bahwa dua perbuatan (kufur dan penyiksaan) itu lebih parah
dari satu perbuatan kufur, merupakan sulap dan tidak menjadi
sulap yang berkelas.
Mufasir klasik lainnya, Abû Hayyân lebih suka menjadikan al-masjid al-harâm sebagai ma‘thûf atas kata ganti dalam
bi-hi. 12 Keberatan yang diajukan oleh para ahli tata bahasa
mazhab Basrah, bahwa ‘athf terhadap dhamîr majrûr lebih
pas, maka preposisi itu mesti—sebagaimana aturannya—
diulang dengan ma‘thûf-nya (yaitu, strukturnya mesti diulang
menjadi wa bi al-masjid al-harâm), ditolak oleh Abû Hayyân
berdasarkan sejumlah ilustrasi dalam al-Qur’ân serta puisipuisi Arab klasik. 13 Tetapi, tetap ada persoalan, bahwa
“kekufuran di al-Masjid al-Harâm” hanya akan memiliki makna
kecil, 14 dan itu terpaksa menyusuri penafsiran yang berlikuliku untuk menjadikannya lebih bermakna.
Tidak ada satu dari empat mufasir (al-Thabarî, alZamakhsyarî, al-Farrâ’, dan Abû Hayyân) yang disebutkan
di atas, yang menawarkan penjelasan yang sangat memuaskan atas persoalan yang diangkat dalam Q.S. al-Baqarah
[2]: 217 itu. 15 Penafsiran al-Thabarî dan al-Zamakhsyarî dapat

12
Abû Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, 2:148. Abû Hayyân tidak hanya
lebih menyukai konstruksi ini, tetapi juga menganggapnya sebagai satusatunya pilihan, meski satu-satunya alasan yang ia ajukan adalah
pernyataan subjektif: li-anna washf al-kalâm wa fashâhah al-tarkîb
taqtadhî dzâlik (ibid).
13

Abû Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, 2:147-48.

14

Syihâb al-Dîn al-Sayyid Muhammad al-Âlûsî, Rûh al-Ma‘ânî, (Beirut,
n.d.), 2:109.
15
Banyak ulama yang menerima salah satu atau penjelasan lain yang
berikan oleh para mufasir ini.
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dipahami, tetapi mereka tidak peduli dengan susunan frasaunit dalam ayat itu. Penjelasan al-Farrâ’ berhubungan dengan
kefasihan al-Qur’ân. Meminjam kata-kata Abû Hayyân,
mutakallaf jiddan wa yab‘ud ‘an-hû nazhm al-Qur’ân wa
al-tarkîb al-fashîh, dan al-Râzî lebih lanjut membela Abû
Hayyân. Penjelasan Abû Hayyân yang mengharuskan kita
merubah frasa itu menjadi wa bi al-masjid al-harâm (dan
kekufuran dalam al-Masjid al-Harâm) adalah tidak kurang
mutakallaf. Dari semua penafsiran ini, penjelasan alZamakhsyarî mungkin paling tepat—jika al-Qur’ân benarbenar menggunakan susunan frasa yang diusulkan alZamakhsyarî. Adakah penjelasan lain yang mungkin?

Solusi Alternatif
Jadi, persoalan sebenarnya adalah bukan baris akhir
kata al-masjid dalam unit E, tetapi pada frasa unit D (wa
kufr bi-hi), karena bagaimanapun orang menjelaskan baris
akhir unit E, orang masih harus menjelaskan posisi unit D
dalam ayat itu. Karenanya, yang penting adalah menjelaskan mengapa unit D diletakkan antara unit C dan E. Apakah
unit D itu hanya sebuah intrusi atau pengacuan? Sepertinya, unit D bukan intrusi, dan penempatannya yang aneh
dalam ayat itu cukup signifikan. Sebuah observasi umum
yang singkat akan dipaparkan sebelum menjelaskan fenomena itu.
Penafsiran atas Q.S. al-Baqarah [2]: 217 itu menunjukkan, ulama klasik secara esensial menganggap persoalan
tentang hubungan unit A dan B-G sebagai persoalan tata
bahasa, di mana persoalan balâghah berada. Mereka terfokus
pada menjelaskan hubungan sintaktik yang benar antara
berbagai frasa dalam ayat itu—mereka mencoba mengidentifikasi berbagai anteseden (kata atau bagian kalimat
yang mendahului kata pengganti), istilah ma‘thûf dan ma‘thûf
‘alay—hi, dan sebagainya—tetapi ini tidak pas untuk mempertanyakan apakah konstruksi yang tidak biasa itu dimaksudkan untuk menggarisbawahi sebuah poin yang
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sederhana. Konstruksi yang lebih dapat diterima secara
tata bahasa tidak dapat menggarisbawahi suatu poin. 16
Dalam paragraf-paragraf berikut akan ada penjelasan tentang
peran unit D dalam ayat itu dengan mengajukan empat
penjelasan. 17
Pertama, Unit D (wa kufr bi-hi) sama dengan unit C, E,
dan F dalam konteks hubungan sebab-akibat. Thus, ayat
itu mengatakan bahwa perbuatan shadd ‘an sabîl Allâh
(mencegah manusia dari jalan Allah), wa al-masjid al-harâm
(mencegah mereka memasukkan al-Masjid al-Harâm), dan
wa ikhrâj ahli-hi min-hu (mengusir penduduknya), 18 hanya
dapat dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah.
Kata kufr, meski dapat berarti kekufuran dalam konteks
sekarang yang berlawanan dengan iman dalam Islam,
memiliki makna yang sangat umum, juga bermakna tidak

16
Kita sudah jelaskan di atas persoalan pemisahan shilah dari
mawshûl-nya: ulama yang menganggap unit E ditentukan oleh preposisi
‘an di unit C, harus menjelaskan mengapa unit D menjembatani C dan E.
Penulis klasik memang mengajukan hal ini, tetapi solusi mereka justru
menciptakan keadaan gramatikal yang lebih rumit. Karenanya, beberapa
penjelasan telah diberikan untuk menjelaskan huruf wâw antara shadd
‘an sabîl Allâh dan kufr bi-hi untuk menyatukan keduanya. Karenanya,
opini bahwa unit adalah intrusi dapat dihindari. Huruf wâw itu, misalnya,
dapat dianggap sebagai wâw li al-tafsîr. Al-Râzî menjelaskan, “anna alshadd ‘an sabîl Allâh wa al-kufr bi-hi ka al-syay’ al-wâhid fî al-ma‘nâ
fa-ka-anna-hu lâ fashl”. Lihat Fakhr al-Dîn al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr,
6: 34. Juga diusulkan, bahwa meskipun unit D itu semestinya setelah unit
E, unit D ditempatkan sebelum unit E karena ada makna penting di dalamnya
(li-fath al-‘inâyah). Persoalan pada penjelasan pertama karena penjelasan
itu hanya untuk menyenangkan. Selain itu, hanya unit C dan D mesti identik?
Mengapa bukan unit E dan F? Persoalan pada penjelasan kedua karena
penjelasan itu tidak tegas dan kehilangan substansi. Dalam konteks
terakhir ini, apa yang dicakup dalam fath al-‘inâyah itu? Lebih khusus
lagi, mengapa unit D mesti diletakkan di antara unit C dan E?
17
Dalam membuat poin-poin ini, saya akan banyak memerhatikan
unit B (yang merupakan jawaban awal dan singkat atas pertanyaan dalam
unit A), dan unit G (yang merupakan khabar atas unit B-F).
18
Kata ahl dalam ayat ini digunakan untuk dua makna: (i) penduduk;
dan (ii) mereka yang memiliki Ka‘bah atau mereka yang berhak mengklaim
memilikinya.
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adanya iman kepada Allah. Karenanya, ayat ini menjelaskan
bahwa takut kepada Allah di semua tingkatannya, dan iman
kepada Allah yang murni di semua tingkatannya, akan mampu
mencegah manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang
disebutkan di atas. Ayat itu bahkan menegaskan bahwa kaum
Quraisy dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu, membuktikan tidak adanya iman dalam diri mereka sama sekali,
atau tidak adanya makna iman mereka kepada Allah. Bahwa
D menyebabkan ketiga perbuatan (C, E, dan F) itu, hubungan
sebab-akibat ditegaskan secara jelas dalam kasus unit C
dan E, dan secara implisit dalam kasus F, oleh beberapa
ayat lain dalam al-Qur’ân. Misalnya, Q.S. al-Anfâl [8]: 36
mengatakan, “inna al-ladzîna kafarû yunfiqu amwâla-hum
li-yashuddû ‘an sabîl Allâh” (mereka yang tidak beriman
menghabiskan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan
Allah). Q.S. al-Fath [48]: 25 mengatakan, “hum alladzîna
kafarû wa shaddû-kum ‘an al-masjid al-harâm” (mereka yang
kufur dan melarang kamu ke al-Masjid al-Harâm). Sementara
itu, Q.S. al-Mâ’idah [5]: 2 yang menyinggung orang-orang
yang beriman—yaitu orang-orang yang tidak kufur—menjelaskan, “yâ ayyu-hâ alladzîna âmanû… lâ yajrimannakum syana’ân qawm ‘an shaddû-kum ‘an al-masjid al-harâm”,
bahwa keimanan mencegah mereka melarang musuh mereka
memasuki atau mengunjungi Ka‘bah. 19 Thus, unit D merupakan frasa kunci dalam ayat itu.
Kedua, unit D merupakan parentetik (sisipan sambil
lalu) yang berarti bahwa ayat itu secara esensial mesti tetap
terbaca (lengkap) seakan-akan unit D tidak ada. Jika kita
membuang unit D untuk sementara, ayat itu tetap tidak
memunculkan masalah. Sebaliknya, menghilangkan preposisi
‘an sebelum frasa al-masjid al-harâm menjadi sangat
bermakna, karena itu akan menyiratkan bahwa melarang

19
Lihat juga Q.S. al-Nisâ’ [4]: 167; al-Anfâl [8]: 34, 36; al-Nahl [16]:
88; al-Hajj [22]: 25; Muhammad [47]: 1, 32, & 34.
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manusia mengunjungi al-Masjid al-Harâm (unit E) sangat erat
hubungannya dengan melarang manusia dari jalan Allah (unit
C). Atau dengan bahasa lain, perbuatan unit C merupakan
turunan langsung dari perbuatan unit E, yaitu bahwa preposisi
yang sama yang menghukumi frasa sabîl Allâh dianggap
masih bekerja dan karenanya juga menghukumi frasa almasjid al-harâm.
Ketiga, melihat hubungan intim antara unit C dan E
sama dengan melihat signifikansi interposisi atau penempatan unit D di antara unit C dan E. Dengan pertamatama menciptakan hubungan erat antara unit C dan E, dan
kemudian langsung memisahkan hubungan itu dengan
menempatkan unit D di tengah, maka al-Qur’ân sebenarnya
menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna jika konstruksi ‘biasa’ digunakan. Ini menciptakan momen psikologis
yang benar untuk memfokuskan perhatian pembaca pada
sebab awal ketiga perbuatan kriminal (unit C, E, dan F)
yang disebutkan dalam ayat itu.
Keempat, interposisi unit D tidak hanya terjustifikasi
secara psikologis, tetapi juga dengan perspektif lain.
Berbeda dengan ayat lain yang dikutip di atas, di mana
sebab (kekufuran) disebutkan pertama, dan akibatnya
(melarang manusia dari jalan Allah dan seterusnya) disebutkan kemudian, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 217 ini,
sebab disisipkan di antara beberapa akibat. Susunan tidak
biasa ini disebabkan oleh fakta bahwa dari semua ayat
yang berhubungan dengan tema ini dalam al-Qur’ân, Q.S.
al-Baqarah [2]: 217 ini merupakan satu-satunya yang satirik
(menyindir). “Ya”, kata ayat itu sambil menunjuk kaum
Quraisy, “jika kamu ingin tahu mengapa kamu melakukan
perbuatan terlarang itu, inilah jawabannya, karena kamu
tidak beriman kepada Allah!” Kita bisa memahaminya dengan susunan berikut sebagaimana yang ditulis dalam tanda
kurung dan pungtuasi dengan tanda seru yang jelas sekali,
sebagai berikut:
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“Mereka bertanya kepadamu tentang perang selama bulan Harâm.
Katakan: berperang di bulan-bulan Haram adalah dosa besar.
Tetapi melarang orang lain dari jalan Allah (dan kufur kepadanya!)
dan al-Masjid al-Harâm dan mengusir penduduknya dari Mekkah
merupakan dosa yang jauh lebih besar di sisi Allah.”

Dari semua penjelasan ini terlihat bahwa penempatan
unit D di antara unit C dan E tidak lagi mengejutkan atau
mengacaukan. Unit D tidak hanya tampak ditempatkan
secara tepat, tetapi susunan lainnya antara frasa dan unit
dalam ayat ini—apakah itu (dengan berbagai pronomina
dan penyesuaian lainnya)—susunan B-D-C-E-F, atau B-C-EF-D, atau B-C-E-D-F akan gagal menggarisbawahi secara
efektif pentingnya sebab awal (yaitu kekufuran) semua
perbuatan yang dicela dalam ayat ini, dan juga akan gagal
membawa kekuatan sindiran yang dimaksud.

Catatan Akhir
Dalam paragraf pembuka, kelemahan umum pendekatan klasik atas tafsir al-Qur’ân telah dikemukakan.
Kelemahan itu juga diisyaratkan pada bagian “Solusi Alternatif”. Berikut ini beberapa catatan lain.
Pendekatan gramatikal memang sangat tampak dalam
penafsiran klasik atas al-Qur’ân. Pengetahuan tata bahasa
Arab tentu sangat esensial untuk menafsirkan al-Qur’ân
dan sintaks-sintaksnya. Ketidakmampuan mengikuti kajian
tentang isu-isu gramatikal al-Qur’ân dalam karya-karya klasik
sangat berisiko. Tetapi, dalam membaca karya-karya itu,
misalnya al-Bahr al-Muhîth karya Abû Hayyân, seseorang
mungkin merasakan, bahwa kategori-kategori gramatikal
telah final. 20 Saya telah mencoba menunjukkan, dengan

20

Tentu saja, para penulis klasik tidak meninggalkan balâghah dalam
menafsirkan al-Qur’ân. Tentu saja ini sangat jauh. Ini adalah pekerjaan
awal yang terlalu berlebihan dengan tata bahasa yang ingin saya perhatikan.
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merujuk pada satu ayat dan karenanya hanya dalam skala
yang sangat kecil, bahwa tata bahasa memiliki keterbatasan, dan bahwa ada situasi di mana pertimbangan
balâghah boleh jadi melebihi tata bahasa dan memberikan
kekuatan dalam wacana itu. Lebih khusus lagi, tidak mudah
memutuskan kapan tepatnya balâghah melebihi tata
bahasa. Namun secara umum, meninggalkan aturan-aturan
normatif tata bahasa dapat menunjukkan seseorang untuk
beralih ke balâghah. “This is the most unkindest cut of
all,” kata Julis Caesar dalam drama Shakespeare tentang
manusia.

Meski

penggunaan

dua

bentuk

superlative

diketahui atau tidak diketahui di masa Shakespeare, ucapan
Caesar dalam konteks khusus ketika diucapkan, memiliki
kekuatan dan logika sendiri. Bahkan, jika Shakespeare
ditulis saat ini, tampaknya orang akan berharap Caesar
menggunakan bentuk superlative tunggal yang benar
secara gramatikal. Persoalan yang dapat diajukan yang
berhubungan dengan wa kufr bi-hi dalam Q.S. al-Baqarah
[2]: 217 adalah: apakah posisi unit D dalam konstruksi
ayat itu membawa signifikansi tertentu, dan apakah
signifikansi itu akan hilang jika unit D ditempatkan berbeda? Jawaban atas pertanyaan ini adalah “ya”.[]
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PENGARUH “METODE
PISAH-SAMBUNG” & TAKRÎR
TERHADAP KELANCARAN
HAFALAN AL-QUR’ÂN
Darwis Hude
The research aims at identifying effectivity of the combined separated-linked method
and takrîr method in the quality of memorizing the Qur’ân. Capability to
organize the memory of the Qur’ân, from data entry and information to encoding,
storaging, to retrieval in the same way and exactly the same as original text,
is a way that has to be maintained and tricked in any way. This research uses the
method of quasi-experimental with factorial design of two times two.
The result shows that the combined separated-linked method and takrîr method
in the quality of memorizing the Qur’ân is absolutely helpful at the
fluentness and long-lastness of the Qur’ân in heart.

Pendahuluan

M

enghafal al-Qur’ân merupakan tradisi yang berlanjut
sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.
hingga saat ini. Pada masa Nabi saw., hafalan

menjadi andalan utama dalam menukilkan ayat-ayat al-Qur’ân.
Di berbagai pusat studi Islam dewasa ini, selalu dan masih
banyak ditemukan orang menghafal al-Qur’ân dengan tekun.
Setelah dikodifikasi ke dalam mushaf pada masa Khalifah
‘Utsman, tulisan kemudian menjadi rujukan tambahan.
Menghafal al-Qur’ân tentu tidak mudah, karena selain
jumlah materi yang harus dihafalkan cukup banyak (lebih
dari 6000 ayat), seorang hâfizh atau penghafal al-Qur’ân
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juga harus menghafal persis dengan teks aslinya. Artinya,
hafalan itu harus berurut dari awal hingga akhir (nonelaborative rehearsal). Hafalan itu tentu saja tidak bisa
dikelola di dalam memori lalu diungkapkan dengan redaksi
berbeda. Belum lagi masalah kesamaan dan kemiripan
sejumlah ayat tertentu di berbagai tempat berbeda. Ada
sejumlah ayat yang berulang pada surah yang sama ataupun
berbeda. Demikian juga sejumlah ayat yang mirip, misalnya
pangkal ayat berbeda tetapi ujungnya sama ataupun
sebaliknya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan
kesalahan dalam menyambung ayat berikutnya, sehingga
diperlukan berbagai cara dan metode untuk menghindari
kesalahan. Persoalan lain yang sering mengganggu kelancaran hafalan adalah sulitnya mengingat permulaan ayat
di setiap awal halaman mushaf al-Qur’ân sebagai akibat
dari interval hafalan yang lazim dilakukan halaman per
halaman setiap hari (dengan menggunakan mushaf al-Qur’ân
khusus bagi para penghafal, yaitu yang dikenal dengan
istilah “Mushaf al-Qur’ân Bahriyah” atau “al-Qur’ân Pojok”).
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menghafal alQur’ân sungguh sangat banyak. Beberapa di antaranya
adalah faktor usia, inteligensi, memori, minat dan motivasi,
lingkungan, kemampuan konsentrasi, kemampuan memahami makna yang dihafal, metodologi yang digunakan,
sampai pada penggunaan satu model mushaf.

Kajian Kepustakaan
Al-Qur’ân pada umumnya didefinisikan sebagai firman
Allah SWT. yang berkategori mukjizat, yang disampaikan
kepada Nabi dan Rasul terakhir yaitu Muhammad saw.,
melalui Jibril as., yang tertulis dalam mushaf, yang dinukilkan
dari generasi ke generasi secara mutawâtir, yang membacanya dinilai ibadah, yang diawali dengan surah al-Fâtihah
dan diakhiri dengan surah al-Nâs. 1 Ungkapan “al-muta‘abbad
1

Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut:
Dâr al-Irsyâd, 1970), h. 10.
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bi-tilâwatih” (membacanya merupakan ibadah) menjadi salah
satu pemicu bagi kaum Muslimin untuk menghafal al-Qur’ân
dengan cermat dan lancar. Proses pewahyuannya dari Jibril
kepada Nabi Muhammad, lalu penyampaiannya kepada dan
di kalangan para sahabat menggunakan media hafalan.
Tulisan yang ada saat itu hanyalah sebagai dokumentasi
belaka, bukan rujukan primer. Al-Shâlih menulis “annal i‘timâd
fî naql al-Qur’ân ‘alâ hifzh al-qulûb wa al-shudûr, lâ ‘alâ
khathth al-mashâhif wa al-kutub, …” (Yang menjadi pegangan
dalam menukilkan al-Qur’ân adalah hafalan yang ada di dada
[memori] dan bukan pada tulisan dalam mushaf). 2 Tidak
mengherankan jika jumlah “penghafal al-Qur’ân pada masa
Rasulullah saw. sangat banyak dan sulit dihitung.…”. 3
Sejarah pewahyuan al-Qur’ân menunjukkan bahwa ayatayat disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. tidak
sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama kurun waktu 22
tahun lebih. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai upaya
peneguhan hati (fu’âd, memori) Nabi Muhammad saw.
dengan hafalan yang baik (Lihat Q.S. al-Furqân [25]: 32).
Urutan al-Qur’ân yang dibaca saat ini memang tidak persis
sama ketika pewahyuannya, namun telah dibagi-bagi
menjadi beberapa bagian (juz’, sûrah, hizb, pojok, dan lainlain) salah satunya adalah untuk memudahkan orang
menghafal bagian demi bagian. Sejak Rasulullah saw.
hingga hari ini ada orang atau sekelompok orang yang
senantiasa menghafal al-Qur’ân dengan gaya masing-masing
dan dalam waktu yang berbeda-beda bergantung pada
kemampuan setiap individu. Meskipun komputerisasi alQur’ân telah merambah kehidupan umat Muslim, namun
tetap saja banyak peminat hafalan al-Qur’ân.

2
Shubhî al-Shâlih, Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-‘Ilm
li al-Malâyîn, 1988), h. 68.
3

Dawud Aththar, Perspektif Baru Ilmu Al-Qur’an, Terj. Afif Muhammad
dan Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 155.
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Sekurang-kurangnya, ada empat alasan mengapa selalu
saja ada di antara umat Islam yang tertarik menghafal alQur’ân. Pertama, secara teologis diyakini bahwa setiap huruf
al-Qur’ân yang dibaca dijanjikan pahala multiganda (H.R.
Turmudzî dari Ibn Mas‘ûd). 4 Dengan cara menghafalnya
(membacanya berulang-ulang) akan lebih banyak lagi huruf/
ayat al-Qur’ân yang bisa dibaca tanpa bergantung pada
mushaf. Kedua, memanifestasikan pemeliharaan kemurnian
dan kelestarian al-Qur’ân sebagaimana dimaksud Q.S. alHijr [15]: 9. Ketiga, orang yang menghafal al-Qur’ân tergolong
umat Nabi Muhammad saw. yang berstatus mulia (H.R.
Turmudzî dari Ibn ‘Abbâs). 5 Keempat, ada pendapat ulama
yang menganggap bahwa menghafal al-Qur’ân itu wâjib
kifâ’î. 6 Bahkan, ada yang menyatakan statusnya wâjib ‘aynî
dengan mewajibkan pula orang tua memerintahkan anaknya
menghafal al-Qur’ân dari surah-surah mufashshal sejak
kukunya mulai tumbuh. 7
Tradisi menghafal al-Qur’ân mengharuskan talaqqî (tatap
muka) antara murid dan guru (instruktur). Murid memperdengarkan instruktur menyimak dan membetulkan jika ada
yang salah (setor hafalan). Hafalan diungkapkan dengan
cara mekanik atau serial recall, yaitu pengungkapan kembali
secara berurutan tanpa dielaborasi. Ada dua rangkaian yang
harus dilakukan, yaitu: tahfîzh dan takrîr. Tahfîzh adalah
menghafal sejumlah ayat yang belum dihafalkan sebelumnya untuk disetorkan kepada guru/instruktur. Umumnya satu

4
Muhy al-Dîn Abû Zakariyâ Yahyâ b. Syaraf al-Nawawî, Riyâdh alShâlihîn min Kalâm Sayyid al-Mursalîn, (Bandung: Al-Ma‘ârif, 1392H), h.
306.
5

Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr
al-Fikr, 1966), h. 38.
6
M uhammad Makkî Nashr, Nihâyah al-Qawl al-Mufîd, (Kairo:
Mushthafâ al-Bâb al-Halabî, 1349H), h. 247.
7
Muhammad Ismâ‘îl Ibrâhîm, al-Qur’ân wa I‘jâzu-hu al-‘Ilmî, (Kairo:
Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1397H), h. 5.
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atau dua halaman (al-Qur’ân Pojok) per hari. Sementara itu,
takrîr adalah memperdengarkan kembali sejumlah hafalan
yang sudah pernah dihafal dan disetorkan sebelumnya agar
tetap lancar dan utuh seperti aslinya. Takrîr biasanya paling
sedikit setengah juz’ (10 halaman) bergantung pada jumlah
hafalan yang sudah disetorkan.
Menurut Fahmi, ada dua metode menghafal. Pertama,
tharîqah kulliyah (whole method, metode global), yaitu metode
menghafal seluruh materi atau sekelompok materi, sekaligus
diulang-ulang dari awal sampai akhir hingga dapat dihafalkan.
Kedua, tharîqah juz’iyah (part method, metode bagian), yaitu
menghafal materi bagian demi bagian sampai seluruhnya
dapat dihafalkan. Menurut Fahmi, metode juz’iyah lebik cocok
untuk anak-anak, sedangkan metode kulliyah lebih pas untuk
orang dewasa. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin baik menggunakan metode kulliyah. 8 Sejatinya, ada
satu metode lagi, yaitu metode kombinasi, lazim disebut
whole-part method. Dalam metode kombinasi ini, seorang
penghafal pertama-tama menghafal bagian-bagian yang
dirasakan sulit, kemudian diteruskan dengan menghafal
secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Pemenggalan
bagian-bagian juga harus tetap logis (alamiah). 9
Proses sebuah informasi dapat tersimpan di dalam
memori dan dapat diungkap kembali melewati tiga tahap,
yaitu encoding (memasukkan informasi), storage (menyimpan),
dan retrieval atau recall (mengingat atau memanggil kembali). 10
Tahapan itu sebagaimana digambarkan Good & Brophy adalah
“… input first enters a sensory register, then is processed in

8

Mushthafâ Fahmî, Sîkûlûjiyyah al-Ta‘allum, (Kairo: Dâr Mishr, t.th.),
h. 213.
9
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press,
1989), h. 46.
10
Rita L. Atkinson et.al. Pengantar Psikologi, Terj. Nurdjannah
Taufiq dan Rukmini Barhana, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 341.
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storage and potential retrieval”. Tahapan proses ini sering
juga

disebut

Three-Stage Information-Processing Model.

Tempat penyimpanannya mengalami dua tahap: short-term
memory (ingatan jangka pendek). Informasi masuk ke tempat
ini hanya transit sejenak lalu masuk ke perjalanan selanjutnya
atau hilang di tengah jalan. Tempat permanennya adalah longterm memory (memori jangka panjang) yang kapasitasnya
hampir tak terbatas. Bila sebuah informasi telah berada di
long-term memory, maka ia akan tetap ada di situ selamanya.
Lupa adalah ketidakmampuan menemukan kembali tempat
penyimpanannya secara persis. 11
Berdasarkan proses perjalanan informasi ini, ada kemungkinan kegagalan terjadi pada tiap tahap tersebut
sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan lupa. Menurut
Davidoff, penyebab utama lupa adalah pertama, kegagalan
dalam pemasukan atau penandaan informasi (encoding
failures). Kegagalan ini terjadi misalnya karena kurangnya
perhatian yang diberikan terhadap objek, atau rinciannya
belum diperlukan benar saat itu sehingga diabaikan begitu
saja. Kedua, kegagalan dalam penyimpanan (storage failures).
Davidoff mengumpamakan memori jangka panjang tak
ubahnya seperti surat kabar yang tersimpan lama dan dapat
mengalami kekaburan tulisan, perubahan warna, bahkan
menjadi lapuk, tetapi ia tetap di situ. Ketiga, kegagalan dalam
menemukan kembali (retrieval failures). Apa yang dimaksudkan ‘lupa’ dalam bahasa sehari-hari terjadi pada tahap ini,
tidak diketahui di mana arsipnya di dalam memori jangka
panjang. Jika ada ‘cue’ (isyarat pemancing) boleh jadi dapat
ditemukan atau diingat kembali. 12 Hanya Nabi Muhammad
saw. yang tidak pernah lupa dalam hal hafalan al-Qur’ân (Q.S.
al-A‘lâ [87]: 6)

11
Thomas L. Good dan Jere E. Brophy, Educational Psychology,
(Boston: Houghton Mifflin Company, 1990), Ed. 4, h. 213.
12
Linda L. Davidoff, Introduction to Psychology, (New York: McGrawHill Book Company, 1987), Ed. 3, h. 196.
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Berapa lama hafalan bisa bertahan untuk terus bisa
diingat (retensi) berdasarkan perjalanan waktu? Ebbinghaus,
salah seorang psikolog terkemuka telah mengkaji masalah
ini sejak abad ke-19, mengemukakan bahwa sehari pertama
setelah suatu materi dihafalkan akan hilang lebih dari 80%,
paling banyak drop pada jam-jam awal. Selanjutnya berkurang (lupa) secara perlahan. Penelitian yang dilakukan
oleh Ebbinghaus menggunakan huruf-huruf atau kata-kata
tak bermakna. 13
Atas dasar ini, pengaturan takrîr pada jam-jam awal
setelah dihafalkan sangat penting ketika potensi hafalan
hilang sangat besar dan drastis. Kombinasi metode “PisahSambung” dengan pengaturan takrîr diujicobakan melalui
quasi-eksperimen kepada para penghafal al-Qur’ân. Pengalaman menunjukkan bahwa hampir setiap awal pojok
atau awal surah yang dijadikan sebagai permulaan hafalan
setiap sesi menyebabkan potensi lupa sangat besar karena
tidak bersambung di dalam peta kognitif.

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis quasi-experimental
research karena adanya keterbatasan atau kesulitan dalam
melakukan manipulasi terhadap sejumlah variabel yang
terkait dengan penelitian. Suryabrata dan juga Isaac dan
Michael menunjuk ciri penelitian jenis ini ialah apabila secara
khas mengenai keadaan praktis, dan tidak mungkin mengontrol semua variabel yang relevan kecuali beberapa di
antaranya. 14

13
Mushthafâ Fahmî, Sîkûlûjiyyah al-Ta‘allum, h, 194. Lihat juga
Clifford T. Morgan et.al., Introduction to Psychology, (New York: McGrawHill Book Company, 1986), Ed. 7, h. 203. Lihat lagi Thomas L. Good dan
Jere E. Brophy, Educational Psychology, (Boston: Houghton Mifflin
Company, 1990), Ed. 4, h. 209-210.
14
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali
Press, 1991), h. 37. Lihat juga Stephen Isaac dan William B. Michael,
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode
Pisah-Sambung dan pengaturan takrîr yang mengacu pada
teori Hermann Ebbinghaus, sedangkan variabel terikatnya
adalah kelancaran hafalan al-Qur’ân dengan menggunakan
instrumen penilaian standar pada MHQ (Musabaqah Hifzhil
Qur’an) Nasional. 15 Sementara itu, variabel yang dikontrol
adalah faktor inteligensi (hanya subjek yang ber-IQ 90-109,
Skala CFIT); pemahaman bahasa Arab (hanya subjek yang
mempunyai nilai 60-70 pada tes masuk PTIQ); dan faktor
usia (18-22 tahun). Sejumlah pertanyaan lainnya melalui
angket pendahuluan juga dilakukan. Variabel yang sulit
dikontrol adalah kondisi pada saat menghafal; aktivitas pada
saat interval antara tahfîzh ke takrîr atau antara takrîr ke
takrîr; efek-efek psikologis lain yang turut berpengaruh pada
saat dilakukan manipulasi; dan selisih waktu pengetesan
hafalan antara subjek-subjek dalam bentuk verbal.
Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan
dengan cara Purposive Sampling yang didasarkan pada
kontrol varibel yang disebutkan. Ditentukan sebanyak 40
orang dibagi menjadi 4 kelompok dengan sistem random.
Sementara itu, dalam teknik pengolahan data, desain
eksperimen yang digunakan adalah Desain Faktorial 2 x 2
dengan melihat efek utama dan efek interaksi dari variabel
bebas terhadap variabel terikat melalui Analisis Varian SatuJalur (One-Way ANOVA). Pengujian tingkat kebermaknaannya
digunakan uji-t dan uji-F pada taraf keyakinan

= 0,05.

Untuk melihat kekuatan antarkelompok eksperimen dilakukan uji-Scheffe.

Handbook in Research and Evaluation, (San Diego: Edits Publishers, 1981),
Ed. 2, h. 54.
15
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an, Pedoman Musabaqah
Tilawah al-Qur’ân, (Jakarta: LPTQ Nasional, 1987).
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Introduksi, Hasil, dan Pembahasan
Metode Menghafal Pisah-Sambung (Tharîqah Waqf
tsumma Washl), sesuai namanya, merupakan metode
menghafal dengan melakukan dua hal. Pertama, waqf pada
ra’s al-âyah, dan kedua, washl dengan cara mundur
beberapa kata atau kalimat dari tempat berhenti untuk
menyambungkan dengan ayat atau kalimat yang baru akan
dihafalkan sekarang. Hal ini berlaku untuk penyambungan
halaman (pojok) antara halaman yang dihafalkan kemarin
dan pojok baru yang akan dihafalkan hari ini. Dengan metode
ini diharapkan persambungan antara materi hafalan satu
dan lainnya tetap utuh di dalam peta mental atau peta
kognitif (cognitive map).
Takrîr (pengulangan hafalan) merupakan hal penting
yang harus dilakukan secara kontinu oleh seorang penghafal
al-Qur’ân. Kiat yang ditengarai dapat memengaruhi kelancaran hafalan adalah melakukan pengulangan secara
teratur segera setelah materi dihafalkan dengan interval
tertentu. Semakin lama selang sebuah hafalan dilakukan,
semakin potensial dilupakan karena interferensi dengan
materi baru. Interval dalam penelitian ini adalah takrîr I selang
satu jam setelah suatu materi dihafalkan lancar (satu halaman
al-Qur’ân Pojok); takrîr II selang dua jam berikutnya; dan
takrîr III selang tiga jam berikutnya lagi (diikuti purna-uji I).
Kelancaran hafalan diukur dengan persambungan
bacaan ketika menghafalkan materi kembali tanpa kesalahan sedikit pun (persis dengan teks aslinya). Sementara
itu, instrumen pengujian hafalan (dengan bobot masingmasing dengan sistem nuqshân atau pengurangan, nilai
awal 100) mencakup tamâm al-qirâ’ah (keutuhan seluruh
hafalan) di mana satu halaman ekuivalen dengan 15 baris;
murâ’ât al-âyah (konsistensi ayat), di mana kesalahan yang
dihitung adalah nisyân (lupa selama 15 detik, tark al-âyah
(loncat ke ayat lain bukan sambungannya); sabq al-lisân
(kesalahan bacaan/hafalan) seperti tark al-hurûf/kalimah,
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ziyâdah al-hurûf/kalimah, atau tabdîl al-hurûf/kalimah; tabdîl
al-harakah (menukar harakat); dan tardîd al-kalimah (mengulang-ulang bacaan sampai tiga kali dan tetap tak bisa
melanjutkan).
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut:
Kelompok I (A1-B1), yaitu kelompok yang menggunakan
metode menghafal Pisah-Sambung dan dengan kombinasi pengaturan takrîr memperoleh nilai cukup tinggi
pada purna-uji pertama (harga tengah 99,350) dan purnauji kedua (89,200).
Kelompok II (A1-B2), menggunakan metode menghafal
Pisah-Sambung tanpa pengaturan takrîr (purna-uji
pertama: 94,750, purna-uji kedua: 85,300).
Kelompok III (A2-B1), kelompok yang tidak menggunakan metode menghafal Pisah-Sambung tetapi
dengan pengaturan takrîr (purna-uji pertama: 98,950,
purna-uji kedua: 77,200).
Kelompok IV, tanpa perlakuan (kelompok kontrol)
memperoleh skor harga tengah paling kecil pada
purna-uji kedua atau seminggu berselang (purna-uji
pertama: 93,550 dan purna-uji kedua: 73,850).

Melalui uji-t diketahui bahwa kebermaknaan (signifikansi)
secara statistik dengan taraf 0,05 antara yang menggunakan
metode Pisah-Sambung dan yang tidak hanya terjadi pada
purna-uji kedua, sedangkan pada purna-uji pertama tidak
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signifikan (0,620). Perbedaan antara kelompok yang menggunakan pengaturan takrîr dan yang tidak hanya signifikan
pada purna-uji pertama, sedangkan pada purna-uji kedua
tidak signifikan (0,930). Dengan uji-F diketahui bahwa
penggunaan metode Pisah-Sambung bermakna pada hafalan
jangka panjang atau purna-uji kedua (nisbah-F 14,4135 p
0,0013) dan dengan gabungan pengaturan takrîr (nisbahF 16,4009 p 0,0008).
Dari data ini dapat disimpulkan bahwa metode PisahSambung tidak seketika tampak hasilnya pada subjek yang
diteliti, namun dapat membantu ketahanan hafalan untuk
jangka panjang. Hasil pengaturan takrîr tampak dalam waktu
singkat, tetapi tidak signifikan untuk waktu panjang. Kombinasi antara keduanya menghasilkan capaian lebih baik
(kelancaran dan ketahanan) hafalan al-Qur’ân untuk jangka
pendek ataupun panjang.
Sebagai pembahasan, dua variabel yang ingin dilihat
pengaruhnya terhadap kelancaran hafalan al-Qur’ân, yaitu
metode menghafal Pisah-Sambung dan pengaturan takrîr,
ternyata hasilnya bervariasi. Variasi itu berkenaan dengan
rentang waktu: Pertama, untuk rentang waktu singkat (antara
pukul 07.00 saat selesai menghafal hingga pukul 13.00
saat purna-uji dilakukan). Kedua, rentang waktu lama
(seminggu setelah purna-uji pertama dilakukan).
Untuk rentang waktu lama, metode menghafal PisahSambung ternyata berpengaruh secara nyata terhadap
kelancaran hafalan al-Qur’ân. Dengan kata lain, penggunaan
metode menghafal ini dapat memperkuat hafalan subjek
yang dinyatakan melalui kelancaran penuturan hafalan itu
kembali. Akan tetapi, tidak terjadi perbedaan yang signifikan
antara yang menggunakan metode ini dengan yang tidak
menggunakannya untuk rentang waktu singkat. Sangat
boleh jadi bahwa ketidakbedaan secara statistikal ini
disebabkan oleh masih segarnya hafalan subjek dengan
selang waktu yang singkat itu, tidak bergantung pada ada
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atau tidak adanya metode. Artinya, untuk waktu singkat
(sekitar enam jam sesudah materi dihafalkan) tidak memberikan perbedaan yang bermakna antara subjek yang
menggunakan dan yang tidak menggunakan metode ini.
Pengaruh itu tetap ada hanya tidak bermakna dari segi
statistik (

94,750 yang menggunakan dan

93,550 yang

tidak menggunakannya). Perbedaan yang bermakna justru
terjadi pada saat hafalan mengendap seminggu (
untuk yang menggunakan dan

85,300

73,850 yang tidak meng-

gunakannya). Tampaknya, kekuatan metode ini terletak pada
urutan-urutan ayat yang berkesinambungan di dalam peta
mental untuk jangka waktu lama. Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan metode ini ada penambahan
ketahanan hafalan pada subjek.
Sementara itu, variabel pengaturan takrîr mempunyai
pengaruh yang bermakna terhadap kelancaran hafalan alQur’ân untuk rentang waktu yang singkat. Hal ini sangat
boleh jadi karena frekuensinya lebih sering, sedangkan
kelompok kontrol takrîr dilakukan sekaligus, meskipun
jumlah waktu takrîr yang digunakan tetap sama. Kondisi
ini sejalan dengan Hukum Jost. 16 Dengan mengacu pada
teori Ebbinghaus tentang retensi dan lupa, dengan mangatur
frekuensi pengulangan hafalan terutama beberapa saat
setelah materi dihafalkan akan lebih baik.
Kelaziman para penghafal al-Qur’ân men-takrîr hafalan
baru pada sore atau malam hari adalah hal yang harus
ditinggalkan. Dengan menunggu sampai sore atau malam
hari baru mengulangi hafalan kembali akan banyak sekali
materi yang terlupakan. Oleh karena itu, pengaturan takrîr
dalam penelitian ini diatur frekuensinya lebih banyak pada

16
Widodo Supriyono dan Ahmad Abu, Psikologi Belajar, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1991), h. 27.
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awal-awal sesudah suatu materi dihafalkan. Dan, ternyata
hasilnya tampak lebih baik pada subjek yang mengalami
perlakuan pengaturan takrîr daripada yang tidak (
dan

77,200 [II] berbanding

93,550 [I] dan

98,950 [I]
73,850 [II]).

Hasil penelitian ini berarti sejalan dengan teori Ebbinghaus
di atas. Hanya jumlah persentase yang hilang itu yang tidak
sama.
Dalam penelitian ini, hafalan subjek setelah seminggu
berlalu ternyata masih bertahan pada angka rata-rata 73,850
atau 73,85% (tanpa metode dan tanpa pengaturan takrîr).
Bahkan, skor individual paling rendah adalah 62 atau hanya
38% yang terlupakan. Sementara menurut teori Ebbinghaus,
setelah seminggu berlalu hafalan hanya tinggal sekitar 20%
dari apa yang telah dipelajari/dihafal sebelumnya. 17 Perbedaan ini, menurut peneliti, antara lain disebabkan oleh:
Studi Ebbinghaus menitikberatkan pada penguasaan
silabel tak bermakna kemudian subjek diminta mengingatnya kembali sesudah itu dalam rentang waktu
yang berbeda tanpa memerhatikan keutuhan urutannya. Sedangkan dalam penelitian ini, subjek yang
menghafal al-Qur’ân memang menghafalkannya dengan
lancar tanpa salah terhadap sejumlah tertentu materi
setiap hari. Ketepatan urutannya sangat ajek.
Dalam studi Ebbinghaus, tidak ada konsekuensi bagi
subjek yang melupakan materi yang dipelajari sebelumnya. Sementara pada penghafal al-Qur’ân ada ancaman
dosa bagi mereka yang melupakan hafalannya. Hal
ini dapat menjadi motivasi tersendiri.
Dalam studi Ebbinghaus, tidak dilakukan pengulangan
dalam mempelajari atau menghafal materi sebelum

17
Musthafâ Fahmî, Sîkulûjiyyah al-Ta‘allum, h. 194. Lihat juga
Clifford T. Morgan et.al., Introduction to Psychology, h. 203.
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diuji, sedangkan dalam studi ini dilakukan pengulangan
(menghafal ulang atau takrîr), sehingga skor lebih
tinggi.
Alat tes pada studi Ebbinghaus berupa tes tertulis,
sedangkan dalam studi ini berupa tes verbal.
Hasil penelitian ini juga mendukung asumsi banyak
pakar tahfîzh bahwa pengulangan hafalan secara terprogram
sangat perlu untuk memperoleh hafalan yang memuaskan.
Dalam penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa selama
seminggu berlalu tanpa takrîr ternyata subjek menghasilkan
hafalan yang sangat tidak lancar walaupun rata-rata tingkat
retensi (tanpa urut) masih sangat tinggi. Dengan demikian,
untuk mencapai tujuan tahfîzh, yaitu menghafal ayat-ayat
al-Qur’ân dengan lancar sesuai teks aslinya, maka pemeliharaan hafalan melalui takrîr secara teratur mutlak
diperlukan. Sangat baik, bagi yang sudah hâfizh tetap
melakukan takrîr secara teratur paling sedikit sekali khatam
dalam seminggu (semua hafalan sudah diulang minimal
satu kali). Dengan takrîr, dapat diupayakan kelancaran
hafalan al-Qur’ân, dan dengan metode menghafal PisahSambung dapat diupayakan kekuatan hafalan.

Kesimpulan dan Saran
Metode menghafal Pisah-Sambung berpengaruh secara
signifikan pada ketahanan hafalan al-Qur’ân subjek penelitian.
Dengan metode ini, akan terjadi sekuensi materi-materi yang
terpenggal oleh interval hafalan di dalam peta kognitif
(cognitive map). Sementara pengaturan takrîr berpengaruh
secara signifikan pada kelancaran hafalan al-Qur’ân subjek
penelitian dalam jangka waktu relatif singkat. Apabila
dikombinasi antara keduanya, akan memberi pengaruh
positif pada kelancaran dan ketahanan hafalan al-Qur’ân baik
untuk waktu kurang dari sehari (ketika materi hafalan berpotensi hilang drastis) maupun untuk jangka waktu satu
minggu berselang. Dengan kombinasi yang dilakukan secara
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teratur, dimungkinkan hafalan ayat-ayat al-Qur’ân di dalam
memori siap untuk dipanggil kembali (retrieval) setiap saat.
Penelitian ini merupakan penelitian awal dalam bentuk
quasi-eksperimental di bidang hafalan al-Qur’ân, dengan
keterbatasan utama di dalam mengontrol semua variabel
yang mungkin berpengaruh, sehingga diharapkan adanya
studi lanjutan dalam bentuk true-experimental research.
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Bagi penghafal al-Qur’ân, sebaiknya terus berupaya
untuk menemukan cara yang cocok dalam memperlancar
dan memperkuat hafalan. Banyak cara yang bisa dicoba
antara lain: metodologi menghafal, pengaturan takrîr,
membuat mnemonik (titian ingatan) pada ayat-ayat yang
berulang (sama) atau serupa tapi tak sama, strategi pengulangan hafalan secara teratur dan terprogram, upaya
pemahaman makna dan alur cerita kisah-kisah dalam alQur’ân, dan sebagainya. Secara khusus berkaitan dengan
penelitian ini, sangat disarankan kepada penghafal al-Qur’ân
untuk men-takrîr hafalannya sesering mungkin pada jamjam/hari pertama sesudah di-tahfîzh. Dan, jika ingin hafalan
bertahan lama dalam sekuensi, dapat dicoba menggunakan
metode Pisah-Sambung.[]
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LOMPATAN STILISTIK
DAN TRANSFORMASI
DUNIA MAKNA AL-QUR’ÂN
Islah Gusmian
This writing explores stylistic field and logics of meaning inherently existing in the
Qur’ân. The writer even regards them as literary jig and revolution of the Qur’ân.
It aims at presenting that the text of the Qur’ân is not only a set of communicative
language and structure which was claimed as reflecting a particular amazing linguistic
styles due to its precisive texts used; as magical due to its linguistic style which
resembles magic formula (but the Qur’ân is absolutely not a magic formula);
as poetics due to its well-organized rhymes. All of this will in turn shake the heart of
its readers and listeners. More than those,the textuality of the Qur’ân as a medium
where the messages of Allâh are communicated to human beings, inherently has a
‘world of meaning’ which is absolutely new and unique and different
from the cultural construction existing in pre-Islam Arab society. Its unique
literary style as well, performs a revolutionary jig from the mainstream
of literature among Arab. Through its literary narratives,
the Qur’ân rejects any accusations that it is a poem, magic or even
the work of the Prophet Muhammad saw.

