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PERSEMBAHAN

Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan
orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.
(Q.S Al- Mujadalah : 11)

Ya Allah.... sepercik ilmu telah engkau karuniakan kepadaku hanya puji dan
syukur yang dapat kupersembahkan kepadamu. Hamba hanya mengetahui
sebagian kecil ilmu yang ada padamu seperti Firmanmu. Lahirnya sebuah
kesuksesan bukan karena kebetulan atau karena keberuntungan.
Tetapi ....
Sukses itu terwujud melalui kemauan, keyakinan, kerja keras, usaha dan do’a.
Tetapi perlu diingat manusia hanya wajib berusaha semaksimal mungkin,
tetapi tidak wajib untuk berhasil.
Dengan segenap ketulusan hati, kupersembahkan karya tulis ini kepada yang
mulia Ayahandaku Nasrul Ritonga bin Fulan dan Ibundaku tercinta Alm.
Aryanti Pohan binti Fulan dan seluruh Paman Bibi Kakak Abang serta Adikadik yang tersayang, yang selalu memberikan dorongan dan do’a demi
keberhasilanku. Semoga semuanya selalu mendapat rahmat, Inayah, Taufiq,
Dan Hidayah Allah SWT Amin.
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ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh keingintahuan penulis
terhadap penafsiran ayat-ayat mengenai pemahaman makna hikmah oleh para
Mufassir, yang mereka pahami dengan berbagai arti, seperti pengetahuan yang di
ungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, nasihat yang baik seperti yang
diungkapkan oleh Al-Razi dalam tafsirnya dan pengetahuan tentang
meninggalkan yang buruk dan ambil yang baiknya seperti yang diungkapkan oleh
Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penilitian kepustakaan
(library research) objek penelitian terfokus pada tafsir Al-Misbah sebagai data
atau sumber primer. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu
tafsir, dengan metode Maudhu‟i (tematik) dalam tehnis deskriptif, kualitatif dan
eksploratif serta mengungkapkan tentang penafsiran Muhammad Qurais Shihab
dalam menjelaskan kata hikmah.
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Penafsiran kata
hikmah ditafsirkan oleh para mufassir dengan berbagai arti, seperti as-Sunnah
(hadis), pengetahuan, pemikiran dan sebagainya. Tergantung kalimat yang
bergandengan dengannya(2) Dalam tafsir Al-Misbah penafsiran kata hikmah tidak
jauh beda dengan penafsiran para ulama sebelumnya, hanya saja dalam
menafsirkan Muhammad Quraish Shihab memberikan penjelasan secara
mendetail dalam buku-buku tafsirnya, Akhirnya penulis merekomendasikan
kepada umat Islam bahwa Hikmah ialah pemahaman serta pengetahuan yang
terdapat dalam kehidupan untuk dijadikan sebagai paduan hidup umat Islam dan
untuk dapat bersikap pluralis, hingga benar-benar menjadikan Hikmah sebagai
rahmat bagi sekalian alam.
Kata kunci: Penafsiran, Hikmah, Al-Misbah
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Al-Qur‟an al-Karim adalah sebuah kitab suci Allah yang telah Ia benamkan

di dalam Qalbu Rasulullah SAW, untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan
seluruh alam semesta ini, agar berjalan menurut hukum-hukum-Nya. Al-Qur‟an
dapat menyampaikan keterangannya kepada kalangan yang sangat luas, dengan
menggunakan kalimat yang paling singkat, Al-Qur‟an dapat menjawab semua
pertanyaan, dan mampu memberi pengaruh ke semua Qalbu yang mencari
kebenaran.
Al-Qur‟an sesuai konsensus umat Islam, merupakan sumber rujukan utama
yang menempati posisi sentral bagi seluruh disiplin ilmu keislaman.1 Salah satu
bagian Al-Qur‟an yang ditafsirkan oleh para mufassir adalah ayat-ayat yang
terdapat kata hikmah. Kata hikmah secara umum dipahami sebagai pengetahuan
tentang berbagai akibat yang timbul dari sebuah perbuatan. Sebagaimana
penyampaian Al-Qur‟an untuk mengajak umat mengikuti prinsip-prinsip ajaran
yang benar dengan cara hikmah.
Kata hikmah di dalam Al-Qur‟an disebutkan sebanyak 20 kali2 dalam 19
ayat dan 12 surat.3 Lafadz hikmah dalam Al-Qur‟an banyak ditujukan kepada
Nabi dan Rasul, yaitu hikmah yang mengandung arti al-Sunnah, pengetahuan
tentang halal dan haram dan mengenai rahasia yang tidak diketahui oleh orang
awam. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul, maka mereka