Pendahuluan

B

agi umat Islam, al-Qur’ân adalah wahyu dari Allah
SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.
sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Ia

bukan hanya sebagai sumber hukum dan doktrin tertinggi
tentang keesaan Allah, melainkan juga seluruh doktrin Islam
bersumber darinya. Kehidupan spiritual Islam—yang di
kemudian hari mengkristal dalam tarekat-tarekat sufi—juga
selalu dipertautkan kepada wahyu suci ini. Matsnawi karya
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monumental Jalâluddin Rûmi, oleh para penulis tasawuf,
diyakini merupakan komentar esoterik terhadap al-Qur’ân.
Seni Islam, akarnya juga bersumber dari al-Qur’ân, tentu
bukan dalam bentuk lahiriahnya atau sebagai akibat dari
menerapkan ketentuan-ketentuan eksplisit yang termuat
di dalam al-Qur’ân, melainkan di dalam realitas batiniahnya. 1
Seni menulis teks al-Qur’ân, misalnya, merupakan seni sakral
Islam par excellence. Suara yang muncul dari proses
pembacaan terhadap teks-teks al-Qur’ân juga ditangkap oleh
para pendengarnya sebagai pengalaman khas yang secara
kultural telah melahirkan tradisi seni baca al-Qur’ân. 2
Dalam konteks yang demikian inilah, al-Qur’ân telah
melahirkan aneka ragam pengalaman dan pemahaman pada
setiap individu yang berinteraksi dengannya. Muhammad
‘Abdullâh Darrâz, penulis al-Nabâ’ al-‘Azhîm, mengatakan
bahwa ayat-ayat al-Qur’ân bagaikan intan; setiap sudutnya
memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang
terpancar dari sudut yang lain. Tidak mustahil, jika kita

1
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and Spirituality, (Albani, NY:
State University of New York Press, 1987), Bab 3. Keterpanaan atas
keindahan ayat al-Qur’ân pernah dialami oleh H.B. Jassin. Begawan sastra
di Indonesia ini pada tahun 1970-an memuitisasikan terjemah al-Qur’ân
yang dinamainya Bacaan Mulia. Meski bukan orang yang menguasai bahasa
Arab, Jassin memberanikan diri melakukan proyeknya itu. Sebelumnya,
pada tahun 1960-an sastrawan Mohammad Diponegoro, Djamil Suherman,
dan Mohammad Saribi Afn juga pernah memuisikan terjemahan surah-surah
dalam Juz ‘Amma. Pada tahun 1990-an, Jassin menyusun mushaf dengan
wajah puisi yang dinamainya Al-Qur’an Al-Karim Berwajah Puisi. Nama
ini kemudian menimbulkan reaksi negatif dari sebagian umat Islam di
Indonesia, termasuk Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia,
dan sempat dilarang. Tentang kontroversi ini, lihat H.B. Jassin, Kontroversi
Al-Qur’an Berwajah Puisi, (Jakarta: Grafiti, 1995); Islah Gusmian,
“Kontroversi Al-Qur’an Berwajah Puisi Karya H.B. Jassin” dalam Istiqro’
Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Departemen Agama RI, Volume 05 Nomor
01, 2006.
2
Terkait kajian ini, lihat Islah Gusmian, “Al-Qur’an dalam Pergumulan
Muslim Indonesia”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Lakpesdam Jakarta,
Edisi no. 18 tahun 2004.
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menyilakan orang lain mendengarnya, maka ia akan melihat
lebih banyak ketimbang apa yang kita lihat. 3 Jika jiwa Nabi
saw. adalah mata air dari spiritualitas Islam, kata Seyyed
Hossein Nasr, maka al-Qur’ân bagaikan halilintar yang,
setelah menyambar kontak listrik manusia, membuat mata
air itu memancar keluar, seperti air yang turun dari langit
yang menyebabkan sungai-sungai mengalir dari mata air
tersebut.4
Di depan keanekaragaman sinar yang terpancar dari
sisi-sisi al-Qur’ân tersebut, tulisan ini berikhtiar menelisik
medan stilistika dan nalar dunia makna yang secara inheren
ada di dalamnya, dan menempatkannya sebagai suatu
lompatan dan revolusi sastrawi. Tujuannya adalah untuk
menunjukkan bahwa teks al-Qur’ân bukan sekadar seperangkat bahasa dan struktur komunikasi yang diklaim
merefleksikan suatu gaya bahasa yang indah, karena
ketepatan pilihan diksi-diksi yang digunakan; terasa magis,
karena gaya bahasa yang digunakan dianggap mirip dengan
bahasa mantra (meskipun harus ditegaskan bahwa al-Qur’ân
bukanlah mantra); dan dipandang puitik, karena rima-rimanya
teratur, sehingga mampu menggetarkan hati para pembaca
dan pendengarnya. Di atas hal itu semua, tekstualitas alQur’ân, sebagai ruang di mana pesan Tuhan dikomunikasikan
kepada manusia, di dalamnya terbangun “dunia makna”
yang sama sekali baru dan berbeda dengan konstruksi yang
secara kultural telah ada di tengah-tengah masyarakat Arab
pra-Islam. Demikian halnya dengan gaya sastrawinya yang
khas, tampil sebagai suatu loncatan revolusioner dari
mainstream kepenyairan masyarakat Arab saat itu. Al-Qur’ân

3
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran
Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 16.
4
Seyyed Hossein Nasr, “Al-Qur’an sebagai Fondasi Spiritualitas
Islam” dalam Nasr (ed.), Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam, terj.
Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 2002), h. 3.
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melalui narasi sastrawinya itu, melakukan penolakan terhadap berbagai tuduhan bahwa ia merupakan puisi, sihir,
atau bahkan karya Muhammad saw.

Bahasa Arab: Ruang Kultural al-Qur’ân
Secara faktual, al-Qur’ân sebagai wahyu ilahiah, hidup
dalam ruang historis dan manusiawi. Artinya, ia telah
mengalami transformasi, dari al-kalâm al-nafsî (the idea
of God) menuju al-kalâm al-lafzhî yang memakai simbolsimbol bahasa manusia. Transformasi ini terjadi karena
proses pewahyuan perkataan Allah (kalâm Allâh) yang
merupakan penyampaian pesan (risâlah) kepada Nabi
Muhammad saw. tidak lain merupakan praktik komunikasi.
Secara natural, dalam praktik komunikasi terdiri dari pembicara atau pengirim, yaitu Allah; seorang penerima, yaitu
Nabi Muhammad saw.; sebuah kode komunikasi, yaitu
bahasa Arab; sebuah channel, yaitu Ruh Suci (Malaikat Jibril);
dan sebuah pesan, yaitu al-Qur’ân. 5
Oleh karena itu, dalam menangkap makna-makna alQur’ân (sebagai sebuah pesan Allah), memahami bahasa
Arab (sebagai kode komunikasi) menjadi suatu bagian
terpenting. Dalam banyak konteks, al-Qur’ân sendiri dengan
tegas mengatakan bahwa dirinya sebagai ‘arabiyyun.
Setidaknya ada di enam tempat hal itu ditegaskan: “Kami
menurunkan al-Qur’ân dalam bahasa Arab” (Q.S. Thâhâ
[20]: 13); “Kami menurunkan al-Qur’ân dengan berbahasa
Arab agar kamu memahaminya” (Q.S. Yûsuf [12]: 2); “Adalah
al-Qur’ân dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan
di dalamnya” (Q.S. al-Zumar [39]: 28); “Adalah bacaan dalam
bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui” (Q.S. Fushshilat
[41]: 3); “Kami wahyukan kepadamu dalam bahasa Arab”

5

Lihat, Nashr Hâmid Abû Zayd, “The Textuality of the Koran” dalam
Islam and Europe in Past and Present, (NIAS, 1997), h. 43.
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(Q.S. al-Syûrâ [42]: 7); “Kami menjadikan al-Qur’ân dalam
bahasa Arab” (Q.S. al-Zukhruf [43]: 3). Adalah hal yang aneh
bila al-Qur’ân tidak memakai bahasa Arab, karena Muhammad
saw. adalah orang yang lahir, hidup dan dibesarkan di dalam
kultur dan sosial masyarakat Arab yang bahasa Arab menjadi
alat komunikasi.
Sebagai kode komunikasi yang dipakai dalam penyampaian al-Qur’ân, bahasa Arab mempunyai karakter yang khas.
Umumnya, kata-kata di dalam bahasa Arab mempunyai dasar
tiga huruf (binâ’ tsulâtsî) yang darinya bisa melahirkan
berbagai bentuk kata. Sebuah kosakata dan turunan-turunannya, yang dibentuk dari akar huruf yang sama, semuanya
mempunyai makna. Namun, keragaman makna yang dilahirkannya itu, kesemuanya mengandung “makna dasar” yang
menyatukan. 6 Misalnya, kata qâla—terdiri dari tiga huruf:
qâf, wâwu, dan lâm—mempunyai arti “berkata”, yang
dihimpun oleh makna “bergerak”. Sebab, “berkata” mengisyaratkan adanya gerakan mulut dan lidah. Tanpa adanya
gerakan, tentu tidak ada perkataan. Dari tiga huruf ini bisa
dibentuk beberapa kata yang disatukan dalam satu makna
dasarnya, yakni “bergerak”. Pertama, kata waqala (wâwu,
qâf, dan lâm). Kata ini mempunyai arti: mengangkat satu
kaki dan memantapkan kaki yang lain di bumi. Makna ini
mengandung arti dasar “bergerak”. Kedua, kata al-waqalu
yang mempunyai arti: batu yang digunakan untuk menuju
ke atas. Kata ini pun mempunyai arti dasar “bergerak”. 7
Dalam bahasa Arab, bunyi yang berbeda pada suatu
kata yang struktur hurufnya sama juga mempunyai arti dan
posisi dalam suatu konteks wicara yang berbeda. Misalnya,

6
Analisis semacam ini bisa dilihat, misalnya di dalam ‘Alî ‘Abdul Wâhid
Wâfî, Fiqh al-Lughah (Kairo: Lajnah al-Bayân al-‘Arabî, 1962).
7
M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, Ditinjau dari Aspek
Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib, (Bandung: Mizan,
1999), h. 95.
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kata dharaba yang tersusun dari huruf dhâd, râ’ dan bâ’,
yang mempunyai arti “memukul”, bila dibaca dhuriba
(membaca dhammah pada huruf awal dan membaca kasrah
pada huruf tengah) mengubah kata kerja aktif menjadi pasif;
arti yang muncul kemudian adalah “dipukul”. Perubahan
harakat ini terkait dengan perbedaan faktor (‘âmil) yang
menyertainya dalam struktur kalimat. M. Quraish Shihab,
dalam kasus ini memberikan contoh kalimat: mâ ahsanu
al-samâ’i dan mâ ahsana al-samâ’a. Yang pertama merupakan pertanyaan tentang apa yang terindah di langit,
sedangkan yang kedua adalah ungkapan kekaguman
tentang indahnya langit. 8
Bahasa Arab juga mempunyai kosakata yang berdekatan maknanya. Apalagi bahasa Arab fushhâ merupakan
himpunan dari dialek kabilah-kabilah pada masa Jahiliah.
Ahmad ibn Fâris mengungkapkan bahwa al-Ashmû’î misalnya hafal 70 kata untuk makna batu; Ibn Khaluwaih menghimpun 500 kata untuk makna singa, 200 kata untuk makna
ular, dan 50 kata untuk makna pedang. Beberapa ahli bahasa
telah menganalisis kata yang dianggap memiliki makna sama,
di antaranya Abû Manshûr al-Tsa’âlabî dalam Fiqh al-Lughah,
Abû Hilâl al-‘Askârî dalam al-Furûq al-Lughawiyyah, Ahmad
ibn Fâris dalam al-Shâhib fî Fiqh al-Lughah, dan Abû alFath ‘Utsmân ibn Jinnî dalam al-Khashâ’ish. 9
Selain kekhasan tersebut, bahasa Arab sebagai alat
komunikasi masyarakat Arab juga menjadi medium para

8
9

M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, h. 95.

Lihat, Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Qur’an, (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1997), h. 47; M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an,
h. 96-7. Muhammad Syahrûr, pemikir Islam kontemporer, termasuk orang
yang percaya bahwa tidak ada sinonimitas di dalam al-Qur’ân. Atas dasar
prinsipnya ini, ia kemudian membangun analisis-analisis yang cermat
terhadap setiap kata di dalam al-Qur’ân. Lebih jauh, lihat dalam beberapa
bukunya, di antaranya al-Kitâb wa al-Qur’ân: Qirâ’ah al-Mu‘âshirah,
(Damaskus: al-Ahâlî li al-Thibâ‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî‘, 1990).
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penyair untuk menyusun kreasi sastrawi mereka. Hal ini
tidak lepas dari kultur masyarakat Arab sejak sebelum Islam
datang yang sangat piawai menggubah syair. Kontes para
penyair dengan beragam karya syairnya sering dilakukan.
Sebagai bentuk apresiasi, karya terpilih biasanya kemudian
digantungkan di pintu Ka‘bah. Masyarakat Arab ketika itu
juga merupakan komunitas yang sangat tegas membedakan
antara yang indigeneus (‘arabî) dan yang asing (‘ajam).
Pembedaan ini bukan hanya dalam hal ras, suku, dan warna
kulit, melainkan juga dalam hal bahasa. Kefasihan seseorang
dalam mengartikulasikan bahasa Arab dalam kehidupan
sehari-hari serta kepiawaiannya menggubah karya sastra
atau syair menjadi tolok ukur yang dominan untuk menentukan Arab tidaknya seseorang. 10

Al-Qur’ân Melampaui Tradisi Kesusastraan Arab
Bahasa Arab yang secara inheren mempunyai keunikan dan kekhasan serta kebudayaan Arab yang sangat kental
dengan kekayaan kreasi sastrawinya tersebut, secara sosial
dan kultural merupakan ruang di mana al-Qur’ân diwahyukan.
Dalam Q.S. Ibrâhîm [14]: 4 dikatakan: “Kami tidak mengutus
seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya,
supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada
mereka”. Ayat ini merupakan penegasan Tuhan bahwa alQur’ân secara sosiokultural terkait dengan bahasa dan kultur
Arab. Akan tetapi, dimensi sastrawi dan nalar dunia makna
yang dibangun al-Qur’ân merupakan suatu yang khas dan
spektakuler. Kita bisa menelusurinya melalui stilistika (uslûb) 11
dan akar sosiolinguistik al-Qur’ân di mana nalar dunia makna

10
M. Nur Kholis Setiawan, Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar, (Yogyakarta:
Elsaq, 2006), h. 75.
11
Stilistika adalah ilmu yang mengkaji fenomena bahasa yang
dipergunakan dalam karya sastra. Lihat, Harimurti Kridalaksana, Kamus
Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), h. 157. Dalam literatur Arab,
stilistika dikenal dengan istilah uslûb. ‘Ayyad membedakan stilistika (uslûb)
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dibangun. Dalam ranah stilistika, al-Qur’ân dilihat pada aspek
fonologi (bunyi bahasa, meliputi konsonan dan vokal),
preferensi penggunaan kata atau struktur bahasa, tipe
struktur kalimat, diksi, dan deviasi (penyimpangan dari kaidah
umum tata bahasa). 12 Adapun pada ranah nalar dunia makna,
bahasa al-Qur’ân dilihat dalam konteks masyarakat dan
kebudayaan Arab ketika ia diwahyukan.
Pada aspek fonologi, al-Qur’ân mempunyai kekhasan
yang melahirkan dua efek penting, yaitu efek keserasian
dan efek makna. Efek keserasian tampil dengan memanfaatkan variasi bunyi konsonan dan vokal. 13 Pertama, di dalam
al-Qur’ân terdapat variasi bunyi vokal dan konsonan dengan
kata-kata yang beragam. Dalam Q.S. al-Kahf [18]: 9-16,
misalnya, pada akhir ayat-ayat ini terdapat bunyi vokal “a”,
namun diiringi oleh bunyi konsonan yang bervariasi,
sehingga melahirkan hembusan suara yang berbeda, yaitu
ba (dalam ayat 9 dan 15), da (dalam ayat 10, 11, 12, dan
13), tha (dalam ayat 14) dan qa (dalam ayat 16).

dengan retorika (Balâghah). Menurutnya, balâghah merupakan ilmu yang
statis, sedangkan stilistika merupakan ilmu yang dinamis; balâghah tidak
lepas dengan kaidah sintaksis (ilmu nahwu)—ketidaksesuaian dengannya
dianggap kesalahan, sedangkan stilistika memakai preferensi dan deviasi
di mana pemilihan dan penyimpangan kalimat justru diungkapkan. Lihat,
Syukri Muhammad ‘Ayyad, Madkhal ilâ ‘Ilm al-Uslûb, (RiyâdH: Dâr al‘Ulûm, 1982), h. 44-47.
12

Panuti Sudjiman, Bunga Rampai Stilistika, (Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 1993), h. 14. Dalam konteks al-Qur’ân, sejak abad ke-3 Hijriah,
kajian stilistika al-Qur’ân telah dilakukan, namun masih dalam nuansa
ilmu Balâghah. Beberapa ulama yang telah merintis usaha ini di antaranya
adalah Abû al-Hasan ‘Âli ibn ‘Îsâ al-Rummânî (296-386 H) dalam buku alNukat fî I‘jâz al-Qur’ân, Abû Bakr Muhammad ibn al-Thayyib al-Bâqillânî
(w. 403 H) dalam buku I‘jâz al-Qur’ân. Al-Zarqânî dalam Manâhil al-‘Irfân
fî ‘Ulûm al-Qur’ân telah melakukan pemisahan tema stilistika dengan
balâghah menjadi ilmu tersendiri dalam kajian ilmu al-Qur’ân.
13

Analisis semacam ini lihat, misalnya Syihabuddin Qalyubi, Stilistika
al-Qur’an: Pengantar Orientasi Studi al-Qur’an.
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Kedua, variasi antara bunyi vokal yang berlainan dalam
deret beberapa ayat. Misalnya pada Q.S. Shâd [38]: 71-88.
Pada akhir setiap ayat dalam sembilan deret ayat ini,
didominasi bunyi vokal “i”, namun pada ayat 73, 79, 81
dan 84 terdapat vokal “u”. Konsonan yang menyertai vokal
pun beragam, sehingga menimbulkan bunyi tin, din, ‘un,
rin, lin, sun, dan seterusnya. Dengan variasi ini pembaca
dan pendengarnya tidak bosan.
Ketiga, dalam beberapa konteks ayat al-Qur’ân terdapat
pengulangan bunyi huruf yang sama. Misalnya, pengulangan
huruf râ’, kâf, dâl dan hâ’. Dalam Q.S. al-Qamar [54]: 3341; al-Insân [76]: 1-13; al-Burûj [85]: 2-9, 12-18; al-Fajr [89]:
1-5 terjadi pengulangan huruf râ’. Dalam Q.S. ‘Abasa [80]:
17-23; al-Syams [91]: 1-15 terjadi pengulangan huruf hâ’.
Dalam Q.S. al-Fajr [89]: 6-12 pengulangan huruf dâl,
sedangkan pada ayat 17-20 terjadi pengulangan huruf mîm;
Dalam Q.S. Alam Nasyrah [94]: 1-4 terjadi pengulangan
huruf kâf, pada ayat 5-6 terjadi pengulangan huruf râ’ dan
pada ayat 7-8 terjadi pengulangan huruf bâ’.
Keempat, di dalam al-Qur’ân terdapat pengulangan bunyi
lafal dalam beberapa konteks ayat. Misalnya, pengulangan
lafal al-thâriq dalam Q.S. al-Thâriq [86]: 1-2; lafal kayda dalam
Q.S. al-Thâriq [86]: 15-16; dakka dalam Q.S. al-Fajr [89]: 21;
shaffa dalam Q.S. al-Fajr [89]: 22; ahad dalam Q.S. al-Fajr
[89]: 25-26; dan ‘aqabah dalam Q.S. al-Balad [90]: 11-12.
Kelima, di dalam al-Qur’ân terdapat pengulangan bunyi
lafal yang berdekatan. Misalnya, pengulangan bunyi pada
lafal thumisat, furijat, nusifat, uqqitat, dan ujjilat dalam
Q.S. al-Mursalât [77]: 8-12; lafal gharqa, nasytha, sabha,
sabqa, dan amra, dalam Q.S. al-Nâzi‘ât [79]: 1-5; râjifah,
râdifah, wâjifah, khâsyi‘ah, hâfirah dalam Q.S. al-Nâzi‘ât
[79]: 6-10; suyyirat, ‘uththilat, husyirat, sujjirat, zuwwijat,
su’ilat, qutilat, nusyirat, kusyithat, su‘irat dalam Q.S. alTakwîr [81]: 3-12; dhuhâ, sajâ, qalâ, tardhâ, âwâ, hadâ,
dan aghnâ, dalam Q.S. al-Dhuhâ [93]: 1-8.
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Namun, di balik keteraturan rima yang dipakai tersebut,
dalam beberapa konteks, al-Qur’ân melakukan revolusi
puitik. Artinya, rima-rima yang telah teratur dalam satu surah,
kemudian diubah dengan rima-rima yang berbeda, bahkan
bertolak belakang. Misalnya, kasus pada surah al-Nâzi‘ât
[79]; pada ayat 1-5, dipakai lafal yang bunyi vokal dan rimanya
sangat berdekatan, tetapi ketika masuk pada ayat 6-14,
tiba-tiba rima-rimanya berubah dengan kata yang bunyi
ujarannya jauh berbeda. Hal serupa terjadi pada Q.S. alDhuhâ [93]. Pada ayat 1-8 diakhiri dengan kata-kata yang
ditutup dengan bunyi vokal ringan, tetapi setelah masuk
pada ayat 9-11 setiap akhir ayat ditutup dengan lafal yang
berakhir bunyi konsonan yang terasa berat.
Efek kedua dari aspek fonologi dalam al-Qur’ân adalah
soal makna. Dalam bahasa, hubungan antara rangkaian
bunyi tertentu dan makna yang dinyatakan bersifat arbitrer.
Namun, bila ada bunyi lafal yang menyerupai atau menunjuk
pada makna yang dikandung, maka makna ini dianggap
lebih kuat. Bentuk mashdar rubâ‘î mudhâ‘af (infinitif berhuruf
empat yang mengalami pengulangan bunyi), misalnya,
mengandung makna “pengulangan”. Contoh, qarqarah
berarti “keroncongan perut”, jarjarah berarti “bunyi bising”,
qa‘qa‘ah berarti “bunyi gemerincing”. Pengulangan pada
‘ain fi‘l (huruf kedua kata kerja) menunjuk kepada makna
pengulangan. Misalnya, fattaha berarti “membuka-buka”,
qaththa‘a berarti “memotong-motong”, dan kassara berarti
“ m e m e c a h - m e c a h ” . 14
Karakteristik bunyi huruf yang dipakai juga terkait
dengan makna-makna psikologis yang dimunculkan. Misalnya, huruf sîn dalam Q.S. al-Nâs [114]. Huruf sîn merupakan
jenis konsonan frikatif (bunyi desah) yang tidak bisa
dihasilkan dengan mulut terbuka, tetapi dengan menempel-

14
Mahmûd Ahmad Najlah, Lughah al-Qur’ân fî Juz ‘Amma, (Beirût:
Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1981), h. 335-340.
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kan gigi atas dengan gigi bawah pada ujung lidah. Bunyi
seperti ini secara khusus dipilih untuk memberikan kesan
bisikan para pelaku kejahatan dan tipuan, sebagaimana
halnya yang dilakukan oleh setan. Dalam Q.S. al-Nâzi‘ât
[79]: 6-14, terjadi pengulangan huruf râ’ dan fâ’. Pengulangan
huruf râ’ dengan pengucapan yang cepat menggambarkan
getaran yang muncul dan ditopang dengan bunyi fâ’ dan
jîm yang didahului vokal panjang. Tata bunyi semacam ini
menggambarkan kondisi getaran bumi, hati yang takut, dan
suasana yang mencekam. 15 Terkait dengan karakteristik
ini, tak pelak Musailamah, tokoh yang mengaku menjadi
nabi, pernah mencoba menandingi ayat-ayat al-Qur’ân, tetapi
ia hanyalah meniru tata bunyinya tanpa ada bobot makna
dan getar psikologis yang dihadirkan di dalamnya.
Variasi rima—dengan menampilkan pergantian bunyi
huruf vokal dan konsonan—dan keserasian bunyi yang
dipakai dalam ayat-ayat al-Qur’ân serta makna psikologis
yang dihadirkannya tersebut, tidak hanya memberikan
pengaruh psikologis: betapa estetiknya al-Qur’ân bagi
pembaca dan pendengarnya. Lebih dari itu, secara inheren
al-Qur’ân menampilteguhkan dirinya bahwa ia bukanlah puisi
dan juga bukan prosa sebagaimana dikenal dalam tradisi
masyarakat Arab. Fakta-fakta mengenai karakteristik sastrawi
al-Qur’ân di atas membuktikan bahwa ia tidak memiliki kaidah
‘arûdh dan qawâfî, sebagaimana yang terdapat dalam syairsyair Arab. Di sinilah relevansi pernyataan Allah: Dan alQur’ân itu bukanlah perkataan seorang penyair (Q.S. alHâqqah [69]: 41). Bukan hal yang mengagetkan bila alWalîd ibn al-Mughîrah, seorang ahli puisi pra-Islam dan tokoh
musyrik Mekkah, membantah teman-temannya yang mengklaim bahwa al-Qur’ân adalah puisi. “Mâ hâdzâ bi qawli albasyar”, katanya. Pengakuan al-Mughîrah ini didasarkan
pada kenyataan bahwa tata bunyi dan rima di dalam al-

15

Mahmûd Ahmad Najlah, Lughah al-Qur’ân fî Juz ‘Amma, h. 40.

446 Islah Gusmian

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Qur’ân berbeda dengan kaidah-kaidah puisi yang mereka
kenal dalam dunia kesusastraan Arab. 16
Pengakuan yang lain muncul dari Labîd ibn Rabî‘ah.
Sang maestro penyair Arab ini, suatu ketika menggantungkan syair gubahannya di depan pintu Ka‘bah, sebagai ajang
unjuk kemampuan menggubah syair di kalangan masyarakat
Arab. Masyarakat Arab ketika itu yakin, tak ada sastrawan
yang mampu menandingi karya Labîd ini. Lalu, datanglah
beberapa pengikut Nabi Muhammad saw. dengan membawa
beberapa potongan ayat al-Qur’ân dan menggantungkannya
di depan pintu Ka‘bah. Merasa tertantang, Labîd kemudian
membaca ayat itu. Usai membacanya, ia terkagum-kagum
dengan keindahan bahasa yang terdapat dalam ayat itu,
lalu ia memeluk Islam. 17 Dalam kasus Rabî‘ah ini, terkait
dengan revolusi estetik al-Qur’ân, yang terpenting bukanlah
kekagumannya terhadap keindahan ayat-ayat al-Qur’ân
sehingga ia memeluk Islam, akan tetapi pengakuannya
yang jujur sebagai sastrawan saat itu bahwa al-Qur’ân benarbenar berbeda dengan karya puisi yang digubah para penyair
Arab saat itu.
Menjadi jelas bahwa struktur fonologi kosakata dalam
al-Qur’ân par excellence dengan dimensi estetiknya, tidak
bisa dikategorikan dalam dimensi puisi ataupun prosa,
seperti halnya gubahan sastra yang umum di masyarakat
Arab. 18 Al-Qur’ân lahir dengan dimensi sastrawinya yang

16
Muhammad ‘Abdullâh Darrâz, al-Naba’ al-‘Azhîm, (Kuwait: Dâr
al-Qalam, 1974), h. 92.
17

Navid Kermani, Gott ist schön, Das Aesthetische Erleben des
Koran, sebagaimana dikutip M. Nur Kholis Setiawan, Al-Qur’an Kitab Sastra
Terbesar, h. 74.
18
Sebagaimana ditegaskan oleh Thaha Husein bahwa al-Qur’ân bukan
puisi dan bukan prosa, tetapi ia adalah al-Qur’ân. Lihat penegasan Nashr
Hâmid Abû Zayd, Mafhûm al-Nashsh: Dirâsah fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (t.tp.:
al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1993), h. 162.
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spektakuler dan revolusioner. Keberbedaannya sekaligus
sebagai kekhasan yang melakukan lompatan dan perlawanan terhadap dimensi estetik sastra Arab. Pengakuan
tentang ketakjuban dan keterpanaan, baik dari orang yang
telah memeluk Islam maupun orang kafir, 19 menjadi bukti
bahwa dalam dimensi estetik al-Qur’ân telah terjadi revolusi.
Ia merupakan genre baru, bernama “al-Qur’ân”. 20

Efiensi dan Deviasi: Perlawan Estetikal
Selain aspek fonologi, secara stilistik kemukjizatan alQur’ân terlihat pada aspek makna yang dibangun dalam
kosakata yang dipakai, ketepatan dan efektivitas pemakaiannya. Sebagai media komunikasi Tuhan, kosakata-kosakata
yang dipakai al-Qur’ân merupakan representasi detail-detail
makna yang dibangun. Al-Jâhizh (w. 255/868H), 21 ketika
membandingkan teks al-Qur’ân dengan syair Arab Jahiliah
ataupun syair Islam menyimpulkan bahwa al-Qur’ân tidak
pernah memiliki karakter kalimat yang tidak berguna (mubazir).
Konsep sinonimitas dalam teks al-Qur’ân tidak membangun
makna denotatif yang sama, tetapi mempunyai konotasi yang
berbeda. Menurut al-‘Asyâkir, satu kata yang dipakai untuk
menunjuk pada satu benda, niscaya kata yang satu memiliki

19
Al-Qur’ân sendiri menjelaskan keterpanaan tersebut dalam
beberapa ayat, di antaranya: Q.S. al-Mâidah [5]: 83; al-Isrâ’ [17]: 107109; al-Ahzâb [32]: 15-16; dan al-Zumar [39]: 23. Adapun kisah-kisah
tentang keterpanaan generasi awal bisa dilihat dalam literatur sîrah dan
maghâzî. Misalnya, Ibn al-Atsîr, al-Kâmil fî al-Târîkh, (Beirut: t.p., 1979);
Ibn Katsîr, Sîrah al-Nabawiyyah, Mushthafâ ‘Abd al-Wâhid (ed.) (Kairo:
t.p., 1964), jilid I.
20
Nashr Hâmid Abû Zayd, Mafhûm al-Nashsh, h. 162. Demi meneguhkan
keberbedaan itu, dalam sejarah umat Islam secara sistematis istilah-istilah
yang menunjuk pada puisi dibedakan dengan istilah yang menunjuk pada
al-Qur’ân. Istilah qâfiyah dalam puisi pada al-Qur’ân adalah fâshilah, bayt
menjadi âyat, qashîdah menjadi sûrah.
21

I: 20.

Amr ibn Bahr al-Jâhizh, al-Bayân wa al-Tabyîn, (Beirut: t.p., 1985),
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kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata yang lainnya. 22
Dalam konteks ini, karakter sinonimitas dalam al-Qur’ân
berbeda dengan fenomena bahasa Arab secara umum yang
menganggap praktik sinonimitas sebagai suatu yang wajar. 23
Misalnya, kata mathar dan ghayts. Kedua kata ini
berdenotasi “hujan”. Para sastrawan Arab memperlakukan
dua kosakata ini sebagai sinonim (tarâduf). Padahal, di dalam
al-Qur’ân kata mathar dipakai selalu berhubungan dengan
soal siksa Tuhan (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 102; al-A‘râf [7]: 84; alAnfâl [8]: 32; Hûd [11]: 82; al-Hijr [15]: 74; al-Furqân [25]:
40; al-Syu‘arâ’ [26]: 173; al-Naml [27]: 58; al-Ahqâf [46]: 24
), sedangkan kata ghayts selalu berhubungan dengan rahmat
Tuhan (Q.S. Luqmân [31]: 34; al-Syûrâ [42]: 28). 24 Kata na‘am
dan balâ, dua kata ini biasanya diartikan dengan “ya”, untuk
menjawab dari suatu pertanyaan. Menurut Ibn ‘Abbâs, yang
dikutip oleh al-Zarkâsyî, kata na‘am digunakan sebagai
jawaban untuk membenarkan pertanyaan, baik redaksi
pertanyaan itu berbentuk negatif maupun positif. Sedangkan
kata balâ digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam
bentuk positif. Dalam Q.S. al-A‘râf [7]: 172 Allah berfirman:
alastu bi rabbi-kum, qâlû balâ syahidnâ (Bukankah Aku
Tuhanmu? Mereka pun menjawab Ya (Engkau Tuhanku),
kami menjadi saksi…). Kata balâ digunakan dalam konteks
ayat ini untuk menjawab pertanyaan sebelumnya dalam
konteks kalimat positif, menegaskan bahwa Tuhan mereka
adalah Allah. Adapun bila kata na‘am yang digunakan, maka
yang ditegaskan dalam jawaban tersebut adalah redaksi

22

Sebagaimana dikutip ‘Âisyah ‘Abdurrahmân bint al-Syâthi’, alI‘jâz al-Bayânî li al-Qur’ân, (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1984), h. 211-214.
23
Bandingkan dengan Imel Badi‘ Ya‘qûb, Guru Besar Linguistik di
Universitas Libanon, mengatakan bahwa sinonim merupakan fenomena
bahasa yang wajar pada setiap bahasa. Lihat, Imel Badi‘ Ya‘qûb, Fiqh
al-Lûghah al-‘Arabiyyah wa Khashâ’ishuhâ, (Beirût: Dâr al-Tsaqâfah alIslâmiyyah, t.th.), h. 176.
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pertanyaan yang bersifat negasi tersebut. Makna yang
muncul kemudian adalah “benar, Engkau bukan Tuhanku”. 25
Bint al-Syâthi’ pernah meneliti kata ru’yâ dan ahlâm.
Dua kata ini sering diartikan sama, yaitu “mimpi”. Akan tetapi,
pemakaiannya di dalam al-Qur’ân memiliki perbedaan. Kata
ahlâm dipakai dalam al-Qur’ân dalam bentuk plural dan
didahului kata adghâts (membingungkan) (Q.S. Yûsuf [12]:
44; al-Anbiyâ’ [21]: 5), adapun kata ru’yâ dipakai sebanyak
tujuh kali, dalam bentuk tunggal, dan semuanya dalam
konteks makna mimpi yang benar (Q.S. al-Shâffât [37]: 105;
Yûsuf [12]: 5, 43-44, 100; al-Isrâ’ [17]: 60, dan al-Fath [48]:
27). 26 Dengan demikian, dalam konstruksi teks al-Qur’ân,
kata ahlâm diletakkan dalam kerangka makna “mimpi yang
buruk dan membingungkan”, adapun kata ru’yâ diletakkan
dalam kerangka makna “mimpi yang benar-benar akan terjadi”.
Di sinilah terlihat ketelitian dan keakuratan al-Qur’ân di dalam
pemakaian kata yang dianggap bersinonim dalam struktur
kalimat.
Ketelitian dalam pemilihan kata yang dilakukan oleh
al-Qur’ân juga didasarkan pada prinsip ekonomi kata dan
ketepatan makna. Pada aspek ekonomi kata, al-Qur’ân dalam
membangun

sistem

komunikasi

menggunakan

kalimat

dengan kata-kata yang efektif dan efisien. Dalam Q.S. alNâzi‘ât [79]: 30-1, misalnya, dipakai kata mar. Kata mar ini
mempunyai pengertian yang mencakup semua jenis tumbuhan konsumtif, seperti sayuran tanpa batang (daun kol, melon,

24

Lihat al-Jâhizh, al-Bayân wa al-Tabyîn, I: 20.

25

al-Zarkasyî, al-Burhân fi ‘Ulûm al-Qur’ân, (Kairo: al-Halabî, 1957),
IV: 262.
26

‘Âisyah ‘Abdurrahmân bint al-Syâthi’, al-I‘jâz al-Bayânî li alQur’ân, h. 215-216. Pada halaman-halaman selanjutnya di buku ini Bint
al-Syâthi’ menganalisis beberapa kata lain yang dianggap bersinonim,
misalnya dhiyâ’ dengan nûr; dan shubh dengan fajr.
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buncis), rerumputan dan umbi-umbian. Al-Qur’ân cukup
menyebut keseluruan jenis tumbuhan tersebut dengan kata
mar sebagai bahan makanan manusia dan binatang ternak. 27
Prinsip ekonomi kata ini di dalam teori bahasa menjadi acuan
efektif tidaknya suatu proses komunikasi dilakukan.
Adapun prinsip ketepatan makna, al-Qur’ân memakai
kata sesuai dengan yang dibutuhkan dalam konteks narasi
dan peristiwanya. Misalnya, ketika menggambarkan tentang
kondisi Nabi Zakaria as. yang tua renta dan lemah (Q.S.
Maryam [19]: 3-6), al-Qur’ân memakai lafal wahana al-‘azhmu
minnî (tulangku telah lemah), bukan wahana al-lahmu minnî
(dagingku telah lemah). Tulang merupakan tempat daging
menempel. Bila tulang telah melemah, maka otomatis
daging pun ikut melemah. Namun, tidak bisa sebaliknya.
Lalu, kondisi Zakaria yang tua renta itu dilukiskan dengan
kata wasyta‘ala al-ra’su syayba. Bila kata syayba letaknya
dipindah menjadi wasyta‘ala al-syaybu fi al-ra’s, maka
pengertiannya menjadi lain. Kata syayba dalam kalimat
pertama bermakna “uban itu telah memenuhi kepala”,
adapun dalam kalimat kedua bermakna “uban itu ada di
kepala”. Dalam model kalimat yang pertama tergambar di
mana uban telah menyebar pelan-pelan dan akhirnya
memenuhi kepala, sedangkan pada kalimat kedua hanya
tergambar ada uban di kepala, mungkin bisa di bagian
belakang, tengah, atau depan. 28
Selain ketepatan makna dan ketelitian pemakaian kata
di dalam struktur kalimat untuk membangun suatu pengertian yang benar, al-Qur’ân dalam beberapa konteks juga
melakukan deviasi (penyimpangan), baik dalam konteks
ragam sastra maupun struktur bahasa. Deviasi dalam konteks

27
28

al-Jâhizh, al-Bayân wa al-Tabyîn, I: 20.

Lebih detail dalam berbagai konteks ayat, lihat al-Khathîb al-Iskâfi,
al-Durrah al-Tanzîl wa Ghurrah al-Ta’wîl, (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah,
1973), h. 239-240.
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ragam sastra berfungsi untuk menciptakan kesegaran dan
menghindari kejenuhan bagi pembaca dan pendengarnya.
Misalnya, dalam Q.S. al-Syu‘arâ [26]: 78-82; pada ayat 78
dan 79 dimulai dengan kata alladzî, namun pada ayat 80
tiba-tiba dimulai dengan kata wa idzâ, dan ayat 81 dan 82
dimulai lagi dengan kata alladzî. Di samping itu, dalam
konteks struktur bahasa, fâ‘il (pelaku verba) pada ayat 78,
79, 81 dan 82 adalah Allah, sedangkan pelaku verba pada
ayat 80 adalah orang pertama tunggal (yaitu Ibrahim). Tentu,
bila diselaraskan dengan alur ayat 78, 79, 81, dan 82, maka
ayat 80 akan berbunyi: walladzî amradhanî. Dalam ayat
ini juga terjadi deviasi pemanfaatan pronomina huwa (dia).
Kata yahdîn, yuth‘imunî, wa yasqîn, dan yasyfîn didahului
dengan pronomina huwa, sedangkan kata yumîtunî dan
yuhyîn tanpa didahului pronomina tersebut. 29
Deviasi ini, dalam konteks sastra, memberikan suasana
segar dan variatif. Terasa ada hal yang baru dan tidak
menjenuhkan dalam rangkaian kalimat. Sedangkan deviasi
dalam konteks struktur kalimat memberikan pengaruh pada
makna yang terkandung di dalam kalimat. Dalam contoh
di atas, penyebutan pelaku verba Dia (yaitu Allah) pada
ayat 78, 79, 81, 82 dan penyebutan pelaku verba saya
(yaitu Ibrahim) pada ayat 80 terkandung pelajaran tentang
sopan-santun dalam berkomunikasi. Hal-hal yang baik,
seperti mencipta, memberi petunjuk, memberi makan
minum, mematikan dan menghidupkan, selayaknya disandarkan kepada Allah, sedangkan hal-hal yang buruk,
yaitu sakit, selayaknya disandarkan kepada pribadi manusia
sendiri. Menjadi jelas bahwa deviasi yang terdapat dalam
struktur kalimat al-Qur’ân ini bukanlah sekadar tampil beda
dari kaidah-kaidah konvensional, melainkan ada makna dan
efek psikologis yang sengaja dimunculkan bagi para
pembacanya.

29

Lihat Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Qur’an, h. 59-60.

452 Islah Gusmian

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Kebudayaan Arab dan Nalar Dunia Makna al-Qur’ân
Bahasa dan kebudayaan merupakan dua hal yang
saling berhubungan. Di kalangan antropolog, ada tiga
pandangan mengenai hubungan ini. 30 Pertama, bahasa yang
dipakai di suatu masyarakat dipandang sebagai refleksi
dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan ini yang kemudian menjadi dasar sebagian
antropolog untuk memahami suatu masyarakat melalui
bahasa yang dipakainya.
Pandangan kedua menyatakan bahwa bahasa adalah
bagian (atau salah satu unsur) dari kebudayaan. Pandangan
ini menempatkan bahasa di bawah payung kebudayaan.
Bahasa di sini dipandang bukan suatu fenomena yang khas,
melainkan fenomena yang tidak berbeda dengan unsurunsur budaya lainnya, seperti kesenian, tetapi ia mempunyai
posisi khusus.
Pandangan ketiga menyatakan bahwa bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan. Ada dua makna di sini.
Pertama, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam
arti diakronis. Maksudnya, bahasa mendahului kebudayaan
karena melalui bahasa manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Kita mengetahui masyarakat Jawa, misalnya,
melalui bahasa. Melalui bahasa manusia dibesarkan, memuji,
memaki, dan seterusnya. Kedua, bahasa merupakan kondisi
bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk
membangun bahasa pada dasarnya adalah sama yang
digunakan membentuk kebudayaan, yaitu relasi logis,
korelasi, dan seterusnya. Menggarisbawahi pandangan yang
ketiga ini, Levi-Strauss menjelaskan bahwa bahasa dan
kebudayaan merupakan hasil dari aktivitas nalar manusia

30
Heddy Shri Ahimsa-Putra, Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan
Karya Sastra, (Yogyakarta: Galang Press dan Yayasan Adikarya IKAPI,
2001), h. 24-5.
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(human mind). 31 Jadi, hubungan bahasa dan kebudayaan
tidak bersifat kausal, tetapi karena keduanya merupakan
produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia.
Jauh sebelum Levi-Straus, al-Jâhizh (w. 255/868) telah
mengonsepsikan bahwa bahasa sebagai medium komunikasi,
tetapi Jâhizh tidak menyebut adanya proses aktivitas nalar
di dalam bahasa tersebut. Terkait dengan bahasa al-Qur’ân,
proses nalar ini penting untuk ditelisik. Sebab, bahasa bukan
sekadar sebagai cara berbicara (a way of speaking) yang
benar, indah, dan puitik dalam berkomunikasi—yang biasanya
menjadi kajian dalam ilmu Balâghah (retorika)—melainkan
juga sebagai cara berpikir (a way of reasioning). Aktivitas
nalar dan cara berpikir inilah yang merupakan satu aspek
penting untuk melihat bahasa al-Qur’ân.
Sejak pertama al-Qur’ân diwahyukan kepada Muhammad saw. Orang-orang kafir Makkah kesulitan mendefinisikan dan memberikan bentuk pada al-Qur’ân; ada yang
menyebutnya sebagai sihir (Q.S. al-An‘âm [6]: 7; Yûnus
[10]: 76; al-Zukhruf [43]: 30; al-Ahqâf [46]: 7; al-Muddatstsir
[74]: 24), dan ada yang menanggapinya tak lebih sebagai
kebohongan yang diada-adakan (Q.S. Saba’ [34]: 43).
Mengapa tanggapan sinis ini muncul? Dalam Q.S. alMuddatstsir [74]: 11-26—ayat kedua berdasarkan urutan
turunnya—dijelaskan tentang situasi mental yang tegang
dan emosi yang tak menentu orang yang mendengar
bacaan al-Qur’ân. Bagi mereka, tak ada ilustrasi yang bisa
menjelaskan terjadinya ketegangan mental mereka itu,
selain bahwa Muhammad saw. sebagai penyihir dan
penyair. Begitulah mereka menyimpulkan. Tetapi, al-Qur’ân
sendiri menolak klaim itu (Q.S. al-Thûr [52]: 29-31; Yâsîn
[36]: 69).

31

Lihat lebih jauh, Ahimsa-Putra, Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos
dan Karya Sastra, h. 25.
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Al-Qur’ân juga bukanlah bahasa Muhammad saw., karena
bahasa al-Qur’ân berbeda dengan bahasa Muhammad. 32
Setiap orang mempunyai gaya bahasa yang merupakan ciri
khasnya masing-masing. Amatlah sulit bagi seseorang
memiliki dua gaya bahasa yang berbeda. Taufik Ismail, Sapardi
Djoko Damono, dan A. Mustofa Bisri, misalnya, masingmasing mempunyai ciri khas dalam menulis puisi. Orang
yang terbiasa membaca karya-karya mereka akan mudah
menandainya. Zurrummah, seorang sastrawan terkenal,
suatu ketika menulis syair yang oleh Jarir disarankan untuk
ditambah. Penambahan tersebut disusun langsung oleh Jarir,
yang disisipkan pada akhir syair itu, dan Zurrummah pun
menyetujuinya. Ketika Zurrummah bertemu al-Farazdaq, ia
diminta menyampaikan karya syairnya itu. Zurrummah pun
membacakannya—termasuk sisipan dari Jarir. Lalu, alFarazdaq berkomentar, “laysa hâdzâ min bahrika mudhîfuhâ

32
Kita perhatikan redaksi al-Qur’ân dan hadis yang keduanya
berbicara mengenai hal yang sama. Misalnya, ketika keduanya berbicara
tentang larangan berlebihan dalam makan dan minum. Q.S. al-A‘râf [7]:
31 menarasikan dengan kalimat berikut:

Sedangkan hadis Nabi saw. menarasikannya—dalam Sunan al-Tirmîdzî,
Kitâb: al-Zuhd ‘an Rasûlillâh, Bâb: Mâ Jâ’a ‘an Karâhiyah Katsrah alAkl, Nomor 2302—sebagai berikut:

Kedua teks ini berbicara tentang peringatan bagi orang yang
berlebih-lebihan dalam urusan makan dan minum. Namun, gaya bahasa
dan diksi-diksi yang digunakan keduanya berbeda. Pada ayat al-Qur’ân,
Allah ditampilkan sebagai subjek yang ikut terlibat dalam proses peringatan
itu, dan langgam bahasanya menggunakan perintah (amr) dan larangan
(nahy). Sedangkan redaksi dalam hadis Nabi, Allah tidak dilibatkan sebagai
subjek yang berperan penting dalam proses peringatan tersebut; langgam
bahasa yang digunakan pun adalah gaya narasi kabar, bukan perintah
atau larangan.

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Lompatan Stilistik

455

asyaddu lahbîna minka” (ini bukan gubahanmu, yang
menambahnya jauh melebihimu). 33
Persoalannya bukanlah sekadar terletak pada ketidakmampuan mereka memberikan bingkai kepada al-Qur’ân
dengan bingkai teks-teks yang telah mereka kenali sebelumnya. Sebab, seandainya mereka menunjukkan perbedaan
dan persamaan struktur formal dan gaya sastrawi al-Qur’ân
dengan puisi dan prosa yang selama ini mereka kenal,
niscaya masalahnya selesai. Namun, dengan nyata mereka
telah menolak sumber keilahian teks dengan menuduh
Muhammad saw. sebagai pembohong. 34 Tuduhan ini secara
historis tidaklah masuk akal. Sebab, sebagai individu yang
menerima wahyu al-Qur’ân, jauh sebelum momen penting
itu terjadi, Muhammad saw. telah dikenal masyarakat Arab
sebagai orang yang jujur dan dipercaya. Bahkan, ia dianugerahi gelar “al-Amîn” oleh masyarakatnya ketika itu.
Atas dasar kejujuran ini pula, janda Khadijah, yang kelak
menjadi istrinya, berani membayar dua kali lipat kepada
Muhammad saw. ketika ia menjalankan bisnisnya. 35
Penolakan dengan tuduhan sinis tersebut terjadi karena
bahasa al-Qur’ân, dalam konteks komunikasi, bukan sekadar
a way of speaking yang indah dan puitik, melainkan juga
sebagai a way of reasioning dalam mengonsepsikan
tentang dunia. Al-Qur’ân secara konseptual menawarkan
nalar kebudayaan baru dan menggugat nalar kebudayaan

33
Muhammad Zaghlûl Salâm, Tsalâtsu Rasâ’il fî I‘jâz al-Qur’ân: alRumnânî, al-Khaththâbi wa al-Jurjânî, (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.), h.
22, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an, h. 86.
34

Amîn al-Khûli dan Nashr Hâmid Abû Zayd, Metode Tafsir Sastra,
terj. Khairon Nahdhiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004), h. 100.
35
Thaha Husein melukiskan bahwa biasanya Khadijah memberi komisi
penjualan 20% kepada orang-orang yang menjalankan bisnisnya, tetapi
untuk Muhammad ia berani memberikan komisi 40%. Lihat, Thaha Husein,
Cahaya Rasul: Catatan Terlupakan dari Kehidupan Nabi Muhammad, terj.
Siti Nurhayati dan Imam Bukhari, (Yogyakarta: Navila, 2006), h. 114.
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lama. Al-Qur’ân dengan tegas mengklaim dirinya sebagai
petunjuk hidup (Q.S. al-Baqarah [2]: 3). Nah, melalui kosakata-kosakata yang digunakannya, al-Qur’ân membangun
nalar dunia makna. Kosakata yang lazim dipakai dalam
komunikasi masyarakat Arab ditransformasikan ke arah
makna-makna baru. Transformasi makna ini memberikan
konsepsi dan nalar yang berbeda dengan nalar yang telah
mapan pada masyarakat Arab. Kajian semantik merupakan
salah satu alat untuk menunjukkan adanya transformasi
itu. Sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu
bahasa, semantik membuka suatu pandangan yang mengantarkan pada pengertian konseptual dari masyarakat
pengguna bahasa tersebut, melalui “makna dasar” dan
“makna relasional”. Di sini, bahasa bukan hanya sebagai
alat bicara dan berpikir, melainkan yang lebih mendasar
adalah pengonsepsian tentang dunia yang melingkupinya. 36
Kata “Allah” misalnya, bukan tidak dikenal oleh orangorang Arab pra-Islam. Secara historis, bisa dibuktikan bahwa
kata ini telah muncul bukan hanya dalam puisi-puisi praIslam, melainkan juga gabungan nama-orang orang. Nama
ayah Nabi Muhammad saw., misalnya, bernama ‘Abdullah.
Orang-orang Arab pra-Islam meyakini bahwa Allah sebagai
sebuah nama untuk mengidentifikasi Tuhan pencipta langit
dan bumi, pencipta hujan, dan pemberi kehidupan. Al-Qur’ân
merekam keyakinan ini (Q.S. al-‘Ankabût [29]: 61). Namun,
mereka di mata al-Qur’ân telah gagal menarik kesimpulan

36
Toshihiko Izutsu adalah salah seorang yang mengembangkan kajian
semantik dalam al-Qur’ân secara komprehensif. Ia menulis tiga buku yang
ketiganya memakai analisis semantik, yaitu: Ethico-Religious Concepts
in the Qoran: God an Man in the Qoran; dan The Concept of Belief in
Islamic Theology: A Semantical Analysis of Iman and Islam. Kesadaran
kajian semantik dalam dunia tafsir al-Qur’ân dimulai oleh Muqâtil ibn
Sulaymân (w. 150/767) sebagaimana tampak pada karyanya berjudul alAsybâh wa al-Nazhâ’ir fî al-Qur’ân al-Karîm dan Tafsîr Muqâtil Ibn
Sulaymân. Lihat, Nur Kholis Setiawan, al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar,
h. 169-170.
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yang masuk akal dari pengakuannya itu: ternyata mereka
juga menyembah objek-objek yang lainnya, mereka tak bisa
menyembah Allah semata-mata. (Q.S. al-‘Ankabût [29]: 63).
Namun, dalam konsepsi ketuhanan mereka terdapat juga
hierarki di mana Allah ditempatkan pada posisi tertinggi di
antara tuhan-tuhan yang lain (Q.S. al-Zumar [39]: 3; al-Ahqâf
[46]: 28). Ini berarti dalam konsepsi mereka ada banyak
Tuhan. Nah, ketika kata “Allah” dipakai oleh al-Qur’ân, makna
diberikan sangatlah berbeda dengan konsepsi masyarakat
Arab pra-Islam, yakni nama “Allah” merepresentasikan
monoteisme murni (Q.S. al-Nisâ’ [3]: 36; al-A‘râf [7]: 65, 73,
85, Hûd [11]: 50, 61, 84, al-Nahl [16]: 36; al-Mu’minûn [23]:
23,32) dan monoteisme murni ini dikaitkan dengan kebajikan dalam laku sosial (Q.S. al-‘Ankabût [29]: 36).
Kata “Allah”, sebagai salah satu contoh, yang ditransformasikan maknanya oleh al-Qur’ân tersebut, secara kultural
tidak sekadar sebagai sistem tanda, tetapi juga sekaligus
sebagai dasar konseptual perubahan nalar dan teologi.
Transformasi makna di sini secara ideologis kemudian
menggeser sistem keyakinan yang saat itu berporos pada
sistem politeisme digeser ke arah sistem monoteisme
murni. Sebagai suatu sistem tanda, kata “Allah” masih tetap
dipakai untuk menandai dan menamai Tuhan yang disembah, tetapi unsur-unsur makna yang dikandungnya telah
diubah secara radikal. Dengan demikian, transformasi makna
yang dilakukan al-Qur’ân ini tidaklah soal homonimitas kata,
tetapi suatu pengubahan konstruksi makna yang secara
radikal terkait dengan seluruh sistem konseptual masyarakat
Arab pra-Islam. Proses transformasi ini dibangun al-Qur’ân
dalam kerangka membangun nalar dan konsepsi baru
mengenai pandangan dunia dan weltanschauung al-Qur’ân.
Dari makna-makna semantik yang dibangun oleh al-Qur’ân
inilah menjadi petunjuk bagi kita bahwa perlawanan yang
dilakukan oleh orang-orang kafir Mekkah bukanlah sematamata karena dimensi sastrawi al-Qur’ân yang menyentak
nalar estetik mereka, sehingga mereka gagap dan gugup,
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melainkan hal yang tak kalah mendasar adalah perlawanan
ideologi yang berporos pada sistem keyakinan.
Kita bisa menemukan kosakata-kosakata lain di dalam
al-Qur’ân sebagai kata kunci yang ditransformasikan maknamakna konseptualnya. Misalnya, kata îmân, ihsân, kufr,
zhulm, dan lain-lain. Secara semantik, beragam kosakata
yang digunakan oleh al-Qur’ân—meski sebelumnya telah
dipakai dalam komunikasi masyarakat Arab—menjadi media
untuk mengonstruksi dunia makna. Dalam konteks ini, alQur’ân memanfaatkan karakter khas bahasa Arab yang
berkecenderungan mengarah pada aspek idealitas. 37 Melalui
bahasa dan kecermatan makna-makna yang dibangun, alQur’ân dalam kasus ini tidak sekadar melakukan revolusi
semantik terhadap term-term kunci yang secara umum
berkembang di masyarakat Arab pra-Islam, tetapi sekaligus
juga melakukan perlawanan ideologis terhadap hegemoni
teologis masyarakat Arab saat itu.

Penutup
Sebagai kitab suci yang menggunakan tanda bahasa,
al-Qur’ân merupakan sesuatu yang fenomenal dalam sejarah
umat manusia. Sebab, selain diyakini sebagai kalam Tuhan
yang suci, pada sisi yang lain, ia tidak bisa dilepaskan dari
ruang sosial dan kultural zamannya. Artinya, al-Qur’ân
menggunakan bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang
menjadi medan komunikasi al-Qur’ân, yaitu bahasa Arab.
Meskipun demikian, pada kenyataannya tak seorang pun

37
Dalam bahasa Arab, pikiran menjadi ukuran yang digunakan untuk
mengukur segala sesuatu. Dunia nyata diputuskan dengan ukuran dunia
makna (pikiran). Penciptaan kata-kata dalam bahasa Arab ditujukan untuk
menciptakan makna emosi, bukan wujud eksternal (dunia nyata). Lihat,
‘Utsmân Amîn, Falsafah al-Lughah al-‘Arabiyyah, (Mesir: al-Dâr alMishriyyah li al-Ta’lîf wa al-Tarjumah, 1969), h. 29-31.
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yang mampu menandingi isi, gramatika, ataupun stilistikannya. Ketidakmampuan ini bukan hanya ditegaskan oleh
al-Qur’ân sendiri (Q.S. al-Isrâ’ [17]: 88; al-Hâqqah [69]: 41),
melainkan secara faktual-historis diakui oleh masyarakat
Arab, yang mempunyai tradisi kesusastraan yang kuat dan
tinggi, sebagai sesuatu yang excellent; al-Qur’ân tidak bisa
dikerangkakan dalam teks-teks yang telah ada di dalam
tradisi kesusastraan Arab: puisi ataupun prosa.

Dalam konteks kesusastraan, kehadiran al-Qur’ân di
tengah-tengah masyarakat Arab bukan semata-mata sebagai
komunikasi ilahi di mana Tuhan sedang menyampaikan pesanpesan moralnya melalui lisan Nabi Muhammad saw. kepada
umat manusia, melainkan juga sekaligus tampil sebagai
perlawanan sastrawi. Pola-pola, rima, dan diksi yang dipakai
di dalam teks al-Qur’ân menjadi medium perlawanan dan
penundukan yang tak tertandingi. Masyarakat Arab pra-Islam
dibuat menjadi gugup dan gagap. Akibat kegugupan dan
kegagapan ini, mereka melakukan tindakan yang tak masuk
akal: menuduh Muhammad saw. gila, dan al-Qur’ân sebagai
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sihir—padahal kredibilitas Muhammad mereka junjung tinggi
jauh sebelum menyampaikan wahyu dan mereka juga tahu
bahwa sejatinya al-Qur’ân tak bisa dikategorikan sihir.
Sikap yang demikian ini juga disebabkan oleh transformasi makna yang dilakukan al-Qur’ân melalui medan
semantik. Proses transformasi makna ini membongkar
ideologi paganisme dan politeisme yang telah mapan di
masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur’ân sebagai tanda bahasa
sekaligus sebagai sistem nalar telah menaklukkan sistem
sastra dan kebudayaan masyarakat Arab. Namun, karena
keakuan dan demi meneguhkan ideologi paganisme itu,
sebagian masyarakat Arab pra-Islam malu-malu mengakui
keagungan al-Qur’ân.[]
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IDEOLOGISASI KOSAKATA
“NON-ARAB” AL-QUR’ÂN
Syahrullah Iskandar

The disputes on non-Arabic vocabularies in the Qur’ân has led to the ideologization
of the authenticity and the originality of the Qur’ân. Non-Arabic vocabularies
existing in the Qur’ân, according to a number of Western scholars could emphasize
the theory that the Qur’ân imitates the pre-Qur’ân Holy Books. This writing will
examine this theory by elaborating thoughts of three well-known Western scholars;
Arthur Jeffery, Abraham I. Katsh, and Abraham Geiger.

Pengantar

K

osakata serapan dalam al-Qur’ân merupakan sebuah persoalan yang telah lama diperdebatkan
oleh kalangan pengkaji al-Qur’ân. Bukan hanya

dari kalangan ulama Islam sejak beberapa abad yang silam,
melainkan turut dibahas juga oleh ilmuwan non-Muslim
yang berkecimpung dalam pengkajian al-Qur’ân. Persoalan
ini memiliki daya atraktif tersendiri karena mempunyai
lingkup bahasan yang terbilang komprehensif, diawali
oleh dimensi kebahasaan yang selanjutnya beranjak
menjadi persoalan ideologis. Bahkan, daya atraktif kajian
ini juga terletak pada wacana relasi kebahasaan dan
ideologis yang menjadi mainstream gaya ‘pembacaan’
sarjana barat.
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Perseteruan di Kalangan Ulama Islam
Kosakata serapan al-Qur’ân telah mulai mewacana sejak
abad I H/VII M yang ditandai dengan masuknya ahli fikih
Islam dalam perdebatan yang bermuara pada pro dan
kontra. 1 Polemik pun muncul di kalangan ulama Islam yang
menyisakan ruang wacana hingga kini. Jika hendak ditelusuri, maka kontroversi seputar kosakata serapan dalam
al-Qur’ân melahirkan dua mainstream pendapat. Pertama,
semua kosakata yang ada dalam al-Qur’ân adalah bahasa
Arab. Tidak ada satu kosakata pun dalam kitab samawi
terakhir tersebut yang bukan bahasa Arab; dan Kedua,
sebagian kosakata al-Qur’ân adalah serapan dari bahasa
selain Arab.
Penganut pendapat pertama mendasarkan argumentasinya pada sebelas ayat al-Qur’ân yang menyebut al-Qur’ân
diturunkan dengan bahasa Arab. 2 Kesebelas ayat tersebut
adalah Q.S. Yûsuf [12]: 2; Q.S. al-Ra‘d [13]: 37; Q.S. alNahl [16]: 103; Q.S. Thâhâ [20]: 113; Q.S. al-Syu‘arâ’ [26]:
195; Q.S. al-Zumar [39]: 28; Q.S. Fushshilat [41]: 3 & 44;
Q.S. al-Syûrâ [42]: 3; Q.S. al-Zukhruf [43]: 3; dan Q.S. alAhqâf [46]: 12. Argumentasi lainnya adalah bahwa klaim
adanya kosakata tertentu yang bukan Arab adalah pandangan
yang “tergesa-gesa” karena kosakata tersebut hakikatnya
berbahasa Arab. Hanya saja, sebagian orang belum mengetahui kearaban kosakata tersebut. Lagi pula, adalah
sebuah kewajaran jika kosakata tertentu dituturkan sama
oleh penutur bahasa yang berbeda, sehingga tidak ada
alasan untuk menyebutnya bukan kosakata Arab. 3 Dengan

1

‘Abd al-Rahmân Badawî, Difâ‘ ‘an al-Qur’ân Dhidd Muntaqidîh,
(t.tp.: Dâr al-‘Âlimiyyah li al-Kutub wa al-Nasyr, t.th.), h. 133.
2
Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi‘î, al-Risâlah (ditahqiq oleh Ahmad
Muhammad Syâkir), (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 42.
3
Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, (Kairo: al-Maktab al-Tsaqâfî,
2001), cet. I, jilid IV, h. 449.
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begitu, argumentasi yang dikemukakan oleh penganut
pendapat pertama ini bersifat naqlî dan ‘aqlî sekaligus.
Pendapat kedua bersandar pada empat buah riwayat,
yaitu: a) Riwayat dari Ibn ‘Abbâs, ketika ditanya tentang
Q.S. al-Muddatstsir [74]: 51 (I

I). Sahabat yang alim

ini menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, kata qaswarah
padanannya adalah al-asad; dalam bahasa Persia disebut
syîr; dalam bahasa Nabathea disebut awiyâ; dalam bahasa
Ethiopia disebut qaswarah. 4 b) Riwayat dari Mujâhid, Sa‘îd
ibn Jubayr, ‘Ikrîmah, ‘Athâ’, dan selainnya bahwa “Dalam
al-Qur’ân terdapat semua bahasa”. c) Riwayat dari Ibn Ishâq
yang bersumber dari Abî Maysarah yang menyebutkan riwayat
yang serupa, “Dalam al-Qur’ân terdapat semua bahasa”.
d) Riwayat dari Sa‘îd ibn Jubayr yang menyebutkan, Orang
Quraysy menanyakan, “Mengapa al-Qur’ân tidak diturunkan
dalam bahasa asing dan Arab?”. Lalu turun Q.S. Fushshilat
[41]: 44 (i

i). Bagi Ibn Katsîr, per-

nyataan ayat tersebut mengindikasikan bahwa tidak akan
mungkin muncul sekiranya tidak terdapat bahasa asing dalam
al-Qur’ân. 5
Al-Zarkasyî (745-794 H) termasuk dalam kelompok
pertama. Dengan tegas ia menyebutkan bahwa tak satu
kata pun dalam al-Qur’ân yang bukan bahasa Arab. Penulis
al-Burhân ini berargumentasi bahwa sekiranya dalam alQur’ân termaktub (kosakata) selain Arab, niscaya sasaran
untuk menantang dan menaklukkan tentulah tidak akan
mewujud. Pandangan ini diamini oleh Muhammad ibn Idrîs
al-Syâfi‘ (w. 204 H) dan jumhur ulama termasuk Abû ‘Ûbaydah
(w. 210 H), Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî (w. 310 H), Abû
Bakr ibn al-Thayyib al-Bâqillânî (w. 403 H) dalam kitab al-

4
5

Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, jilid IV, h. 102.

al-Zarkasyî, al-Burhân, (t.tp.: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah,
1957), juz I, h. 287.
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Taqrîb, Abû al-Husayn ibn Fâris (w. 395 H), dan selainnya. 6
Argumentasi senada juga diutarakan al-Thabâthabâ’î bahwa
kearaban al-Qur’ân bertujuan meneguhkan rahasia ayat dan
hakikat pengetahuan. Jika tidak demikian, maka sebagian
rahasia tersebut akan gamang dari jangkauan nalar manusia. 7 Mengacu pada argumentasi di atas, al-Sabt menetapkan sebuah kaidah:
8

“Tidak boleh (tidak lazim) orang Arab diajak berdialog tentang
(karakter) sesuatu kecuali dengan sesuatu yang sama
dengan yang dipahami oleh yang berdialog dengannya.”
Al-Zarkasyî mendasari pandangannya dengan mengutip
ungkapan Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi‘ dalam al-Risâlah
bahwa al-Qur’ân sendiri menafikan sesuatu yang bukan
berbahasa Arab itu. Al-Zarkasyî juga menyertakan pendapat
Abû ‘Ubaydah bahwa orang yang beranggapan bahwa dalam
al-Qur’ân terdapat (kosakata) yang bukan bahasa Arab, berarti
ia telah melakukan kebohongan besar. Penulis al-Burhân
ini beralasan bahwa seandainya terdapat kosakata selain
Arab dalam al-Qur’ân, tentulah sangkaan orang kafir bahwa
orang Arab tidak mampu mendatangkan yang serupa dengan
al-Qur’ân dapat dibenarkan, karena di dalam al-Qur’ân terdapat
bahasa lain yang tidak dimengerti oleh mereka. 9
Dalam hal ini, al-Zarkasyî terkesan menempuh cara
kompromi bahwa kosakata non-Arab tersebut ketika ditutur-

6

al-Thabâthabâ’î, al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân, (Teheran: Dâr alKutub al-Islâmiyyah, 1396 H), jilid II, h. 80-81.
7
Khâlid ibn ‘Utsmân al-Sabt, Qawâ‘id al-Tafsîr: Jam‘ wa Dirâsah,
(Kairo: Dâr Ibn ‘Affân, 1421 H), jilid I, h. 293.
8

al-Zarkasyî, al-Burhân, juz I, h. 288.

9
Jalâluddîn al-Suyûthî, al-Muzhir fî ‘Ulûm al-Lughah wa Anwâ‘uhâ,
(Kairo: Maktabah Dâr al-Turâts, t.th.) juz I, h. 269.
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kan oleh orang Arab telah menjadi kata Arab meskipun
aslinya bukan Arab. Artinya, tatkala diucapkan, secara
otomatis kata tersebut telah menjadi kata Arab. Jadi,
identitas Arab atau tidaknya kosakata tersebut adalah sama
benarnya. Sejalan dengan argumentasi tersebut, al-Jawâlîqî
mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda bahwa kata
yang diarabkan adalah terbilang asing (‘ajam) menurut
tinjauan sumber atau asalnya, dan termasuk Arab jika ditinjau
dengan kekinian. 10
Keserupaan bahasa hanya terjadi pada tataran penggunaan kosakata yang sama dengan makna yang sama pula,
bukan pada tataran tersendirinya sebuah kosakata al-Qur’ân
bahwa ia berbahasa Persia yang bukan Arab; atau ia Arab
yang bukan Persia. 11 Bahkan, al-Suyûthî menjelaskan hikmah
adanya kosakata Arab non-Arab tersebut dalam al-Qur’ân.
Ia menegaskan bahwa “Al-Qur’ân mencakup pengetahuan
orang terdahulu dan pengetahuan orang belakangan, serta
berita tentang segala sesuatu. Dengan begitu, adalah sebuah
kemestian jika di dalam kitab suci tersebut terdapat isyarat
atau petunjuk tentang beragam bahasa agar cakupannya
terhadap segala sesuatu menjadi sempurna. Terpilihlah
dalam al-Qur’ân segala yang paling baik, yang paling fasih,
dan yang paling banyak digunakan oleh orang”. 12
Al-Juwaynî tidak menafikan adanya kosakata non-Arab
dalam al-Qur’ân yang punya nilai balâghah dan bayân.
Namun, al-Syâfi‘ menentang keras pendapat yang diutarakan
al-Juwaynî tersebut dengan mengatakan bahwa al-Qur’ân
tidak pernah mengadopsi kosakata selain Arab. Kitab suci

10
al-Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wîl al-Qur’ân, (t.tp.: Dâr alMa‘ârif, t.th.), juz I, h. 17-18.
11
al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Ditahqiq oleh Ahmad ibn
‘Alî), (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004), juz II, h. 430.
12

Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi‘î, (Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad
Syâkir), (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 42.

466 Syahrullah Iskandar

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

ini tidak perlu memperkaya perbendaharaan kosakatanya
hanya dengan menambah beberapa kata di antara ribuan
kata yang telah dimilikinya. Ia berdalil dengan Q.S. Ibrâhîm
[14]: 4. 13
Di sisi lain, para mufasir mengistilahkan kosakata nonArab ini dengan al-grarîb (asing) atau gharîb al-Qur’ân. Mereka
menjelaskannya bahwa kata al-gharîb secara etimologis
berasal dari kata gharaba yang berarti ba‘uda (jauh). Dengan
begitu, setiap kosakata yang bermakna asing adalah juga
bermakna jauh. Dalam ilmu tafsir muncul ‘Ilm Gharîb al-Qur’ân,
yaitu sebuah ilmu khusus yang menafsirkan lafal-lafal atau
kosakata yang samar dalam al-Qur’ân, sehingga maknanya
diperjelas dengan mengacu pada bahasa Arab. Sejatinya,
kosakata yang berkategori al-gharîb ini lebih umum cakupan
maknanya daripada yang berkategori al-mu‘arrab dan al-a‘jamî
dalam konteks al-Qur’ân. Pasalnya, ‘Ilm Gharîb al-Qur’ân
berusaha mengetahui dan memahami konteks yang sahih
yang tercakup oleh lafal-lafal al-Qur’ân saat turunnya hingga
sekarang; apakah ia berbahasa Arab ataukah berbahasa asing,
tanpa membedakan di antara keduanya. Atau, ‘Ilm Gharîb
al-Qur’ân berusaha menjelaskan lafal asing yang maknanya
tersamar bagi banyak orang. Hal ini didasarkan pada sabda
Nabi saw. (i

). 14

Karya yang membahas Gharîb al-Qur’ân ini diawali
dengan jawaban-jawaban Ibn ‘Abbâs terhadap pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh Nâfi‘ ibn al-Azraq (w. 65 H),
salah seorang pemuka Khawârij, tentang makna 200 kosakata yang samar atau sulit dipahaminya dalam al-Qur’ân.
Ibn ‘Abbâs menjawab dan menjelaskannya dengan untaian
syair. Uraian tanya-jawab tersebut termaktub dalam sejumlah

13
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abî Syaybah; al-Hâkim dalam alMustadrak; al-Bayhaqî dalam Syu‘ab al-Îmân; al-Suyûthî dalam al-Jâmi
al-Shaghîr yang men-dha‘îf-kannya.
14

Lihat misalnya: al-Suyûthî, al-Itqân, juz II, h. 386-415.
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literatur ‘ulûm al-Qur’ân hingga kini yang masyhur dengan
sebutan Masâ’il al-Azraq. 15
Al-Suyûthî menyebutkan bahasa-bahasa asal tersebut,
yaitu: Persia, Ethiopia, Hebrow, Syriak, Nabatea, Negro,
Koptik, Romawi, Yunani, Hindia, Afrika, dan Barbar. 16 Usaha
klasifikasi serupa juga ditempuh oleh ‘Abd al-Shabûr Syâhîn.
Penulis buku ‘Arabiyyah al-Qur’ân ini berpandangan bahwa
terdapat dua kelompok bahasa selain Arab dalam al-Qur’ân.
Pertama, yang berasal dari rumpun bahasa Semit, yaitu
Syriak, Hebrow, Ethopia, dan Nabatea; Kedua, yang berasal
dari selain bahasa Semit, yaitu Persi, Romawi, Negro,
Barbar, Cina, dan selainnya. 17 Di antara sekian banyak bahasa
tersebut, bahasa Persi merupakan kontributor yang paling
berpengaruh pada bahasa Arab. Hal tersebut dikarenakan
dialek Persi tidak terlalu asing bagi bangsa Arab dan memiliki
kemiripan sehingga banyak yang diserap secara mentahmentah tanpa perubahan, ataupun diadakan arabisasi
dengan hanya sedikit perubahan. 18
Paling tidak, kontroversi di kalangan ulama seputar
kosakata non-Arab dalam al-Qur’ân dapat dipetakan berdasarkan argumentasinya ke dalam tiga kelompok. Pertama,
ulama yang mengabsolutkan kearaban al-Qur’ân, alias
menafikan adanya kosakata non-Arab dalam al-Qur’ân.
Kedua, ulama yang meyakini adanya sebagian kosakata
al-Qur’ân yang memang bukan asli dari bahasa Arab. Ketiga,
ulama yang menempuh jalan tengah dengan mengompromi-

15

al-Suyûthî, al-Muzhir, juz I, h. 432-443.

16

Lihat: Salman Harun, Mutiara al-Qur’an: Aktualisasi Pesan alQur’an dalam Kehidupan, (Jakarta: Logos, 2004), cet. III, h. 165-166.
17

Shubhî Shâlih, Dirâsât fî Fiqh al-Lughah, (Beirut: Dâr al-‘Ilm li
al-Malâyîn, 1960), h. 319.
18
Abraham I. Katsh, Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds
of the Koran and Its Commentaries, (New York: Sepher-Hermon Press, 1980),
cet. III, h. xx.
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kan kedua pandangan di atas bahwa kedua kelompok
tersebut adalah benar. Kosakata tersebut dikatakan berbahasa Arab jika ditinjau dari segi telah termaktub dalam
al-Qur’ân dan telah mengalami proses arabisasi sesuai
dengan ketentuan pembentukan kosakata bahasa Arab;
dan dikatakan bukan Arab jika ditinjau dari segi asalnya.
Perdebatan di kalangan ulama Islam tentang eksistensi
kosakata non-Arab dalam al-Qur’ân hanyalah berkisar pada
kaitan kosakata tersebut dengan bahasa asal, tidak sampai
menyatakan implikasi yang ditimbulkan oleh kosakata asing
tersebut, baik dari segi teologis maupun kultural.

Pembacaan Sarjana Barat
Tidak banyak tokoh orientalis yang mengkaji kearaban
al-Qur’ân secara tersendiri. Karya-karya orientalis kebanyakan
terfokus pada al-Qur’ân secara umum dengan mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan kitab suci samawi
terakhir tersebut kemudian mengelaborasinya satu per satu.
Dalam bentuk yang lain dijumpai beberapa karya yang
mengkaji sisi tertentu dari al-Qur’ân seperti sumber al-Qur’ân,
keterkaitan ajaran Yahudi dengan al-Qur’ân, kronologi
turunnya al-Qur’ân, kodifikasi al-Qur’ân, dan sebagainya.
Adapun kajian tentang kearaban al-Qur’ân lebih banyak
menyoroti kosakata non-Arab dalam al-Qur’ân.
Di antara karya tentang al-Qur’ân yang dihasilkan oleh
tokoh orientalis adalah Abraham I. Katsh dalam bukunya
Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of
the Koran and its Commentaries (1954); Abraham Geiger
seorang tokoh pendiri Yahudi Liberal di Jerman dalam
tulisannya What did Muhammad Borrow from Judaism?;
Arthur Jeffery dalam bukunya The Foreign Vocabulary of
the Qur’an. Sebenarnya, masih banyak tokoh orientalis yang
menulis tentang kearaban al-Qur’ân, tetapi yang terfokus
pada kosakata non-Arab al-Qur’ân masih terbilang minim.
Namun, dari beberapa karya orientalis tersebut, penulis
dapat menyimpul bahwa uraian orientalis yang disebutkan

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Ideologisasi Kosakata “Non-Arab” al-Qur’ân

469

lebih mengarahkan pada adanya pengaruh Yahudi dan
Nasrani (selain Arab) yang terintrodusir dalam al-Qur’ân.
Berikut ini uraian tentang pandangan tiga tokoh orientalis
tersebut seputar kearaban al-Qur’ân, terutama yang terkait
dengan kosakata non-Arab yang menjadi konsen tulisan
ini.

a. Abraham I. Katsh
Abraham I. Katsh adalah Direktur Institute of Hebrow
Studies di Universitas New York. Orientalis ini menggeluti
studi tentang agama dan bahasa Yahudi, lebih tepatnya
Hebrow. Salah satu karyanya adalah Judaism in Islam:
Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and Its
Commentaries yang berawal dari disertasi doktoralnya tahun
1943 di Dropsie College of Hebrow di bawah bimbingan
seorang profesor kenamaan, Solomon L. Skoss. Karya ini
dapat diposisikan sebagai representasi dari pemikiran Katsh
tentang al-Qur’ân, sehingga patut memperoleh uraian dari
tulisan ini.
Dalam kata pengantarnya, Katsh menegaskan bahwa
kedatangan Muhammad saw. sebagai seorang nabi bukanlah
untuk membatalkan (abrogate) Perjanjian Lama ataupun
Perjanjian Baru, melainkan sekadar menyempurnakan
semangat dan isi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
Muhammad tidak pernah bermaksud menjadikan Islam
sebagai sebuah agama baru, tetapi hanya menganggap
dirinya sebagai penjaga (custodian) kitab suci yang telah
diturunkan oleh Allah SWT. yang bertujuan menguatkan
kitab Injil (Scripture). 19 Katsh berkesimpulan bahwa risalah
yang diemban Muhammad saw. banyak mengadopsi tradisi
Yahudi yang telah berkembang sebelumnya. Dalam hal ini,
Bibel, Talmud, Apocrypha, serta tradisi Nashrani merupakan
sesuatu yang tak ternilai harganya (an invaluable material)

19

Katsh, Judaism in Islam, h. xx.
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bagi Muhammad dalam mengembangkan risalah Islam.
Interaksi Muhammad saw. dengan orang-orang Yahudi
telah terjalin bersamaan dengan kelahirannya. Ketika itu,
banyak imigran Yahudi yang telah membangun pemukiman
di Semenanjung Arabia berabad-abad sebelumnya. Hubungan erat antara orang Arab dan Yahudi banyak digambarkan
dalam Bibel Yahudi. 20 Hal tersebut berpengaruh pada bahasa
Arab yang sumbernya banyak ditimbulkan dari hasil pergumulan antara mereka pada Fase Jahiliah (Pre-Islamic
Period). Bahkan, kawasan Yaman, sebelah selatan Semenanjung Arab, diidentikkan sebagai sebuah negara Yahudi.
Argumentasi ini dikuatkan oleh fakta bahwa Dzû Nuwâs,
pemangku tahta terakhir Kerajaan Himyar yang dikabarkan
konversi ke agama Yahudi, tewas dalam sebuah peperangan
pada tahun 525 C.E. Pertalian erat antara Yahudi dan Arab
saat itu juga dapat dibuktikan dengan kecenderungan yang
sama dalam menganut monoteisme sebelum kedatangan
Muhammad saw. Suku-suku Arab pada Fase Jahiliah yang
telah menganut agama Yahudi mengikuti ritual-ritual keagamaan Yahudi. Dengan begitu, adat-istiadat dan tradisi
Yahudi telah dikenal dan dipraktikkan oleh kebanyakan suku
Arab kala itu yang juga diadopsi dan diintrodusir oleh
Muhammad saw. ke dalam ajaran agamanya.
Kaitannya dengan al-Qur’ân, Katsh menyatakan bahwa
term al-Qur’ân itu sendiri merupakan derivasi dari bahasa
Yahudi dan disebut sebagai The Book. Tak terkecuali pembagian kitab suci tersebut ke dalam 114 surah mengikuti
pola yang terdapat dalam kitab suci Yahudi. Demikian halnya
dengan pembacaan al-Qur’ân (veneration) o l e h k a u m
Muslimin seperti yang lazim dilakukan tiap hari Jumat secara
terorganisir dan hari-hari libur keagamaan yang juga
mengikuti pola Yahudi. 21

Bahasa Arab berkembang pesat

20

Katsh, Judaism in Islam, h. 3-4.

21

Katsh, Judaism in Islam, h. xxx.
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setelah kemunculan Islam dan secara bertahap menjadi
bahasa keseharian (vernacular) bagi komunitas Yahudi di
kawasan Asia Timur (The Orient). Perkembangan bahasa
Arab di kalangan orang-orang Yahudi dipaparkan oleh
“Bapak Penerjemah Yahudi” (The Father of Hebrew Translators) yang juga berprofesi sebagai dokter, Judah ibn
Tibbon (1120-1190 M), pada pengantar buku hasil terjemahan Bahya yang berjudul Kitâb al-Hidâyah ilâ Farâ’id
al-Qulûb:
“Most of the Geonim in the dispersion under the rule of Ishmael in
Babylon, Palestine, and Persia were speaking Arabic, and likewise
all the Jewish communities in those lands were using the same
tongue. Whatever commentaries they wrote on the Bible, the
Mishnah and the Talmud, they wrote in Arabic, as they similarly
did with their other works, as well as with their Responsa, for all
the people understood that language.” 22

Paling tidak, Katsh menandaskan bahwa pergumulan
antara Yahudi dan Arab meniscayakan adanya saling
pengaruh pada perkembangan bahasa keduanya, termasuk
perbendaharaan kosakata Yahudi yang diintodusir ke dalam
bahasa Arab ataupun sebaliknya. Peneliti bahasa dan Yahudi
di Dropsie College ini menegaskan minimnya pengaruh
Arab pada Yahudi. Yang terjadi adalah sebaliknya, Yahudilah yang lebih dominan pengaruhnya dalam perkembangan
bahasa dan budaya Arab. Dengan kata lain, orang-orang
Yahudi sangat berjasa dalam pengembangan bahasa dan
peradaban Arab.
Untuk mendukung tesis tersebut, Katsh memaparkan
beberapa contoh faktual sejarah yang memunculkan beberapa nama sekaliber Isaac Israeli (855-955) yang oleh
dunia barat menyebutnya Isaac Judaeus, saintis kawakan
kelahiran Mesir, yang telah berkontribusi besar dalam
pengembangan peradaban Arab pada zamannya. Tak kalah

22

Katsh, Judaism in Islam, h. xxxi-xxxv.

472 Syahrullah Iskandar

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

hebatnya, Abû ‘Imrân Mûsâ ibn Maymûn yang dikenal
sebagai Maimonides (1135-1204), saintis besar Yahudi dan
filsuf hebat di era kejayaan Arab. Tidak hanya itu, konsep
ilmu kalam juga dicap sebagai “cangkokan” dari tradisi Yahudi
yang telah sekian abad mempraktikkannya. 23

b. Abraham Geiger
Tokoh orientalis ini adalah kelahiran Frankfurt 24 Mei
1810 dan menghembuskan napas terakhirnya di Berlin 23
Oktober 1874. Ayahnya seorang pendeta Yahudi kenamaan,
Michael Lazarus Geiger (w. 1823), dan ibunya bernama
Roeschen Wallau (w. 1856). Abraham Geiger adalah salah
seorang eksponen penting dari reformasi ajaran Yahudi.
Ia memiliki banyak keahlian seperti penulis buku, sejarawan,
kritikus, serta salah satu dari saintis Yahudi (Wissenschaft
des Judentums). Geiger juga merupakan salah seorang
tenaga pengajar di Berlin Hochschule (Lehranstalt). 24
Ketika usianya baru memasuki tiga tahun, Geiger telah
menguasai alfabet bahasa Hebrow dan Jerman. Setelah
itu, ia mulai mempelajari Bibel dan Mishnah pada umur
empat tahun. Pada umur enam tahun, ayahnya membimbingnya langsung mempelajari Talmud. Di usianya yang
ketiga belas, ia kembali dibimbing oleh ayahnya mempelajari
Talmud sembari dibekali pengetahuan sejarah, bahasa Latin
dan Yunani. 25

23

http://www.jewishencyclopedia.com.

24

http://www.jewishencyclopedia.com.

25

Pandangan Abraham Geiger ini sepenuhnya penulis adaptasi dari
artikelnya yang dihimpun kembali dalam The Origin of the Koran, (ed.
Ibn Warraq) (New York: Prometheus Books, 1998). Buku setebal 411
halaman ini menghimpun 14 artikel tentang studi al-Qur’ân yang ditulis
oleh sepuluh tokoh orientalis. Komposisi buku tersebut terdiri dari empat
bagian, yaitu: a) pendahuluan; b) proses pengumpulan dan macam-macam
al-Qur’ân; c) sumber al-Qur’ân; dan d) kritik tekstual modern terhadap
al-Qur’ân.
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Dalam salah satu tulisannya, 26 Geiger menyatakan
terdapat empat belas kosakata dalam al-Qur’ân yang berasal
dari bahasa Hebrow atau tradisi Yahudi. Adapun keempat
belas kosakata tersebut sebagai berikut:
Tâbût (i

i), berakhiran ut sebagai tanda kata tersebut

bukan Arab, melainkan Hebrow. Geiger menegaskan bahwa
tidak ada kata Arab yang asli berakhiran seperti itu. 27 Kata
ini tersebut dua kali dalam dua surah yang berbeda dengan
makna yang berbeda pula, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 248
dan Q.S. Thâhâ [20]: 39.
Tawrâh (i

i), kata yang hanya dipakai dalam pewahyu-

an Yahudi sebagaimana juga tersebut dalam Perjanjian Baru.
Menurutnya, Muhammad memahami lima buku pertama dari
kitab Perjanjian Lama (Pentateuch) dari kitab ini. 28
Jannâtu ‘Adn (i

i), yang berarti surga. Kata ‘adn

dalam arti kesenangan atau kebahagiaan tidak dikenal dalam
bahasa Arab. Kata ‘adn ini diartikan kesenangan hanya jika
disandingkan dengan kata tertentu, yaitu jannah. Adapun
dalam bahasa Hebrow, kata Garden of Eden tidak pernah
dijelaskan di luar konteks surga. Kata Eden ini juga diartikan
sebagai nama diri (proper name) dari suatu tempat yang
didiami oleh kakek moyang manusia yang pertama.
Jahannam (i

i), dari bahasa Hebrow. Dalam Per-

janjian Baru disebut Gehenna. Menurut Geiger, pengamatan
sepintas dapat menimbulkan konklusi bahwa Muhammad
memperoleh kata jahannam ini dari ajaran Kristen. Akan
tetapi, dengan dalih bahwa kata tersebut merupakan nama

26
Abraham Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”
dalam The Origin of the Koran, (ed. Ibn Warraq) (New York: Prometheus
Books, 1998), h. 166.
27

Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”, h. 167.

28

Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”, h. 168.
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dari neraka dan bentuk katanya (form of the word) menandakannya berasal dari ajaran Yahudi. Selain itu, huruf mîm
sebagai akhir kata tersebut tidak dijumpai dalam bahasa
Syriak, bahasa asal al-Qur’ân. 29
Ahbâr (i

i), kata asli Hebrow yang disebut juga

habher, yang dalam Mishna semakna dengan kata parush.
Darasa (i

i), yang berarti memperoleh makna yang

dalam tentang kitab suci dengan pengamatan dan penelusuran yang jelas.
Rabbânî (i

i), kata Yahudi ini terbentuk dengan

tambahan akhiran an pada kata rab. Akhiran an ini sangat
umum dijumpai pada akhir kata bahasa Hebrow. Dalam
ajaran Yahudi, kata yang lebih besar maknanya dari rabbi
adalah rabban. Jika dibandingkan dengan kata ahbâr, kata
rabbânî lebih sempit cakupan maknanya daripada ahbâr.
Itulah yang mendasari sehingga kata rabbânî mendahului
kata ahbâr dalam beberapa penyebutan ayat al-Qur’ân,
sebagaimana terlihat pada Q.S. al-Mâ’idah [5]: 44 & 63.
Sabt (i

i), makna leksikalnya adalah hari istirahat.