1

Indal Abrar, “al-Jami‟ li Ahkam wa al Mubayyin Lima Tadhammanah min al-Sunnah wa
Ayil Furqon, karya Al-Qurtubi” dalam Muhammad Yusuf, Studi Kitab-kitab Tafsir, (Yokyakarta:
Teras, 2004), 63
2
Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras li Alfaz al-Qur‟an al-Karim,
(Beirut: Darl al-Fikr, 1981), 213-214
3
QS. Al-Baqarah: 129, 151, 231, 269. QS. Ali-Imran: 48, 79, 81, 164. QS. An-Nisa‟: 54,
113. QS. Al-Maidah: 110. QS. An-Nahl: 125. QS. Al-Isra‟: 39. QS. Luqman: 12. QS. Al-Ahzab:
34. QS. Sad: 20. QS. Az-Zukhruf: 63. QS. Al-Qamar: 5. QS. Al-Jumu‟ah: 2.

diberikan tugas oleh Allah untuk menyeru dan mengajak manusia kepada jalanNya.4
Jika melihat pada kondisi obyektif kata atau teks (lafadz) hikmah yang tidak
hanya muncul satu atau dua kali dalam Al-Qur‟an dan terkadang kemunculannya
bergandengan dengan kata al-Kitab, al-Mulk, dan al-Ayat maka tentu saja akan
menjadi faktor internal yang berpotensi untuk melahirkan produk penafsiran
yang berbeda. Adapun faktor eksternalnya adalah kondisi obyektif penafsiran.
Artinya paradigma dan perspektif yang berbeda antara ulama yang satu dengan
ulama lainnya dalam menafsirkan kata al-Hikmah, termasuk di dalamnya kondisi
sosio-kultural yang melingkup atau meminjam istilah Amina Wadud yang disebut
dengan prior text,5 juga akan menjadi pemicu keragaman penafsiran di satu pihak,
dan memperlihatkan keunikan di lain pihak.
Hikmah juga bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan ayat-ayat untuk
menunjukkan kebenaran Allah dan ke-Esaan-Nya serta mendorong manusia
seluruhnya dan mendorong observasi atau penelitian demi lebih menguatkan iman
dan kepercayaan kepada-Nya. Al-Qur‟an telah memberikan penjelasan, bahwa
segala hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Al-Qur‟an, yakni
masalah aqidah, syari‟ah dan akhlak, hikmah juga mencakup segala ilmu
pengetahuan.
Para mufassir memahami kata hikmah di dalam Al-Qur‟an dengan berbagai
makna. Di antaranya, dalam tafsir Ibnu Katsir hikmah adalah pemahaman dalam
Agama. Sedangkan menurut Bisri Mustafa dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Ibriz
Li Ma‟rifati Tafsir al-Qur‟an. Ia menafsirkan kata hikmah dengan ilmu yang
bermanfaat seperti penjelasannya ketika menafsirkan dan menjelaskan surah AlBaqarah ayat 269.
Al-Farabi seorang tokoh Filsafat Islam, mendefinisikan kata hikmah sebagai
pengetahuan tertinggi menyangkut eksistensi-eksistensi yang paling utama.6 Hal
4

Hadi Mutammam, Hikmah Dalam Al-Qur‟an, (Yokyakarta: Pustaka Madani Hikmah,
2001), 214.
5
Charlez Khuzman, Wacana Islam Liberal, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta:
Paradigma, 2001), 190-191
6
Osman Bakar, Membangun Rangka Fikir Islamisasi Ilmu, terj. Purwanto, (Bandung:
Pustaka Mizan, 1997), 91

ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Syahrastani bahwa hikmah adalah ilmu
filsafat.7 Di katakan demikian karena hikmah adalah suatu disiplin ilmu yang
berkaitan dengan perkataan, pemikiran dan perbuatan (action). Orang yang
pertama kali memakai istilah filsafat yang diambil dari kata hikmah adalah
Phytagoras Filosof Yunani yang hidup pada abad keenam sebelum Nabi Isa.
Selain Al-Farabi dan Al-Syahrastani, Ibnu Rusyd juga memahami hikmah
sebagai ilmu filsafat ini bisa dibuktikan dari bagaimana Ibnu Rusyd seringkali
memakai kata hikmah bahwa sesungguhnya antara syari‟ah dan filsafat tidaklah
bertentangan bahkan kata Ibnu Rusyd, filsafat adalah saudara perempuannya
syari‟ah. Lebih simpelnya, ini tampak jelas dari judul yang dipakai oleh Ibnu
Rusyd dalam mengaitkan antara syari‟ah dan filsafat yaitu, Fasl al-Maqal wa
Taqriru ma Baina al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal.8
Selain ilmu filsafat, hikmah juga dianggap ilmu tasawuf. Sebab kata tersebut
adalah term yang digunakan oleh para sufi untuk mengakpresikan pengetahuan
mereka tentang sebuah hakikat, rahasia-rahasia dan hukum kualitas di mana
mereka berada dan melihat. Istilah inilah yang sering kali kita dengar dikalangan
para sufi bahwa mereka memiliki hikmah atau pengetahuan lebih untuk berada
dekat dengan Allah.
Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab ketika Ia menafsirkan
Surah Al-Baqarah ayat 269 beliau memiliki pandangan yang sedikit berbeda
dengan para tokoh mufassir dan tokoh-tokoh teologis di atas.
َََ ََََََََ ََ َ
َََََََ

“(Dia) menganugerahkan al-Hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki.
Barang siapa yang dianugerahi al-Hikmah, maka ia benar-benar telah

7

Ahmad al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal, Juz II (Mesir: Mustafa Al-Babi, 1976), 58-

59
8

Ibnu Rusyd, Fasl al-Maqal wa Taqriru ma Baina al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal.
(Beirut: Darl al-Masyriq, 1986), 58

diberikan anugerah yang banyak. Dan hanya Ulu al-Albab yang dapat
mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqarah.2.269)9
Hikmah adalah sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik dan
menghindarkan dari yang buruk. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan
pengetahuan dan kemampuan menerapkannya. Dari sini hikmah dipahami dalam
arti pengetahuan tentang baik dan buruk. Ayat sebelum ini menjelaskan dua jalan,
yakni jalan Allah dan jalan setan. Siapa saja yang dianugerahi pengetahuan
tentang kedua jalan itu, ia mampu memilih yang terbaik dan melaksanakannya
serta mampu pula menghindari dari yang buruk, maka ia telah dianugerahi
hikmah. Tentu saja siapa saja yang dianugerahi al-Hikmah itu, maka ia benarbenar telah diberi anugerah yang banyak.10
Selain dari makna di atas, makna asal dari hikmah adalah sesuatu yang dapat
menjauhkan diri dari kebodohan. Ilmu juga disebut dengan hikmah, karena ilmu
telah menjauhkan seseorang dari kebodohan dan dengan ilmu itu juga seseorang
dapat mengetahui cara menjauhkan diri dari kebodohan, yakni semua perbuatan
yang buruk. Al-Qur‟an, pemikiran, dan pemahaman juga sering disebut dengan
hikmah karena dapat menjauhkan diri seseorang dari kebodohan.11
Dari ilustrasi penafsiran di atas, tampaknya kata hikmah ditafsirkan secara
parsialistik. Artinya, penafsiran kata tersebut hanya dibatasi pada kecenderungan
dan disiplin keilmuan tertentu, oleh karena itu istilah tersebut bersumber dari AlQur‟an, maka makna yang tepat dan profesional, tentu harus dicari dan
dikembalikan ke Al-Qur‟an itu sendiri. Untuk mencari apa yang dimaksud penulis
berusaha mengkaji makna kata hikmah dalam tafsir Al-Misbah.
Adapun alasan yang mendasari penulis memilih tafsir Al-Misbah adalah,
disamping dalam tafsir tersebut terdapat porsi terbanyak pada persoalan
pemahaman dan pemikiran teologis seorang Muhammad Quraish Shihab di
dalamnya juga memuat berbagai aspek keilmuan dan pengetahuan-pengetahuan
yang dapat mengantarkan pembaca kepada pemahaman yang baru dan signifikan.
9

Tim Penterjemah dan Penafsir, Al-Qur‟an, Al-Quran dan Tafsirnya, juz I (Jakarta: Lentera
Abadi, 2010), 405
10
Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, Juz I. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581
11
Hikmatun Malikah, Hikmah Menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami‟ Li Ahkam
Qur‟an. Skripsi (Yokyakarta: Program Starata Satu UIN Sunan Kalijaga, 2011), 3

B.

Permasalahan.
Pokok masalah yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini adalah

bagaimana Penafsiran kata hikmah di dalam Al-Qur’an Menurut Muhammad
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah? pokok permasalahan ini lebih jauh
dapat penulis rumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:
1. Bagaimana dinamika Mufassir dan kitab tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana Penafsiran para Mufassir terhadap kata hikmah dalam AlQur‟an?
3. Bagaimana Penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap kata hikmah di
dalam Al-Qur‟an?
C.

Batasan Masalah
Penelitian ini hanya berbicara tentang penafsiran kata hikmah di dalam tafsir

al-Misbah selain itu penelitian ini hanya berbicara tentang keunikan pemikiran
dan pemahaman seorang Muhammad Quraish Shihab di dalam menjelaskan ayatayat yang terdapat kata-kata hikmah di dalamnya. Adapun literatur-literatur dan
data-data pendukung lainnya, hanyalah sebagai penguat penafsiran ini. hikmah
dalam penelitian ini penulis batasi dalam konteks ayat-ayat yang terdapat katakata hikmah saja.
D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat

sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang

masalah diatas, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui dinamika Mufassir dan kitab tafsir Al-Misabah.
b. Mengetahui penafsiran para Mufassir terhadap kata Hikmah.
c. Menegetahui penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap kata Hikmah
di dalam Al- Qur‟an.
2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini lebih jauh di harapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat
teoritis dan juga praktis, yaitu:

a. Memberikan kontribusi pemikiran agar tidak salah dalam memahami isi
suatu kandungan ayat.
b. Memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dalam memperkaya
khazanah Al-Qur‟an dan keilmuan Islam serta diharapkan dapat menjadi
salah satu bahan masukan dalam bidang akademis, khususnya Ilmu AlQur‟an dan Tafsir.
c. Diharapkan pula dapat menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap UIN
STS Jambi yang tengah mengembangkan Paradigma keilmuan yang
berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.
E.

Tinjauan Pustaka
Kajian kepustakaan pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan

gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan di ajukan dengan
penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak
terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazzir. Atau melarikan karya orang
lain yang disebut dengan plagiat.
Dalam hal ini, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian secara cermat dan
menyeluruh tentang penafsiran kata-kata hikmah dalam khazanah penafsiran,
masih sedikit ditemukan. Di antara buku membahas tentang masalah ini adalah
buku yang berjudul, “Hikmah dalam Al-Quran”12 buku ini berisikan tentang
hikmah-hikmah di dalam Al-Qur‟an atau hikmah dari sebuah kisah, mukjizat dan
cerita-cerita di dalam Al-Qur‟an, namun buku ini juga menyinggung tentang
pengertian dan penjelasan dari hikmah.
Adapun skripsi yang ditulis oleh Fathurrasyid13, mahasiswa Tafsir Hadis
Fakultas Ushuluddin Universiitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul,
“Penafsiran Al-Baidawi tentang kata hikmah dalam Tafsir Anwar Al-Tanzil Wa
Asrar Al-Ta‟wil” skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Al-Baidawi dalam
menafsirkan kata-kata hikmah di dalam Al-Qur‟an, di samping itu juga skripsi