Pemaknaan kata tersebut dengan hari Sabtu dilakukan di
Timur oleh orang Kristen dan Islam. Pandangan Geiger ini
didalilkan pada Ben Ezra, “Dalam bahasa Arab, lima hari
dinamai sesuai nomor, yaitu hari pertama, hari kedua, dan
seterusnya. Akan tetapi, pada hari ketiga dinamai hari
pertemuan (the day of assembly), sebagai hari suci dalam
sepekan”. Oleh orang Arab, hari sabbath ini disebut sabt.
Intinya, kata sabt ini berasal dari bahasa Israel. 30
Sakînah (i

i), diartikan sebagai kehadiran Tuhan.

Dalam peristilahan Yahudi, kata ini disebut dengan shekinah

29

Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”, h. 170.

30

Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”, h. 171.
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yang terkait perihal Tuhan yang menempati kuil. Kata ini
terulang sebanyak enam kali dalam tiga surah yang berbeda
dengan makna yang berbeda juga, yaitu Q.S. al-Baqarah
[2]: 248; Q.S. al-Tawbah [9]: 26 & 40; Q.S. al-Fath [48]: 4,
18 & 26.
Thâghût (i

i), meskipun kata ini tidak pernah

dijumpai dalam kitab Yahudi, tetapi orang Yahudi di Arab
menggunakannya dalam arti menyembah tuhan-tuhan palsu.
Dalam arti inilah kata tersebut tampil dalam al-Qur’ân.
Furqân (i

i), kata ini dalam al-Qur’ân memiliki makna

yang beragam, seperti pewahyuan. Sering kali juga -furqân
bermakna rahmat, al-Qur’ân, dan wahyu kepada Musa.
Dalam pandangan Geiger, Muhammad keliru dalam mengotoritaskan cakupan maknanya sebagai kepercayaan atau
agamanya, sehingga Muhammad berpendapat bahwa barang
siapa yang berpegang teguh kepadanya akan selamat.
Pandangan ini menafikan kebenaran dan keselamatan yang
ada pada kepercayaan atau agama lain. Geiger ‘menuduh’
Muhammad telah menyimpangkan makna dasar kata ini
yang notabene berasal dari ajaran Yahudi. 31
Mâ‘ûn (i

i), kata asing dalam bahasa Arab yang

tersebut hanya sekali dalam al-Qur’ân dengan makna
memberi bantuan, yaitu Q.S. al-Mâ‘ûn [107]: 7. Ahli bahasa
Arab menjelaskan kata ini dengan beberapa makna, tetapi
Geiger memaknainya sebagai derivasi dari kata ‘ana yang
berarti bantuan atau zakat.
Matsânî (i

i), berarti pengulangan. Terdapat ke-

bingungan (perplexity) tentang kata ini karena diduga sebagai
kata Arab tetapi tidak mengikuti aturan sumber atau asalnya,
yaitu terminologi Yahudi. Menurut Geiger, Muhammad
memosisikan kitab sucinya (al-Qur’ân) mengatasi ajaran

31

Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”, h. 172.
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Yahudi dan menyebutnya sebagai al-Qur’ân (miqra) dan
matsani sekaligus.
Malakût (i

i), bermakna kerajaan. Kata ini hanya

digunakan dalam arti kekuasaan Tuhan. Kata ini terkait
dengan bahasa Hebrow, yaitu malkut shamayin. Kata ini
terulang empat kali dalam al-Qur’ân, yaitu Q.S. al-An‘âm
[6]: 75; Q.S. al-A‘râf [7]: 185; Q.S. al-Mu’minûn [23]: 88;
dan Q.S. Yâsîn [36]: 83. Kata dasar dari malakût adalah
malak atau mala’k. Dalam pandangan Geiger, kata malakût
ini adalah berasal dari bahasa Hebrow atau konsep Yahudi. 32
Geiger juga membuat klasifikasi ajaran-ajaran Yahudi
yang terintrodusir ke dalam al-Qur’ân dalam tiga bentuk,
yaitu: a) doktrin; b) aturan moral dan hukum; dan c) pandangan hidup. 33 Paparan Geiger dalam tulisannya itu terbilang runtut yang diawali dengan contoh kosakata nonArab yang dibuktikan dengan sejumlah argumentasi sejarah.
Geiger hendak menunjukkan bahwa peminjaman kosakata
tersebut lebih banyak dari Yahudi, sehingga pengaruh
Yahudi dalam al-Qur’ân juga lebih dominan.

c.

Arthur Jeffery

Pandangan orientalis tentang kosakata non-Arab dalam
al-Qur’ân akan tidak lengkap tanpa mengkaji pandangan
Arthur Jeffery. Bagi penulis, buku The Foreign Vocabulary
of the Qur’an adalah mengatasi karya orientalis lainnya,
mengingat cakupan dan isinya yang terbilang mendalam.
Jeffery tidak hanya mengambil saripati pandangan tokoh
orientalis sebelumnya, tetapi juga mencantumkan perdebatan ilmuwan Islam seputar wacana kosakata non-Arab
tersebut. Bahkan, ia membuat rincian kosakata non-Arab

32
33

Geiger, “What did Muhammad Borrow from Judaism?”, h. 173.

Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, (t.tp.:
Oriental Institute Baroda, 1938), h. 2.
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yang mencapai 317 buah berdasarkan tata urutan abjad
Arab berikut uraian menarik seputar ‘kesejarahan’ kosakata
yang disebutkan.
Pandangan Jeffery tentang kosakata non-Arab didasari
pada teori pengaruh bahwa tak dapat dimungkiri jika
kebanyakan kosakata yang terkait dengan budaya (cultural
vocabulary) dari al-Qur’ân adalah bukan asli Arab. Banyaknya
kosakata tersebut adalah pinjaman (borrowed) dari banyak
sumber bahasa. Menurutnya, dengan adanya kosakata
tersebut dalam al-Qur’ân, niscaya Muhammad selaku pengemban risalah al-Qur’ân banyak mempelajari fenomena
budaya dari bahasa asal kosakata tersebut. Otomatis, nilainilai budaya bahasa asal tersebut turut terserap ke dalam
risalah Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu
pernyataannya pada halaman awal bukunya The Foreign
Vocabulary of the Qur’an:
By tracing these words back to their sources we are able to estimate
to some extent the influences which were working upon Muhammad
at various periods in his Mission, and by studying these religious
terms in their native literature contemporary with Muhammad, we
can sometimes understand more exactly what he himself means
by the terms he uses in the Qur’an. 34

Kutipan ini merupakan sasaran akhir dari penelitiannya
yang menghimpun 317 kosakata dalam al-Qur’ân yang
diyakininya tidak berbahasa Arab. Untuk mengukuhkan
pandangannya tersebut, ia juga mengandalkan riwayat
tentang ketidaktahuan Ibn ‘Abbâs—sahabat yang paling alim
yang digelari tarjumân al-Qur’ân—tentang makna kosakata
tertentu dalam beberapa ayat al-Qur’ân, seperti makna kata
fâthir (i

i) yang terulang sebanyak 6 kali dalam al-Qur’ân.

Ibn ‘Abbâs baru memahami makna kata tersebut setelah
secara tidak sengaja mendengar pertengkaran antara dua

34

Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, h. 7.
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orang Arab yang memperebutkan sebidang tanah. Salah
seorang dari yang keduanya menyebut ana fathartuhâ
i). 35 Ketidaktahuan seperti ini, menurut Jeffery, adalah

(i

bukti bahwa kosakata tersebut sebenarnya bukan dari kata
Arab asli.
Di sisi lain, Jeffery juga menyatakan bahwa kosakata
yang terkait dengan aksesori, semisal istabraq (i
sundus (i

i), zanjabîl (i

i), dan abârîq (i

(i

i), misk (i

i),

i), surâdiq

i), tidak mungkin dikenal pada

zaman Arab yang kehidupannya masih diselimuti masa
kejahiliahan. 36 Mengutip al-Suyûthî, Jeffery mengklasifikasi
sebelas bahasa asal kosakata non-Arab al-Qur’ân, yaitu:
Ethiopia, Persia, Romawi, Hindia, Syriak, Hebrow, Nabathea,
Koptik, Turki, Negro, dan Berber. 37 Dari bahasa-bahasa inilah
bahasa Arab mengambil banyak kosakata yang terkait
dengan keagamaan ataupun kebudayaan. Kesebelas bahasa tersebut kemudian ia uraikan satu per satu untuk
membuktikan kedekatan hubungannya dengan bahasa Arab
disertai sejumlah contoh kosakata. Jeffery menyimpul bahwa
peminjaman kosakata asing tersebut dalam al-Qur’ân, sedikitbanyaknya, membawa pengaruh luar, terutama dari ajaran
Yahudi dan Nasrani. 38
Salah satu kritik Jeffery terhadap perkembangan tafsir
adalah kurang mengelaborasi kosakata non-Arab, padahal
kosakata seperti ini merupakan sebuah kemestian dalam
memahami al-Qur’ân. Tokoh orientalis yang menguasai 19
bahasa ini mengangankan lahirnya sebuah kamus al-Qur’ân

35

Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, h. 11.

36

Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, h. 12.

37

Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, h. 43.

38

Lihat: Adnin Armas, Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur’ân: Studi
Kritis, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. I, h. 146.
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yang memuat sumber-sumber filologis, epigrafis, dan
analisis teks. Ia membayangkan kamus al-Qur’ân yang ia
maksudkan seperti kamus (Wörterbüch) yang sudah digunakan untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 39 Dengan
begitu, dari kerangka pikir Jeffery dapat dipahami bahwa
dengan memahami kosakata al-Qur’ân dan mempertimbangkan eksistensi kosakata non-Arab al-Qur’ân dalam upaya
penafsiran, niscaya pemahaman yang komprehensif tentang
ayat yang ditafsirkan dapat dihasilkan.
Uraian ketiga tokoh orientalis ini berbeda dengan
pandangan ilmuwan Islam dalam menyoroti wacana kosakata
non-Arab dalam al-Qur’ân. Dapat dikatakan bahwa kontroversi
yang mengemuka di kalangan ilmuwan Islam hanya bergulir
pada tataran apakah terdapat kosakata non-Arab dalam alQur’ân atau tidak. Pandangan ilmuwan Islam ini tidak
mengetengahkan secara mendalam akan adanya implikasi
teologis dan historis dari pemahaman eksistensi kosakata
non-Arab dalam al-Qur’ân. Implikasi yang muncul hanya pada
tataran implikasi fikih, yaitu boleh-tidaknya bacaan shalat
yang tidak berbahasa Arab. Di kalangan orientalis, pandangan tentang kosakata non-Arab ini mereka arahkan untuk
membuktikan adanya pengaruh luar Arab atau luar Islam
dalam al-Qur’ân. Baik Katsh, Geiger, maupun Jeffery berkesimpulan bahwa pengaruh non-Islam dapat dibuktikan
keberadaannya dengan adanya kosakata non-Arab dalam
kitab suci umat Islam tersebut.

39

Lihat: Ahmad Mukhtâr ‘Umar, ‘Ilm al-Dilâlah, (t.tp.: Maktabah
Dâr al-‘Arûbah li al-Nasyr wa al-Tawzî‘, t.th.), h. 11.
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Hegemoni Yahudi dan Nasrani sebagai Simpulan
Ada tiga tokoh orientalis yang penulis kaji pemikirannya
dalam konteks kosakata non-Arab dalam al-Qur’ân. Katsh,
Jeffery, ataupun Geiger menggunakan pendekatan historisisme tersebut dalam mengkaji al-Qur’ân. Mereka juga
menggunakan pendekatan semantik, yaitu salah satu cabang
dari ilmu linguistik yang mempelajari makna suatu bahasa,
baik pada tataran kosakata maupun struktur. 40 Ketiga tokoh
orientalis tersebut menampilkan kosakata tertentu dari alQur’ân, menelusuri pemaknaannya, kemudian mencari asal
katanya. Yang tak kalah pentingnya untuk ditelusuri adalah
implikasi dari pendekatan yang mereka tempuh, termasuk
menyumberkan al-Qur’ân dari kitab suci sebelumnya.
Jeffery menyatakan bahwa kata aslama yang seakar
dengan kata islâm adalah kosakata non-Arab. 41 Beberapa
ayat al-Qur’ân yang menyebut kata aslama dengan beberapa
derivasinya lebih banyak dikaitkan dengan Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Dalam bahasa Arab,
kata dasar dari islâm adalah salama yang memiliki sejumlah
arti, yaitu “doa untuk selamat”, “keselamatan”, “kedamaian”,
“kesejahteraan”, “nama tuhan”, dan “nama sebuah pohon”.
Dari sekian makna yang ada, al-Qur’ân lebih banyak menggunakan makna “doa”, “keselamatan”, dan “kedamaian”. 42
Dalam bahasa Hebrow, terdapat kata shalom yang maknanya
identik dengan kata salâm. Kata ini juga sering diungkapkan
dengan kata salem, selamin, salom, dan shalem. Meskipun

40
Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of The Qur’an, (Kairo:
t.p., 1938), h. 62.
41
Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, (Beirut: Dâr Lisân al-‘Arab, t.tp.),
jilid IV, h. 191.
42

Ajat Sudrajat, Tafsir Inklusif Makna Islam, (Yogyakarta: AK Group
Yogya, 2004), cet. I, h. 78-80.
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masing-masing memiliki makna tersendiri, namun secara
umum bermakna “kedamaian” (peace) dan “keharmonisan”
(harmony). Dengan demikian, kata islâm memiliki keterkaitan
dengan kata shalom, salem dalam bahasa Hebrow. Semuanya
bermakna “pengorbanan” atau “korban”. Hanya saja, dalam
bahasa Hebrow, kata tersebut mengacu pada makna “pengorbanan makanan dan binatang” yang bertujuan mencapai
keselamatan, sedangkan dalam bahasa Arab jahiliah mengacu
pada makna “pengorbanan diri” (self sacrifice) untuk hal-hal
yang bermanfaat di dunia. 43
Hal lain yang dijadikan argumentasi bahwa al-Qur’ân
disumberkan dari ajaran Nasrani adalah kisah Nabi Muhammad saw. yang memperoleh informasi tentang al-Qur’ân
dari Pendeta Buhayra. Diceritakan bahwa Nabi saw. berangkat ke Syam dalam rangka tujuan dagang hanya dua
kali; sekali saat masih usia bayi dan sekali saat telah
berusia remaja. Selain keduanya, Nabi saw. tidak pernah
lagi mengadakan perjalanan ke Syam. Dalam kedua
p e r j a l a n a n i t u , N a b i s a w. t i d a k p e r n a h m e l e w a t i P a s a r
Bushrâ. Kalaupun riwayat tentang Pendeta Buhayra ini
d i t e r i m a , 44 b e l i a u t i d a k p e r n a h m e n d e n g a r s e d i k i t p u n
tentang ajaran agama dari Pendeta Buhayra. Terdapat saksi
pada setiap perjalanan tersebut. Pada perjalanan yang
pertama saksinya adalah pamannya, Abû Thâlib; sedangkan pada perjalanan yang kedua saksinya adalah
M a y s a r a h . Ya n g t e r j a d i p a d a s a a t i t u a d a l a h P e n d e t a

43
Dalam riwayat al-Tirmidzî, nama Buhayra tidak disebutkan.
Bahkan, sebagian sanad dari riwayat di atas adalah lemah (dha‘îf).
44
al-Zarqânî menangkis tuduhan Nabi Muhammad saw. pernah berguru kepada pendeta Nasrani dengan mengetengahkan delapan argumentasi. Lihat selengkapnaya dalam Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqânî,
Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001), juz
II, h. 355-358.
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Buhayra melihat gumpalan awan yang menaungi Muhammad saw. dari sengatan terik matahari. Ketakjuban melihat
kejadian itu ia sampaikan kepada Abû Thâlib bahwa akan
terjadi hal yang luar biasa pada anak tersebut (Muhammad)
dan memperingatinya agar berhati-hati dari orang Yahudi.
Mendengar berita tersebut, Abû Thâlib bergegas mem bawa Muhammad pulang, sehingga tidak sempat meneruskan perjalanannya. Tegasnya, tidak satu riwayat pun
yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah mendengar
atau menerima sebuah pelajaran ataupun sepatah kata
dari Pendeta Buhayra, baik dalam hal akidah, ibadah,
m u a m a l a t , m a u p u n a k h l a k . 45 R i w a y a t p e r t e m u a n N a b i
saw. dengan Pendeta Buhayra hanya menceritakan bahwa
pendeta tersebut mengabari Abû Thâlib sebuah berita
gembira tentang kenabian Muhammad, bukan terjadi
proses

pembelajaran

dari

Pendeta

tersebut

kepada

Muhammad saw.
Kasus serupa adalah peristiwa pertemuan Nabi saw.
dengan Waraqah ibn Nawfal setelah menerima wahyu
pertama di Gua Hira. Dari peristiwa tersebut, terdapat
beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, Muhammad
saw. dan Khadijah bertemu Waraqah ibn Nawfal setelah
turunnya al-Qur’ân, bukan sebelumnya; Kedua, sebuah
riwayat dari Sa‘îd ibn Manshûr dari Ibn Mas‘ûd menyatakan
bahwa pada pertemuan tersebut Muhammad saw. tidak
hadir, sehingga antara Muhammad saw. dan Waraqah tidak
pernah bertemu. 46 Dapat dikatakan juga bahwa proses

45
Mahmûd Mâdhî, al-Wahy al-Qur’ânî fî al-Manzhûr al-Istisyrâqî
wa Naqdih, (Iskandaria: Dâr al-Da‘wah li al-Thab‘ wa al-Nasyr, 1996),
cet. I, h. 120. Uraian yang lebih detail tentang bantahan terhadap
beberapa pandangan orientalis seputar al-Qur’an ini juga uraikan oleh
Nasaruddin Umar, “al-Qur’an di Mata Mantan Intelektual Muslim: Ibn Warraq
& Mark A. Gabriel” dalam Jurnal Studi al-Qur’an I/2, 2006, h. 87-134.
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berguru Muhammad kepada Waraqah dalam kisah tersebut
adalah tidak valid atau tidak argumentatif, sehingga kesan
Nabi saw. memperoleh pengajaran tentang al-Qur’ân dari
Waraqah adalah ‘jauh panggang dari api’.
Kosakata non-Arab adalah kosakata asing yang terdapat
dalam al-Qur’ân. Asingnya kosakata demikian dimaknai
sebagai asal kosakata tersebut bukan dari bahasa Arab,
melainkan dari bahasa selain Arab yang diserap ke dalam
bahasa Arab melalui proses arabisasi (ta‘rîb). Thus, kosakata
asing yang diserap tersebut juga telah menjadi kosakata
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Arab setelah melalui proses arabisasi. Peran arabisasi ini
menjadi sangat penting dalam ‘menengahi’ kontroversi mengenai kosakata non-Arab di kalangan ilmuwan Islam
ataupun orientalis. Kendati demikian, terdapat kontroversi
lain yang ditimbulkan oleh wacana kosakata non-Arab dalam
al-Qur’ân, yaitu perihal keterpengaruhan al-Qur’ân dari kitabkitab suci lainnya. Kesan adanya kosakata non-Arab dalam
al-Qur’ân telah menggiring sejumlah tokoh orientalis untuk
berteori demikian.[]
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NAZHARIYYAH AL-JALÂL:
MUKJIZAT BAHASA
AL-QUR’ÂN SEPANJANG MASA
Interview dengan Profesor ‘Alî ‘Alî Subhî

P

rofesor ‘Alî ‘Alî Subhî adalah penulis al-Tashwîr alQur’ânî li al-Qiyâm al-Khuluqiyyah wa al-Tasyrî‘iyyah,
bagian/jilid pertama bukunya tentang mukjizat
ungkapan al-Qur’ân. Kontributor JSQ di Kairo ber-

hasil menemui dan mewawancarai Profesor ‘Alî ‘Alî Subhî
(disingkat AAS), Dosen Fakultas Bahasa Arab, Universitas
al-Azhar. Pakar bahasa dan sastra ini pernah menjabat
sebagai Ketua Jurusan Sastra dan Kritik Sastra sekaligus
dekan di fakultas yang sama.

PSQ: Mengapa Allah SWT. memilih bahasa Arab sebagai
bahasa al-Qur’ân?
AAS: Tak diragukan lagi bahwa bahasa Arab merupakan umm
al-lughât (induk segala bahasa). Banyak sejarawan
menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Nabi
Adam as. Sebuah atsar juga menyebutkan bahwa
bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Jadi,
bahasa Arab-lah yang melahirkan bahasa-bahasa dunia.
Bahasa anak cucu Nabi Nuh as. seperti Sâmi, Hâmi,
dan Yâfit bersumber dari bahasa Arab, kendati Sâmi
lebih melestarikan bahasa Arab daripada Hâmi dan
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Yâfit. Ketika bahasa Arab dikatakan sebagai bahasa
induk, maksudnya adalah bahwa ia telah mengakomodasi semua sisi fashâhah, bayân, dan balâghah. AlQur’ân adalah mukjizat Allah SWT. dan mukjizat risalah
samawi terakhir yang dibawa oleh Nabi Nuhammad
saw. Maka, dipilihlah bahasa Arab sebagai medium
risalah paling sempurna (Islam) yang dibawa oleh rasul
yang paling agung (Muhammad). Bahasa Arab sebagai
bahasa al-Qur’ân menjadi media tantangan para musuh
Islam di masa lalu dan sekarang. Di masa Rasulullah
saw., banyak sekali ahli bahasa, namun mereka tidak
mampu menandingi kehebatan al-Qur’ân. Hal ini menjadi bukti kenabian Muhammad sekaligus argumentasi
bahwa bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang
dapat menjaga syariat paling sempurna (Islam) dan
memelihara eksistensi al-Qur’ân. Allah SWT. berfirman,
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’ân,
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.
(Q.S. al-Hijr [15]: 9)
PSQ: Bagaimana keunikan dan keistimewaan bahasa alQur’ân dibanding bahasa lainnya?
AAS: Karena bahasa Arab dikatakan paling sempurna, tentunya ia telah mengandung keistimewaan seni dan
bahasa, seperti kaya akan materi bahasa dan hakikat
ilmiah yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain,
sebuah kata dalam bahasa Arab tidak hanya melahirkan
satu makna, tetapi mampu memproduksi makna lain,
sehingga menyuburkan ladang pemaknaan sebuah
kata. Dalam bahasa lain, keistimewaan semacam ini
juga ada. Hanya saja, bahasa Arab memiliki porsi lebih
banyak. Misalnya, tasybîh yang merupakan inti dari
seni balâghah, mungkin dapat kita temui di berbagai
bahasa dunia. Namun, dalam bahasa Arab, komposisi
dan macamnya lebih kompleks. Dalam ilmu Bayân
yang membahas ungkapan al-shûrah al-khayâliyyah
(model simbolik/alegoris), terdapat majâz dengan
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berbagai macamnya seperti mursal kulliyyah, juz’iyyah,
hâliyyah, makâniyyah, sababiyyah, dan musabbabiyyah. Lalu, isti‘ârah dengan berbagai macamnya, seperti
ashliyyah, thab‘iyyah, dan makniyyah. Juga kinâyah
dan sisi keindahan susunan kata dalam bahasa Arab.
Dalam ilmu Ma‘ânî yang mengupas al-shûrah alhaqîqiyyah (model hakikat kata) terdapat fenomena
seperti ma‘rifah, nakirah, taqdîm, ta’khîr, dan qashr
yang mengandung makna-makna tertentu. Kemudian,
ilmu Badî‘ yang merupakan musikologi kata. Fenomenafenomena semacam ini hanya ditemui dalam bahasa
Arab. Saya akan memberikan contoh yang penting
untuk disimak. Misalnya, dalam Q.S. al-Kahf [18]: 25:
“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun
dan ditambah sembilan tahun (lagi)”. Dalam teks ini,
kita tidak menemukan isti‘ârah, kinâyah, ataupun badî‘.
Redaksi teks ini merupakan contoh dari sebuah hakikat
kata. Namun, ternyata hakikat kata ini lebih indah dari
ungkapan al-shûrah al-khayâliyyah (simbolik). Kita
dapat bertanya, mengapa harus ada kata “wa-zdâdû”
(ditambah), padahal penggunaan kata “dan” sudah
benar dan dapat dipahami. Karena penggunaan kata
“wa-zdâdû” (ditambah) mengandung dua hakikat ilmiah
(saintis). Pertama, 300 tahun dalam hitungan Masehi
selalu sepadan dengan 309 tahun dalam hitungan
tahun Hijriah. Kedua, isyarat adanya perbedaan hakikat
antara proses tidur pertama (selama 300 tahun) dan
proses tidur kedua (selama 9 tahun). Dalam proses
tidur pertama, mereka tertidur lelap. Sedangkan dalam
proses tidur kedua, mereka setengah tidur sambil
membolak-balikkan tubuh. Yang terakhir ini adalah
rahmat dari Allah SWT. kepada para Ashhâb al-Kahf
agar ketika terbangun, mereka tidak akan jatuh (gontai).
Kita dapat membuktikan di kala tertidur pulas dalam
waktu yang lama, maka jika langsung bangun, secara
otomatis kita akan terjatuh (gontai). Akan tetapi, jika

488 ‘Alî ‘Alî Subhî

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

pemanasan terlebih dahulu dengan menggeliatkan
tubuh atau mengubah posisi tidur dan membolakbalikkan tubuh, maka kita akan bangun dalam kondisi
yang segar.
PSQ: Apakah ini semua menjadi salah satu wujûh al-i‘jâz
(dimensi kemukjizatan) yang dimiliki al-Qur’ân?
AAS: Sangat jelas bahwa dimensi kemukjizatan al-Qur’ân
terangkum dalam sepuluh macam, yaitu memberikan
informasi tentang hal-hal gaib, mengisahkan bangsa
dan umat di masa lalu, berisi syariat (hukum dan
pranata) yang mengungguli hukum-hukum buatan
manusia, mukjizat kata (diksi), mukjizat dari sisi redaksi
dan sususan kata, teori shirfah yang oleh sebagian
kalangan dikatakan sebagai mukjizat al-Qur’ân, kemukjizatan dari sisi musik dan harmoni kata, mukjizat
bilangan dan hitungan dalam al-Qur’ân, mukjizat ilmiah
(sains), mukjizat huruf dan tulisan redaksi al-Qur’ân.
Baru-baru ini—atas taufik Allah SWT.—saya menemukan sisi baru kemukjizatan al-Qur’ân yang saya istilahkan sebagai “i‘jâz al-tashwîr al-qur’ânî” (mukjizat
ungkapan al-Qur’ân). Menurut saya, sepuluh sisi
kemukjizatan al-Qur’ân yang telah saya sebutkan,
terakomodasi dalam i‘jâz al-tashwîr al-qur’ânî. Jilid
pertama buku saya yang membahas masalah ini telah
terbit dengan judul al-Tashwîr al-Qur’ânî li al-Qiyâm
al-Khuluqiyyah wa al-Tasyrî‘iyyah. Semoga Allah SWT.
melimpahkan taufik-Nya kepada saya untuk menerbitkan karya-karya lanjutan.
PSQ: Kembali kepada tantangan terhadap Kitab Suci ini,
ketika al-Qur’ân diturunkan, di kalangan bangsa Arab
terdapat banyak sastrawan hebat, tetapi mengapa
mereka tidak dapat menandingi kehebatan sastra alQur’ân?
AAS: Allah SWT. berfirman, “Katakanlah: “Sesungguhnya
jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang
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serupa al-Qur’ân ini, niscaya mereka tidak akan dapat
membuat yang serupa dengan al-Qur’ân tersebut,
sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi
sebagian yang lain.” (Q.S. al-Isrâ’ [17]: 88). Jadi, para
ahli bahasa saat itu tidak dapat menandingi kehebatan
(keindahan) al-Qur’ân, meskipun bangsa Arab telah
mencapai puncak kejayaan dalam seni bahasa sebelum al-Qur’ân turun. Mereka telah akrab dengan
kehebatan balaghah Imru’ al-Qays, al-Nâbighah, Zuhayr
ibn Abî Sulmâ, Ibn Thufayl, dan al-Syanfarah. Bahkan,
Rasulullah saw. sendiri menganjurkan, “Ajarilah anakanak kalian Lâmiyah (bait-bait syair) karya al-Syanfarah. Sesungguhnya Lâmiyah karya al-Syanfarah
mengajarkan akhlak mulia”. Jadi, dunia syair pada
saat itu telah mencapai puncak kehebatannya, sehingga Allah SWT. ingin menurunkan tandingan yang lebih
hebat dari apa yang mereka banggakan. Oleh sebab
itu, para penyair handal seperti al-Walîd ibn Mughîrah
dan selainnya berusaha meniru al-Qur’ân, tetapi
mereka tidak mampu. Bahkan, al-Walîd ibn Mughîrah
mengakui, “Al-Qur ’ân itu bukan syair, juga bukan
prosa. Ia begitu elok dan indah. Al-Qur’ân selalu
unggul dan tidak dapat diungguli”. Begitu juga Labîd
ibn Rabî‘ah yang karya syairnya diabadikan dengan
“Tinta Emas” sebagai al-Mu‘allaqât al-Sab‘ah. Setelah
menghafal surah al-Baqarah dan surah lainnya, dia
menyerah dengan berkomentar, “Bagaimana aku
akan merangkai bait-bait syair, sedangkan Allah telah
mencukupiku dengan yang lebih agung dari syair,
yaitu al-Qur’ân”. Dahulu, orang Arab selalu membanggakan tiga hal, yaitu: a) seorang penyair handal;
b) lahirnya anak lelaki; dan c) kuda yang produktif
(subur). Anak lelaki dipandang mempunyai power
karena tabiat mereka yang suka berperang. Adapun
kuda merupakan simbol dari sebuah prestige (kebanggaan) seperti halnya roket, rudal, dan bom di
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zaman sekarang. Kebanggaan untuk menjadi seorang
penyair handal, yang disejajarkan dengan anak lelaki
dan kuda sebagai simbol kebanggaan mengindikasikan bahwa dunia syair bangsa Arab pada saat itu telah
mencapai puncak keindahan. Oleh sebab itu, untuk
membuktikan bahwa al-Qur’ân adalah mukjizat agung,
Allah SWT. menantang mereka dengan sesuatu yang
mereka banggakan, yaitu seni bahasa. Perlu dipahami
juga bahwa maksud ke-jahiliah-an bangsa Arab bukanlah kebodohan mereka dari sisi bahasa, melainkan
kebodohan mereka dalam menampik hakikat keimanan
yang dibawa Rasulullah saw. dan tetap pada kemusyrikan. Padahal, mereka telah mencapai puncak
kejayaan bahasa dan memiliki pranata yang telah
mapan.
PSQ: Ketidakmampuan mereka disebabkan oleh begitu
tingginya sastra al-Qur’ân, atau karena Allah SWT. telah
memalingkan/mencabut kemampuan mereka untuk
menandingi al-Qur’ân, sebagaimana yang lazim disebut shirfah?
AAS: Saya tidak sreg dengan sebagian kalangan yang
menggunakan teori shirfah, bahwa kemukjizatan alQur’ân adalah karena Allah SWT. memalingkan kemampuan para pakar bahasa saat itu untuk menandingi
al-Qur’ân. Karena teori shirfah secara implisit mengindikasikan bahwa ada kelemahan dalam al-Qur’ân
dari sisi retorika, redaksi, dan esensinya. Mengapa
kita harus menelurkan teori shirfah, padahal Allah
SWT. benar-benar menantang para ahli bahasa.
Dengan

kehebatan

mereka

dari

segi

balâghah,

mampukah mereka membuat seperti al-Qur’ân? Pada
mulanya, Allah SWT. menawarkan tantangan kepada
mereka untuk membuat sepuluh surah seperti alQur’ân, tetapi mereka tidak mampu. Lalu Allah SWT.
menurunkan tantangan agar mereka membuat satu
surah saja dan mereka juga tidak mampu. Jadi, di
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mana letak kebenaran teori shirfah itu? Kita juga tahu
bahwa mereka telah membacakan beberapa ungkapan
yang dianggapnya seperti al-Qur’ân. Mereka mencoba
menjiplak redaksi Q.S. al-Mursalât [77] dan Q.S. al-Fîl
[105]. Perlu dicermati bahwa ada perbedaan secara
etimologis (bahasa) antara lafal sha-ra-fa (fi‘l mâdhî
dari shirfah) yang bermakna “menjauhkan”, dan lafal
a‘jaza (fi‘l mâdhî dari i‘jâz) yang bermakna bahwa
“sebenarnya para ahli bahasa tersebut telah berusaha
sekuat tenaga tetapi gagal”. Jadi, dari penggunaan
etimologisnya, kata shirfah tidaklah tepat. Saya
berpendapat bahwa teori shirfah hanya dimunculkan
oleh “tukang debat” kaum Muktazilah di masa Dinasti
‘Abbâsiyah.
PSQ: Lalu, bagaimana ulama klasik dan kontemporer berupaya mengungkap kemukjizatan sastrawi al-Qur’ân?
AAS: Jika dimulai dari para ulama klasik, kita dapat menyebut
sejumlah nama seperti al-Khaththâbî dan al-Rummânî
yang menulis Rasâ’il fî I‘jâz al-Qur’ân, al-Jâhizh yang
menulis Nuzhum al-Qur’ân (namun sayang kitab ini
hilang), Ibn Sinân al-Khaffâjî yang menulis Sirr alShinâ‘ah, Abû Hilâl al-‘Askarî yang menulis kitab alShinâ‘atayn. Sampai akhirnya datanglah ‘Abd al-Qâhir
al-Jurjânî dengan karya monumentalnya Dalâ’il al-I‘jâz
dan Asrâr al-Balâghah yang merupakan puncak
kegemilangan karya-karya ulama klasik. Al-Jurjâni dapat
dinobatkan sebagai imam para pakar balâghah di masa
klasik. Jika menengok kontribusi para ulama di masa
kontemporer, kita akan menyebut beberapa nama
seperti Muhammad Shâdiq al-Râfi‘î dengan karyanya
I‘jâz al-Qur’ân wa al-Balâghah al-Nabawiyyah, Sayyid
Quthb dengan karyanya al-Tashwîr al-Fannî li al-Qur’ân
al-Karîm, ‘Abd Allâh Darrâz dengan karyanya al-Naba’
al-‘Azhîm, Syekh al-Sya‘râwî dengan karya tafsirnya,
‘Â’isyah ‘Abd al-Rahmân (Bint al-Syâthi’) dengan karyanya al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân, Muhammad Abû
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Zahrah dengan karyanya al-Mu‘jizah al-Kubrâ, ‘Abd
al-Razzâq Nawfal dengan karyanya al-I‘jâz al-‘Adadî
li al-Qur’ân al-Karîm, dan Mushthafâ Mahmûd dalam
beberapa karyanya. Selain para ulama Mesir yang telah
disebutkan, ada Ibn ‘Âsyûr dari Tunis, Abû al-Hasan
al-Nadawî, dan Abû al-A‘lâ al-Mawdûdî dari Asia Selatan,
dan Sa‘îd al-Nursî dari Turki. Begitu juga para pakar
bahasa di Irak, Suria, dan semua negeri Islam lainnya
yang telah menorehkan karya-karya dalam studi alQur’ân.
PSQ: Kemudian, apa yang istimewa dari nazhariyyah alnazhm dari ‘Abd al-Qâhir al-Jurjânî?
AAS: Maraknya perdebatan akal yang dimotori kaum Muktazilah di masa Dinasti ‘Abbâsiyah membuat al-Jurjânî
merasa “gelisah”. Ia kemudian melontarkan sebuah
wacana baru tentang kemukjizatan al-Qur’ân dari sisi
retorika dan redaksinya untuk menelanjangi intelektualitas kaum Muktazilah. Sebab, dalam sisi ini, kaum
Muktazilah tidak pernah ramai berdebat dan diam
senyap. Mereka tidak memiliki kapabilitas intelektual
untuk mendebat al-Jurjânî, yang berhasil menutup
mulut mereka dengan wacana barunya. Mereka mengakui akan kehebatan teori al-Jurjânî yang populer
dengan teori al-Nazhm. Maksud dari teori ini adalah
adanya keharmonisan antara lafal dan makna dalam
sebuah ungkapan untuk mengekspresikan sebuah
makna dengan tepat, baik itu dalam bentuk penggunaan
kata secara hakiki, metaforis (majâz), maupun alegoris
(kinâyah). Penggunaan setiap jenis kata memiliki
karakteristik makna tertentu. Sebuah kata yang didahulukan atau diakhirkan memiliki tujuan makna
tersendiri. Adanya penghilangan atau penghematan
kata juga memiliki maksud tertentu. Begitu pula dalam
bentuk penggunaan tawkîd (penegasan). Semua itu
mengelaborasi konsep keindahan retorika dan redaksi
al-Qur’ân sekaligus mengungkap sisi kemukjizatannya.
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Memang harus diakui bahwa al-Jurjânî bukanlah yang
pertama kali melahirkan teori al-Nazhm. Embrio konsep
al-Nazhm telah dibenihkan oleh al-Jâhizh dalam kitabnya yang hilang (seperti disinggung sebelumnya),
dilanjutkan oleh al-Khaththâbî dan al-Rummânî yang
berhasil meniti beberapa babak ke depan dalam
mematangkan teori al-Nazhm, hingga akhirnya menjadi
sempurna dan mantap di tangan al-Jurjânî. Di sinilah
letak perbedaan kontribusi antara al-Jurjânî dan ulama
lainnya. Teori al-Nazhm telah mencakup semua kisi
trilogi Ilmu Balâghah (al-Bayân, al-Ma‘âni, dan al-Badî‘).
Keistimewaan lain yang dimiliki oleh al-Jurjânî adalah
dia telah berhasil merumuskan konsep sintaksis pada
abad V Hijriah mendahului para linguis modern abad
XX Masehi. Dengan lahirnya teori al-Nazm, perdebatan
seru dalam Ilmu Kalam seputar masalah tauhid, polemik
tentang apakah al-Qur’ân itu qadîm (tidak berawal) atau
hadîts (baru) dan sebagainya sedikit demi sedikit
menjadi sepi, sehingga teori ini berperan dalam
menghilangkan fitnah kemakhlukan al-Qur’ân. Tidak
berlebihan jika saya katakan bahwa al-Jurjânî adalah
termasuk mereka yang disinyalir oleh Rasulullah saw.
dalam sabdanya, “Akan datang dalam setiap seratus
tahun sekali, seseorang yang akan men-tajdîd agama
Islam”. Al-Jurjânî saya katakan sebagai mujaddid karena
telah berperan dalam menghalau gelombang ateisme,
filsafat, dan sofisme yang merajalela menggerogoti
masyarakat di masa itu. Teori al-Nazhm yang dicetuskan
al-Jurjânî adalah sebuah bukti bahwa bahasa Arab
adalah bahasa yang mempunyai filsafat, sebagaimana
tertuang dalam karya monumentalnya Dalâ’il al-I‘jâz
dan Asrâr al-Balâghah. Sebab, dengan teorinya itu,
al-Jurjâni hadir sebagai sosok yang mampu menerapkan
konsep bahasa dalam contoh empirik, bukan sekadar
imajinasi akal yang sering digembar-gemborkan oleh
kaum Muktazilah. Sehingga, teori al-Nazhm mendapat
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apresiasi dari kalangan akademisi ataupun masyarakat
umum, karena keberhasilannya dalam menghidangkan
sisi keindahan al-Qur’ân.
PSQ: Apa perbedaan teori yang dikemukakan al-Jurjânî
dengan pendekatan tafsîr bayânî yang diperkenalkan
oleh ulama kontemporer seperti Amîn al-Khûlî dan
Bint al-Syâthi’?
AAS: Amîn al-Khûlî dan para muridnya seperti Bint al-Syâti’
ataupun para pengikut teori linguistik modern (Barat)
seperti Sa‘d Mashlûh, Shalâh Fadhl, Muhammad ‘Abd
al-Muththalib, dan selainnya mengklaim bahwa teori
Uslûbiyyah (retorika modern) dinukil dari Barat, sehingga mereka mengimpor teori strukturalisme ataupun post-strukturalisme dan sebagainya. Setelah
melewati beberapa babak yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai pada episode-episode kosong.
Maksudnya, tidak tahu bagaimana akhir dari petualangan intelektual mereka. Mengapa bisa demikian?
Karena mereka tidak mau menengok kembali warisan
ulama klasik. Pada akhirnya, mereka sadar dan mulai
menguak kembali karya al-Jurjânî hingga muncullah
pengakuan ‘Abd al-‘Azîz Hamûdah, salah seorang
penggemar teori linguistik modern dengan berkomentar, “Oh, ternyata milik kita telah kembali”. Yakni, dia
mengakui bahwa apa yang selama ini mereka cari
dengan mengadopsi teori-teori Barat telah ada dalam
karya-karya ulama klasik. Jadi, apa yang diperkenalkan
oleh Amîn al-Khûlî dan para pengikutnya sebenarnya
bukanlah hal baru. Kesimpulannya adalah terjadi
keterputusan konsep antara teori al-Nazhm dan apa
yang telah dipromosikan Amîn al-Khûlî, dengan memakai baju teori linguistik Barat. Namun, pada akhirnya
mereka juga menemukan apa yang mereka cari,
setelah merujuk karya-karya al-Jurjânî. Perlu diketahui
juga bahwa sebelum Amîn al-Khûlî, Ahmad Syayb
telah banyak mengadopsi teori-teori Barat dan se-
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benarnya lebih berhasil. Namun, Amîn al-Khûlî lebih
terkenal karena dia memiliki banyak murid yang tulus,
sudi menyebarkan dan mempromosikan ide-idenya.
Namun, pada akhirnya mereka juga meninggalkan
pikiran sang guru, karena hakikat kebenaran tak akan
silap di mata siapapun.
PSQ: Di tengah kompleksnya persoalan manusia modern,
dan tersebar luasnya Islam di seluruh penjuru dunia
yang tidak lagi hanya berbahasa Arab, masihkah relevan
menujukkan

atau

memperkenalkan

kemukjizatan

sastrawi al-Qur’ân?
AAS: Betapapun banyaknya bahasa yang ada di dunia, kita
harus tetap konsisten dan selalu mendakwahkan sisisisi kemukjizatan al-Qur’ân. Banyak alasan yang
mendasari hal tersebut, antara lain banyak dari masyarakat dunia yang masuk Islam. Sebagaimana dinubuwwah-kan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya,
“Kiamat tidak akan tiba sebelum datang masa, di
mana setiap rumah di muka bumi ini memiliki satu
orang Muslim (memeluk Islam).” Kabar gembira ini
telah terbukti. Sepuluh tahun yang lalu, di Inggris
hanya terdapat tujuh ribu Muslim. Namun, sekarang
jumlah mereka telah mencapai tujuh juta. Di Amerika,
jumlah pemeluk Islam juga semakin bertambah. Jadi,
meskipun mayoritas dunia tidak berbahasa Arab, kita
harus tetap menyebarkan kemukjizatan al-Qur’ân,
karena ini adalah tugas kita sebagaimana yang dijelaskan al-Qur’ân, “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’ân, dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharanya” (Q.S. al-Hijr [15]: 9). Maraknya studi
Islam (al-Qur’ân) di Barat tidak menjadi concern kita,
karena disengaja atau tidak, masyarakat dunia akan
menikmati sisi-sisi kemukjizatan al-Qur’ân, baik itu
dari berbagai karya terjemahan maupun dari penjelasan
orang-orang yang telah masuk Islam. Banyak yang
telah melakukan hal ini, misalnya dengan menerjemah-
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kan karya-karya ulama kontemporer seperti ‘Abd Allâh
Darrâz, Mushthafâ Mahmûd, ‘Abd al-Razzâq Nawfal,
dan Syekh al-Sya‘râwî.
PSQ: Bagaimana pandangan Anda tentang sebagian cendekiawan Muslim yang terdidik dengan teori-teori
sastra modern/Barat dan mencoba memahami alQur’ân dengan teori-teori tersebut?
AAS: Usaha mereka telah gagal total. Alhamdulillah, dengan
taufik Allah SWT., saya berhasil membuka tabir kelemahan mereka. Bahkan, saya juga mengkritik beberapa istilah yang sering dipakai oleh para pakar
dari al-Azhar seperti Rajab al-Bayyûmî, ‘Abd al-Mun‘im
al-Khaffâjî, Sayid Taqî al-Dîn, dan Sayid Quthb, yang
dikarenakan mereka sering memakai istilah-istilah
modern produk manusia dalam studi al-Qur’ân. Dan,
ini tidak tepat karena al-Qur’ân adalah firman Allah,
Sang Pencipta manusia dan Pencipta segala kreasi.
Jadi, studi sastra al-Qur’ân harus memiliki istilah
khusus yang sesuai dengan kesucian dan keagungannya. Saya membedakan antara Nazhariyyah al-Jamâl
(Estetika Umum) dan Nazhariyyah al-Halâwah (Estetika
Sastrawi) sebagai teori sastra Barat dengan konsep
keagungan al-Qur’ân. Unsur-unsur yang merangkai
keindahan estetik dapat kita bongkar. Demikian halnya,
sumber-sumber keindahan sastrawi juga dapat kita
rasakan dan selidiki, seperti yang telah dikupas oleh
al-Âmidî dalam karyanya al-Muwâzanah fî al-Naqd dan
al-Qâdhî al-Jurjânî dalam karyanya al-Wasâthah bayna
al-Mutanabbî wa Khushûmi-hi. Mereka telah membedakan antara estetika umum dan estetika sastrawi. Saya
sendiri mencoba merumuskan sebuah teori yang saya
sebut sebagai “Nazhariyyah al-Jalâl” (teori tentang
Keagungan Allah yang terpancar dalam al-Qur’ân). Ini
merupakan sebuah teori tentang kemukjizatan alQur’ân yang lebih indah dari Nazhariyyah al-Jamâl
ataupun Nazhariyyah al-Halâwah. Telah disinggung
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di atas, bagaimana seorang musyrik seperti al-Walîd
ibn al-Mughîrah dapat merasakan kenikmatan al-Qur’ân,
padahal dia belum merasakan nikmatnya iman. Kita
yang telah diberi nikmat iman harus dapat merasakan
keagungan Allah yang terpancar dalam firman-Nya.
PSQ: Jadi, dengan teori/pendekatan apa kita memahami
al-Qur’ân; apakah cukup dengan teori yang pernah
dikemukakan ulama Islam, atau dapat juga dengan
menggunakan teori-teori sastra dan dan ilmu sosial
lainnya?
AAS: Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis bahwa alQur’ân adalah kitab yang sisi kemukjizatannya tak
pernah putus, dan senantiasa tangguh menghalau
berbagai hujatan. Secara implisit, hadis ini merestui
adanya berbagai pendekatan untuk memahami alQur’ân. Namun, yang harus dicatat bahwa sebagian
teori sastra modern seperti aliran Romantisme tidak
tepat untuk digunakan. Pasalnya, teori ini mengandung
problem-problem emosional seperti rasa khawatir, ragu,
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dan kegalauan. Banyak teori sastra dan humaniora
modern yang tidak sesuai dengan kultur dan budaya
kita. Apa yang saya sebut tadi hanyalah salah satu
contoh.
PSQ: Apa pesan Anda untuk umat Islam Indonesia yang
tidak berbahasa Arab agar dapat memahami dan
mengamalkan al-Qur’ân dengan baik?
AAS: Saya berpesan kepada masyarakat Indonesia agar
mempelajari bahasa Arab, karena ia adalah bahasa
al-Qur’ân. Anda para mahasiswa yang sedang belajar
di Mesir, dapat berperan dalam menerjemahkan
beberapa karya tentang mukjizat al-Qur’ân dari bahasa
Arab ke bahasa Indonesia, agar dapat dinikmati oleh
masyarakat Indonesia.[]
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DISKURSUS
‘ULÛM AL-QUR’ÂN
DI MESIR KONTEMPORER
Ahmad Fawaid Sjadzili

The content of ‘ulûm al-Qur’ân developing in Contemporary Egypt does not move
from its form before. The majority of the existing works takes the form of
repetition from the content of the primary books of ‘ulûm al-Qur’ân before.
The works of ‘ulûm al-Qur’ân in this country can be classified in to three
inclinations: conservative, critical, and agitative.