12

Hadi Mutammam, Hikmah Dalam Al-Qur‟an, (Yokyakarta: Pustaka Madani Hikmah,
2001), 214
13
Fathurrasyid, Penafsiran Al-Baidawi Tentang Kata Hikmah dalam Tafsir Anwar AlTanzil, Skripsi. (Yokyakarta: Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003),

menjelaskan kata hikmah dari kajian tematik juga hanya saja menggunakan tafsir
Anwar Al-Tanzil.
Dan juga dalam karya ilmiah lainnya, skripsi yang ditulis oleh14 seorang
mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Universitan Islam Negeri Sunan
Kalijaga dengan judul “Hikmah menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami‟ Li
Ahkam” skripsi ini berisikan pandangan Al-Qurtubi dalam menafsirkan kata-kata
hikmah di dalam Al-Qur‟an penulis skripsi ini juga menggunakan kajian tematik
dalam skripsinya hanya saja ia mengungkapkan menggunakan tafsir Al-Qurtubi.
Kemudian dalam karya ilmiah lainnya, skripsi yang ditulis oleh Hairul
Umamah, mahasiwa Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul,”Penafsiran kata
Al-Hikmah di dalam Al-Quran Studi Kitab Tafsir Al-Ibriz” skripsi ini berisikan
penjelasan kata-kata hikmah di dalam Al-Qur‟an serta pemahaman penulis tafsir
Al-Ibris terhadap penafsiran kata-kata hikmah tersebut, skripsi ini juga
menggunakan metode tematik.15
Selanjutnya dalam karya ilmiah lainnya, skripsi yang ditulis oleh Imam
Purnomo, mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Penafsiran al-Hikmah menurut Jamaluddin
bin Abdurrahman bin Abi Bakar, Al-Suyuti dalam kitab Durul Mansur”, skripsi
ini menjelaskan tentang hikmah menurut Abdurrahman Abi Bakar skripsi ini juga
menggunakan kajian tematik.16
Dari beberapa kajian pustaka di atas, sudah banyak yang mengkaji tentang
penafsiran kata hikmah di dalam Al-Qur‟an namun belum terlihat adanya, karyakarya yang sama dengan yang akan penulis teliti yakni, penafsiran kata hikmah di
dalam Al-Qur‟an menurut Muhammad Quraish Shihab. Penelitian sebelumnya,
seperti skripsi yang ditulis oleh beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak
menggunakan penafsiran Mufassir klasik untuk mengungkapkan makna-makna
14
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yang terkandung di dalam kata hikmah, sedangkan penelitian penulis
mengungkapkan makna hikmah dengan metode tematik menurut Muhamamad
Quraish Shihab.
Adapun alasan yang mendasari penulis memilih tafsir Al-Misbah adalah,
disamping dalam tafsir tersebut terdapat porsi terbanyak berkutat pada persoalan
pemahaman dan pemikiran teologis seorang Muhammad Quraish Shihab, di
dalamnya juga memuat berbagai aspek keilmuan dan pengetahuan-pengetahuan
yang dapat mengantarkan pembaca kepada pemahaman yang baru dan signifikan.
F.

Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) dalam

tehnis deskriptif kualitatif eksploratif. Tujuannya adalah mencari ide-ide baru
dalam kerangka menemukan teori baru. Sesuai dengan sifat datanya, maka
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tematik, yaitu mencoba
mendeskripsikan tema hikmah dalam tafsir tersebut, lalu dianalisis secara kritis,
serta mencari kelebihan dan kekurangan tafsir tersebut.
2. Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka17 karena itu sumber data dalam
penelitian ini adalah data-data literatur dokumentasi, atau berbagai sumber tulis
lainnya seperti buku ilmiah, majalah ilmiah, ataupun berbagai artikel.
Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis
klarifikasikan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data primer merupakan data literatur yang secara lansung memiliki
keterkaitan dan hubungan dengan topik bahasan penelitian, berupa
sumber-sumber yang lansung di tulis oleh Muhammad Quraish Shihab
yaitu, “Tafsir Al-Misbah”.
b. Data sekunder merupakan karya yang memiliki keterkaitan dan hubungan
dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, karya tersebut pada umumnya
merupakan karya-karya yang berbicara tentang problematika atau
17
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pembahasan yang penulis teliti yakni tentang tentang penafsiran kata
hikmah di dalam Al-Qur‟an. Salah satu buku yang membahas tentang
hikmah adalah buku yang ditulis oleh Hadi Mutammam “Mengungkapkan
Makna Hikmah dalam Al-Qur‟an”.
Di atas kedua sumber data tersebut, penulis juga menyandarkan data alQur‟an dalam membangun penelitian ini, sehingga hasilnya diharapkan relatif dan
dapat diterima oleh kalangan akademik dan kalangan umum, khususnya di
lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam

mengumpulkan

data

yang

diperlukan,

penulis

melakukan

penelusuran kepustakaaan dengan mengkaji dan menela‟ah referensi yang
bersumber dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan
yang sedang penulis teliti.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data pokok
persoalan yang sedang diteliti, selanjutnya data yang terkumpul tersebut dianalisis
sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan yang menjadi objek penelitian.
4. Metode Analisis Data
Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan melakukan analisis data
yang didapatkan, dengan metode Maudhu’i (tematik). Maudhui secara harfiyah
berarti tematik, secara istilah, berarti suatu metode atau tehnik menafsirkan AlQuran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang mempunyai maksud
yang sama atau membicarakan suatu topik dan masalah yang sama.18
Penafsiran dengan metode maudhu‟i dapat dikategorikan kepada tiga
bentuk; pertama, menetapkan suatu tema yang sedang dikaji atau diteliti, kedua
mengumpulkan seluruh ayat-ayat lalu dijelaskan serta mencamtumkan asbab annuzul, ketiga menjelaskan atau menafsirkan isi tafsir dengan tafsir lainnya
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mengenai sejumlah ayat yang telah ditetapkan yang memiliki keterkaitan dengan
tema yang sedang dibahas atau diteliti.
Setiap metode ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan
prinsip-prinsip yang akan dikerjakan, begitu juga metode tafsir, khususnya
metode tafsir maudhu‟i. Adapun langkah-langkah metode ini dalam sebuah
penelitian adalah:
a. Memilih atau menetapkan masalah yang akan di kaji secara tematik
(maudhu‟i)
b. Mengumpulkan atau melacak semua ayat yang membahas tema yang sedang
dikaji baik Makkiyah atau Madanniyah.
c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa
turunnya, yang disertai dengan latar belakang turunnya ayat tersebut (Asbab
An-Nuzul).
d. Menyusun tema bahasan yang sesuai dan sistematis secara utuh.
e. Melengkapi pembahasan menggunakan hadis, bila dipandang perlu
sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas.19
Pada akhirnya setelah penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan
data di atas lalu penulis analisis dengan kritis dan penulis rampungkan dalam
penelitian yang berbicara tentang penafsiran kata hikmah dalam Al-Qur‟an suatu
kajian tematik di dalam tafsir al-Misbah. Di analisis melalui segi Kualitatif, data
ini dianalisis dengan menggunkan teknik20
G.

Sistematika Penulisan.
Untuk mengsistematisi penulisan dan menjawab pertanyaan dalam

penelitian, maka penelitian ini telah penulis bagikan dalam beberapa bab.
Bab I membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, batasan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian,
serta sistematika penulisan.
Bab II membahas tentang profil tafsir al-Misbah dan kitab tafsir, yang
memuat biografi penulis tafsir al-Misbah,aktivitas keilmuan, politik perjuangan,
19
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pemikiran dan karya, latar belakang penulisan tafsir al-Misbah, metode dan corak,
sistematika penulisan, karakteristik penulisan.
Bab III membahas tentang kata hikmah di dalam Al-Qur‟an, yang meliputi
ayat yang terdapat kata hikmah, Asbab an-Nuzul ayat, Munasabah ayat,penjelasan
Mufassir lain/tafsir lain.
Bab IV membahas tentang penafsiran Muhammad

Quraish Shihab

mengenai kata hikmah di dalam Al-Qur‟an, yang meliputi penjelasan Muhammad
Quraish Shihab serta kelebihan dan kekurangan isi penafsiran Quraish Shihab,
serta analisa penulis terhadap penafsiran
Muhammad Quraish Shihab.21
Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, yang menjadi
jawaban dari rumusan masalah sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran
konstruktif bagi penelitian lebih lanjut.
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BAB II
BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIR

A. Biografi Mufassir
1. Potret Kehidupan dan Perjalanan Intelektual
Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.22 beliau berasal dari keluarga yang
sederhana dan dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang taat, karena sejak kecil
Muhammad