K

ajian mengenai al-Qur’ân dan disiplin ilmu yang
menopangnya menjadi perhatian yang cukup memikat. Selain karena al-Qur’ân merupakan kitab suci

yang dipedomani oleh penganutnya, juga karena al-Qur’ân
menyisakan banyak misteri yang membuat orang terpikat
dan tertantang untuk mengkajinya. Al-Zarqânî dengan cukup
dramatis menggambarkan bahwa al-Qur’ân adalah “kekuatan
transformatif yang mampu mengubah bentuk kosmos,
mengalihkan batas-batas otoritas, mentransformasi laju
sejarah, dan menyelamatkan kemanusiaan yang bejat,
seolah-olah menjadikan seluruh eksistensi yang ada di bumi
sebagai ciptaan baru.” 1

1
‘Abdul ‘Azhîm al-Zarqânî, Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jilid I, h. 11.
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Posisinya yang demikian penting inilah yang memikat
perhatian yang demikian besar sejak era Rasulullah saw.
hingga kini. Perhatian itu diwujudkan dengan pencatatan
al-Qur’ân ketika untuk pertama kalinya disampaikan oleh
Nabi Muhammad saw. kepada umatnya, pembukuan menjadi
mushaf, penafsiran, dan perumusan disiplin keilmuan dalam
kajian al-Qur’ân. Manifestasi perhatian yang luar biasa ini
terwujud dengan melimpahnya karya-karya kesarjanaan yang
berupaya membentangkan kandungan maknanya (tafsîr),
di samping karya-karya intelektual seputar ‘ilmu bantu’ dalam
memahami al-Qur’ân, yaitu ‘ulûm al-Qur’ân.
Dalam bentuk tafsir, begitu banyak corak yang ditampilkan para sarjana untuk mengungkap makna dan pesan alQur’ân. Bahkan, Nabi saw. sendiri pun melakukan penafsiran
sejumlah ayat al-Qur’ân sebagai penjelasan bagi para
sahabatnya yang belum memahaminya. Begitu pula dengan
generasi selanjutnya, tabiin dan seterusnya hingga kini.
Dalam perkembangannya, penafsiran terhadap al-Qur’ân
mengalami polarisasi yang demikian beragam. Setiap sarjana
memiliki keunikan dalam menyelami bahtera kandungan
makna al-Qur’ân, baik cara, metode, dan tentu saja kesimpulan yang dicapainya. Namun, bukan tempatnya penulis membahas keragaman corak penafsiran al-Qur’ân
tersebut. Yang pasti, keragaman dan kekayaan produk
meditasi intelektual para sarjana dalam mengkaji al-Qur’ân
merupakan manifestasi dari keterpikatan dan perhatian
mereka terhadap al-Qur’ân. 2

2
Untuk melacak keragaman corak penafsiran al-Qur’ân dapat
merujuk pada Muhammad Husayn al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn
(2 vol.) (t.tp.: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1976); Fahd ibn Sulaymân,
Ittijâhât al-Tafsîr fî al-Qarn al-Râbi‘ ‘Asyar (3 vol.) (Saudi Arabia: Maktabah
al-Tijâriyyah, t.th.); Mushthafâ Muhammad al-Hadîd al-Thayr, Ittijâhât
al-Tafsîr fî al-‘Ashr al-Hadîts, (Kairo: al-Hay’ah al-‘Âmmah li Syu‘ûn alMathâbi‘ al-Âmiriyyah, 1975); Muhammad Ibrâhîm Syarîf, Ittijâhât alTajdîd fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm fî Mishr, (Kairo: Dâr al-Turâts, 1982);
‘Abdul Qâdir Muhammad Shâlih, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn fî al-‘Ashr
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Sementara dalam bentuk perumusan ilmu bantu untuk
memahami al-Qur’ân pun tidak kalah banyaknya dengan
varian uraiannya. Kepentingan untuk merumuskan dasardasar epistemologis dalam mendekati dan memahami alQur’ân ini dirasa perlu guna membantu orang yang hendak
mengkaji dan memahami al-Qur’ân secara akurat. Apa yang
kemudian dikenal dengan ‘ulûm al-Qur’ân ini ibarat ‘kunci’
untuk memasuki bahtera mahaluas pesan al-Qur’ân. 3
Kemunculan ‘ulûm al-Qur’ân ini bukanlah kreasi pascakenabian, melainkan seiring dan sejalan dengan diseminasi
al-Qur’ân melalui Nabi saw. kepada para sahabatnya. Artinya,
sebagaimana dalam menafsirkan al-Qur’ân, Nabi saw. pun
berperan dalam memperkenalkan ‘ulûm al-Qur’ân yang
kemudian diterima oleh para sahabatnya untuk kemudian
ditularkan pada generasi setelahnya. Dengan demikian,
secara embrional, ‘ilmu al-Qur’ân bermula sejak Nabi saw.
mengajari para sahabatnya dan demikian seterusnya. 4 Data
yang diajukan untuk mengukuhkan argumen ini adalah
penjelasan Ibn Khaldûn bahwa Nabi Muhammad saw.
menjelaskan ayat-ayat yang global (mujmal), memilah ayat
yang di-nasakh dan yang me-nasakh. Beliau memberitahu
para sahabatnya dan mereka pun tahu dan memahami
konteks historis yang melatari turunnya ayat. 5 Informasi
ini cukup untuk mengatakan bahwa perumusan ilmu bantu
dalam memahami al-Qur’ân setua al-Qur’ân itu sendiri.

al-Hadîts (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 2003); Gamal al-Bannâ, Tafsîr al-Qur’ân
al-Karîm Bayna al-Qudamâ’ wa al-Muhadditsîn (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî,
2003); dan lain-lain.
3

Muhammad ibn Muhammad Abû Syahbah, al-Madkhal li Dirâsah alQur’ân al-Karîm, (Beirut: Dâr al-Jîl, 1992), h. 26.
4

Abû Syahbah, al-Madkhal li Dirâsah al-Qur’ân al-Karîm, h. 27.

5

Ibn Khaldûn, Muqaddimah, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 438-439.
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Dalam perkembangannya, kajian tentang ilmu al-Qur’ân
mengalami proliferasi yang luar biasa. Tidak saja di tempat
turunnya, Mekkah dan Madinah, kajian tentang ilmu al-Qur’ân
juga meluas hingga wilayah tetangga sebagai konsekuensi
pembebasan-pembebasan wilayah (futûhât) yang dilakukan
para sahabat dan tabiin dalam menyebarkan Islam. Di wilayah
ketika Islam tumbuh, kajian al-Qur’ân dan ilmu pendukungnya
menemukan ruangnya. Seiring dengan perluasan wilayah
Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan, kajian al-Qur’ân
mengalami semacam sofistifikasi dalam materinya. 6 Begitu
pula yang terjadi di Mesir yang menjadi fokus tulisan ini.
Ketika ‘Amr ibn ‘Âsh atas perintah ‘Umar ibn Khaththab berhasil
membebaskan Mesir pada tahun 20 H/639 M., sejak itulah
terjadi persentuhan budaya antara Arab dan Mesir. Dan, alQur’ân merupakan bagian terpenting yang dibawa Arab ke
Mesir dan sangat memengaruhi kehidupan masyarakatnya. 7
Sebagaimana diketahui, Mesir menjadi pangkalan
pertumbuhan Islam, terutama setelah ‘Amr ibn ‘Âsh—yang
diutus Khalifah ‘Umar ibn Khaththâb—menduduki kawasan
‘Arisy pada tahun 20 H (639 M). Sejak abad VII Masehi itulah
Islam berhasil menancapkan kekuasaannya di Mesir. Dalam
konteks keilmuan dalam Islam, Mesir menjadi rumah
persemaian intelektualisme di dunia Arab. Benih keilmuan
Islam yang pada mulanya muncul di Semenanjung Arabia
ini terus melampaui wilayah kelahirannya. Islam pun diterima

6
Memang tidak sepenuhnya bahwa dalam perkembangannya ilmu
al-Qur’ân mengalami sofistikasi, karena dalam banyak hal juga disiplin
bantu itu mengalami kebuntuan, bahkan jalan di tempat. Penelitian ini
hendak melacak kreasi-kreasi itu, walaupun kreasi yang dimaksud tidak
selalu pengembangan keilmuan dalam arti yang sesungguhnya, melainkan
juga tautologi keilmuan yang tidak memberikan ‘wajah baru’ dalam
substansi pembahasannya.
7
‘Abdullâh Khursyid al-Bârî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh fî Mishr, (Kairo:
Dâr al-Ma‘ârif, 1969), h. 5-6.
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secara luas di Damaskus (Syria). Di wilayah ini, nuansa
keilmuan Hijaz (Mekkah dan Madinah) masih demikian
kentara. Begitu melebar ke Baghdad (Irak), nuansa keilmuan
bergeser pada model tradisi Persia yang begitu menghargai
peradaban dan keilmuan. Tradisi ini terus ditularkan hingga
Mesir dan terus bersemai di sana. 8 Silsilah intelektual
(intellectual chains) ini semakin mengukuhkan posisi Mesir
untuk menjadi pewaris keilmuan dengan pola dan kecenderungan yang unik, karena Mesir mewarisi tradisi dan
peradaban yang begitu beragam.
Begitu pentingnya Mesir dibandingkan belahan Arab
lainnya dalam lanskap pemikiran Islam, Albert Hourani
menandaskan bahwa era liberal di dunia Arab-Islam justru
berlangsung di Mesir pada tahun 1789, seiring dengan invasi
Perancis di bawah komando Napoleon Bonaparte ke Mesir. 9
Kehadiran Bonaparte ini menandai sebuah era yang disebut
dengan era nahdhah dalam langgam pemikiran di Mesir

8
Lathîf Hamzah, al-Harakah al-Fikriyyah, h. 156. Hadirnya beragam
arus pemikiran di Mesir memang tidak dilepaskan dari pengaruh faktor
eksternal, namun bukan berarti menutup potensi internal Mesir yang
menjadi wilayah yang kondusif bagi bersemainya beragam arus pemikiran
di sana. Lihat Ahmad Muhammad Jâd ‘Abdul Râziq, Falsafah al-Masyrû‘
al-Hadhârî bayna al-Ihyâ’ al-Islâmî wa al-Tahdîts al-Gharbî, (Virginia:
al-Ma‘had al-‘Âlamî li al-Fikr al-Islâmî, 1995), vol. I, h. 39.
9
Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1789-1939,
(Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge, 1962).
Edisi Indonesia diterbitkan oleh Penerbit Mizan-Bandung bekerja sama
dengan Freedom Institute dan Royal Danish Embassy dengan judul
Pemikiran Liberal di Dunia Arab. Pernyataan Hourani ini seolah
membantah anggapan sebagian kalangan yang menganggap Muh a m m a d
ibn ‘Abd al-Wahhâb (Saudi Arabia) sebagai pemula era liberal di dunia
Arab-Islam. Pada saat yang sama, Hourani menjadikan tahun 1930-an
sebagai penutup era liberal, karena pada tahun-tahun itu, aroma
puritanisnik tampak mengemuka sebagaimana ditunjukkan dengan
lahirnya organisasi-organisasi yang bernuansa fundamentalistik semisal
Ikhwan al-Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamâ‘ah Takfîr wa al-Hijrah, d a n
lain-lain.
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khususnya, dan Arab secara umum dengan bangkitnya
kesadaran nasionalisme (qawmiyyah) akibat invasi itu. 10
Sebagian yang lain menilai bahwa era kebangkitan bermula
dengan kehadiran Muhammad Ali Pasha sebagai penguasa
Mesir pada tahun 1805 M. 11
Pada era Ali ini dengan Rifa‘ah al-Tahthawi sebagai
ikon intelektualnya mengawali era modern dalam pemikiran keislaman di Mesir. Namun, massifikasi intelektual dan
teknologi yang mulai menggeliat seiring dengan koloni alisme belum kuasa meruntuhkan mentalitas ‘kekalahan

10

Ghali Syukrî, al-Nahdhah wa al-Suqûth fî Fikr al-Mishr al-Hadîts,
(Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1992), h. 52;
Mushthafâ al-Fâqî, Tajdîd al-Fikr al-Qawmî, (Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah
al-‘Âmmah li al-Kitâb,1996), h. 44.
11
Lepas dari kesangsian ini, yang jelas invasi Eropa ke Mesir menjadi
pemicu kesadaran nasionalis masyarakat Mesir untuk kemudian mengadaptasi aspek positif dari budaya impor yang dibawa penjajah.
Kesadaran ini dijelmakan oleh Muhammad ‘Alî melalui slogan “Memesirkan
Mesir” (tamshîr mishr) dengan melepaskan Mesir dari keterikatan pada
Imperium Usmani di satu sisi, dan memodernisasi Mesir dengan cara
menghubungkannya dengan Eropa.

Bagi ‘Alî, upaya memesirkan Mesir hanya mungkin terjadi dengan
membangun Imperium Arab di satu sisi, dan membangun kekuatan militer
dengan sumber daya manusia Mesir di sisi yang lain. Oleh karena itu,
p r o y e k p e r t a m a n y a a d a l a h m e m b a n g u n i n s t i t u s i m i l i t e r. Ti d a k c u k u p
dengan memapankan aspek pertahanan dengan penguatan institusi
m i l i t e r, c i t a - c i t a M e s i r y a n g m o d e r n s e b a g a i m a n a d i b a y a n g k a n ‘ A l î
dilengkapi penguatan aspek ekonomi dan budaya. Secara ekonomi, ‘Alî
melakukan proyek nasionalisasi tanah pertanian. Sementara dalam bidang
budaya, ‘Alî mengirim delegasi pelajar untuk mendalami pengetahuan
di Eropa, khususnya Perancis, (1820) di samping mendirikan penerbit
nasional (1821) dengan menerbitkan surat kabar Waqâ’i‘ al-Mishriyyah
(1828). Salah seorang tokoh yang sangat menentukan dalam dalam konteks
pemikiran Mesir modern ini adalah Rifâ‘ah al-Thahthâwî. Ia merupakan
misi al-Azhar yang diutus ke Perancis yang dikirim oleh Muhammad ‘Alî.
Melalui kitabnya yang dinilai sebagai manifesto borjuasi Mesir awal dan
merupakan rekaman perjalanannya ke Paris, Talkhîsh al-Ibrîz fî Talkhîs
Bârîz, (1834), al-Thahthâwî menampakkan kekagumannya pada tradisi
d a n k e b i a s a n Pe r a n c i s , t e r u t a m a p a d a n i l a i - n i l a i k e m a n u s i a a n y a n g
t a m p a k p a d a s l o g a n k e b e b a s a n (liberty/h urriyyah), p e r s a u d a r a a n
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dan kepatuhan’ masyarakatnya akibat kolonialisme. Anwâr
‘Abdul Mâlik menilai bahwa kolonialisme yang bermula
dari okupasi Turki dan penjajahan Perancis di penghujung
abad XVIII tidak lebih sebagai penjarahan terhadap Mesir,
meluluhlantakkan nasionalisme Mesir, dan pembasmian
budaya, pemikiran, dan keilmuan. Bukannya meningkatkan
jalinan identitas yang membentang sejak era Fir‘aun,
Yunani, dan Kristen, malah memutuskan jalinan sejarah
antara masa lalu Mesir yang gemilang dan masa kini Mesir
yang redup. Kenyataan inilah yang mengawali krisis
pemikiran di Mesir. 12
Anwâr ‘Abdul Mâlik tidak menampik besarnya peran
Ali Pasha dalam menggerakkan kebangkitan intelektual dan
teknologi pada masanya. Namun, tidak lama berselang
setelah wafatnya, kondisi sosial dan ekonomi Mesir kembali
ambruk seiring dengan tekanan ‘Rezim Turki’, kerabat
penguasa Mesir, yang berkolaborasi dengan Barat, tepatnya
Inggris. Dalam hal ini, kolonialisme Inggris ke Mesir menambah riwayat kelam nasionalisme di Mesir.
Kristalisasi gerakan dan pemikiran Islam, termasuk di
Mesir, kian menemukan momentumnya setelah berdirinya
negara Israel di Palestina pada tahun 1948. Kenyataan

(fraternity/ikhâ’), dan persamaan (equality/musâwah). Adapun tulisannya yang lain, Manâhij al-Albâb al-Mishriyyah fî Mabâhij al-‘Ashriyyah,
(1869) merupakan panduan ‘program kerja’ ekonomi, sosial, dan politik
y a n g s e p e n u h n y a b e r p i j a k p a d a Vo l t a i r e , Ro u s s o u e , d a n M o n t e s q u e ,
t e t a p i t i d a k m e n y i m p a n g d a r i k e s a h i h a n p e s a n I s l a m . Syukri, alN a h d h a h, h . 1 3 4 - 1 3 5 .
12

Dampak ikutannya adalah raibnya mentalitas tenang dalam berpikir
dan bertindak, mengayomi kelompok, membela negeri, keceriaan, dan
terbuka digantikan dengan kesedihan, pasrah dengan takdir, meremehkan
akal, dan raibnya kehendak. Lihat Anwâr ‘Abdul Mâlik, al-Syâri‘ al-Mishrî
wa al-Fikr, (Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb,1989),
h. 38-39.
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tersebut berdampak pada lahirnya respons yang beragam,
sekaligus pada saat yang sama munculnya pemikiran Arab
modern. Kekalahan Arab terhadap Israel pada tahun 1967
pascaperang enam hari tampak menyisakan beban mental
yang mendalam di kalangan masyarakat Arab-Islam. Beban
mental inilah yang kemudian melahirkan krisis identitas
yang luar biasa di kalangan orang Arab.
Krisis yang demikian kompleks yang terjadi saat itu,
mendesak dunia Arab menyadari kelemahan dirinya dengan
melakukan kritik diri (auto critique) atas kekurangannya.
Kritik diri yang tanpa henti menyadarkan kaum ulama dan
cerdik cendekia untuk memainkan peran utama mengoordinasikan perjuangan melawan kekuasaan kolonial, yang
akhirnya melahirkan kemenangan negara terjajah (dunia
Arab). 13 Baik faktor internal maupun eksternal tersebut dapat
dikatakan telah memberikan inspirasi pada munculnya
kebangkitan dunia Arab. Namun, dunia Arab tidak menyikapi
kenyataan tersebut secara tunggal, alih-alih meresponsnya
secara beragam: mulai dari penolakan dan konfrontasi
hingga kekaguman dan peniruan yang naif. 14
Beragamnya respons yang muncul setidaknya disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. 15 Pertama, dinamisme
pemikiran dunia Arab-Islam modern; dan Kedua, beragamnya

13
A b u B a k a r A . B a g a d e r, “ C o n t e m p o r a r y I s l a m i c M o v e m e n t i n
t h e A r a b Wo r l d ” d a l a m A k b a r S . A h m e d d a n H a s t i n g s D o n n a n ( E d . ) ,
Islam, Globalization, and Postmodernity, (New York: Routledge, 1994),
h. 115.
14
John L. Esposito, Ancaman Islam: Mitos dan Realitas, (Terj.
Alwiyah Abdurrahman dan MISSI), (Bandung: Mizan, 1996), h. 62. Lihat
juga Samuel P. Huntington, Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik
Dunia, (Yogyakarta: Qalam, 2003), h. 392.
15
Ibrahim M. Abu Rabi‘, Intellectual Origins of Islamic Resurgence
i n T h e M o d e r n A r a b W o r l d , ( A l b a n y : S t a t e U n i v e r s i t y o f N e w Yo r k ,
1996), h. 38.
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afiliasi sosio-politik dan ideologi para pemimpinnya. Karena
alasan ini, teramat sulit memetakan tipologi pemikiran yang
berkembang di dunia Arab dari awal hingga saat ini. Rumitnya
tipologi ini di samping karena beragamnya gagasan yang
dimiliki, intelektual Arab juga tidak terikat oleh pola pemikiran
yang seragam, tetapi senantiasa mengalami perubahan dan
perkembangan seiring dengan tuntutan realitas. Munculnya
figur pemikiran dalam bursa pemikiran Arab di penghujung
abad XX menandai tren baru pemikiran Arab saat ini. Sebuah
tren yang kerap disebut sebagai pemikiran Arab kontemporer
yang bermula sejak kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967.
Kekalahan Arab terhadap Israel tersebut merupakan titik yang
menentukan dalam sejarah politik dan pemikiran Arab
modern. 16 Istilah kontemporer dalam tulisan ini pun mengacu
pada momen sejarah tersebut.
Dalam konteks Mesir, kekalahan Arab terhadap Israel
menyisakan luka yang luar biasa. Apalagi pada tahun 1970
yang menjadi tahun kematian Gamal Abdul Nasser, kian
mengguncangkan dunia Arab, terutama Mesir. 17 Wafatnya
tokoh karismatik pengusung sosialisme Arab menyisakan
kekosongan figur di Mesir. Tampilnya Anwar Sadat pun tidak
mampu menghilangkan pengaruh dan bayang-bayang Gamal
Abdul Nasser yang begitu menghunjam dalam sanubari
masyarakat Mesir.
Realitas sosial, politik, ekonomi, dan intelektual yang
melingkupi Mesir pascakekalahan Arab pada Israel pada
tahun 1967 dan wafatnya Gamal Abdul Nasser pada tahun
1970 inilah yang menjadikan titik pijak tulisan ini. Pada
saat itu, geliat pemikiran, tidak terkecuali dalam kajian

16
Issa J. Boullata, Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab
Islam, (Terj. Imam Khoiri), (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 2-3.
17

John L. Esposito, Ancaman Islam, h. 106-107.
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a l - Q u r ’ â n , t u m b u h p e s a t d e n g a n r a g a m n u a n s a n y a . 18
Te n t u s a j a , k e r a g a m a n c o r a k d a n k e c e n d e r u n g a n i t u
terjadi akibat situasi sosial dan politik Mesir yang senantiasa berubah.
Sebagaimana dalam pemikiran secara umum yang
demikian beragam, pemikiran dalam kajian ilmu al-Qur’ân
pun juga demikian. Sejumlah karya mengenai al-Qur’ân
dengan beragam variannya bermunculan. Munculnya karyakarya tentang studi Ilmu al-Qur’ân yang mengusung semangat
liberal misalnya juga dibarengi dengan lahirnya karya-karya
mengenai al-Qur’ân dalam wajah lainnya yang berbeda.
Polemik pemikiran tidak jarang terjadi, dan membatasi pada
satu arus pemikiran dalam kajian al-Qur’ân ini sangatlah
tidak memadai.

Potret dan Kecenderungan ‘Ulûm al-Qur’ân di
Mesir
Sebagaimana disiplin keilmuan lainnya dalam Islam,
‘ulûm al-Qur’ân merupakan kreasi pascakenabian. Artinya,
kehadiran disiplin bantu dalam memahami al-Qur’ân ini
dirasakan signifikansinya setelah era kenabian. Sebagaimana
dimaklumi, bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. masih

18
Apa yang disebut al-Hadâtsah al-‘Arabiyyah (modernitas Arab)
merupakan respons masyarakat Arab terhadap situasi keterpurukan akibat
kekalahannya terhadap Israel. Modernitas Arab ini ditandai dengan upaya
menggabungkan proyek modernisasi nalar Arab pascakekalahan dengan
modernitas. Fenomena ini merupakan wujud gerakan kritisisme Arab (alharakah al-naqdiyyah al-‘arabiyyah) yang lahir pada era awal 70-an. Lihat
dalam trilogi karya ‘Abdul ‘Azîz Hamûdah, al-Marâyâ al-Muh addabah:
Min al-Binyawiyyah ilâ al-Tafkîkiyyah, serial ‘Alam al-Ma‘rifah No. 232,
(Kuwait: ‘Alam al-Ma‘rifah, 1998), h. 26-27; al-Marâyâ al-Muqa‘arah:
Nahwa Nazhariyyah Naqdiyyah ‘Arabiyyah, serial ‘Alam al-Ma‘rifah No.
272, (Kuwait: ‘Alam al-Ma‘rifah, 2001), h. 42-43; al-Khurûj Min al-Tîh:
Dirâsah fî Sulthah al-Nashsh, serial ‘Alam al-Ma‘rifah No. 298, (Kuwait:
‘Alam al-Ma‘rifah, 2003), h. 8.
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hidup, rujukan segala persoalan selalu bermuara pada sosok
paripurna Nabi Muhammad saw. dan menjadikan beliau
sebagai acuan otoritatif dalam segala bidang. Ini didasarkan
pada kenyataan bahwa sumber pengetahuan beliau tidak
melulu dari kapasitas personalnya sebagai manusia pilihan,
melainkan lebih pada bimbingan wahyu yang berfungsi
sebagai pengukuh, pengoreksi, atau pengarah.
Fakta inilah yang menjadi argumentasi bahwa kehadiran
ilmu bantu sebagai disiplin yang independen semacam
‘ulûm al-Qur’ân belum dianggap sebagai kebutuhan yang
mendesak saat itu. Meskipun tidak dianggap sebagai
kebutuhan yang mendesak, namun kepentingan untuk
memperkenalkan pengetahuan tentang ‘ulûm al-Qur’ân telah
mulai dilakukan. Seiring dan sejalan dengan diseminasi
al-Qur’ân kepada para sahabatnya, Nabi saw. mulai memperkenalkan ‘ulûm al-Qur’ân yang kemudian diterima oleh para
sahabatnya untuk selanjutnya ditularkan pada generasi
setelahnya. Dengan demikian, secara embrional, ‘ulûm alQur’ân bermula sejak Nabi Muhammad saw. mengajarkan
pada sahabat-sahabatnya dan para sahabat bertanya tentang
hal-hal yang belum diketahui.
Untuk melacak asal-asul kajian al-Qur’ân dan ‘ulûm
al-Qur’ân di Mesir tidak dapat dilepaskan dari kajian
m e n g e n a i s e j a r a h p e r l u a s a n I s l a m k e M e s i r. A d a l a h
Khalifah ‘Umar ibn Khaththâb melalui ‘Amr ibn ‘Âsh melakukan pembebasan Mesir pada tahun 639 M. Saat itu,
Mesir merupakan wilayah kekuasaan Byzantium dengan
Iskandariyah sebagai ibu kotanya. Apa yang disebut fath
Mishr ini begitu mudah dilakukan, mengingat pemerintah
pribumi turut mendukung misi pembebas dalam melawan
otoritas Byzantium di Mesir saat itu. Ini ditambah dengan
keyakinan warga pribumi bahwa orang Arab akan lebih
toleran dan lebih ringan dalam membebankan pajak
dibandingkan pemerintah Byzantium. Dukungan gubernur
setempat yang beragama Koptik dan seluruh warga Mesir
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mampu menghalau upaya Byzantium untuk merebut
kembali Mesir yang telah dikuasai Arab. 19
Keberhasilan dalam melakukan pembebasan kota Mesir
ini secara perlahan juga diikuti dengan proses arabisasi
dan islamisasi wilayahnya. ‘Abdullâh Khursyid al-Bârî menyebut bahwa masuknya orang Arab pada tahun XX H hingga
berdirinya Dinasti Fathimiyah merupakan era sejarah penting
dalam kehidupan masyarakat Mesir. Pada masa-masa itu,
bahasa Arab menjadi bahasa orang-orang Mesir, dan secara
perlahan Islam menjadi agama sebagian besar orang Mesir. 20
Dalam proses arabisasi dan islamisasi itulah, al-Qur’ân
menjadi ‘oleh-oleh’ terpenting yang dibawa tentara Arab
ke Mesir.
Melalui para tentara Islam yang notabene adalah para
sahabat Nabi saw. terkemuka itu, Islam dibawa dan al-Qur’ân
menjadi kitab pedomannya. Mereka tidak saja membawa
al-Qur’ân dalam ingatan, tetapi juga ada yang membawa
catatan-catatan yang tertulis pada kulit kayu, tulang binatang,
dedaunan, dan semacamnya. 21 Di antara tentara tersebut
yang juga pencatat al-Qur’ân adalah ‘Abdullâh ibn Sa‘d ibn
Abî Sârah, ‘Uqbah ibn ‘Âmir, ‘Abdullâh ibn ‘Amr ibn ‘Âsh,
Ghurfah ibn Hârits al-Kindî, dan Wardân (budak ‘Amr). Mereka
itulah yang menyebarkan al-Qur’ân di Mesir sebelum ‘Mushaf
Resmi’ Utsman sampai dan tersebar di sana.
Meskipun demikian, bukan berarti di Mesir tidak terdapat
catatan tertulis dari al-Qur’ân secara lengkap. Karena ternyata

19
Afaf Luthfi al-Sayyid Marsot, A Short History of Modern Egypt,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985), h. 1-2.
20
‘Abdullâh Khursyid al-Barî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh fî Mishr [20 H358 H], (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1969), h. 5; Lihat juga Mushthafâ al-Faqi,
Tajdîd al-Fikr al-Qawmî, (Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li alKitâb, 1996), h. 43-44.
21

Lihat al-Barî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh, h. 13.
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dari catatan sejarah telah ada sejumlah mushaf yang dimiliki
para pencatat al-Qur’ân sepanjang masa sejak pembebasan
Mesir hingga terbitnya ‘mushaf resmi’ yang disebar pada
masa pemerintahan ‘Utsmân ibn ‘Affân. Mereka adalah ‘Abdul
Rahmân ibn Muljim al-Muradi (w. 40 H) dan ‘Abdullâh ibn
Mâlik (w. 77 H). Yang pertama oleh ‘Umar ibn Khaththâb
diangkat secara resmi sebagai ‘pengajar al-Qur’ân dari Mesir’
(aqra’ al-Mishriyyîn al-Qur’ân). Dua orang ini diduga memiliki
Mushaf Mu‘âdz ibn Jabal yang diperoleh ketika mereka
berguru kepadanya di Yaman. 22
Selain itu adalah Mushaf ‘Uqbah ibn ‘Âmir (w. 58 H).
Sebagaimana sahabat yang memiliki keahlian dalam menulis
untuk mencatat al-Qur’ân yang diterimanya, ‘Uqbah yang
sempat menjadi mufti negara di Mesir pun memiliki catatan
pribadi dari al-Qur’ân. Apa yang disebut dengan Mushaf
‘Uqbah ini merupakan wujud perhatian orang Mesir terhadap
al-Qur’ân. Di samping itu, ‘Abdullâh (w. 65), putra ‘Amr ibn
‘Âsh, sang pembebas Mesir, juga memiliki catatan mengenai
al-Qur’ân yang diterimanya langsung dari Nabi Muhammad
saw. Naskah Mushaf ‘Abdullâh ibn ‘Amr ibn ‘Âsh berbeda
dengan naskah yang dimiliki Ibn Mas‘ûd dan Mushaf ‘Utsmân,
bahkan dengan mushaf yang berkembang di sana saat itu
(abad II H). 23
Pencatat lainnya adalah ‘Abdullâh ibn ‘Abbâs (w. 68
H). Pada masa pemerintahan ‘Utsmân, Ibn ‘Abbâs memasuki
Mesir. Dan, dalam kunjungannya ke Mesir itu, naskah yang
dimiliki Ibn ‘Abbâs juga dibawa. 24 Melalui para sahabat yang
melakukan pembebasan Mesir tersebut, di samping sahabat
yang mengunjungi Mesir, transmisi ajaran Islam disebar

22

al-Barî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh, h. 14.

23

al-Barî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh, h. 16.

24

al-Barî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh, h. 16-17.
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ke penduduk setempat, tidak terkecuali pengenalan alQur’ân dan pengkajiannya. Para sahabat itulah yang menjadi
peletak ‘Mazhab Mesir’ (Madrasah Mishr) dalam bidang
keagamaan. 25
Selain itu, di samping sejumlah sahabat yang membawa
mushaf masing-masing saat pembebasan Mesir, ada juga
di antara mereka yang sejumlah pembaca dan penghafal
al-Qur’ân atau dikenal sebagai qurrâ’. Mereka itulah yang
mengenalkan al-Qur’ân kepada masyarakat Mesir. Dengan
demikian, pengenalan masyarakat Mesir terhadap al-Qur’ân
terjadi sejak saat itu dan kian berkembang di masa kemudian.
Sebagaimana dalam sejarah perkembangan ‘ulûm alQur’ân secara keseluruhan, perkembangan ilmu al-Qur’ân
di Mesir juga bermula dari format pembahasan ilmu al-Qur’ân
sebagai bagian dari tafsir yang diperoleh dan disampaikan
secara lisan dan belum terdokumentasi secara tertulis. Sebut
saja misalnya tafsir-tafsir yang diriwayatkan ‘Athâ’ ibn Dînâr
al-Hudzalî (w.126 H), ‘Ubayd ibn Suwayh al-Anshârî (w. 135
H), ‘Abdullâh ibn Wahb (125-197 H), ‘Abdullâh ibn Shâlih
(137-223 H), dan ‘Abdul Ghanî ibn Sa‘îd al-Tsaqafî (w. 229
H). Mereka itulah yang membentuk komunitas sendiri dalam
tafsir, atau dikenal dengan madrasah mishriyyah. 26
Kecuali itu, Abu Ja‘far Ahmad ibn Muhammad al-Nuhhâs
(w. 338 H) mengawali sejarah tertulis ilmu al-Qur’ân, tidak
saja sebagai bagian dari tafsir sebagaimana dalam kitabnya
Ma‘ânî al-Qur’ân, tetapi juga kajian tematik dari tema-tema
yang terkait dengan ilmu al-Qur’ân sebagaimana dalam

25
Sayyidah Isma‘îl Kâsyif, Mishr fî Fajr al-Islâm Min al-Fath al‘Arabî ilâ Qiyâm al-Dawlah al-Thulûniyyah, (Beirut: Dâr al-Râ’id al-‘Arabî,
1986), cet. III, h. 299.
26
Penjelasan mendalam mengenai setiap tokoh itu dapat dirujuk
langsung dalam al-Barî, al-Qur’ân wa ‘Ulûmuh, h. 283 dan seterusnya.
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bukunya, Kitâb al-Nâsikh wa al-Mansûkh. 27 Selain itu, dapat
disebutkan juga Muhammad ibn ‘Alî Abû Bakr al-Adfawî
(304-388 H). Al-Adfawî di samping memiliki kitab tafsir yang
berjumlah 120 jilid, 28 ia juga memiliki karya yang berjudul
al-Istighnâ’ fî ‘Ulûm al-Qur’ân. Menurut kesimpulan Mannâ‘
al-Qaththân, kitab al-Istighnâ’ ini merupakan karya tematik
menyangkut salah satu bagian ilmu al-Qur’ân. 29
Dalam perkembangan selanjutnya, abad IV H, dapat
disebutkan sosok ‘Alî ibn Ibrâhîm Sa‘îd yang dikenal dengan
Abû al-Hasan al-Hûfî (w. 420 H). Di samping menulis sebuah
buku tematik tentang ilmu i‘râb al-Qur’ân dengan judul Kitâb
I‘râb al-Qur’ân yang terdiri dari 10 jilid, ia juga menulis kitab
yang merangkum beragam disiplin ilmu al-Qur’ân atau kerap
disebut ‘ulûm al-Qur’ân. Kitab itu berjudul al-Burhân fî ‘Ulûm
al-Qur’ân dan terdiri dari 30 jilid. 30 Kitab ini, jika tepat disebut
sebagai kitab ‘ulûm al-Qur’ân, mengawali genre baru dalam
penulisan dan pembahasan disiplin ilmu al-Qur’ân yang
merangkum beragam disiplin ilmu al-Qur’ân. Genre ini yang
kemudian juga diikuti oleh generasi berikutnya.
Sebut saja misalnya Badruddîn al-Zarkasyî. Ia lahir di
Kairo tahun 745 H dan wafat dalam usia yang tidak terlalu
tua, 49 tahun, pada tahun 794 H. Di antara karya yang

27
Dari sejumlah buku awal terkait dengan ‘ulûm al-Qur’ân, penulis
berkesimpulan bahwa karya al-Nuhhâs inilah yang mengawali kitab ilmu
al-Qur’ân dengan dua model: bagian dari tafsir (Ma‘ânî al-Qur’ân); dan
ilmu al-Qur’ân sebagai bagian yang mandiri (Kitâb al-Nâsikh wa alMansûkh). Ini penulis simpulkan dari penelitian al-Barî, al-Qur’ân wa
‘Ulûmuh, h. 398-399.
28

al-Suyûthî, Thabaqât al-Mufassirîn.

29

Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâh its fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut:
Mansyûrah al-‘Ashr al-Hadîts, t.th.), h. 12-13.
30
al-Suyûthî, Thabaqât al-Mufassirîn; lihat juga al-Qaththân,
Mabâhits, h. 13-14; Bandingkan juga dengan catatan kaki no. 7 dalam
bab ini.
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ditinggalkan adalah al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân yang
merangkum 47 pembahasan mengenai disiplin ilmu alQur’ân. Sebagaimana ditegaskan al-Zarkasyî, bahwa 47
pembahasan ini mungkin saja dikembangkan lebih banyak
lagi, mengingat disiplin ilmu al-Qur’ân tidak terbatas
cakupannya (lâ tanhashir). Dengan ungkapan yang sangat
sederhana, al-Zarkasyî mengatakan, “Sesungguhnya ‘citacita’ tidak terbatas, namun usia sangat terbatas” (fa inna
al-shinâ‘ah thawîlah wa al-‘umr qashîrah). 31 Hemat penulis,
kitab ini merupakan karya terlengkap dalam disiplin ilmu
al-Qur’ân pada masanya.
Pernyataan al-Zarkasyî tersebut diamini oleh Jalâluddîn
al-Suyûthî, generasi selanjutnya yang mewarisi cita-cita alZarkasyî. Ia dilahirkan di kota Asyuth, Mesir pada tahun 849
H. Melalui karyanya al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, al-Suyûthî
hendak melengkapi ‘kekurangan’ yang dilakukan pendahulunya. Secara tegas, al-Suyûthî menyebutkan bahwa struktur
pembahasan dalam al-Itqân mengikuti apa yang dilakukan
al-Zarkasyî dalam al-Burhân. Hanya saja, al-Suyûthî bermaksud
memadukan bagian yang perlu dipadukan, merinci hal-hal
yang perlu dijabarkan lebih lanjut, dan menambahkan poinpoin yang penting ditambahkan. Oleh karena itu, ia melengkapi kitab ini menjadi 80 pembahasan dari 47 pembahasan
yang telah dilakukan al-Zarkasyî. 32
Karya mutakhir yang mengakhiri era penulisan ‘ulûm
al-Qur’ân di Mesir awal adalah Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm alQur’ân karya al-Zarqânî. Ia adalah Muhammad ibn ‘Abdul
Azhîm al-Zarqânî, salah seorang pengajar di Universitas

32

Lihat pengantar penulis dalam al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm alQur’ân, ditahqiq oleh Ahmad ibn ‘Alî, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004).
31
Lihat pengantar pentahqiq dan penulis buku ini dalam Badruddîn
al-Zarkasyî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân ditahqiq oleh Muhammad Abou
al-Fadhl Ibrâhîm, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turâts, t.th.)
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al-Azhar. Buku yang selesai ditulis pada tahun 1943 ini
bagian dari respons penulis akan kebutuhan mahasiswanya,
di samping kebutuhan umat Islam akan bacaan alternatif.
Gambaran umum perkembangan ‘ulûm al-Qur’ân masamasa awal di Mesir cukup menjelaskan bahwa pada mulanya,
sebagaimana juga perkembangan ‘ulûm al-Qur’ân secara
umum di dunia Islam, disiplin ini menjadi bagian dari tafsir
atau setidaknya menafsirkan al-Qur’ân dalam perspektif i‘râbnya (tata bahasa). Ini menunjukkan bahwa baik antara tafsir
dan ‘ulûm al-Qur’ân, maupun dengan hadis, menjadi bagian
integral dalam penulisan disiplin ‘ulûm al-Qur’ân pada masamasa paling awal dalam sejarah perkembangan ‘ulûm alQur’ân, tidak saja di Mesir, tetapi juga di seluruh belahan
dunia Islam.
Kecenderungan ini berbarengan dengan munculnya
karya-karya tematik menyangkut salah satu disiplin ilmu
al-Qur’ân. Karya-karya dengan jenis ini terspesialisasi dalam
satu kajian mendalam pada sebuah disiplin ilmu al-Qur’ân
tertentu, seperti nâsikh-mansûkh, asbâb al-nuzûl, qirâ’ât,
gharîb al-Qur’ân, i‘râb al-Qur’ân, i‘jâz al-Qur’ân, aqsâm alQur’ân, dan sebagainya, dan keberadaannya didasarkan
pada kebutuhan praktis saat itu. Karya-karya ini mengilhami
kecenderungan lain dalam penulisan disiplin ‘ulûm al-Qur’ân
pada masa selanjutnya.
Dari sejumlah inisiatif dalam penulisan disiplin ‘ulûm
al-Qur’ân yang terspesialisasi dalam disiplin-disiplin ilmu
mandiri seiring dengan era kodifikasi keilmuan dalam Islam,
maka tantangan lain yang dibutuhkan ulama adalah menghimpun menjadi satu dokumen utuh. Munculnya karya
semacam al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya al-Zarkasyî dan
al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya al-Suyûthî dapat dijadikan
contoh.
Karya yang lahir dari situasi keterpurukan Islam, baik
secara politik, sosial, dan budaya inilah yang mengantarkan
spesialis ilmu al-Qur’ân untuk menghimpun dalam satu
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kesatuan yang utuh dalam kemasan yang praktis dan
ringkas. Dengan pola dan kecenderungan semacam ini,
umat Islam dapat menguasai materi-materi tersebut dengan
waktu yang singkat. Ringkasnya, kehadiran karya jenis ini
merupakan representasi ‘situasi psikologis’ terancam,
sehingga diperlukan upaya defensif dalam konteks konsolidasi internal, dengan menghadirkan karya yang bertujuan
sebatas ‘mengamankan agar tidak hilang’ dalam satu
kesatuan yang utuh. 33
Semangat serupa juga terjadi pada karya al-Zarqânî
yang juga menyusun karya utuh mengenai ‘ulûm al-Qur’ân.
Semangat untuk bertahan dari serangan pemikiran Barat
dalam mendangkalkan pemahaman dan keyakinan umat
Islam terhadap kitab sucinya, menjadi salah satu motivasinya
untuk menyusun buku utuh dalam ilmu al-Qur’ân ini. Di
samping juga untuk kepentingan pragmatisme akademis,
yaitu sebagai bahan ajar di perguruan tinggi. Atas dasar
ini, al-Zarqânî menyusun buku ini ditujukan pada dua
kepentingan sekaligus: 34 a) kepentingan deskriptif-historis
dengan membentangkan sejarah perkembangan ilmu alQur’ân dari sejak pertumbuhannya hingga saat ia menulis
buku tersebut; dan b) kepentingan dialektik-analitik dengan
membentangkan debat terbuka terhadap musuh-musuh
Islam terkait dengan penjelasannya dalam ilmu al-Qur’ân.
Oleh karena itu, tidak sedikit ditemukan dalam uraian

33
Lihat Nashr Hâmid Abû Zayd, Mafhûm al-Nashsh: Dirâsah fî ‘Ulûm
al-Qur’ân, (Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1993),
h. 14. Hemat penulis, pandangan ini tidak berarti menihilkan peran luar
biasa al-Zarkasyî dan al-Suyûthî dalam ‘mengamankan’ ilmu al-Qur’ân,
melainkan sebuah ajakan pada pembaca saat ini agar sadar bahwa sebuah
karya, termasuk karya dua tokoh terkemuka itu, adalah bagian dari
tantangan masa yang tidak selalu bisa dikonsumsi apa adanya tanpa apa
yang ia sebut sebagai ‘kesadaran akademis terhadap tradisi’ (al-wa‘y
al-‘ilmî bi al-turâts).
34

al-Zarqânî, Manâhil al-‘Irfân, h. 5, 6, dan 12.
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bukunya poin-poin mengenai syubhah.... (keraguan terhadap....), tafnîd... (penyangkalan terhadap....), dan daf‘
(penolakan terhadap....).