Quraish Shihab dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944 di

Muhammad Quraish Shihab telah dididik oleh ayahnya agar mencintai Al-Qur‟an.
Ketika beliau berumur enam tahun, ayahnya mewajibkan beliau mengikuti
pengajian Al-Qur‟an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya adalah Habib
Abdurrahman Shihab (1905-1986) yang merupakan ulama Tafsir, juga pernah
menjadi Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin ujung Pandang, dan
ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Ujung
Pandang.
Ayahnya banyak memberikan dorongan serta ajaran-ajaran mengenai ilmu
agama. Namun demikian, peran seorang ibu juga tidak kalah penting dalam
memberikan dorongan kepada nya. Dorongan seorang ibu inilah yang menjadi
motivasi ketekunan dalam menuntut dan mencari ilmu agama sampai membentuk
kepribadiannya pendidikan kuat terhadap basis keislaman.23
Setelah menempuh perjalanan pendidikan dasar di kampung halamannya,
Muhammad Quraish Shihab kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di
pondok pesantren Dar al-Hadist al- Fiqhiyyah di malang. Kemudian pada tahun
1958 beliau berangkat ke Kairo mesir untuk meneruskan pendidikannya di alAzhar dan diterima di kelas II Tsanawiah dan menyelesaikan pendidikannya
hingga meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits
pada tahun 1967.24 Kemudian melanjutkan pendidikan pada Fakultas yang sama,
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dan pada tahun 1969, beliau berhasil meraih gelar Megister nya dengan tesis yang
berjudul al-Ijaz al- Tasyri‟iy li al-Qur‟an.
Disela-sela kesibukannya setelah pulang dari Al-Azhar, Muhammad
Quraish Shihab mendapat kepercayaan menjadi pensyarah di Institut Agama
Islam Negeri Alauddin, diusianya 25 tahun. Beliau juga diangkat sebagai Wakil
Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Negeri
Alauddin pada tahun 1973-1980, selain itu di tugaskan juga pada jabatan-jabatan
lain, di antaranya menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopicartis
Wilayah VII Indonesia bagian Timur), di samping itu, beliau juga ditugaskan
sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam Pembinaan
Mental (BINTAL).
Muhammad Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di
Universitas al-Azhar pada tahun 1980, meskipun selepas meraih gelar
MA,(Magister Agama) beliau sempat pulang ke Indonesia terlebih dahulu , dan
pada tahun 1982 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan menulis disertasi
yang berjudul Nazm al-Durar li al-Baqa‟I Tahqiq wa Dirasah, dengan nilai
Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma‟a
Martabat al-Syaraf al-Ula) .
Beliau meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur‟an dengan yudisium
summa cumlaude disertai penghargaan tingkat pertama pada tahun 1982 di
Universitas Al-Azhar. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama
dari Asia Tenggara pendidikan meraih gelar tersebut.25
Selama berada di Mesir. Muhammad Quraish Shihab banyak