Potret ‘Ulûm al-Qur’ân di Mesir Kontemporer
‘Alî Syawwâkh Ishâq dalam bukunya, Mu‘jam Mushannafât al-Qur’ân al-Karîm, yang dicetak tahun 1984
menghimpun tidak kurang dari 3881 judul buku dan manuskrip yang terkait dengan al-Qur’ân dan tafsir, termasuk di
antaranya karya-karya yang ditulis orang Mesir dan dicetak
di Mesir. 35 Penulis tidak dapat menunjukkan berapa karya
terkait dengan disiplin ini yang telah ditulis oleh intelektual
Mesir hingga kini, namun penulis sangat sadar bahwa karya
yang terkait dengan disiplin ‘ulûm al-Qur’ân demikian kaya
dan variatif. Tidak terlalu berlebihan jika Mesir disebut
sebagai negara penyuplai buku terbesar di bidang kajiankajian agama, termasuk dalam kajian al-Qur’ân, di samping
sejumlah negara Timur Tengah lainnya seperti Lebanon
dan Saudi Arabia. Melimpahnya karya yang terkait dengan
al-Qur’ân menunjukkan besarnya perhatian umat Islam
terhadap kitab sucinya. Perhatian ini diekspresikan dengan
menulis sejumlah karya yang terkait dengan al-Qur’ân,
termasuk kajian ‘ulûm al-Qur’ân.
Dalam kunjungan ke sejumlah perpustakaan di Mesir, 36
penulis menjumpai betapa banyak dan beragamnya karyakarya yang terkait dengan ‘ulûm al-Qur’ân. Memang tidak

35

‘Alî Syawwakh Ish â q , Mu‘jam Mushannafât al-Qur’ân al-Karîm,
(empat jilid), (Riyadh: Dâr al-Rifâ‘î, 1984)
36
Penulis melacak literatur ‘ulûm al-Qur’ân di beberapa perpustakaan
terkemuka di Mesir, yaitu Perpustakaan al-Azhar, Perpustakaan Dâr Kutub
al-Mishriyyah, Perpustakaan al-Qâhirah al-Kubrâ, Perpustakaan IIIT, dan
Perpustakaan Iskandariyah. Selain itu, penulis juga melihat perkembangan
kajian ‘ulûm al-Qur’ân di outlet-outlet buku di sekitar kampus Universitas
al-Azhar dan sejumlah penerbit terkemuka di Mesir, yaitu Dâr al-Syurûq
Madbûlî, Dâr al-Ma‘ârif, Dâr al-Salâm, dan lain-lain.
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semuanya menjelaskan secara eksplisit dalam judul bahwa
buku tersebut adalah karya ilmu al-Qur’ân. Polanya juga
tidak sepenuhnya sama dengan alur perkembangan ilmu
al-Qur’ân di masa-masa Mesir awal, yang bermula bagian
dari tafsir, berlanjut menjadi karya tematik-spesifik mengenai
ilmu al-Qur’ân, dan menjadi satu paduan utuh ‘ulûm al-Qur’ân.
Perkembangan ilmu al-Qur’ân di Mesir kontemporer, menurut
hemat penulis, sporadis dan sesuai dengan kebutuhan yang
diinginkan.
Indikasi ini muncul di masa-masa transisi antara apa
yang penulis sebut sebagai ‘era awal’ dan ‘era kontemporer’.
Era transisi ini ditandai dengan kaburnya pola penulisan yang
tidak lagi mengikuti alur penulisan di masa awal yang bermula
dari corak penulisan ilmu al-Qur’ân sebagai bagian dari tafsir,
kemudian menjadi karya tematik, dan menjadi disiplin yang
utuh yang terhimpun dalam kategori ‘ulûm al-Qur’ân.
Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa karya alZarqânî, Manâhil al-‘Irfân, merupakan karya transisi yang
menjembatani era awal Mesir dengan era kontemporer.
Kecenderungan transisional ini terlihat dari corak penulisannya yang tidak memedulikan gaya penulisan yang rumit.
Yang terpenting adalah sampainya gagasan dengan mudah
kepada pembaca. Ini secara tegas disampaikan oleh alZarqânî dalam pengantar bukunya bahwa di antara tujuan
penulisan buku ini adalah “bahwa buku saya ini menjadi
bagian dari metode berpikir dan berekspresi ala al-Azhar
baru, sehingga pembaca dari setiap generasi dengan mudah
memahaminya…, karena setiap era memiliki bahasa, logika,
dan argumentasinya sendiri.” 37

37

Kutipan itu adalah terjemah bebas dari pernyataannya:

Lihat pengantar cetakan III, al-Zarqânî, Manâhil, h. 5.
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Dapat disebut sebagai karya era transisi adalah alTashwîr al-Fannî fî al-Qur’ân karya Sayyid Quthb; 38 Qashash
min al-Qur’ân karya Muhammad Zahrân; al-Fann al-Qashashî
fî al-Qur’ân karya Ahmad Muhammad Khalafullâh; 39 Min
Balâghah al-Qur’ân karya Ahmad Ahmad Badawî; Târîkh
al-Qur’ân karya Ibrâhîm al-Abyârî; dan Târikh al-Qur’ân 40 karya
Abdul al-Shabûr Syâhin. Berbeda dengan Manâhil al-‘Irfân,
empat buku yang disebut pertama ini tidak secara lengkap
menghimpun keseluruhan ilmu al-Qur’ân, tetapi kajian
tematik pada isu-isu tertentu terkait dengan ilmu al-Qur’ân.
Kalau al-Tashwîr al-Fannî dan al-Fann al-Qashashî berupaya
mengkaji secara tematik isu tentang kisah sebagai bagian
dari ilmu al-Qur’ân, Qashash min al-Qur’ân tidak secara tegas
menjelaskan isu kisah sebagai bagian ilmu al-Qur’ân, tetapi
hendak menjelaskan kisah-kisah yang tertuang dalam alQur’ân tanpa disibukkan untuk mengulas secara teoretis
disiplin ilmu al-Qur’ân. 41 Sementara Min Balâghah al-Qur’ân

38

Mengikuti pembagian fase Ibrâhîm M. Abû-Rabî‘ mengenai sosok
Sayyid Quthb pada dua fase: fase sebelum terlibat di Ikhwân al-Muslimîn
(pre-Ikhwan phase) dan fase ketika di Ikhwân al-Muslimîn (post-Ikhwan
phase), maka karya ini adalah karya pra-Ikhwan. Dalam catatan Ibrâhîm
M. Abû-Rabî‘, buku ini terbit pertama kali pada tahun 1945. Sedangkan
buku yang penulis baca diterbitkan oleh Dâr al-Syurûq (Mesir) terbit tahun
2004, cetakan XVII. Ibrâhîm M. Abû-Rabî‘, Intellectual Origins of Islamic
Resurgence in The Modern Arab World, (Albany: State University of New
York Press, 1996), h. 92 dan seterusnya.
39

Muhammad A hmad Khalafallâh, al-Fann al-Qashashî fî al-Qur’ân
al-Karîm, (Kairo: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah, 1965), cet III. Terbit
pertama kali pada tahun 1953.
40
Terbit pertama kali pada tahun 1966, diterbitkan oleh Penerbit
Dâr al-Qalam, Mesir. Buku ini terbit kembali pada tahun 2005 oleh Nahdhah
Mishr, Kairo.
41
Bahkan buku ini lebih sebagai reaksi terhadap orang yang hanya
disibukkan dengan seni membaca al-Qur’ân dan melupakan makna terdalamnya. Padahal, kata penulisnya, keberadaan kisah-kisah dalam alQur’ân merupakan strategi paling mungkin untuk menggali makna alQur’ân. Lihat Muhammad Zahrân, Qashash min al-Qur’ân, (Kairo: Dâr
al-Kitâb al-‘Arabî, 1955), h. 4-5.
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lebih mengkaji aspek-aspek retorik dalam al-Qur’ân menyangkut seni perbandingan (tasybîh), konstruksi teks
(nazhm), metafora (isti‘ârah), stilistika al-Qur’ân (uslûb alQur’ân), dan hal-hal yang terkait dengan retorika al-Qur’ân. 42
Kecuali itu, Târîkh al-Qur’ân agak lebih utuh membahas
beragam disiplin ilmu al-Qur’ân, misalnya turunnya wahyu,
ilmu qirâ’at, dan ilmu rasam mushaf. 43
Kenyataan bahwa corak dan kecenderungan karyakarya pada era transisi ini bersifat sporadis, 44 akan berlanjut
pada era kontemporer. Sebagaimana akan dilihat dalam
tulisan ini, potret umum ‘ulûm al-Qur’ân di Mesir kontemporer
mewarisi corak umum karya-karya ‘ulûm al-Qur’ân pada masa
transisi. Ini terlihat dengan lahirnya sejumlah karya akademis
yang ditulis untuk kepentingan yang beragam, baik sebagai
diktat kuliah di kampus-kampus Mesir maupun sebagai
karya yang memang ditulis untuk memperkaya khazanah
kajian ilmu al-Qur’ân.
Dari sejumlah karya yang sempat penulis lacak, karyakarya ‘ulûm al-Qur’ân di Mesir kontemporer memiliki corak
yang beragam. Corak yang paling menonjol adalah penulisan
disiplin ilmu al-Qur’ân dalam dokumen utuh yang mereka
juduli ‘ulûm al-Qur’ân atau ‘ulûm al-tafsîr, kumpulan beragam
disiplin ilmu al-Qur’ân secara utuh yang menjadi prasyarat
memahami dan menafsirkan al-Qur’ân. Jenis karya ini meliputi

42
Ahmad Ahmad Badawî, Min Balâghah al-Qur’ân, (Kairo: Dâr Nahdhah
Mishr, 1950).
43
Ibrâhîm al-Abyârî, Târîkh al-Qur’ân, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1965).
Buku ini diawali penjelasan mengenai sejarah Rasulullah saw., al-Qur’ân,
dan ke-ummî-an Rasulullah saw. Buku ini terbit kembali dalam cetakan II
pada tahun 1981 dan edisi revisi sebagai cetakan III tahun 1991,
diterbitkan oleh penerbit Kairo, Dâr al-Kitâb al-Mishrî.
44
Sporadis yang dimaksud adalah pola penulisannya tidak seperti
alur pada era awal, bermula dari ilmu al-Qur’ân sebagai bagian dari tafsir,
menjadi karya tematik, dan menjadi karya utuh dalam ‘ulûm al-Qur’ân.
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karya yang ditujukan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi
(muqarrar), karya akademis untuk melengkapi kajian-kajian
al-Qur’ân. Dapat disebut dalam jenis ini, di antaranya ‘Ulûm
al-Qur’ân karya ‘Abdullâh Mahmûd Syahâtah; 45‘Ulûm al-Tafsîr
karya ‘Abdullâh Mahmûd Syahâtah; 46 Mabâhits fî ‘Ulûm alQur’ân karya ‘Afaf ‘Alî al-Najjâr; 47 Dirâsât fî ‘Ulûm al-Qur’ân
karya Muhammad ibn ‘Abdul Mun‘im Khuraybah; 48 Mabahits
fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya Ibrâhîm Khalîfah; al-La’âliu al-Hisân
fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya Mûsâ Syâhin Lasyin;49 Dirâsât fî ‘Ulûm
al-Qur’ân karya Muhammad Bakr Isma‘îl; 50 dan Mafhûm alNashsh: Dirâsah fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya Nashr Hâmid AbûZayd. 51
Selain itu, corak lain adalah dengan penulisan karya
ilmu al-Qur’ân tematik atau ‘ulûm al-Qur’ân mutakhashshishah.
Corak karya ini hanya memfokuskan pada disiplin tertentu
dalam ilmu al-Qur’ân, semisal asbâb al-nuzûl, al-naskh, alqishshah, dan semacamnya. Dalam konteks ini, dapat disebut
beberapa karya, di antaranya: Dirâsah fî al-Naskh karya
Muhammad Sâlim Abû ‘Âshî; 52 al-Qishshah fî al-Qur’ân:
Maqâshid Dîniyyah, Qiyam Fanniyyah karya Muhammad
Quthb ‘Abdul ‘Âl; 53 al-Qirâ’ât: Ahkâmuhâ wa Mashdaruhâ

45

Diterbitkan oleh Penerbit Maktabah Nahdhah al-Syarq, Kairo, 1980.

46

Diterbitkan oleh Penerbit Universitas Kairo, 1986.

47

Diterbitkan oleh Penerbit Universitas al-Azhar sebagai muqarrar
di Fakultas Studi Islam bagian perempuan Universitas al-Azhar, 1998.
48

Diterbitkan oleh Penerbit Universitas al-Azhar, 1998.

49

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Syurûq, 2002.

50

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Manâr, 1991.

51
Diterbitkan oleh Penerbit al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Âmmah li
al-Kitâb, Kairo, 1993.
52

Diterbitkan oleh Penerbit Maktabah Rasywân, Mesir, 2000.

53

Diterbitkan oleh Penerbit Maktabah al-Syabâb, Mesir, 1996.
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karya Sa‘ban Muhammad Isma‘îl; 54 dan Asbâb al-Nuzûl: Tahdîd
Mafâhîm wa Radd Syubuhât karya Muhammad Sâlim Abû
‘Âshî. 55
Selain dua corak tersebut, ada corak lain dalam penulisan karya ‘ulûm al-Qur’ân di Mesir kontemporer, yaitu corak
polemik. Buku jenis ini secara tegas mencantumkan dalam
judulnya bantahan, kritik, atau cemooh terhadap karya lain
dalam disiplin yang sama. Dalam jenis ini dapat disebutkan
beberapa contoh, di antaranya: Abâthil al-Khushûm Hawla
al-Qashash al-Qur’ânî: ‘Aradh wa Munâfasyah karya ‘Abdul
Jawwâd

Muhammad

al-Muhshî; 56 Hajmah ‘Almâniyyah

Jadîdah wa Muhâkamah al-Nashsh al-Qur’ânî karya Kâmil
Sa‘fan; 57 Maqâlatâni fî al-Ta’wîl: Ma‘âlim fî al-Manhaj wa
Rashd li al-Inhirâf karya Muhammad Sâlim Abû ‘Ashî; 58 dan
Tafnîd Da‘wâ al-Naskh fî al-Qur’ân al-Karîm karya Gamal
al-Bannâ. 59
Di samping itu, corak baru yang mulai berkembang
belakangan ini adalah corak penulisan ilmu al-Qur’ân secara
ensiklopedik. Corak ini di samping menghimpun beragam
isu dalam ilmu al-Qur’ân, juga menjelaskan istilah-istilah

54

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Salâm, Kairo, 1982.

55

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Bashâ’ir, Kairo, 2002.

56
Diterbitkan oleh Penerbit al-Dâr al-Mishriyyah, Iskandariyah,
2000. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi bantahan terhadap sejumlah
asumsi orang mengenai kisah-kisah dalam al-Qur’ân, misalnya kekeliruan
bahwa kisah al-Qur’ân mengandung kesalahan historis, anggapan pemuatan
kisah-kisah sastrawi-mitis dalam al-Qur’ân, dan selainnya.
57

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Fâdhilah, Kairo, 1993. Buku ini
berisi sanggahan terhadap dua penulis ilmu al-Qur’ân: Khalafallâh dan
Nashr Hâmid Abû-Zayd.
58

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Bashâ’ir, Kairo, 2003. Buku ini
berisi kritik terhadap sejumlah pengkaji al-Qur’ân, Muhammad Arkoun,
Hassan Hanafî, Muhammad Abû al-Qâsim Hajj Hamd, dan Nashr Hâmid AbûZayd.
59

Diterbitkan oleh Penerbit Dâr al-Fikr al-Islâmî, Kairo, 2004.
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tematik dalam al-Qur’ân. Karya dengan corak semacam ini,
seperti memang ditegaskan secara eksplisit oleh penulisnya
dengan istilah mawsû‘ah, di antaranya disponsori oleh
negara melalui Menteri Urusan Wakaf Republik Arab Mesir.
Buku itu adalah adalah al-Mawsû‘ah al-Qur’âniyyah alMutakhashshishah 60 yang disusun oleh tim akademik terdiri
dari Universitas al-Azhar (12 orang), Universitas ‘Ayn al-Syam
(1 orang), dan Universitas Kairo (1 orang) di bawah tanggung
jawab Departemen Urusan Wakaf. Selain buku itu, ada karya
lain yang ditulis oleh ‘Abdul Mun‘im al-Hifnî, yaitu Mawsû‘ah
al-Qur’ân al-‘Azhîm . 61
Demikian potret umum ‘ulûm al-Qur’ân pada era kontemporer. Memang, tidak semua semua karya yang terkait
dengan ‘ulûm al-Qur’ân tersebut secara tegas mencantumkan
judul ‘ulûm al-Qur’ân. Namun, dilihat dari isi buku tersebut,
karya tersebut merupakan bagian dari disiplin ilmu al-Qur’ân.
Penejelasan berikut akan diarahkan pada kecenderungan
umum ‘ulûm al-Qur’ân di Mesir kontemporer.

Tren dan Kecenderungan ‘Ulûm al-Qur’ân di
Mesir Kontemporer
Gambaran umum di atas telah menjelaskan bahwa
corak umum penulisan ‘ulûm al-Qur’ân di Mesir kontemporer
bersifat sporadis, bahkan tidak sedikit karya yang tidak

60

Diterbitkan oleh Lembaga Tinggi Urusan Islam (al-Majlis al-A‘lâ
li al-Syu’ûn al-Islâmiyyah) Departemen Urusan Wakaf Republik Arab-Mesir,
2002. Penyusunan ensiklopedi ini dipimpin oleh Ali Jum‘ah, Mufti Mesir
saat itu dan hingga kini. Ensiklopedi ini terdiri 1 jilid dengan tebal 902
halaman, termasuk indeks.
61

Ensiklopedi ini hadir untuk membantah asumsi orientalis yang
mengatakan tidak mungkin al-Qur’ân menjelaskan banyak hal (
). Ensiklopedi ini diterbitkan oleh penerbit terkemuka di Kairo, Madbûlî, tahun
2004, sebanyak 2 jilid, mencakup 18 pokok persoalan, dengan total halaman
mencapai 2489 halaman termasuk daftar isi dan indeks.
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memberikan judul tegas sebagai disiplin ilmu al-Qur’ân,
kendati isinya terkait dengan ‘ulûm al-Qur’ân.
Secara umum, muatan ‘ulûm al-Qur’ân yang berkembang
belakangan ini di Mesir tidak bergeser dari era-era sebelumnya. Bahkan tidak sedikit dari karya yang ada hanyalah
‘pengungkapan ulang’ dari buku-buku induk sebelumnya.
Secara umum, karya-karya tersebut dipilah menjadi tiga
kecenderungan sesuai dengan posisi karya itu masingmasing: konservatif, kritis, dan agitatif.
Kecenderungan konservatif yang dimaksud adalah
orientasi pengkaji dan penulis ‘ulûm al-Qur’ân yang merasa
cukup dengan ‘mengungkapkan ulang’ pendapat ulamaulama dan pemikir ilmu al-Qur’ân di masa lampau. Tidak
ditemukan ‘rasa kritis’ dalam karya-karya itu. Contoh dari
kecenderungan ini sangat banyak, bahkan karya model
ini sangat dominan, di antaranya: Mabâhits fî ‘Ulûm alQur’ân karya ‘Afaf ‘Alî al-Najjâr, Dirâsât fî ‘Ulûm al-Qur’ân
karya Muhammad ibn ‘Abdul Mun‘im Khuraybah, dan alTa‘rîf bi al-Qur’ân wa al-Hadîts karya Muhammad al-Zafzaf.
Tiga jenis buku ini hanyalah ‘mengemas ulang’ karya-karya
di masa lampau, tanpa memberikan alternatif sikap untuk
masa kini. Jenis buku semacam ini mendominasi karyakarya yang digunakan sebagai bahan ajar sekaligus dicetak
oleh universitas. 62 Termasuk dalam jenis ini adalah alLa’âli’u al- Hisân fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya Mûsâ Syâhin
Lasyin. Meskipun tidak diterbitkan universitas, tetapi oleh
penerbit besar Dâr al-Syurûq, namun tampaknya buku ini
juga bagian dari buku ajar di universitas. Ini terlihat dari

62
Dua buku yang disebut pertama adalah muqarrar, buku daras yang
ditulis oleh dosen di Universitas al-Azhar. Buku ini dicetak oleh Penerbit
Universitas al-Azhar. Sedangkan yang terakhir ditulis oleh dosen
Universitas Kairo yang digunakan untuk kepentingan bahan ajar mahasiswa.
Buku ini dicetak oleh Penerbit Universitas Kairo.

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Diskursus ‘Ulûm al-Qur’ân

525

pengantar bukunya bahwa “kitab ini adalah bagian kecil
dari bahtera ‘ulûm al-Qur’ân ...yang ditujukan untuk
kepentingan pencari ilmu.” 6 3
Sedangkan kecenderungan kritis yang dimaksud adalah
orientasi pengkaji dan penulis yang tidak semata-mata
merasa cukup dengan pengetahuan yang diperoleh oleh
pemikir di masa lampau—alih-alih mengemas ulang dalam

63

Mûsâ Syâhin Lasyin, al-La’âli’u al-Hisân, h. 5.
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bahasa yang mudah—tetapi juga mengkritik dan mendudukkan persoalan itu dalam ruang dan waktunya. Pada
saat yang sama, kecenderungan ini juga melengkapi pisau
analisisnya dengan perangkat baru, perangkat yang mungkin
belum dimiliki dan belum ada di masa lampau. Dapat disebut
dalam konteks ini adalah Mafhûm al-Nashsh: Dirâsah fî
‘Ulûm al-Qur’ân karya Nashr Hâmid Abû Zayd dan Mâdzâ
Ta‘nî Asbâb al-Nuzûl? serta al-Wahy wa al-Haqîqah: Dirâsah
fî Asbâb al-Nuzûl karya Hassan Hanafi. 64
Adapun kecenderungan agitatif adalah karya-karya yang
bernuansa kritis namun terjebak penghakiman. Model buku
jenis ini didominasi oleh karya-karya yang menjadi respons
pada karya-karya yang masuk pada kecenderungan kritis.
Dalam hal ini dapat disebutkan buku Abâthil al-Khushûm
Hawla al-Qashash al-Qur’ânî: ‘Aradh wa Munâfasyah karya
‘Abdul Jawwâd Muhammad al-Muhshî; Hajmah ‘Almâniyyah
Jadîdah wa Muhâkamah al-Nashsh al-Qur’ânî karya Kâmil
Sa’fan.[]

64
Hassan Hanafî, “Madzâ Ta‘nî Asbâb al-Nuzûl” dalam al-Dîn wa alTsawrah fî Mishr 1952-1981, (Kairo: Maktabah Madbûlî, t.th.), vol. VII,
h. 70; Hassan Hanafi, “al-Wahy wa al-Wâqi‘: Dirâsah fî Asbâb al-Nuzûl”
dalam Humûm al-Fikr wa al-Wathan: al-Turâts wa al-‘Ashr wa al-Hadâtsah,
(Kairo: Dâr Qubba’, 1998), vol. I, h. 20.
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STUDI ATAS TAFSIR
SASTRA BINT SYÂTHI’
Hamka Hasan

A number of studies have been dedicated to the interpretive thoughts of ‘Âisyah ‘Abd
al-Rahmân who is well-known as Bint al-Syâthi’. However, these studies restrict
in evaluating her works especially al-Tafsîr al-Bayânî and neglect her socio-political
biography. This essay aims at presenting Bint al-Syâthi’ as what she is by critically
exploring, evaluating and analyzing her works in her socio-political dynamics.
Some parts of this essay focus to her interpretation of Q.S. al-‘Alaq [96]:1-5
which is widely acknowledged as the first five verses revealed
to the Prophet Muhammad saw.

P

embacaan terhadap Bint Syâthi’ perlu dilakukan
secara universal dan integral. Tidak hanya sekadar
berinteraksi dengan sebagian kecil dari karyanya

kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang dianggap
paling tepat. Seorang tokoh sangat terkait dengan lingkungan
tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Sekadar contoh, dengan
namanya “Bint Syâthi’” yang diartikan sebagai “Putri Pantai”
telah dapat menggambarkan “sosok” pemikiran dan perilakunya. Di samping itu, latar belakang akademiknya juga sangat
memengaruhinya.
Pengalaman akademiknya di Fakultas Sastra Universitas
‘Ayn al-Syams menjadikannya banyak berinteraksi dengan
ilmu linguistik yang merupakan salah satu dari paradigma
semantik dan hermeneutika. Maka, tidaklah mengherankan
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jika ia lebih banyak memahami ayat al-Qur’ân dengan
pendekatan tersebut. Metodenya yang banyak mengabaikan
“metode” yang telah dikembangkan oleh ahli tafsir tidak berarti
bahwa ia memandang bahwa metode tersebut tidak tepat.
Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh
penggelut studi al-Qur’ân adalah berusaha menelaah beberapa
pandangan yang dikemukakan oleh Bint Syâthi’ yang kemudian
dipahami secara benar. Demikian halnya upaya “mengkritik”
yang merupakan sebuah proses panjang yang mesti dilalui
oleh siapa saja yang hendak memahami tokoh ini.
Setelah menelaah beberapa kitab tafsir, sesekali penulis
membandingkannya dengan Tafsir Bint Syâthi’. Pada dasarnya, perbedaan yang ada hanya pada tataran “konfigurasi”
semata, sedangkan secara substansial tetap sama. Dengan
pendekatan yang penulis gunakan ini, tidak terlihat adanya
perbandingan yang kaku antara Tafsir Bint Syâthi’ dan tafsir
lainnya.

II
Metode sastra 1 sejatinya telah ada sejak periode
sahabat. 2 Metode ini berkembang menjadi sebuah metode
yang memiliki struktur dan teori di tangan Amîn al-Khûlî,
lalu diteruskan oleh muridnya, Ahmad Khalaf Allâh, Bint

1
Metode ini disebut juga dengan metode filologi. Istilah ini digunakan
oleh J.J.G. Jansen dalam penelitiannya tentang pemetaan tafsir di Mesir.
Dia memasukkan Bint Syâthi’ sebagai penulis tafsir filologi. Lihat: J.J.G.
Jansen, Diskursus Tafsir al-Qur’an Modern, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, 1997), cet.1, h. 87. Nur Kholis Setiawan membedakan antara
keduanya. Menurutnya, metode filologi mengkhususkan diri pada analisis
kebahasaan al-Qur’ân dan berpijak pada ilmu tata bahasa seperti nahwu,
sharf, dan balâghah. Sementara metode sastra menitikberatkan pada
konsep al-bayân dengan bantuan perangkat-perangkat linguistik-semantik
serta konteks dari teks al-Qur’ân itu sendiri (h. 26). Nur Kholis juga
terkadang menggunakan istilah al-Tafsîr al-Adabî untuk tafsir sastra (h.
25, 26, 29). Adapun Bint Syâthi’ menjuduli tafsirnya dengan al-Tafsîr alBayânî.
2

Kesimpulan ini diperoleh dari penelitian mendalam Nur Kholis
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Syâthi’, Syukrî Muhammad Ayyâd, dan Nashr Hâmid Abû
Zayd.3
Bint Syâthi’ dilahirkan di Provinsi Dumyath, sebelah
barat Delta Nil, Mesir, pada tahun 1913 M (w. 1998 M). Nama
ini merupakan nama pena yang digunakannya ketika menulis nama ini yang dipakai untuk mengenang kampung
kelahirannya di tepian Sungai Nil. Dia menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengahnya di kampung halamannya, lalu pendidikan tingginya di Kairo (Mesir), Universtas
‘Ayn al-Syams, Fakultas Sastra, dan memperoleh gelar
akademik tertinggi, Profesor Sastra dan Bahasa Arab, pada
tahun 1970. Di samping itu, ia tercatat sebagai profesor
tamu pada Universitas Umm Durman (Sudan) dan Universitas
Qarawiyyin (Maroko). Pada tahun 1960-an, ia berkesempatan
memberikan kuliah di Roma, Aljazair, New Delhi, Baghdad,
Kuwait, Yerusalam, Rabat, Fez, dan Khartoum.
Metode dan prinsip penafsirannya mengikuti metode
guru yang juga adalah suaminya, Amîn al-Khûlî, yaitu:
1.

Pemilihan setiap ayat yang berkaitan dengan satu
tema;

2.

Ayat diklasifikasi berdasarkan tartîb al-nuzûl untuk
melihat konteks ayat;

3.

Ayat al-Qur’ân menafsirkan ayat lainnya;

4.

Mengaitkan ayat dengan ayat lainnya, baik yang berdekatan maupun yang berjauhan yang dikenal dalam
‘ulûm al-Qur’ân sebagai munâsabah;

5.

Menerapkan prinsip al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh, lâ bi
khushûsh al-sabab; dan

Setiawan. Menurutnya, metode ini pertama kali digunakan oleh Nabi saw.
dan generasi selanjutnya. Lihat: Nur Kholis Setiawan, Al-Qur’an Kitab
Sastra Terbesar, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), cet 1, h. 129.
3
Sejumlah peneliti mengakui perkembangan tafsir sastra seperti
ini. Di samping peneliti yang telah disebutkan di atas, juga dapat dilihat
dalam: Yusron dkk., Studi Kitab Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: Teras,
2006), cet 1. h. 23 dan Issa J. Boullata, “Modern Quran Exegesis: A Study
of Bint al-Shati’ Method”, The Muslim Word, 64, 1974.
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Setiap kata dalam al-Qur’ân tidak memiliki sinonim.
Adapun karya-karya Bint al-Syâthi’:

1.

Al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm (2 juz)

2.

Al-I‘jâz al-Bayânî wa Masâ’il Ibn al-Azraq

3.

Al-Qur’ân wa al-Tafsîr al-‘Ashrî

4.

Nisâ’ al-Nabî Radhiyallâh ‘an-hum

5.

al-Hayâh al-Insâniyah ‘inda Abî al-‘Alâ

6.

Qiyam Hadîtsah li al-Adab al-‘Arabî al-Qadîm wa alMu‘âshir

7.

Lughatunâ wa al-Hayâh

8.

Turâtsunâ bayn Mâdhî wa Hâdhir

9.

Al-Khunasâ’: al-Syâ‘irah al-‘Arabiyah al-Ûlâ

1 0 . Ardh al-Mu‘jizât Rihlah fî Bilâd al-‘Arab
1 1 . Sayyid al-Ghurbah (Riwâyah Mishriyyah)
1 2 . Raj‘ah Fir‘awn (Riwâyah Mishriyyah)
1 3 . Risâlah al-Ghufrân (Tahqîq)
1 4 . Al-Ghufrân (Dirâsah)
1 5 . Al-Shâhil wa as-Sâji‘: Nashsh Muhaqqaq li Abî al-‘Alâ
1 6 . Abû al-‘Alâ al-Ma‘rî Tarjamah Dzâtiyah
1 7 . Muqaddimah Ibn Shalâh (Tahqîq) wa Dirâsah Syâmilah. 4

III
5

Sangat mengherankan, ayat yang pertama turun 6 kepada
Nabi Muhammad saw. adalah perintah untuk “membaca”

4
Wizârah al-Awqâf, Mawsû‘ah al-A‘lâm al-Fikr al-Islâm, (Kairo:
Wizârah al-Awqâf, 1425H/2004M), h. 585.
5

Surah ini merupakan surah Makkiyah dengan jumlah ayat 19. Dapat
dilihat dalam: Baydhâwî, Tafsîr al-Baydhâwî, (Beirut: Dâr Fikr, 1996),
Jilid V, h. 510. Demikian juga dalam: ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn
Makhlûf al-Tsa‘âlî, Mu’ssasah al-‘Alî, (Beirut), h. 427. Lihat juga dalam:
Muhammad ibn Muhammad al-‘Amadî Abû Sa‘ûd, (Beirut: Dâr Ihyâ’ Turâts
al-‘Arabî, t.th.), Juz IX, h. 177.
6

Ada kesepakatan di antara ulama tafsir bahwa ayat ini merupakan
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sekaligus “teks” diberikan sebagai mukjizat baginya. Betapa
tidak, mukjizat dan perintah untuk membaca diberikan kepada
seseorang yang tidak pernah mengenal huruf, hidup dalam
gemerlapan budaya dan peradaban, terisolasi dari kemajuan
ilmu pengetahuan dan peradaban di balik tembok pencerahan
Barat. Harus diupayakan untuk menghadirkan realitas tersebut
berupa proses interaksi Rasul sebagai seorang nabi dengan
umatnya ketika itu. Metode ini sangat tepat dibandingkan
pendekatan modern yang sedang dikembangkan oleh
kalangan modernis. 7

ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dalam Shahîh
Bukhârî khusus yang membahas Tafsir al-Qur’ân: al-Jâmi‘ al-Shahîh alMukhtashir li al-Bukhârî, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), Edisi: Mushthafâ
Deyb al-Baghâ, Juz IV, h. 1894.

7
Aisyah AR (selanjutnya disebut dengan nama “Bint Syâthi’”), alTafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, Jilid II, cet. V. (Dar al-Ma‘ârif),
h. 15. Ia tidak merinci lebih lanjut maksud kalangan modernis, apalagi
menyebut tokoh-tokoh tertentu yang dianggap telah keluar dari
paradigma term “tafsir”. Hemat penulis, kalangan modernis yang dimaksud
bukanlah berupa suatu “limit” apalagi sebuah ideologi, melainkan hanya
bersifat penafsiran pribadinya, yaitu: ulama dan intelektual yang
berusaha memahami al-Qur’ân jauh di luar kerangka historis pada kondisi
dan ruang pada saat al-Qur’ân diturunkan.
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Pada dasarnya, Bint Syâthi’ ingin mendekati al-Qur’ân
dengan metode sejarah. Ia selalu menekankan bahwa setiap
kata dalam al-Qur’ân hendaknya dikembalikan pada “bahasa
Arab asli”. 8 Di samping itu, ia berprinsip bahwa al-Qur’ân
akan mampu menafsirkan dirinya sendiri. Tentunya, pendekatan seperti ini perlu dikaji ulang, sebab dunia dewasa
ini telah berubah. Tidak ada tuntutan untuk senantiasa
menatap masa depan dengan hanya melihat masa lalu.
Penafsiran al-Qur’ân dalam konteks “kemodernan” adalah
sebuah tuntutan dalam rangka pembumian al-Qur’ân 9 dan
ajaran Islam secara umum.
Dengan paradigma “teori” yang ia kembangkan, tidak
mengherankan jika pada ayat ini, Bint Syâthi’ memberikan
beberapa apresiasi, di antaranya:
1.

Tidak memberikan takwil “objek” pada kata kerja “menciptakan” (ayat pertama). Ia lebih memahami objek yang
dimaksud sebagai “sesuatu yang umum”. Berbeda
dengan ayat kedua, ia melihat bahwa “objek penciptaan”
yang dimaksud adalah manusia, sebab hanya kepada
manusia al-Qur’ân itu dapat menjadi petunjuk. 10

2.

Ayat tersebut tidak lebih hanya merupakan pengakuan
terhadap Tuhan sebagai “Zat” yang mengatur jagat raya
ini (Rubûbiyyah). 11

8
Kalau perlu, makna kata tersebut dicari pada tempat yang terpencil
di kalangan Arab pegunungan, sehingga makna itu tidak keluar dari arti
dasarnya.
9
Pembumian al-Qur’ân adalah sebuah istilah yang dipergunakan oleh
Quraish Shihab, bahkan menjuduli sebuah bukunya. Dengan istilah ini,
ia maksudkan bahwa nilai al-Qur’ân hendaknya diresapi dan diaplikasikan
dalam kehidupan.
10
Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 16-17.
Dalam penafsiran ini, ada kesamaan dengan Baydhâwî, Tafsîr al-Baydhâwî.
Hanya saja, ia tambahkan bahwa penyebutan nama manusia di sana lebih
karena kemuliaannya dibanding makhluk yang lain.
11

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 17.
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Pengkhususan dalam penyebutan “manusia” sebagai
sesuatu yang diciptakan dalam ayat ini lebih disebabkan
oleh mereka yang mampu mengembangkan dirinya
secara jasmani, pengembangan ilmu pengetahuan,
dan rohani-ibadah kepada Tuhannya, serta merekalah
sebagai “objek” turunnya al-Qur’ân. 12
Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penafsiran

Bint Syâthi’ pada ayat tersebut, di antaranya: a) pengkhususan
dalam penyebutan “manusia” pada ayat tersebut karena
hanya manusia yang mampu menjadikan al-Qur’ân sebagai
hidayah; b) hanya manusia yang dibebankan “ibadah” dalam
dunia ini.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Apakah
hanya manusia yang mampu menjadikan al-Qur’ân sebagai
hidayah?”; Apakah hanya manusia yang diwajibkan beribadah?”
Menurut hemat penulis, untuk menjelaskan lebih jauh
mengenai penafsiran yang dikemukakan oleh Bint Syâthi’,
perlu diperhatikan Q.S. al-Dzâriyât [51]: 56.

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka menyembah-Ku”.
Pada ayat ini, Allah SWT. dengan tegas menyatakan
bahwa manusia dan jin harus tunduk (beribadah) kepadaNya. Mengapresiasi kata “beribadah” dalam dunia nyata,
tidak mungkin dilakukan tanpa “hidayah” dari-Nya. Bahkan,
pada ayat yang lain dinyatakan bahwa Allah SWT. memberikan
hidayah hanya kepada yang dikehendaki-Nya.
Penafsiran Bint Syâthi’ tersebut dapat saja “benar” jika

12

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 17.
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dipahami secara kasatmata. Realitas memberikan pemahaman bahwa di dunia ini hanyalah manusia yang mampu
menanggung beban “ibadah”, sekalipun jin tidak lepas dari
beban itu, namun untuk melepaskan diri dari perdebatan
yang kontra produktif, maka manusia menjadi salah satu
alternatif yang ditampilkannya.
Dalam menafsirkan ayat ini, Fakhr al-Dîn al-Râzî memberikan tampilan lain dengan menyatakan:

Telah menjadi sebuah syiar kepada manusia bahwa
setiap membaca al-Qur’ân hendaknya dimulai dengan
membaca basmalah. Kata

adalah pengganti

karena kata rabb adalah sifat al-fi‘lî Tuhan dan

adalah

nama Zat-Nya. Oleh karena itu, perintah yang dimaksud di
sini adalah perintah untuk melaksanakan ibadah atas dasar
sifat fi‘lî Tuhan. Dengan bahasa yang berbeda, al-Baydhâwî
menerangkan bahwa “objek” yang diperintahkan Tuhan
untuk dibaca adalah al-Qur’ân.
Bentuk lain yang dikemukakan oleh ahli tafsir adalah
penyebutan manusia dalam ayat ini lebih didasarkan pada
maksud bahwa Allah SWT. menciptakan manusia dengan
kekuasaan-Nya yang kemudian manusia mempunyai kemampuan yang lebih memungkinkannya untuk berdiri
sendiri dibanding yang lain dalam hal pengaturan jagat raya
ini. Atau, karena kemuliaan-Nya, Allah SWT. menyebutkan
secara jelas dalam ayat ini.

IV

Bint Syâthi’ menolak penafsiran ayat ini yang berkenaan
dengan “genealogi” yang menjadi garapan ulama kontemporer. Ia lebih menekankan bahwa ayat ini hanya berkenaan
dengan pemberitahuan tentang kemampuan Allah SWT.
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menciptakan manusia dari darah, sperma, atau tanah kepada
suatu bentuk yang lain—berupa manusia sempurna—yang
di atas pundaknya dibebankan kewajiban sebagaimana yang
termaktub dalam al-Qur’ân. 13
Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menerima
penafsiran yang menyatakan tentang adanya kemungkinan
untuk menafsirkan ayat ini sebagai petunjuk dalam pengembangan ilmu genetika dalam dunia kedokteran. Karena
sesuatu yang tidak masuk akal, jika Tuhan memberitakan
sesuatu yang sangat sulit dijangkau kemampuan akal
manusia, lebih lagi ketika al-Qur’ân itu diturunkan kepada
seorang nabi yang ummî 14 yang tidak pernah bersentuhan
dengan ilmu genetika. 15
Sekalipun demikian adanya, namun tidak dapat disangkal bahwa nilai yang terkandung dalam ayat ini sangat
banyak memberikan pencerahan kepada perkembangan
ilmu genetika dalam dunia kedokteran. 16

13

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 19.

14

Dengan kalimat ini dapat dipahami bahwa ia lebih memahami kata
ummî sebagai orang yang “buta huruf” (tidak kenal baca-tulis). Sementara
itu, ada pandangan yang berkembang bahwa kata ummî berarti penduduk
asli. Kalau ditarik ke belakang, ternyata kata ini berasal dari bahasa
Ibrani yang berarti “native speaker” (penduduk asli) atau putra daerah.
Dengan demikian, kata ummî dapat berarti Muhammad bukanlah penduduk
(bangsa) pembaca; ia tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Sebab,
sangat mengherankan ketika Muhammad menjadi seorang nabi di seantero
jagat raya ini, yang sebelumnya sebagai pedagang sukses yang tidak
mengenal huruf atau dianggap buta huruf. Oleh karena itu, kata ummî
mungkin dapat dipahami bahwa Muhammad tidak pernah membaca sebuah
kitab suci sebelum al-Qur’ân diturunkan.
15
Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 18. Hal
ini dapat saja dipahami karena ilmu genetika pada saat penulisan buku
ini belum berkembang seperti yang disaksikan saat ini. Jika sekiranya
Bint Syâthi’ menyaksikan betapa besarnya keterkaitan antara ilmu
genetika dan ayat ini, mungkin ia cenderung menerima penafsiran
tersebut.
16

Salah satu bukti yang dapat ditampilkan adalah darah yang ada
pada tubuh manusia merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap
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Jika membuka lembaran khazanah tafsir klasik dan
modern, tampak berbagai macam penafsiran yang berbeda
dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Bint Syâthi’,
di antaranya:
a)

Fakhr al-Dîn al-Râzî lebih menekankan bahwa ayat ini
menerangkan proses penciptaan Rasulullah saw. Di
samping itu, ia mengutip dalam tafsirnya bahwa ayat
ini memberikan perumpamaan proses peralihan dari
pengakuan terhadap penyembahan berhala kepada
pengakuan kepada Allah SWT. Ia menambahkan bahwa:

sebagai perumpamaan perkembangan manusia dimulai
dari sesuatu yang dianggap rendah, yaitu darah menjadi
sesuatu yang paling tinggi; qalam sebagai gambaran
orang yang berpengetahuan tinggi.
b)

Al-Zamakhsyarî menekankan bahwa ayat ini merupakan
penekanan betapa agungnya penciptaan manusia. 17
Bint Syâthi’, menutup ayat ini dengan mewanti-wanti

bahwa semua ayat yang menceritakan proses penciptaan
manusia tidak diperoleh adanya petunjuk tentang ilmu
genetika. Oleh karena itu, untuk memahami ayat ini tidak
perlu ke perpustakaan Amerika untuk membuka buku yang
membahas tentang ilmu genetika.
Jika dicermati, ayat ini tidak ada kemungkinan membahas
ilmu genetika, terlebih jika maksud Allah SWT. menurunkan
ayat ini sebagai perintah untuk mengembangkan ilmu
genetika. Sebab, al-Qur’ân bukanlah “kitab kedokteran”,
melainkan al-Qur’ân menyebutkan dirinya sebagai “hidayah”.

pemeriksaan seseorang. Orang hamil, AIDS, dan sebagainya dapat diketahui
lewat pemeriksaan darah. Sebab, darah menurut ayat ini adalah “materi”
manusia.
17
Lebih jauh tentang masalah ini dapat disimak dalam al-Zamakhsyarî,
al-Kasysyâf, juz IV, Surah al-‘Alaq.
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Adapun pengembangan ilmu genetika di kemudian hari
tidak dapat dilepaskan dari proses “al-Qur’ân sebagai hidayah”.
Ada beberapa orang tertentu yang justru menemukan hidayah
itu setelah banyak berinteraksi dengan dunia ilmiah. Dengan
demikian, perbedaan yang ada hanyalah merupakan perbedaan lughawî (figuratif) saja, bukan substansi.

V

Bint Syâthi’ menyebutkan beberapa penafsiran berkaitan
dengan ayat ini yang dikemukakan oleh mufasir konvensional,
di antaranya: a) ayat

yang pertama dengan maksud

“bacalah untuk dirimu sendiri”, dan pada ayat ini lebih
ditekankan penyampaian kepada orang lain; b) ayat pertama
menunjukkan proses pembelajaran, sedangkan ayat kedua
lebih menekankan proses membelajarkan (mengajarkan);
c) ayat pertama merupakan petunjuk untuk dibaca dalam
shalat, sedangkan ayat kedua merupakan petunjuk untuk
dibaca di luar shalat. 18
Menurut Bint Syâthi’, dalam penafsiran tersebut
terdapat kedekatan makna. Ia lebih menekankan bahwa
pendekatan yang tepat adalah melihat ayat sesuai dengan
konteksnya atau realitasnya yang asli, yaitu: perintah untuk
membaca kepada Muhammad saw. sekalipun beliau tidak
bisa membaca. Petunjuk membaca yang kedua lebih
merupakan penjelasan dari ayat yang pertama, yaitu bacalah
dengan bacaan bahwa “tuhan-mu yang maha mulia”. 19
Dalam ayat ini ditemukan kata

yang dengan pan-

jang-lebar memberikan penjelasan mengenai kata ini. Pada

18

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 20.

19

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 20.
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akhirnya disimpulkan bahwa kata tersebut dinisbahkan
kepada Allah SWT. Bint Syâthi’ berpendapat demikian karena
ayat ini merupakan ayat satu-satunya yang menyebutkan
kata al-akram dalam bentuk ism tafdhîl yang ber-alif-lâm,
berbeda dengan ayat yang terdapat dalam Q.S. al-Hujarât
[49]: 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Hujarât [49]: 13)
Ayat ini lebih menekankan al-akram pada diri manusia,
karena kata tersebut langsung di-mudhâf-kan kepada dhamîr
yang ditujukan kepada manusia.

VI

Dalam penafsiran ayat ini, Bint Syâthi’ tidak memberikan sesuatu yang lebih dari pandangan ahli tafsir
sebelumnya. Ia hanya mengulang kembali pemahaman
mufasir sebelumnya yang lebih menekankan penggambaran
al-qalam sebagai sesuatu yang sangat berguna dalam
rangka membangun peradaban manusia. Dengan al-qalam,
pengembangan ilmu pengetahuan akan mengikuti proses
yang sangat panjang sehingga ilmu itu dapat sampai pada
zaman sekarang ini. 20

20

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 23.
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Namun, pada sisi yang lain ia menyimpulkan bahwa
“ilmu” yang dimaksud pada kata ini adalah ilmu yang dicapai
manusia lewat usahanya. 21 Oleh karena itu, tidak tepat jika
dipertanyakan bahwa “ilmu apa yang diajarkan oleh Tuhan
kepada manusia”. Cukuplah dengan petunjuk-Nya bahwa
Allah SWT. mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya. 22
Jika diberikan tampilan lain dalam memahami ayat ini,
ayat ini dapat dimaknai sebagai berikut:

yaitu menjelaskan pemberian Tuhan berupa ‘ilm ladunnî,
karena ilmu ini dianugerahkan Tuhan kepada hamba yang
dikehendaki-Nya tanpa melalui proses berupa usaha. Sementara ayat sebelumnya adalah:

yaitu penjelasan mengenai ‘ilm kasbî, yaitu ilmu yang
diperoleh lewat usaha yaitu al-qalam.
Dalam wacana pencarian sebuah ilmu, dikenal dua
macam ilmu. Pertama, ilmu ladunnî, yaitu ilmu yang diperoleh manusia tanpa melalui usaha; Kedua, ilmu kasbî,
yaitu ilmu yang diperoleh manusia dengan usaha dan kerja
keras. Ayat ini juga memberikan petunjuk kepada manusia
bahwa sebuah ilmu harus diusahakan perolehannya.
Al-Qurthubî menyebutkan bahwa al-qalam yang dimaksud dalam ayat

bahwa Allah SWT. mengajar-

21

Dalam hal ini ia memakai term al-‘ilm al-kasbî.

22

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 24.
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kan kepada manusia “tata cara menulis” dengan perantaraan
q a l a m . 23
Mufasir yang lain memahami bahwa tanpa penyebutan
objek yang menyertai kata kerja “baca” itu, karena ayat
tersebut mengandung beberapa petunjuk, yaitu: a) pengetahuan yang akan diajarkan kepada manusia adalah segala
macam bentuk pengetahuan, sehingga manusia sendiri tidak
mengetahui jenis pengetahuan itu; atau b) Allah SWT. sajalah
yang mengetahui tentang pengajaran itu dalam bentuk yang
dikehendaki-Nya. 24

VII

Menurut Bint Syâthi’, banyak mufasir yang cenderung
menafsirkan ayat ini sebagai kesombongan akibat kecintaan
yang sangat berlebihan kepada harta benda. Manusia merasa
dirinya cukup memiliki kekayaan yang melimpah ruah,
sehingga melupakan pemberi nikmat itu. 25

23

dapat dilihat dalam Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr ibn Farh alQurthubî Abû ‘Abdillâh, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, (Kairo: Dâr al-Sya‘bî,
1372), cet. III, Jilid XX, h. 120.
24

Lihat dalam Ibn Su‘ûd. Jilid IX, h. 178.
25

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 25.
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Jika hendak objektif dan melihat ayat ini secara
substansi dengan menarik benang merah ke belakang, maka
tampak kesatuan tema yang terbentuk, yaitu penciptaan
manusia. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa
manusia menjadi sombong (lupa akan penciptaannya) karena
merasa bangga atas penciptaannya. 26
Ada beberapa ulama tafsir yang memahami “kesombongan” itu akibat kemewahan berupa kekayaan yang dimiliki
oleh manusia. Mereka adalah al-Baydhâwî, 27 Ibn Katsîr, 28
dan al-Thabarî. 29

VIII

Setelah menjelaskan akar kata al-ruj‘â, ia mengemukakan kesalahan para mufasir sebelumnya yang mengategorikan kata tersebut sebagai mashdar dan ta’nîts. Ayat ini
lebih menekankan “proses pengembalian” tersebut secara

26

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 25.

27

dapat dilihat dalam Baydhâwî, Tafsîr al-Baydhâwî.
28

Dapat dilihat dalam, Isma‘îl ibn ‘Umar ibn Katsîr al-Dimasyqî Abû
al-Fidâ’, Tafsîr al-Qur’ân ‘Azhîm, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1401), Juz IV, h.
259.
29

Selanjutnya dapat dilihat dalam Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn
Khâlid al-Thabarî Abû Ja‘far, Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wîl Ây al-Qur’ân, (Beirut:
Dâr al-Fikir, 1405), Juz XXX, h. 253.
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umum dan tidak terbatasi oleh apa pun. Lebih jauh, ia
menerangkan tentang penyebutan

didahulukan dari

karena merupakan bentuk penekanan bahwa “proses
pengembalian” tersebut kepada Allah SWT. 30
Menurutnya, bentuk kata

adalah kata yang tidak

ditemukan pada ayat lain dalam al-Qur’ân. Ini menunjukkan
bahwa tempat “pengembalian” itu benar-benar kepada Allah
SWT., bukan kepada yang lain. Allah SWT. menggandengkan
kata

dengan pembicaraan tentang proses penciptaan

manusia dari segumpal darah. Dari sini dapat dipahami
bahwa manusia yang dulunya diciptakan dari sesuatu yang
hina dan rendah (segumpal darah) kemudian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Manusia berasal dari Allah SWT.
dan hanya kepada-Nya ia dikembalikan. 31

IX
32

Setelah memberikan paparan tentang asbâb al-nuzûl
yang diriwayatkan oleh mufasir, ia kemudian menyatakan

30

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 25-26.

31

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 25-26.

32

Hampir ada kesepakatan di kalangan ulama tafsir bahwa ayat ini
turun berkenaan dengan perilaku Abû Jahl terhadap Nabi saw. dan umat
Islam secara umum. Lihat: al-Thabarî, Juz XXX, h. 253.
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bahwa pada dasarnya ayat ini turun setelah Rasulullah saw.
menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Ini dapat
dilihat dengan pendustaan yang ditujukan kepada Muhammad
saw., terutama pengingkaran orang Quraisy tentang shalat. 33
Bint Syâthi’ mengutip pendapat Fakhr al-Dîn al-Râzî
tentang ayat tersebut yang menitikberatkan pada dua hal,
yaitu:
Pertama, lima ayat pertama dalam surah al-‘Alaq ini
turun sebagai wahyu pertama kepada Rasulullah saw.
Sementara bagian lain dari ayat ini turun kepada Abû Jahl
sebagai bantahan atas perbuatannya—petunjuk kepada
semua manusia—yang kemudian Rasulullah saw. diperintahkan untuk mengumpulkannya pada satu surah.
Kedua, hendaknya ayat ini dibawa kepada pengertian
yang umum sebagaimana dalam konteks kalimatnya. Allah
SWT. menciptakan manusia secara keseluruhan dari darah
yang kemudian diberikan nikmat oleh Tuhan berupa kemampuan menjadi khalifah di persada bumi ini. Namun,
mereka pun enggan melaksanakan fungsi penciptaannya,
yaitu ibadah dan khalifah, sehingga mereka harus mengetahui bahwa tempat kembalinya adalah Allah SWT.
Bint Syâthi’ mengomentari pandangan al-Râzî dengan
mengatakan bahwa dua sisi yang disampaikan al-Râzî adalah
sesuatu yang dapat diterima. Ayat ini dengan tegas diturunkan berkenaan dengan penyampaian Rasulullah saw.
tentang risalahnya yang ditentang oleh sekelompok manusia. Terlepas dari itu semua, tidak ada larangan untuk
memosisikan ayat ini pada keumuman lafalnya terlepas
dari asbâb al-nuzûl yang melingkupinya. Demikian ushûliyyûn menyikapi ayat asbâb al-nuzûl. 34

33

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 27.

34

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 27.
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Bint Syâthi’ menyayangkan ahli tafsir yang berusaha
membahas kaidah nahwu yang tidak tuntas pada kata kerja
yang dalam surah ini terulang sebanyak tiga kali. Tanpa
memerhatikan objek kedua dari kata kerja (fi‘l) itu sebagai
bagian penting dari struktur bangunan bahasa Arab. Oleh
karena itu, Bint Syâthi’ berusaha memberikan alternatif
penyelesaian bahwa sangat jarang digunakan dua objek
kata kerja tersebut, apalagi kalau kata kerja itu didahului
oleh bentuk pertanyaan retorik. 35
Al-Zamakhsyarî dalam al-Kasysyâf-nya mengatakan
bahwa jumlah syarthiyah dalam
kedua dari kata

adalah objek

yang pertama. Dengan demikian, kata

yang kedua adalah tambahan saja. Adapun jawâb
syarthiyah-nya adalah ayat

. Hanya saja, apakah

mungkin jawâb syarthiyah itu berupa pertanyaan yang sama
sekali tidak mungkin dihubungkan dengan huruf fâ’.
Sementara itu, Abû Hayyân menolak pandangan yang
dilontarkan al-Râzî, kendati tidak menyinggung sisi bangunan
nahwu-nya. Abu Hayyân tidak terlalu memerhatikan ketika
al-Râzî mengatakan bahwa kata

hanya tambahan saja.

Ia justru berpendirian bahwa objek kedua dari kata fi‘l itu
adalah jumlah istifhâmiyah. Bentuk seperti ini banyak
dijumpai dalam al-Qur’ân, sementara ayat ini di luar dari
kebiasaan hukum itu. Demikian halnya ketika al-Râzî menempatkan jumlah istifhâmiyah sebagai jawâb syarth, Abû
Hayyân berpegang pada aturan bahwa jawâb syarth harus
digandengkan dengan huruf fâ’, kecuali kalau jumlah itu
dalam bentuk syair.
Untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh,
terutama mengenai perdebatan yang sedang terjadi tentang
objek kedua, perlu diketengahkan bahwa apa yang diharapkan oleh al-Qur’ân ketika menggunakan kalimat pertanyaan

35

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 28.
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retorik pada ayat itu. Setiap bentuk kalimat pertanyaan cukup
mempunyai satu objek saja, sebab hal yang sangat ditekankan al-Qur’ân adalah bagaimana objek yang satu itu mendapat perhatian yang tinggi bagi si pembaca. Bint Syâthi’
menyebutnya sebagai al-‘ibrah dan al-nazhr. 36

Penutup
Setelah menyimak pembahasan di atas, ada beberapa
poin yang sangat mendasar untuk dideskripsikan, yaitu:
Pertama, penggandengan kata

dengan nama Allah

SWT. menunjukkan bahwa proses pembacaan manusia
secara umum, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual, hendaknya dalam nuansa asmâ’-Nya karena Dialah
yang menciptakan manusia dan seluruh yang ada dalam
jagat raya ini.
Kedua, perlu ada penyadaran secara massal bahwa
manusia diciptakan dari segumpal darah. Darah adalah suatu
zat yang hina dan derajatnya rendah. Oleh karena itu,
manusia di dunia ini tidak dibenarkan berlaku sombong
dan membangkang kepada Sang Pencipta. Walaupun
manusia itu kaya, jabatannya tinggi, ataupun derajatnya
mulia dalam lingkungan sosialnya, namun mereka harus
sadar bahwa dia itu diciptakan oleh Allah SWT. dari sesuatu
yang hina, yaitu darah.
Ketiga, Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan
yang paling mulia. Tiada kemuliaan yang menyerupai
kemuliaan-Nya. Di dalam al-Qur’ân, kata

hanya disebutkan

sekali saja dengan ism tafdhîl dan ma‘rifah. Ini membuktikan
bahwa hanya Allah SWT. yang memiliki kemuliaan itu,
sedangkan kemuliaan yang lain hanya merupakan pancaran
sinar dari kemuliaan-Nya.

36

Bint Syâthi’, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, h. 28-30.
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Keempat, Allah SWT. memberikan jalan kepada manusia untuk mengetahui berbagai macam hal. Oleh karena
itu, Allah SWT. menyinggungnya dengan kalimat bahwa
Dia-lah yang mengajarkan kepada manusia melalui pena
dan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya.
Kelima, pada tataran ini manusia melihat dirinya
“mampu” sehingga enggan mengakui awal dan sumber
penciptaannya serta siapa penciptanya. Padahal, kalau sadar
bahwa mereka diciptakan dari sesuatu yang sagat hina,
pastilah mereka akan menundukkan jiwa dan hatinya kepadaNya.
Keenam, Allah SWT. yang menciptakan manusia dan
kepada-Nya ia akan kembali.[]
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are unique in al-Kashshâf. Other mufassirs indeed apply al-bayân, however, alZamakhsharî uses established al-bayân principles. Meanwhile, the argumentative
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A

da sebuah perdebatan yang panjang tatkala orangorang Quraisy berlomba menyusun buku tandingan
bagi al-Qur’ân. Mereka mengumpulkan para ahli

bahasa untuk berdiskusi dan menyusun buku yang dapat
menandingi keindahan bahasa al-Qur’ân. Pengingkaran
mereka terhadap ajaran Islam yang dibawa Nabi saw. menjadi
alasan kuat untuk semua upaya ini.
Dalam perjalanannya, bangsa Quraisy yang dikenal
dengan pencapaiannya di bidang sastra ternyata tidak
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mampu menyusun buku yang dapat menandingi keindahan
bahasa al-Qur’ân. Walaupun para ahli bahasa telah didatangkan, namun mereka tetap tidak mampu menyusun walaupun
satu kalimat. Bahasa al-Qur’ân tidak mampu mereka tiru.
Dalam al-Qur’ân sendiri telah secara tegas menantang
bangsa Quraisy untuk menyusun buku yang serupa dengan
al-Qur’ân:

“Atau (patutkah) mereka mengatakan “Muhammad membuat-buatnya.”

Katakanlah:

“(Kalau

benar

yang

kamu

katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu
panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang
yang benar.” (Q.S. Yûnus [10]: 38)
Tantangan serupa juga dikemukakan dalam ayat lain:

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur’ân
yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal al-Qur’ân itu dan
ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 23)
Atas ketidakmampuan bangsa Quraisy dalam menandingi al-Qur’ân, para ulama sepakat bahwa bahasa alQur’ân memiliki kelebihan dibandingkan bahasa pada karyakarya yang ada. Kekuatan al-Qur’ân terletak pada gaya
bahasa yang dipakainya dan redaksinya yang bercita rasa
tinggi. Padahal, bahasa yang dipakai al-Qur’ân adalah bahasa
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yang sama-sama dikuasai oleh bangsa Quraisy. Di sinilah
kelihatan sisi kejeniusan al-Qur’ân dibandingkan bangsa
Quraisy saat itu.
Aspek kebahasaan al-Qur’ân menjadi tema yang tak
kunjung usai di antara para sarjana Muslim. M. Quraish Shihab
mengidentifikasi aspek kebahasaan mukjizat al-Qur’ân
menyangkut susunan kata dan kalimatnya, keseimbangan
redaksinya, dan ketelitiannya sebagai berikut: a) susunan
kata dan kalimat al-Qur’ân memiliki nada dan langgam yang
unik; b) kata dan kalimat-kalimatnya yang singkat dapat
menampung sekian banyak makna; c) memuaskan para
pemikir dan orang kebanyakan; d) memuaskan akal dan
jiwa; e) kalimat al-Qur’ân memiliki keindahan dan ketepatan
makna.
Syahrur, seorang sarjana Muslim kontemporer, mencoba menelaah karakteristik linguistik al-Qur’ân yang
bercita rasa tinggi. Syahrur membagi linguistik al-Qur’ân
kepada dua bentuk: a) bentuk ilmiah objektif; dan b)
bentuk redaksi sastra. Al-Qur’ân memiliki bidang kajian
ilmiah yang objektif. Hal ini sama seperti yang dihasilkan
oleh Isac Newton, Albert Einstein dan selainnya yang
mampu mengartikulasikan teori-teori mereka. Pertanyaannya adalah mampukah Newton dan Albert Einstein menyusun teori-teori ilmiahnya ini dengan menggunakan
media sastra milik para pujangga tanpa mengurangi
kedalaman kajiannya? Inilah dasar untuk dapat memahami
konsep i‘jâz al-Qur’ân Syahrur. Inilah yang telah dilakukan
al-Qur’ân, yaitu mengkaji secara ilmiah dan mendalam,
kemudian menyajikannya dengan cita rasa sastra yang
tinggi.
Di sinilah Syahrur mengatakan bahwa salah satu letak
i‘jâz al-Qur’ân terdapat pada ketinggian kesusastraannya
dalam mengungkapkan suatu teori ilmiah. Al-Qur’ân begitu
indah dan cerdas dalam memilih kata, sehingga isi di balik
teks dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengalami
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reduksi. 1 Bukan itu saja, al-Qur’ân juga begitu cerdas dalam
meletakkan setiap bentuk kalimat untuk satu tujuan tersendiri.
Syahrur hendak memberikan perbandingan antara
keilmiahan al-Qur’ân dan para peneliti. Baik al-Qur’ân maupun
para peneliti sama-sama meneliti hal yang sama. Yang
membedakan di antara keduanya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Al-Qur’ân mampu mendeskripsikan hasil
penelitiannya dengan menggunakan bahasa sastra yang
sangat tinggi, di mana bahasa yang dipakainya mampu
bertahan sepanjang zaman. Sementara itu, para peneliti
hanya mampu menghasilkan sebuah penelitian tanpa
mampu menuangkannya dalam bentuk teks yang memiliki
kekuatan bahasa untuk bertahan selama berabad-abad.
Terkait dengan keunggulan bahasa al-Qur’ân yang tidak
mampu ditandingi oleh bangsa Arab saat itu, kita akan
sampai pada perbincangan seputar kemukjizatan al-Qur’ân.
Secara sederhana, mukjizat diartikan secara beragam oleh
para ulama. Al-Suyûthî mendefinisikan mukjizat sebagai
sesuatu yang di luar kebiasaan, disertai tantangan, dan
tidak ada yang menandinginya. 2 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf
menambahkan bahwa al-i‘jâz berarti “menisbahkan sifat
lemah terhadap orang lain kemudian menetapkannya”. AlQur’ân di sini telah berhasil melemahkan manusia untuk
tidak sanggup menyusun karangan seperti al-Qur’ân. 3 Nashr
Hâmid Abû Zayd mengatakan bahwa al-Qur’ân memiliki
karakteristik yang berada dalam satu sistem yang tidak biasa
(dalam hubungannya dengan logika manusia), sehingga
al-Qur’ân menjadi saksi akan kebenarannya sendiri. 4

1
M uhammad Syahrûr, al-Kitâb wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu‘ashirah,
(Beirut: Syirkah al-Mathbû‘ah, 2000), cet VI, h. 179.
2

al-Suyûthi, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân,

3

‘Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl Fiqh, (Kairo: Dâr al-Qalam,
1987), cet XII, h. 25.
4
Nashr Hâmid Abû Zayd, Mafhûm al-Nashsh: Dirâsah fî ‘Ulûm alQur’ân, h. 137.
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Salah satu kecerdasan al-Qur’ân dalam memilih kata
dan meletakkannya dalam kalimat adalah ragam kalimat
jamak untuk mufrad yang sama. Dalam al-Qur’ân dijumpai
beberapa bentuk jamak, tetapi berasal dari mufrad yang
sama. Ahmad Mukhtâr ‘Umar dalam penelitiannya mendapati
57 kata yang memiliki bentuk jamak yang lebih dari satu. 5
Ragam bentuk jamak untuk mufrad yang sama menjadi
rahasia tersendiri bagi al-Qur’ân. Lalu, apakah motif di balik
semua ini? Apakah hal ini disebabkan oleh perbedaan lahjah
seperti halnya terjadi dalam qirâ’at? Atau, unsur kesusastraan
memang berada di balik ini semua?
Jika ragam bentuk jamak untuk mufrad yang sama ini
disebabkan oleh perbedaan lahjah, maka pembahasannya
akan selesai sampai pada pencarian asal-usul lafal-lafal
tersebut. Tidak ada yang perlu dilebihkan, karena perbedaan
lahjah ini tidak berimplikasi pada nilai kesusastraan.
Lain halnya jika ragam bentuk jamak untuk mufrad
yang sama ini bagian dari nilai sastra al-Qur’ân, maka hal
ini akan sangat menarik dan menjadi pembahasan yang
sangat panjang serta menarik. Kecerdikan al-Qur’ân memilih
kata menjadi fokus kajian. Pelacakan akan asal-usul ragam
bentuk jamak untuk mufrad yang sama ini dapat meliputi
sejarah kebahasaan, filsafat bahasa, kaidah bahasa, dan
sejenisnya.
Jelaslah, bahwa ragam bentuk jamak untuk mufrad
yang sama menunjukkan ketinggian nilai sastra al-Qur’ân.
Berikut beberapa kajian seputar ragam bentuk jamak untuk
mufrad yang sama.
Upaya para ulama dalam mengungkap makna al-Qur’ân
dengan mengkaji aspek kebahasaannya bertujuan mendapat-

5
Ahmad Mukhtâr ‘Umar, Dirâsât Lughawiyyah fî al-Qur’ân al-Karîm,
(Kairo: ‘Âlam al-Kutub, 2001), cet I, h. 203.
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kan makna yang dikehendaki pemilik teks, yaitu Allah. Inilah
yang dinamakan “tafsir”. Secara etimologis, tafsir berarti
yang berarti “keterangan dan penjelasan”. 6 Allah
SWT. berfirman:

“Mereka tidak memberikan suatu contoh (yang buruk)
kepada engkau, melainkan Kami berikan pula kebenaran
kepada engkau beserta keterangan yang baik”. (Q.S. alFurqân [25]: 33)
Adapun secara istilah, tafsir adalah “Ilmu untuk memahami kitab Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw., menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya”. 7
Upaya penafsiran al-Qur’ân dengan pendekatan kebahasaan telah dilakukan oleh al-Zamaksyarî. Melalui kitabnya
yang berjudul al-Kasysyâf, al-Zamakhsyarî menyuguhkan
sebuah karya yang bercita rasa tinggi. Judul lengkap dari
tafsir ini adalah al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq Ghawâmidh alTanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta’wîl. Penyusunan
al-Kasysyâf sendiri berlangsung selama tiga tahun, yaitu
mulai dari tahun 526 H hingga 528 H, di Mekkah. Saat itu,
al-Zamakhsyarî tengah menunaikan ibadah haji yang kedua
kalinya. Dalam pendahuluannya, al-Zamakhsyarî mengakui
bahwa lama penyusunan kitabnya sama dengan lama masa
pemerintahan Abû Bakr al-Shiddîq.
Di antara kitab tafsir bi al-ra’yi, al-Kasysyâf adalah salah
satu kitab yang terkenal. Al-Zamakhsyarî menggunakan

6

Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Pakistan:
Maktabah Rah mâniyyah,t.th.), h. 65.
7

al-Zarkasyî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, h. 13.
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pendekatan bahasa dan sastra dalam kajiannya. Penafsirannya kadang ditinjau dari arti mufradat yang mungkin, dengan
merujuk pada ucapan-ucapan orang Arab terhadap syairsyairnya atau definisi istilah-istilah yang populer. Terkadang
penafsirannya juga didasarkan pada tinjauan gramatika atau
nahwu. Popularitas al-Kasysyâf telah diakui oleh dunia
Islam, tak terkecuali di Indonesia.
Menurut pandangan beberapa ulama, al-Kasysyâf dalam
penyusunannya didasarkan atas pandangan Muktazilah (h.
5). Tujuannya adalah menguatkan sekaligus menjadi corong
bagi rasionalitasnya. Al-Fâdhil Ibn ‘Âsyûr berpendapat bahwa
al-Kasysyâf ditulis antara lain untuk menaikkan pamor
Muktazilah sebagai kelompok yang menguasai balâghah dan
takwil.
Yang menarik di sini adalah fakta bahwa al-Kasysyâf
beredar luas di berbagai kalangan, baik golongan Ahl alSunnah wa al-Jamâ‘ah maupun non-Ahl al-Sunnah wa alJamâ‘ah. Apresiasi terhadap karya al-Kasysyâf ini telah
tampak dalam ragam pandangan yang muncul, di antaranya
dari Ibn Khaldûn yang berpandangan bahwa al-Kasysyâf
berada jauh di atas karya tafsir ulama terdahulu, terutama
dalam pendekatan sastra (balâghah)-nya.
Di tengah kontroversi Muktazilah yang dianggap
rasional, bahkan sering digolongkan sebagai kelompok yang
sesat, al-Kasysyâf hadir dengan argumentasi yang logis,
rasional, dan diakui oleh para ulama. Padahal, al-Kasysyâf
sendiri digolongkan ke dalam kelompok tafsir bi al-ra’yi
al-madzmûm.
Di antara sarjana yang mencoba masuk dalam lingkaran
linguistik al-Kasysyâf adalah Ahmad Thib Raya, Guru Besar
Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini menjabat sebagai
Purek III Bidang Kemahasiswaan. Melalui buku yang dijuduli
Rasionalitas Bahasa al-Qur’ân: Upaya Menafsirkan alQur’ân dengan Pendekatan Kebahasaan yang diterbitkan

554 Jaja Zarkasyi

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

oleh Fikra Publising, ia masuk dalam kajian al-Kasysyâf
secara mendalam.
Dengan latar belakang ilmu bahasa Arab yang ditekuninya, Ahmad Thib Raya (untuk selanjutnya disebut penulis
buku) masuk dalam kajian al-Kasysyâf dengan mengambil
salah satu instrumen kebahasaan yang dipakai dalam
penafsirannya, yaitu ilmu bayânî.
Dalam memulai kajiannya, penulis buku menekankan
pada dua hal. Pertama, kedudukan ilmu bahasa dalam
penafsiran al-Qur’ân. Dalam hal ini, penulis buku mengambil
balâghah sebagai cabang kebahasaan yang akan dipakai
untuk mengkaji Tafsîr al-Kasysyâf, baik segi aspek uslûb
al-ma‘ânî, al-bayân, dan al-badî‘. (h. 4). Untuk memudahkan
perspektif yang akan dipakainya, ia memilih makna al-bayân
sebagai pengertian yang lebih khusus lagi yang secara
spesifik membahas persoalan-persoalan al-bayân semata,
yang hanya mencakup pembahasan mengenai tasybîh,
kinâyah, dan majâz. 8 (h. 8).
Kedua, kedudukan Tafsîr al-Kasysyâf merupakan salah
satu karya tafsir yang berlatar belakang kebahasaan. AlKasysyâf banyak menggunakan balâghah sebagai landasan
teoretisnya. Di samping itu, berdasarkan penelitian terhadap al-Kasysyâf ditemukan beberapa fakta bahwa alKasysyâf menampilkan al-Zamakhsyarî sebagai seorang
ahli bahasa, ahli nahwu, ahli qira’at, dan sastrawan. Dari
dua hal inilah kemudian penulis buku ini masuk dalam kajian
aspek balâghah dalam Tafsîr al-Kasysyâf.

8
Upaya mengatasi stagnasi bahasa dalam hubungannya dengan
dimensi ilahiyah dan dimensi metafisik dilakukan dengan mengembangkan
bahasa metafor dan analogi (majâz-tasybîh). Bahasa metafor dan analogi
sendiri pada hakikatnya adalah jembatan antara rasio manusia yang
terbatas dan dimensi ilahiyah dan metafisik yang serba tidak terbatas.
Oleh karena itu, banyak ditemukan dalam bahasa al-Qur’ân ungkapan
metaforik-simbolik, yang lebih populer dengan sebutan majâz.
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Bab dua dari buku ini membahas tema al-bayân yang
meliputi sejarah perkembangan, definisi, dan cabangcabangnya. Dari segi definisi, penulis buku ini mengetengahkan secara kebahasaan dan istilah. Secara teliti dan
meyakinkan, penulis buku berhasil membuat pengantar
yang komprehensif seputar identitas ilmu al-bayân sebelum
masuk dalam kajian terhadap al-Kasysyâf. Ini penting karena
menjadi landasan teoretis yang akan dijadikan pisau analisis
untuk membedah al-Kasysyâf terutama dari segi balâghahnya.
Secara

komprehensif

dengan

mengutip

referensi

primer, penulis buku menghadirkan deskripsi tentang
historisitas al-bayân dalam ranah tata bahasa Arab, terutama
dalam kaitannya dengan sejarah ilmu balâghah. Dalam
penjelasannya dikemukakan historisitas al-bayân ke dalam
tiga fase, yaitu: a) fase pertumbuhan (h. 31); b) fase
perkembangan (h. 42); dan c) fase kemunduran (h. 50).
Bab tiga hadir dengan mengetengahkan biografi alZamakhsyarî. Secara jeli, penulis buku berhasil mengungkapkan historisitas al-Zamakhsyarî dengan baik. Secara kronologis pula, ia membeberkan sejarah perjalanan intelektual
al-Zamakhsyarî. Hal ini penting untuk melihat kedudukan
al-Zamakhsyarî dalam penafsirannya terhadap al-Qur’ân.
Disebutkan pula kedekatan al-Zamakhsyarî dengan paham
Muktazilah.
Untuk melengkapi historisitas ini, penulis buku mengetengahkan komentar para ulama terhadap karya al-Zamakhsyarî ini. Secara keseluruhan, komentar mereka menyangkut
dua hal, yaitu: 1) segi teoretis dan metodologis al-Kasysyâf
yang baik; dan 2) rasionalitas Muktazilah yang dianggap
sesat. Dari dua hal ini, terlihat dua wajah yang berlawanan.
Di satu sisi, ada apresiasi yang baik terhadap karya ini,
sementara di sisi lain ada pandangan miring yang sangat
tendensius. Di sana diketengahkan pendapat Ibn Khaldûn,
al-Juwaynî, al-Dzahabî, dan lain-lain. Ada kajian terdahulu

556 Jaja Zarkasyi

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

yang dilakukan oleh para sarjana terdahulu seputar karakteristik dan hal lainnya yang berkaitan dengan al-Kasysyâf.
Yang menjadi sikap kritis di sini adalah objektivitas
penulis buku dalam mengedepankan pandangan, baik yang
pro maupun yang kontra, terhadap Muktazilah. Apakah dia
masuk dalam salah satu kelompok yang berdebat seputar
kedudukan al-Zamakhsyarî dalam Muktazilah-nya. Adalah
menjadi persoalan serius di sini jika penulis buku masuk
ke dalam salah satu kelompok yang pro ataupun kontra
terhadap Muktazilah. Jika hal ini terjadi, maka kajian ini akan
kehilangan independensinya. Kajian ini sangat besar
kemungkinan terdapat di dalamnya tendensi golongan atau
teologi Muktazilah, sementara realitas objektifnya terabaikan.
Pada bab empat, penulis buku masuk dalam kajian
al-bayân dalam Tafsîr al-Kasysyâf. Setelah memaparkan
landasan teoretis yang akan dipakainya untuk membedah
keberadaan al-bayân dalam Tafsîr al-Kasysyâf, penulis buku
melihat bahwa ada dua fungsi al-bayân yang dipakai dalam
Tafsîr al-Kasysyâf ini.
Pertama, fungsi interpretatif, yaitu menjelaskan dan
menerangkan maksud-maksud ayat dengan menggunakan
ilmu al-bayân. Di antara ayat yang dijadikan contoh adalah:

“Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan
sesuatu

dengan

Dia.

barangsiapa

mempersekutukan

sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh
dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan
angin ke tempat yang jauh.” (Q.S. al-Hajj [22]: 31)
Unsur tasybîh yang terdapat dalam ayat di atas ialah
a) kalimat

adalah musyabbah; b) kalimat

adalah adât al-tasybîh; sedangkan c) kalimat
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adalah musyabbah bih. Karena di dalamnya terdapat uslûb
tasybîh, untuk menafsirkan ayat ini, al-Zamakhsyarî menggunakan kaidah-kaidah al-tasybîh. Dalam penafsirannya,
ia menyatakan bahwa orang yang menyekutukan Allah
adalah orang yang telah menghancurkan dirinya sendiri
selama-lamanya, yang digambarkan oleh Allah SWT. sama
dengan orang yang jatuh dari langit yang kemudian disambar
oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang
jauh (h. 207).
Dalam konteks ayat ini pula, menurut al-Zamakhsyarî,
ada beberapa tasybîh lain yang dapat ditarik, yaitu: a) iman
digambarkan sebagai sesuatu yang tinggi yang dalam ayat
al-Qur’ân digambarkan dengan langit, sedangkan orang yang
tidak beriman diibaratkan sebagai orang yang jatuh dari
tempat tinggi (langit) itu; b) keinginan yang menghalangi
pikirannya untuk beriman diibaratkan sebagai burung yang
menyambar; dan c) setan yang menggiringnya ke dalam
kesesatan diibaratkan sebagai angin yang menghempasnya
ke tempat yang tidak menentu (h. 208).
Kedua, fungsi argumentatif, yaitu memberikan alasan
dan bukti yang dapat diperkuat atau menolak pendapat,
gagasan, atau pendirian pihak lain. Kaidah-kaidah ilmu albayân difungsikan sebagai alat untuk mendukung golongan
yang dianutnya, dalam hal ini Muktazilah (h. 217). Contoh
yang diketengahkan adalah:

“Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka,
dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa
yang amat berat.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 7).
Kata khatama dan ghisyâwah adalah titik fokus
perhatian al-Zamakhsyarî. Permasalahan yang muncul dari
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kata ini sangat besar dan bertentangn dengan dasar
keyakinan Muktazilah. Jika kata khatama diartikan dengan
“menutup, mengunci mati, dan menyegel”, sementara
ghisyâwah diartikan sebagai “ditutupi” dan “diselubungi”,
maka konsekuensi penafsirannya adalah bahwa Allah SWT.
telah mengunci mati hati mereka dan menutup penglihatannya. Penafsiran ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar
Muktazilah, yaitu al-shalah wa al-ashlah (h. 224).

Untuk itulah, al-Zamakhsyarî menggunakan ilmu albayân untuk melahirkan makna baru atas ayat ini sehingga
tidak lagi bertentangan dengan prinsip Muktazilah di atas.
Atas dasar itu, terlebih dahulu al-Zamakhsyarî mengartikan
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kata khatama dengan katama, dan kata ghisyâwah dengan
ghithâ’. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada penutupan penglihatan dan penguncian hati yang hakiki.
Redaksi ayat tersebut mengandung unsur majâz, yaitu:
1) isti‘ârah; dan 2) tamtsîl. Dikatakan isti‘ârah karena
sesungguhnya hati, pendengaran, dan penglihatan mereka
yang tertutup. Oleh karena itu, mereka enggan menerima
kebenaran. Pendengaran mereka enggan mendengarkan
kebenaran itu, yang dalam keadaan demikianlah seakanakan pendengaran mereka terkunci.
Dikatakan tamtsîl karena mereka tidak bisa mengambil
manfaat sedikit pun dari petunjuk yang diberikan kepada
mereka, dan mereka menggantikannya dengan sesuatu
yang lain yang dapat diibaratkan sebagai penghalang
(hijâb) yang dapat mengunci mati dan menutup hati,
sehingga kebenaran yang datang dari Tuhan tidak dapat
diterima.
Secara keseluruhan, apa yang disajikan buku ini
memberi

suatu

gambaran

baru

tentang

rasionalitas

Muktazilah yang ada dalam karya al-Zamakhsyarî, terutama
a l - K a s y s y â f . Te r l e p a s d a r i k r i t i k p a r a u l a m a d e n g a n
m e n g a t e g o r i k a n Tafsîr al-Kasysyâf s e b a g a i k a r y a t a f s i r
bi al-ra’yi al-madzmûm, buku ini berhasil mengantarkan
pembaca pada dua hal:
Pertama, nilai intelektualitas al-Zamakhsyarî yang
selama ini tenggelam oleh sisi teologisnya sebagai mu‘tazilî,
terutama keahliannya di bidang ilmu bahasa yang mumpuni.
Buku ini menegaskan kedudukan al-Zamakhsyarî sebagai
salah satu ahli bahasa yang diakui keilmuannya.
Kedua, rasionalitas teologi Muktazilah dibangun atas
dasar pondasi yang kuat. Melalui penggambaran dalam buku
ini, al-Kasysyâf telah menunjukkan bahwa teologi Muktazilah
lahir dari sebuah kajian melalui kaidah-kaidah keilmuan yang
valid.
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Apa yang telah disuguhkan dalam buku ini adalah sajian
istimewa bagi para penggiat tafsir. Buku ini telah memberikan sumbangsih pemikiran yang tidak sedikit dalam
memperkaya kajian tafsir yang telah ada sebelumnya.[]
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BAFADHAL, Fadhal A.R. & Rosehan Anwar (eds.). 2005.
Mushaf-mushaf Kuno di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Lektur
Depag).
Dalam pengantar editor dijelaskan
bahwa mushaf tertua di Indonesia yang
ditulis pada abad XIII di Pasai telah
hilang dan tidak sempat terkaji. Mushaf tertua yang hingga saat ini masih
ada adalah mushaf yang diduga berasal dari abad XVI. Namun, mushaf
itu tersimpan di perpustakaan SOAS-London dalam
koleksi William Marsden yang pernah bekerja di
Bengkulu. Tidak adanya pemeliharaan dan kajian
terhadap mushaf-mushaf kuno di Indonesia mungkin mendorong Depag untuk menyelamatkan aset
tersebut. Buku ini merupakan kumpulan hasil
penelitian lapangan tentang mushaf-mushaf kuno,
baik yang dicetak maupun yang ditulis tangan di
Indonesia. Kajian-kajian ini meliputi mushaf kuno
di Riau, Palembang, Banten, Jawa Barat, Sumedang,
Lombok, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Ternate.
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FEDERER, William J. 2007. What Every American Needs to
Know about the Qur’an: A History of Islam & the United
States. Amerisearch, Inc. 288 hlm. ISBN-13: 978-0977808557.
Buku ini hadir untuk memberikan pencerahan bagi warga Amerika tentang apa
yang seharusnya mereka tahu tentang
al-Qur’ân. Diperkirakan ratusan buku,
dokumen, dan artikel telah diteliti untuk
menulis buku ini. Sebuah iklan tentang
buku ini di internet cukup vulgar: “Pada
2006, Keith Ellison menjadi Muslim pertama yang
menjadi Anggota Kongres Amerika. Dia bersumpah
dengan al-Qur’ân, dan masyarakat Amerika hanya
tahu sedikit tentang al-Qur’ân. Muhammad yang
memiliki lima belas istri, bertarung dalam berbagai
peperangan, bahkan telah memenggal 700 kepala
orang Yahudi. Dalam seratus tahun setelah kewafatannya, para pengikutnya menaklukkan Afrika
Utara, Tanah Suci Persia, Spanyol dari Samudra India
hingga Atlantik. Bacalah bagaimana Sultan Muhammad II menaklukkan Byzantium-Konstantinopel yang
telah berusia seribu tahun (bagaimana Jefferson
mengirim Angkatan Laut untuk menangkap Muslim
Barbar di Tripoli, bagaimana Woodrow Wilson mencoba menyelamatkan jutaan orang Kristen Armenia
yang terbunuh di Turki.” Kata iklan ini, “Anda tidak
akan memiliki persepsi yang sama setelah membaca
buku ini.”

RAYA, Ahmad Thib. 2006. Rasionalitas Bahasa al-Qur’ân:
Upaya Menafsirkan al-Qur’ân dengan Pendekatan Kebahasaan.
Jakarta: Fikra. xv+251 hlm. ISBN 979-15037-3-7.
Reinkarnasi disertasi di UIN Jakarta ini mengkaji
logika-logika linguistik dalam al-Qur’ân dengan
mengambil kasus fungsi al-bayân dalam menafsirkan al-Qur’ân. Thib Raya menyempitkan pembahasannya, salah satunya dengan mengungkap peng-
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gunaan al-bayân yang digunakan al-Zamakhsyarî
dalam Tafsîr al-Kasysyâf. Dalam dua bab pertama,
ia menjelaskan diskursus seputar al-bayân termasuk
sejarah serta posisinya dalam ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab. Dalam bab tiga, ia kembali mengulas biografi al-Zamakhsyarî, penafsiran-penafsiran
dalam al-Kasysyâf, serta komentar ulama tentang
al-Zamakhsyarî dan al-Kasysyâf. Di bagian akhir yang
menjadi inti disertasi ini, ia menggali bagaimana
al-Zamakhsyarî menggunakan al-bayân dalam alKasysyâf untuk mengekstrak makna dan kandungan
al-Qur’ân. Ia kemudian merumuskan dua fungsi albayân, yaitu fungsi interpretatif dan fungsi argumentatif.
Ia mengakui bahwa fungsi interpretatif bahasa juga
tentu digunakan oleh hampir semua mufasir, namun
secara khusus al-Zamakhsyarî menggunakan kaidahkaidah al-bayân yang telah mapan. Selain itu,
penetapan dan penggunaan asâlîb al-bayân juga
menjadi karakter al-Zamakhsyarî yang jarang dimiliki
para mufasir umumnya. Thib Raya bahkan menegaskan, fungsi inilah yang sangat dominan dalam alKasysyâf. Sementara itu, fungsi argumentatif albayân yang tampaknya lebih tepat disebut fungsi
ideologis menjalankan tugas untuk membela teologi
Muktazilah yang dianut al-Zamakhsyarî. Secara
khusus, Thib Raya menguraikan penafsiran sekaligus
fungsi ideologis al-bayân dalam al-Kasysyâf dalam
rangka rasionalisasi al-ushûl al-khamsah (pancasila)
yang diyakini kalangan Muktazilah, yaitu al-tawhîd,
al-‘adl, al-wa‘d wa al-wa‘îd, al-manzilah bayn almanzilatayn, dan al-amr bi al-ma‘rûf wa al-nahy
‘an al-munkar.

ROFIQ, A. (ed.). 2004. Studi Kitab Tafsir, (Yogyakarta: Teras
& TH Press). xix+184 halaman. ISBN 979-97817-1-X.
Buku ini menyajikan studi atas teks-teks klasik di
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bidang tafsir. Kitab-kitab tafsir yang
dikaji dalam buku ini adalah Ma‘ânî
al-Qur’ân (al-Farrâ’), Jâmi‘ al-Bayân (alThabarî), al-Kasysyâf (al-Zamakhsyarî),
al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân (al-Qurthubî), Tafsîr Ibn Taymiyah (Ibn Taymiyah),
Lubâb al-Ta’wîl (al-Khâzin), Anwâr alTanzîl (al-Baydhâwî), Tafsîr Ibn Katsîr (Ibn Katsîr),
dan Rûh al-Ma‘ânî (al-Alûsî). Semua kajian ini ditulis
oleh dosen-dosen di Jurusan Tafsir-Hadis, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Pengantar Hamim Ilyas menjadi
penting dalam membaca buku ini mengingat kerangka teori yang dijelaskannya secara umum digunakan oleh para penulis buku ini. Menurut Hamim,
ada tiga teori/paradigma penulisan tafsir yang dikembangkan pada masa pra-modern; teori teknis,
teori akomodasi, dan teori takwil. Sedangkan pada
masa kontemporer, para pakar telah mengembangkan dua paradigma mutakhir; teori fungsional dan
teori literasi.

SHALAHUDDIN, Henri. 2007. Al-Qur’ân Dihujat. Jakarta: alQalam. xxi+161 halaman. ISBN 979-9864-19-4.
Abu Zayd dan Pemikirannya (homoseksual, feminisme, jin/sihir). Abu Zayd menghujat Imam Syafi‘i
(tuduhan ideologi Quraisy, kekeliruannya, dan teori
kekuasaan). Pemuja Abu Zayd di Indonesia. Catatan
Kritis atas Abu Zayd (interpretasi/teologi Kristen/
bahasa Arab al-Qur’ân).

SHIHAB, M. Quraish et al. 2007. Ensiklopedia al-Qur’ân.
Jakarta: Pusat Studi Al-Qur’ân (PSQ), Lentera Hati & Yayasan
Paguyuban Ikhlas. Tiga Volume (1171 halaman).
Fokus utama ensiklopedi ini adalah problem transmisi makna dari teks Arab al-Qur’ân ke dalam bahasa
selainnya yang selalu menjadi ‘critical point’ bagi
peminat studi al-Qur’ân. Teks Arab al-Qur’ân diyakini
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mempunyai karakteristik yang unik di
antaranya: susunan kata, akar kata,
sinonim, kelamin kata, kosakata, dan
sinonim. Selain itu, keunikannya terletak pada banyaknya kata yang ambigu karena mempunyai dua atau tiga
arti yang berlawanan. Satu huruf wâw
yang umumnya berarti ‘dan’ bisa mempunyai lebih
dari satu arti sesuai dengan kata yang menyertainya.
Tetapi, bisa juga ditemukan satu kata yang hanya
mempunyai makna pasti saja. Makna-makna semantik ini menjadikan sementara pakar menolak
penerjemahan al-Qur’ân ke dalam bahasa lain, atau
paling tidak menamai terjemahannya sebagai
‘terjemahan makna’ bukan ‘redaksi’. Implikasinya,
terjemahan al-Qur’ân tidak sama dengan al-Qur’ân
apalagi menggantikan posisinya. Ensiklopedia AlQur’ân ini sengaja didesain untuk menjembatani
problem transmisi makna tersebut. Penerbitannya
digagas oleh Pusat Studi Al-Qur’ân (PSQ), Lentera
Hati Jakarta, dan Yayasan Paguyuban Ikhlas Jakarta.
Sebelumnya, pernah ditebitkan
Bimantara Jakarta tahun 2000

oleh Yayasan
dengan judul

Ensiklopedi Al-Qur’ân, dalam satu volume. Dalam
buku ini, pembaca bisa menemukan 1050 entri
huruf A-Z. Entri-entri itu berisi penjelasan maknamakna kosakata al-Qur’ân, bagaimana penggunaannya, dan penjelesan semantiknya. Di bagian akhir
volume ke-3, pembaca akan ‘dimanjakan’ dengan
indeks ketika melacak entri kata yang diinginkannya.
Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar pembaca yang mungkin belum terlalu akrab dengan
dinamika yang lazim terjadi dalam tata bahasa Arab.
Inilah buku pertama dalam bahasa Indonesia yang
dapat memudahkan orang untuk menangkap ‘makna terdalam’ dari teks bahasa Arab dalam al-Qur’ân.
Dari kosakata yang dijelaskan itu, memang tidak
memungkinkan untuk menampung kosakata penting lainnya dalam al-Qur’ân. Setidaknya, ini bisa
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melapangkan perbaikan atas kekeliruan para penafsir ketika mamahami kosakata al-Qur’ân dan atau
memberi satu kata muatan yang berlebihan.

SHIHAB, M. Quraish. 2006. Wawasan al-Qur’ân tentang Zikir
dan Doa. Jakarta: Lentera Hati Jakarta & Pusat Studi AlQur’ân. ix + 401 halaman.
Maraknya zikir dan doa yang dilakukan
secara masif belakangan ini, setali tiga
uang dengan harapan akan kedamaian
dari krisis multidimensi yang belum
usai. Terdapat banyak kegelisahan,
karena ulah sebagian orang yang menyebabkan krisis sosial-ekonomi, plus
tawaran ide yang bertentangan dan serba membingungkan. Bagi M. Quraish Shihab, ‘ajakan berzikir
dan berdoa merupakan salah satu ajaran pokok
agama Islam yang dipraktikkan sepanjang saat dan
dalam seluruh kondisi dan situasi Nabi Muhammad
saw. serta para sahabatnya’. Dalam al-Qur’ân bertebaran ayat-ayat yang mengajarkan zikir dan doa
untuk berbagai situasi dan kondisi, baik secara
langsung maupun tidak.
Buku ini mengurai zikir menjadi bab-bab; makna
dan substansi zikir, media dan waktu berzikir,
bacaan zikir, dampak zikir bagi kehidupan, dan
wirid. Sedangkan doa; doa dalam kehidupan manusia, kandungan doa, tata cara berdoa, sasaran
dan pengabulan doa, tawassul dan ruqyah, dan
shalawat. Zikir dan doa dijelaskan sebagai dua kata
yang mempunyai keterkaitan yang erat; arti dan
praktiknya dalam ibadah Muslim. Berzikir berarti
mengingat sekaligus mengandung harapan untuk
sesuatu yang kita ingat. Sementara berdoa berarti
meminta sesuatu yang kita inginkan dengan tulus
dan ikhlas. Dua-duanya ditujukan kepada Allah SWT.
sebagai manifestasi ketaatan dari makhluk yang
tidak berdaya di hadapan Tuhan.
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Zikir sedianya dilakukan kapan dan di manapun.
Bukankah setiap hari kita menyaksikan keagungan
ciptaan-Nya dan segala kejadian yang di luar prediksi
nalar kita? Nabi saw. sendiri melakukannya dalam
berbagai kondisi dan situasi, sejak bangun hingga
tidur, saat gundah dan senang. Ini dilakukan karena
setan menggoda manusia setiap detik; mengintip
kelengahan kita karena lupa zikir. Bacaan zikir yang
dianjurkan dalam al-Qur’ân dan hadis bisa dipadatkan pada dua poin: 1) permohonan perlindungan
kepada Allah SWT.; dan 2) pengakuan atas kekuasaan Allah SWT. mengatur dan menguasai alam raya.
Yang pertama sebagai manifestasi tauhid dan yang
kedua menegaskan kekuatan manusia, baik telintas
dalam benak maupun tidak. Zikir yang dibaca
dengan jumlah ribuan oleh kaum Muslim, ditengarai
lahir dari praktik-praktik tasawuf yang mulai populer
pada abad ke-2H/8M. Padahal, Nabi saw. sendiri
menganjurkan untuk melakukan zikir sebanyak tiga,
tujuh, tiga puluh tiga, dan seratus kali.
Praktik ini, pada perkembangan selanjutnya, lebih
dikenal dengan istilah dan diposisikan sebagai
medium penyucian diri bagi orang yang hendak
mendekatkan diri pada Tuhan lewat jalur tasawuf.
Meski hadis yang dijadikan sandarannya lemah,
para ahli hadis ada yang membolehkannya sebagai
fadhâ’il al-‘amal (keutamaan amal) asal ada pijakan
utamanya.
Adapun doa bersama diperbolehkan dengan syarat
dilakukan dengan ikhlas dan oleh orang yang
beribadah kepada-Nya. Doa bersama lintas agama
beseberangan dengan misi Islam sendiri sebagai
pemurni akidah. Dengan mengamini doa nonMuslim, berarti membenarkan isi dan kepada siapa
doa itu dipanjatkan. Akan tetapi, tetap dianjurkan
untuk melakukan aktivitas sosial bersama agama
lain. Nabi saw. pernah mempersilahkan agama lain
untuk melakukan shalat dan doa di masjid yang
disaksikan oleh para sahabatnya.

568 Faried F. Saenong & Muhtar Sadili

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Memanjatkan doa dengan washîlah (perantara)
diperbolehkan asal tidak meyakini washîlah sebagai
sebab utama terkabulnya suatu permohonan. Karena memercayainya dapat mengurangi peran Allah
SWT. merupakan syirik. Kebolehan Nabi saw. dijadikan
washîlah lebih disebabkan oleh rasa cinta kepadaNya agar doa dikabulkan oleh Allah SWT. Sementara
tabarruk (cara untuk mendapatkan berkah) meski
banyak ulama melarangnya, tetapi ada yang membolehkan dengan argumen pengalaman sahabat
Nabi saw. yang dalam satu riwayat memperebutkan
sisa makanan Nabi saw. Umar ibn Khaththâb ra. pun
meminta untuk dimakamkan berdekatan dengan Nabi
saw. dan Sayyidina Ali ra.
Ruqyah diartikan sebagai mantra, yaitu kalimatkalimat yang dianggap berpotensi mendatangkan
kekuatan gaib. Islamisasi ruqyat terjadi dengan
menggantinya dengan ayat-ayat al-Qur’ân atau
kalimat yang dibenarkan oleh Nabi saw. dalam
rangka memohon kepada Allah SWT., tetapi sepenuhnya berpulang pada kehendak-Nya. Kalaupun ada kalimat-kalimat selainnya, harus dipahami
maksudnya. Karena masih ada yang mencampurkan
ayat al-Qur’ân dengan kalimat yang mengandung
syirik dan tidak logis.

SHIHAB, M. Quraish. 2006. Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur’ân
dan Dinamika Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Lentera Hati,
xii+436 halaman.
“Al-Qur’ân bagaikan laut tak bertepi
dan langit tak beratap, tiada batas
bagi orang yang membahasnya.”
Demikianlah yang dapat kita baca dari
posisi al-Qur’ân ketika para mufasir
melahirkan karyanya. Semakin banyak
karya lahir ke permukaan, sebenarnya menambah pengetahuan bahwa masih banyak
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makna yang belum terungkap. Kritik yang mengalir
deras membuatnya tetap aktual untuk diteliti. M.
Quraish Shihab sangat menyadari relevansi ungkapan itu. Ini dapat dibuktikan dengan banyak karyanya
yang membahas al-Qur’ân, tetapi tidak membuatnya
puas. Sebut saja Membumikan al-Qur’ân, Mukjizat
al-Qur’ân, Wawasan al-Qur ’ân, Tafsir Surah-surah
Pendek, dan Tafsir al-Mishbâh sebagai magnum
opusnya yang berjumlah 15 jilid itu. Dalam buku
terbarunya kali ini, Quraish Shihab membahas lima
tema besar: Agama dan Masalah Keberagamaan;
Umat Islam dan Tantangan Zaman; Agama dan
Pembaharuan; Al-Qur’ân dan Persoalan Tafsir, penutup, Agama dan Masalah Kebangsaan. Lima tema
itu disanggah oleh 26 makalah yang disampaikan
pada pelbagai tempat kurun waktu 1992-2006.
Tema pertama mencoba mendudukkan persoalan
Îmân, Islâm, dan Ihsân kaitannya dengan keberagamaan kita. Rukun Iman yang selama ini diyakini
tidak berarti menjadikan orang yang menolak
formulasinya sebagai yang keluar dari akidah
Islamiyah. ‘Karena bisa jadi sebagian dari apa yang
termasuk Rukun Iman menurut versi hadis di atas,
tetap dia percayai tetapi tidak dijadikannya rukun’.
Islam, ditegaskan sebagai pengalaman yang merupakan dampak/buah dari iman, yang memang
harus tampak dalam kenyataan. Sedangkan Ihsan
(kebajikan), menghasilkan budi pekerti yang menciptakan hubungan yang harmonis, yang lebih
populer dengan akhlak
Tema Kedua erat kaitannya dengan kiat memperbaiki keterpurukan umat. Ini harus dimulai dengan
kesadaran akan realitas tantangan itu agar mampu
mendeteksi hakikat dan ciri-cirinya, sehingga dapat
menentukan langkah yang tepat guna untuk menghadapinya. Penulis mewanti-wanti agar kita tidak
menjadi ‘Pak Tiru’ apa yang dilakukan oleh orang
lain. Karena, setiap tantangan yang dihadapi umat
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berbeda sesuai dengan waktu dan lingkungannya
masing-masing.
Tema Ketiga menitikberatkan pada perintah agama
pada umatnya untuk berpikir, yang dituntutnya hanya
kesungguhan, yang bermula dari pemenuhan segala
syarat yang diperlukan guna keberhasilan pemikirannya dan berakhir pada objektivikasi. Sampai batas
tertentu, hadis Nabi saw. memberikan gambaran
kalau saja benar berpahala dua, sementara salah
tetap berhala meski hanya satu.
Tema Keempat menyoroti lambannya kemunculan
karya tafsir. Ini diindikasikan dengan langkanya
kitab-kitab tafsir baru yang bermunculan, bukan
saja di Indonesia, melainkan juga di negeri-negeri
Muslim lainnya. Penyebabnya, dari sudut kemasan
bahasa hanya orang tertentu yang mengerti dan
sistemnya yang berjumlah puluhan jilid yang harus
dibeli satu paket. Adapun kendala para ulama untuk
menulis karya tafsir antara lain: aspek psikologis,
teknis, dan dorongan yang tidak memadai
Tema Kelima menelisik hal sensitif tentang pesan
pada penguasa. M. Quraish mencoba menjelaskan
tentang posisi kepemimpinan sebagai amanah, yang
mempunyai implikasi spiritual-teologis bagi pemegangnya. Seorang pemimpin, imbuhnya, harus
sadar bahwa suatu saat mereka akan sendiri, baik
itu di dunia ketika masa jabatan sudah usai dengan
ditinggalkannya oleh pengikut setia maupun nanti
di hari kemudian ketika semua amal perbuatan ditagih
pertanggungjawabannya oleh Yang Maha Kuasa.
Buku yang berisi kumpulan makalah seperti ini,
akhirnya tidak bisa lepas dari problem latennya;
mengulang bahasan atas materi yang sama. Baik
dalam buku ini sendiri atau buku M. Quraish Shihab
yang sebelumnya telah terbit. Untuk mereduksi
problem laten itu, penulis buku berusaha sekuat
mungkin mengoreksi naskah-naskah yang diserah-
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kan pada dirinya oleh penyunting. Hasilnya, dengan tetap ada pengulangan tema, tetapi analisisnya
dibingkai dalam sudut yang berbeda dan pembahasannya lebih mendalam. Lepas dari itu, materi
yang disuguhkan dalam buku ini sangat penting
untuk dibaca. Karena beberapa makalah yang
menyangga tema-tema besar di atas, sangat relevan
dengan problem umat yang bermunculan belakangan ini. Pembaca juga tetap diajak untuk
menggunakan al-Qur’ân sebagai pisau analisisnya,
mengingat penulisnya seorang ahli tafsir terkemuka
di Tanah Air.

SHIHAB, M. Quraish. 2006. Rasionalitas al-Qur’ân: Studi Kritis
atas Tafsir al-Manâr. Jakarta: Lentera Hati. 190 halaman.
Kritik atas karya tafsir menjadi penting
kaitannya dengan posisi penafsiran
sebagai penentu dalam memahami
ayat al-Qur’ân. Seseorang akan kesulitan memahami al-Qur’ân tanpa bantuan penafsiran atas al-Qur’ân yang
telah ada, baik itu berupa hadis, atsar
sahabat, maupun pemahaman para ulama setelahnya. Tren penggunaan hermeneutika sebagai
manhaj tafsir pun, dalam batas tertentu, tetap
mengandalkan piranti kebahasaan yang notabene
telah ada dalam tradisi ‘ulûm al-Qur’ân. Dalam buku
ini, M. Quraish Shihab mengkritisi Tafsîr al-Manâr
karangan Abduh dan Rasyid Ridha, sebagai salah
satu kitab tafsir populer di kalangan peminat studi
al-Qur’ân. Baginya, “setiap orang memiliki kelebihan
dan kekurangannya, dan setiap hasil renungan dan
pemikiran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti
tingkat inteligensi, kecenderungan pribadi, latar
belakang pendidikan, bahkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan kondisi sosial masyarakatnya”.
Dengan mengetengahkan dua tokoh tersebut di
bidang tafsir al-Qur’ân, metode dan penafsirannya
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serta keistimewaan dan kelemahannya masingmasing, penulis buku ini berharap hasil-hasil pemikiran mereka dapat lebih dipahami dan dimanfaatkan. Syekh Muhammad Abduh dibahas secara
sistematis. Ini meliputi masalah pendidikan, lingkungan, fokus pemikiran, karya-karyanya dalam
tafsir, pandangannya tentang kitab tafsir dan penafsiran ulama, corak penafsiran, ciri-ciri penafsiran,
dan ditutup dengan beberapa catatan penting
tentang pemikiran Muhammad Abduh.
Pendekatan tafsir tanpa banyak mempergunakan
referensi ulama-ulama sebelumnya, menurut Abduh,
merupakan jalan strategis untuk menjadikan Al-Qur’ân
sebagai petunjuk (hudan) bagi manusia. Sebagian
karya tafsir sebelumnya, bagi Abduh, terkesan
menjaga jarak dengan realitas sosial masyarakat dan
berteduh di balik paparan perbedaan ulama ketika
menafsirkan ayat al-Qur’ân. “Sebagian dari kitab tafsir
sedemikian gersang dan kaku, karena penafsirannya
hanya mengarahkan perhatian kepada pengertian
kata-kata.....”. Ini tak lebih dari latihan praktis dalam
bidang bahasa.
Oleh karena itu, M. Quraish menilik sikap kritis Abduh
pada sejumlah masalah; menentang dan memberantas taklid, tidak merinci persoalan-persoalan
yang disinggung secara mubham (tidak jelas),
penerimaan hadis-hadis, pendapat sahabat dan
isrâ’iliyyât, serta berusaha mengaitkan al-Qur’ân
dengan kehidupan. Lain lagi dengan Muhammad
Rasyid Ridha. Kecuali membahasnya dari segi autobiograpi, pertemuannya dengan Abduh menyebabkan lahirnya Majalah al-Manâr yang direproduksi
menjadi kitab tafsir itu.
Tipikal Ridha dalam menafsirkan al-Qur’ân meliputi
keluasan pembahasan menyangkut ayat-ayat yang
ditafsirkannya dengan hadis-hadis Nabi saw., penyisipan pembahasan yang luas menyangkut permasalahan yang dibutuhkan masyarakat (hukum,

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

SURVEI BIBLIOGRAFIS

573

perbandingan agama, sunnatullah, dan ilmu pengetahuan), penafsiran ayat dengan ayat, dan
keluasan pembahasan kosakata dan ketelitian
susunan redaksi. Sementara itu, M. Quraish juga
menunjukkan sikap kritisnya atas kekeliruan Ridha
dalam menanggapi pemikiran Abduh, al-Thabarî,
al-Râzî, al-Zamakhsyarî, al-Baydhâwî, al-Alûsî, alSuyûthi, dan penafsir-penafsir lainnya.
Pada bagian akhir buku ini ditegaskan, Tafsîr alManâr berusaha menghindari kelemahan kitab-kitab
tafsir sebelumnya. Ini terlihat dari anjuran untuk
menghindari prakonsepsi dalam menafsirkan ayat,
memfungsikan tujuan utama al-Qur’ân sebagai
petunjuk atas problem-problem mendesak, dan
menampilkan al-Qur’ân yang ramah dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan, sikap kritis
atas karya tafsir itu, sedianya diikuti oleh setiap
peminat studi al-Qur’ân, terhadap Tafsîr al-Manâr
sekalipun.

SHIHAB, M. Quraish. 2007. Pengantin al-Qur’ân: Untaian
Permata buat Anakku. Jakarta: Lentera Hati.
Mengapa dinamakan pengantin alQur’ân? Apa gerangan yang dituturkan
oleh al-Qur’ân tentang perkawinan?
Bagaimana menjalankan rumah tangga
agar meraih kebahagiaan dunia-akhirat?
Dan, apa hubungannya dengan nilainilai budaya yang selama ini membingkai sebuah rumah tangga?
M. Quraish Shihab mengadreskan “Pengantin alQur’ân” pada surat 50 yang dinamai Arûs al-Qur’ân
yang lebih populer dinamakan al-Rahmân. ’Sungguh
indah dan anggun surah itu, bukan saja dari susunan
kalimat yang memesona, tetapi juga dari pesan-pesan
bahkan kesan-kesan yang ditimbulkannya’. ‘Di dalamnya terdapat aneka hiasan dan pakaian indah,
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mutiara, permata, dan manikan, .. dialah sesungguhnya pengantin, dengan segala kenikmatan, keindahan, kebahagiaan, dan kesempurnaan’.
Semua keindahan itu bertolak dari kesadaran untuk
besyukur dan tidak mengingkari nikmat-nikmat yang
telah diberikan oleh Allah swt. Surat al-Rahmân
itu, telah menggugah jin dan manusia dengan
mengulangi 31 kali kalimat; ’maka nikmat Tuhanmu
yang manakah yang kamu berdua dustakan’.
Perkawinan dianggap sebagai manifestasi positif
dari penciptaan mahluk hidup yang berpasangpasangan oleh Allah swt. (Q.S. Yâsîn [36]: 36). Islam
datang mencoba menjernihkan stereotipe yang
dialamatkan pada perempuan. Terkenal ungkapan
’segala sisi dan yang berkaitan dengan perempuan
itu buruk, dan yang terburuk di antaranya adalah
dia mesti ada karena dibutuhkan laki-laki.
Selanjutnya, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri harus mengutamakan dialog dalam
menyelesaikan segala masalah. Harus dipupuk
interaksi harmonis, karena tidak jarang kita mengarahkan banyak tenaga dan pikiran hanya untuk menguraikan persoalan sepele dan menjelaskan maksud
baik yang disalahpahami.
Interaksi harmonis itu tidak mungkin terjadi tanpa
berusaha memelihara keseimbangan dan kebersamaan. Eksistensi manusia ditentukan oleh aneka
keseimbangan; jasmani dan rohani, material dan
spiritual, serta individual dan masyarakat. Sementara
kebersamaan diwujudkan dengan saling terbuka
dalam segala hal untuk meraih gerak positif dalam
menjalani rumah tangga.
Lewat buku ini M. Quraish Shihab seperti menuturkan
‘nasihat-nasihat’ untuk mengelola rumah tangga.
Karena buku ini sebelumnya merupakan kumpulan
dari tiga buah buku yang sengaja dibuat untuk
pernikahan ketiga putrinya tercinta; Najelaa Shihab,
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Najwa Shihab, dan Nasywa Shihab. Pembaca dengan
mudah akan merasakan ’getaran kasing sayang’
seorang bapak kepada anaknya tercinta.

TIM SEMBILAN. 2004. Tafsir Maudhu‘i al-Muntaha. Jilid I.
Yogyakarta: Pustaka Pesantren/LKiS. xx+256 halaman. Rp.
30.000. ISBN 979-3381-62-0.
Jilid satu ini mengambil topik agama, manusia dan
Islam sebagai tema sentral. Buku ini memuat enam
belas tulisan termasuk Muqaddimah seputar fitrah
beragama, ber-Islam, menjaga hidayah, keistimewaan
dan kesempurnaan Islam, hingga masalah murtad.
Dalam menulis tema-tema yang dikaji dalam buku
ini, Tim Sembilan yang terdiri dari dosen-dosen
Universitas Sains al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah dan
staf pengajar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an
(PPTQ) al-Asy’ariyyah Wonosobo ini menggunakan
metode tematik yang dimodifikasi dengan metode
komparatif. Selanjutnya, kedua metode ini dilengkapi
dengan kajian tentang mufradât, i‘râb, qirâ’ah,
balâghah dan asbâb al-nuzûl.

WARRAQ, Ibn. 2007. Which Koran? Variants, Manuscripts,
and the Influence of Pre-Islamic Poetry. Promotheus Books.
450 halaman. ISBN-13: 978-1591024293.
Buku ini kembali mengkritisi sejarah teks, bahasa,
dan implikasi religius Kitab Suci al-Qur’ân, termasuk
juga berbagai varian al-Qur’ân. Dari bukti historis
dan linguistik yang ia temukan, Ibn Warrâq berkesimpulan bahwa terdapat persoalan serius dalam
menentukan apa yang mesti masuk dalam al-Qur’ân
di masa-masa awal sejarah Islam. Meski Khalifah
‘Utsmân telah mengodifikasi al-Qur’ân, berbagai
varian bacaan masih bertahan hingga kini. Menurut
Ibn Warrâq, dua versi cetakan al-Qur’ân (Warsy di
Afrika Barat dan Barat Laut, serta Hafsh yang
banyak diakomodasi oleh al-Qur’ân Edisi Mesir

576 Faried F. Saenong & Muhtar Sadili

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

1924) masih beredar hingga sekarang. Ibn Warrâq
berpendapat bahwa beberapa hadis mendukung
asumsinya bahwa ada beberapa ayat yang hilang
dari al-Qur’ân. Selain itu, Ibn Warrâq juga berasumsi
bahwa Nabi Muhammad kadang memiliki ingatan
yang keliru sehingga al-Qur’ân tidak meyakinkan.
Buku ini disusun dalam beberapa bagian yang
berhubungan dengan bahasa al-Qur’ân: puisi-puisi
pra-Islam dan kemungkinan pengaruhnya dalam
penulisan al-Qur’ân; pengaruh dari sumber-sumber
Yahudi dan Kristen dan dari Qumran; persoalan
kosakata yang tidak jelas dan ortografi; varian
bacaan dalam berbagai manuskrip al-Qur’ân; dan
beberapa persoalan tentang biografi Nabi Muhammad. Di bagian akhir, Ibn Warrâq juga menyajikan
tabel tentang 32 varian al-Qur’ân yang ada di dunia
Islam serta pengaruhnya.
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Artikel:
BERG, Herbert. 2006. “Early African American Muslim
Movements and the Qur’an.” Journal of Qur’anic Studies
8:1.
Artikel ini menjadi penting karena menjelaskan posisi
kata al-Qur’ân beserta teksnya dalam tindak-tanduk
Noble Drew Ali dan Elijah Muhammad, dua pemimpin
The Mourish Science Temple atau The Nation of
Islam, institusi Islam yang tidak hanya paling banyak
memengaruhi umat Islam (African American Muslim)
di Amerika, tetapi juga yang pertama mengajarkan
al-Qur’ân kepada mereka. Menurut Berg, ini ironis
karena Ali dan Elijah tidak banyak mengetahui alQur’ân. Ali, misalnya, membuat al-Qur’ân sendiri dan
menjadikan al-Qur’ân sebagai legitimasi kenabiannya.
Elijah juga memiliki pendekatan yang aneh. Di satu
sisi, ia menerima dan sering mengutip al-Qur’ân,
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tetapi di sisi lain, ia tidak akrab dengan tradisi tafsir.
Elijah juga yakin bahwa al-Qur’ân baru akan segera
diwahyukan. Namun, terlepas dari itu, al-Qur’ân
memiliki pengaruh yang sangat penting bagi tindaktanduk Ali dan Elijah, mengingat keduanya menjadikan al-Qur’ân sebagai legitimasi gerakan dan otoritas
mereka, serta kedudukan al-Qur’ân yang lepas dari
Kristen, agama yang dianggap sebagai agama kulit
putih.

FUDGE, Bruce. 2006. “Signs of Scripture in ‘The City of
Brass’.” Journal of Qur’anic Studies 8:1.
Tulisan ini menjelaskan bagian-bagian al-Qur’ân
yang digunakan dalam sastra Arab, khususnya
dalam hikayat “The City of Brass” dalam Thousand
and One Night. Banyak hal dalam hikayat itu yang
dirujuk ke al-Qur’ân. Artikel ini terfokus dalam dua
h a l . Pertama, hikayat itu merujuk pada kisah
Solomon versi Islam. Namun, apakah pesan moral
“The City of Brass” sesuai dengan teks al-Qur’ân?
Apakah konteks historis kisah Solomon sesuai
dengan kisahnya dalam al-Qur’ân? Kedua, ketika
“The City of Brass” banyak menggunakan kosakata
al-Qur’ân, model narasi apa yang digunakan “The
City of Brass.”

FUDGE, Bruce. 2006. “Signs of Scripture in ‘The City of
Brass’.” Journal of Qur’anic Studies 8:1.
Tulisan ini menjelaskan bagian-bagian al-Qur’ân yang
digunakan dalam sastra Arab, khususnya dalam
hikayat “The City of Brass” dalam Thousand and
One Night. Banyak hal dalam hikayat itu yang dirujuk
ke al-Qur’ân. Artikel ini terfokus dalam dua hal.
Pertama, hikayat itu merujuk pada kisah Solomon
versi Islam. Namun, apakah pesan moral “The City
of Brass” sesuai dengan teks al-Qur’ân? Apakah
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konteks historis kisah Solomon sesuai dengan
kisahnya dalam al-Qur’ân? Kedua, ketika “The City
of Brass” banyak menggunakan kosakata al-Qur’ân,
model narasi apa yang digunakan “The City of
Brass.”

HALEEM, M.A.S. Abdel. 2006. “The Qur’anic Employment
of the Story of Noah.” Journal of Qur’anic Studies 8:1.
Pandangan bahwa Nabi Nuh sebagai “the first
prophet of punishment” terekam secara kategoris
dalam kedua edisi The Encyclopaedia of Islam (EI¹
dan EI²). Bell sendiri dalam Introduction to the Qoran
menempatkan kisah ini dalam sub-bab “Stories of
Punishment”. Sementara itu, baru-baru ini, David
Marshall dalam entrinya di The Encyclopaedia of
the Qur’an, menjelaskan bahwa azab itu diturunkan
Allah di dunia. Ia berkomentar, azab itu dapat
menimpa kaum Musyrik Mekkah jika mereka tidak
bertobat dan mengikuti ajaran Muhammad. Ini,
menurutnya, menunjukkan bahwa azab selalu
berhubungan dengan Allah, nabi, dan orang kafir.
Pendekatan khusus terhadap perspektif al-Qur’ân
tentang kisah Nabi Nuh akan menunjukkan kesan
yang berbeda dengan yang disebutkan secara
tekstual. Artikel ini membandingkan dan mengkaji
berbagai versi tentang kisah Nabi Nuh yang berbeda
dalam bentuk, panjang, isi, dan tekanan cerita
berdasarkan konteksnya masing-asing.

al-MATROUDI, Abdul-Hakim. 2006. “The Qur’an as a Source
of Law: A Reassessment of Ahmad Ibn Hanbal’s Use of the
Qur’an as a Legal Source.” Journal of Qur’anic Studies 8:1.
Telah menjadi sebuah kesepakatan umum bahwa
al-Qur’ân adalah sumber pertama dan terpenting
dalam hukum Islam. Namun, beberapa ahli dalam
bidang ini meragukan fungsi hukum al-Qur’ân sebagai sumber. Tulisan ini secara kritis mengkaji pan-
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dangan Ahmad b. Hanbal tentang nilai al-Qur’ân
sebagai sumber hukum, dengan membedah salah
satu karyanya al-Masâ’il dan Kitâb al-Zuhd.

RIZVI, Sajjad. 2006. “The Existential Breath of al-Rahmân
and the Munificent Grace of al-Rahîm: The Tafsir Surat alFâtiha of Jami and the School of Ibn ‘Arabi.” Journal of Qur’anic
Studies 8:1.
Para mufasir pasti dipengaruhi oleh semua pengetahuan dan konsepsinya tentang teks. Dalam
membaca sebuah karya tafsir, siapapun berharap
menemukan secara eksplisit disiplin dan metodologi mufasirnya. Dan, ini jelas dalam tafsir-tafsir
filosofis dan sufistik. Tulisan ini secara khusus
mengkaji penafsiran ‘Abd al-Rahmân Jami (d. 898/
1492), seorang penyair Persia, atas Q.S. al-Fâtihah
[1]. Metafisika Ibn ‘Arabi sangat jelas dalam penafsiran
ini. Basmalah juga ditafsirkan dalam perspektif Sufi
Akbari, khususnya doktrin kasih sayang Allah.

al-SALAMI, M.M. Madiha Khudayr. 2006. “Fa‘ala and Af‘ala:
Form and Meaning from Linguistic and Qur’anic Perspectives.”
Journal of Qur’anic Studies 8:1.
Tulisan ini mengkaji fa‘ala dan af‘ala, dua kata yang
paling sering digunakan dalam al-Qur’ân. Artikel
ini sekaligus menjelaskannya dari konteks bentuk
dan makna. Makna keduanya mungkin saja sama.
Dalam konteks inilah, tulisan ini juga akan melihat
secara khusus struktur kata kerjanya dan menyingkap hubungan antarkeduanya dalam perspektif
bahasa dan al-Qur’ân.

DAKRAOURY, Aliaa Ibrahim. 2006. “Towards a Philosophical
Approach of the Hermeneutics of the Qur’ân”, American
Journal of Islamic Social Sciences 23: 1.
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DIEN, Mawil Izzi. 2005. “Theology, Practice and Textual
Interpretation in Islam”, Islamic Quarterly 49: 3.

SAYYID, S. 2006. “Rituals, Ideals, and Reading the Qur’ân”,
American Journal of Islamic Social Sciences 23: 1.

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

PENULIS/KONTRIBUTOR

583

Penulis/Kontributor
Ahmad Fawaid Sjadzili. Mahasiswa Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. sebelum melanjutkan studi
di UIN Syarif Hidayatullah, ia nyantri di Pondok Pesantren
Annuqayah. Kini aktif di Lembaga Kajian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU).
Ali Ali Subhi. Dosen Fakultas Bahasa Arab, Universitas
al-Azhar. Penulis al-Tashwîr al-Qur’ânî li al-Qiyâm al-Khuluqiyyah wa al-Tasyrî‘iyyah. Pakar bahasa dan sastra ini pernah
menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra dan Kritik Sastra
sekaligus dekan di fakultas yang sama.
Darwis Hude. Saat ini menjabat selaku Pembantu
Rektor II Institut PTIQ Jakarta. S2-nya diselesaikan di
Universitas Indonesia Jurusan Psikologi Pendidikan, sedangkan S3-nya diselesaikan pada UIN “Syarif Hidayatullah”
Jakarta. Ia aktif sebagai narasumber di berbagai seminar
dan lokalatih di dalam dan di luar negeri. Di samping tugas
pokoknya sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi di
Jakarta, ia juga adalah Wakil Ketua Tim Penyusun Tafsir
Tematik, Departemen Agama. Di antara karyanya yang
berbentuk buku adalah Pedoman Menghafal al-Qur’ân,
Cakrawala Ilmu dalam al-Qur’ân, dan Emosi: Penjelajahan
Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam al-Qur’ân
yang diterbitkan oleh Airlangga.
Eva F. Amrullah. Meraih Lc.-nya (2001) dari Jurusan
Tafsir dan Ulûm al-Qur’ân Universitas al-Azhar Kairo, dan
M.A.-nya (2004) dari Faculties of Arts & Theology, atas
beasiswa INIS (the Indonesian-Netherlands Cooperation for

584 PENULIS/KONTRIBUTOR

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

Islamic Studies). Menjadi Visiting Fellow (2005) di ISIM
(International Institute for the Study of Islam in the Modern
World) Belanda dengan tema “Politics, Religion, and Muslim
Women’s Identities: Niqâb and Islamic Fundamentalism in
Western Europe”. Saat ini, Redaktur Pelaksana JSQ ini
sedang menempuh Ph.D.-nya di Research School of Pacific
and Asian Studies (RSPAS), the Australian National University
(ANU), Canberra, di bawah supervisi Greg Fealy dan Kathryn
Robinson, atas beasiswa ADS (Australian Development
Service).
F a r i e d F. S a e n o n g . M e n y e l e s a i k a n S 1 - n y a p a d a
Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Jakarta. Setelah bekerja sebagai
Sekretaris Dubes RI di Kairo (1999-2002) dan mendalami
bahasa Perancis di Centre francais de culture et de
cooperation (CFCC) Cairo, ia menjalani program MA-nya
d i U n i v e r s i t e i t L e i d e n d e n g a n t e s i s t e n t a n g al-Jarh w a
a l - Ta ‘ d î l d a l a m H a d i s , d a n d i S c h o o l o f L a n g u a g e s ,
Linguistics, and Cultures, the University of Manchester
dengan disertasi tentang The Encyclopaedia of the Qur’ân
(EQ). Saat ini sedang menyelesaikan PhD-nya di Research
School of Pacific & Asian Studies (RSPAS), the Australian
National University (ANU), Canberra, di bawah supervisi
Kathryn Robinson, atas beasiswa Endeavour International
for Post-graduate Research Scholarship (EIPRS) dan ANU
Post-graduate Scholarship. Selain itu, ia juga dipercaya
sebagai Naib Rais Syuriyah PCI NU Australian dan New
Zealand.
Hamka Hasan. Meraih gelar Lc.-nya di bidang Tafsir
dan ‘Ulûm al-Qur’ân dari Universitas al-Azhar Kairo. S2nya diselesaikan pada Program Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta konsentrasi Ta fsir-Hadis. Saat ini
sedang menyelesaikan program S3 di tempat yang sama.
Dosen Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta ini juga aktif sebagai Redaktur Pelaksana Jurnal
Studi al-Qur’ân (JSQ).

PENULIS/KONTRIBUTOR

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

585

Islah Gusmian. Lahir di Pati, 22 Mei 1973. Kuliah S1
dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesisnya berjudul
Khazanah

Tafsir

Indonesia:

Dari

Hermeneutika

hingga

Ideologi telah diterbitkan oleh Penerbit Teraju (2003) dan
dalam proses cetak ulang oleh penerbit LKiS Yogyakarta. Beberapa bukunya telah diterbitkan oleh Penerbit
Mizania Bandung dan Pustaka Marwa Yogyakarta. Sejak tahun
2006 mengambil program doktor di kampus yang sama dengan
menulis disertasi Evolusi Tafsir al-Qur’ân di Nusantara.
Sekarang di samping menjadi dosen Sejarah Perkembangan
Tafsir, sejak tahun 2007 diamanati menjadi Ketua Program
Studi Tafsir-Hadis Jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta.
Jaja Zarkasyi. Saat ini aktif sebagai Redaktur Pelaksana
Jurnal Bimas Islam dan website bimasislam.net pada Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI. Saat ini tengah
menyelesaikan program magister pada Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi ‘Ulûm al-Qur’ân
dengan judul tesis “Bahasa Sunda dalam Penafsiran alQur’ân”.
M. Quraish Shihab. Saat ini menjabat Direktur Pusat
Studi al-Qur’ân (PSQ) Jakarta. Profesor Tafsir dan ‘Ulûm alQur’ân yang meraih semua gelar akademiknya hingga doktor
di Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat summa cum
laude ini adalah mantan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
mantan Menteri Agama RI, dan Mantan Dubes RI di Mesir.
Penulis buku Membumikan al-Qur’an dan Wawasan al-Qur’an
ini juga telah menyelesaikan magnum opus-nya Tafsir alMishbâh (15 volume), karya tafsir berbahasa Indonesia paling
mutakhir saat ini. Karya terbarunya antara lain Menabur Pesan
Ilahi (2006), Wawasan al-Qur’ân tentang Zikir dan Doa (2006),
Pengantin al-Qur’ân (2007), Menjembatani Sunni-Syiah (2007).
Muchlis M. Hanafi. Alumni Gontor ini menyelesaikan
S1 (Lc.) dan S2 (M.A.)-nya di Jurusan Tafsir dan ‘Ulûm alQur’ân, Universitas al-Azhar Kairo. Meraih “Doktor Tafsir”nya (2006) dari jurusan dan universitas yang sama dengan

586 PENULIS/KONTRIBUTOR

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

yudisium Martabah al-Syaraf al-Ûlâ ma‘a al-Tawshiyyah
bi Thab‘ al-Risâlah ‘alâ Rafaqah al-Jâmi‘ah wa Tadâwulihâ
bayna al-Jâmi‘ât (summa cum laude dengan rekomendasi
agar disertasinya diterbitkan oleh Universitas al-Azhar untuk
disertakan dalam pertukaran hasil riset antarperguruan
tinggi). Aktif menulis di berbagai jurnal. Saat ini aktif sebagai
Manajer Program pada Pusat Studi al-Qur’ân (PSQ) Jakarta.
Muhtar Sadili. Menyelesaikan S1-nya di Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain aktif menulis di
berbagai media massa, saat ini ia bertugas sebagai Kurator
di PSQ.
Mustansir Mir. Ia berkebangsaan Pakistan yang saat
ini mengajar studi keislaman di Youngstown State University
di Ohio, Amerika. Ia juga pernah menjadi dosen di sejumlah
perguruan tinggi di Lahore, Universitas Michigan, Ann Arbor,
dan Universitas Islam Internasional Malaysia. Bidang yang
ditekuninya adalah studi al-Qur’ân. Di antara karyanya adalah
Coherence in the Qur’ân: A Study of Islahi’s Concept of
Nazm in Tadabbur-i Qur’ân (Indianapolis: American Trust
Publications, 1986), Dictionary of Qur’ânic Terms and
Concepts (New York: Garland, 1987), and Tulip in the Desert:
A Selection of the Poetry of Muhammad Iqbal (London:
Hurst & Co., 2000).
Nasaruddin Umar. Saat ini menjabat Dirjen BIMAS Islam
Departemen Agama RI, Rektor PTIQ Jakarta, dan Wakil
Direktur PSQ Jakarta. Guru Besar Tafsir yang menyelesaikan
program S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
menjalani Post-Doktoral di Georgetown University dan
menyelesaikan risetnya di SOAS London dan Bellagio, Italia.
Telah menulis berbagai karya penting, seperti Argumen
Kesetaraan Gender, dan lain-lain.
Syahrullah Iskandar. Alumni Pondok Pesantren DDI
Mangkoso, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan S1-nya di
Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saat ini sedang menyelesaikan S2-nya dalam kajian Tafsir

JSQ, Vol. II, No. 2, 2007

PENULIS/KONTRIBUTOR

587

di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga adalah salah
seorang peserta Pendidikan Kader Mufasir (PKM) pada Pusat
Studi al-Qur’ân (PSQ) Jakarta 2005. Saat ini, Redaktur
Pelaksana Jurnal Studi al-Qur’ân (JSQ) ini aktif sebagai peneliti
pada Institut PTIQ Jakarta dan Pengurus ICMI Muda DKI
Jakarta.
Tamrin Thalib. Alumnus Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah DDI Palu. Ia juga pernah nyantri di Madrasah Aliyah
Alkhairaat Palu. S1-nya diselesaikan di STAIN Datokarama
Palu, sedangkan S2-nya di Institut Ilmu al-Qur’ân (IIQ) Jakarta.
Jenjang S3-nya ditempuh di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
Selain aktif sebagai dosen STAIN Datokarama Palu, saat ini
ia juga aktif sebagai pengurus MUI Provinsi Sulawesi Tengah,
pengurus LPTQ/IFQAH Provinsi Sulawesi Tengah, dan
pengurus BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid
Indonesia) Provinsi Sulawesi Tengah.

STUDI
AL-QUR’ÂN
Jurnal

Formulir
Berlangganan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama/Institusi

:

..................................................................................

Alamat

:

..................................................................................
..................................................................................
Telp. ................................... Fax. .................................

Kota

:

..................................................................................

Mobile Phone

:

..................................................................................

Email

:

..................................................................................

Bersedia untuk berlangganan Jurnal Studi al-Qur’ân (JSQ) dengan pilihan sebagai berikut:

Jumlah Edisi

Edisi No.

Harga Jurnal
Harga per Edisi @ Rp. 20.600,-

*
**

Mohon diisi jumlah eksemplar yang diinginkan pada salah satu kolom jumlah edisi yang
dipilih. Untuk berlangganan setahun (3 edisi) akan mendapatkan potongan harga 10%.
Untuk mahasiswa atau dosen, akan diberikan discount khusus apabila datang langsung
ke PSQ dan harap disertai identitas sebagai mahasiswa atau dosen.

TOTAL ORDER UNTUK LANGGANAN RP.
TERBILANG
................................................................................................
Pembayaran dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:

Cash

: Anda dapat menghubungi Sdr. Muhtar Sadili
d.a. Pusat Studi al-Qur’ân (PSQ), Jl. Kertamukti No. 63 Pisangan
Ciputat Tangerang 15419 Tlp. 021-7421661, Fax. 021-7421822,
email: info@psq.or.id, Website: www.psq.or.id

Transfer

: Rekening pada Bank Niaga Syariah Cabang Metro Pondok Indah,
No. 520.01.00002.00.2, atas nama Yayasan Lentera Hati (Pusat
Studi Al-Quran). Bukti transfer dan formulir berlangganan Anda
mohon di fax ke nomor 021-7421822 dengan menuliskan keterangan
“PEMBAYARAN JURNAL STUDI AL-QUR’ÂN” pada bukti transfer.

..............,...................................
Pelanggan,

Nama Jelas dan Tanda Tangan