belajar

dengan ulama-ulama besar, diantaranya: Syeikh Abdull Halim Mahmud
pengarang buku “ al- Tafsir al-Falsafi fi al-Islam” dan Al-Islam wa al- Aql”,”
Biografi Ulama Tasauf”, beliau juga lulusan Universiti Al-Azhar. Abdul Halim
Mahmud juga merupakan pensyarah Muhammad Quraish Shihab sewaktu di AlAzhar.
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Dilihat dari paparan di atas, Muhammad Quraish Shihab telah menjalani
perkembangan intlektual di bawah asuhan dan bimbingan Universitas Al-Azhar
hampir dapat dipastikan bahwa tradisi keilmuan dalam studi Islam di lingkungan
Universitas Al-Azhar itu mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu terhadap
kecendrungan intlektual dan corak pemikiran Muhammad Quraish Shihab.26
2. Aktivitas Keilmuan Muhammad Quraish Shihab
Kehadiran Muhammad Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan
suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan
adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat, di
samping mengajar, beliau dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di
antaranya adalah sebagai ketua majelis ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1984,
anggota Lajnah pentashih Al-Qur‟an Departemen Agama sejak 1989. beliau juga
terlibat dalam berbagai organisasi profesional, antara lain asisten ketua umum
ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia, ketika organisasi ini didirikan
selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus penghimpunan ilmu-ilmu Syari‟ah
dan pengurus konsorsium ilmu-ilmu Departemen Agama pendidikan dan
kebudayaan. Aktivitas lainnya yang beliau lakukan adalah sebagai dewan redaksi
studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Ulumul Qur‟an, Mimbar
Ulama, dan Refleksi Journal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan berada
di Jakarta.
Muhammad Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Qur‟an
di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesanpesan Al-Qur‟an dalam konteks masa kini dan masa modern membuat beliau
lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Al-Qur‟an lainnya. Dalam hal
penafsiran, beliau cenderung menekankan pentingnya pengguanaan metode tafsir
maudhu‟i (tematik) yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat AlQur‟an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama,
kemudian menjelasksan pengertian yang menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan
selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi
26
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pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapatpendapat Al-Qur‟an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat
dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur‟an sejalan dengan perkembangan iptek dan
kemajuan peradaban masyarakat.27
3.Politik dan Perjuangan Muhammad Quraish Shihab
Setelah berhasil meraih gelar doktor beliau kembali ke Indonesia pada
Tahun 1984, kemudian ditugaskan di Fakultas ushuluddin dan Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (sekarang Universitas Islam Negeri)
Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada tahun 1985, Muhammad Quraish Shihab
dipercaya menjadi Rektor Institut Agama Islam Negeri (sekrang Universitas Islam
Negeri) Syarif Hidayatullah.
Muhammad Quraish Shihab juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) pusat pada tahun 1984, kemudian Anggota Lajnah
Pentashih Al-Qur‟an Depertemen Agama pada tahun 1989. Pada akhir
pemerintahan orde baru, tepatnya pada tahun 1998 beliau dipercaya menjadi
Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada tahun 1999 beliau
mendapat amanah menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir.
Ditengah-tengah

kesibukannya

sebagai

konsekuensi

jabatan

yang

dijalaninya, Muhammad Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis
di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan
dengan persoalan Agama, seperti di Harian Pelita beliau mengasuh rubrik “Tafsir
Amanah“ dan menjadi anggota dewan Redaksi majalah Ulumul Qur‟an dan
mimbar ulama.28
4. Pemikiran dan hasil karya-karya Muhammad Quraish Shihab di
Bidang Tafsir
a. Muhammad Quraish Shihab telah banyak menghasilkan berbagai karya
yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karya
pendidikan berkenaan dengan studi Al-Qur‟an adalah:
27
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1. Tafsir Maudhu‟i(tematik)
Tafsir Al-Qur‟an yang di susun berdasarkan tema-tema tertentu:
Berikut karya-karya Muhammad Quraish Shihab yang merupakan tafsir
tematik atau menggunakan pendekatan tafsir tematik:
a. wawasan Al-Qur‟an (mizan, 1996)
b. secerah cahaya ilahi (mizan, 2000)
c. menyikap tabir ilahi: al-Asma‟ al-Husna dalam perspektif AlQur‟an (Lentera Hati, 1998)
d. yang tersembunyi: jin, Malaikat, Iblis, setan (Lentera Hati, 1999)
e. Jilbab: pakaian wanita muslimah, pandangan Ulama masa Lalu
dan Cendikiawan kontemporer (Lentera Hati,2004)
f.

Perempuan [ dari cinta sampai seks, dari Nikah Mut‟ah sampai
Nikah Sunnah, dari [ bias lama sampai bias baru] (Lentera
Hati,2004)

g. Pengantin Al-Qur‟an (Lentera Hati, 2007)
2. Tafsit Tahlili
Tafsir Al-Qur‟an yang disusun berdasarkan uruutan ayat ataupun
surah dalam mushaf Al-Qur‟an dan mencakup berbagai masalah
yang berkenaan dengan karya Muhammad Quraish Shihab yang
termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
a. Mahkota tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah (Untagma,
1998)
b. Tafsir Al-Qur‟an Al-Karim: Tafsir atas surah-surah pendek
berdasrkan urutan turunnya Wahyu (pustaka Hidayah, 1997)
c. Tafsir Al-Misbah (Lentera Hati, 2000)
d. Perjalanan menuju keabadian: kematian, Surga, dan Ayat-Ayat
Tahlil (Lentera Hati, 2001)
e. Menjemput maut: bekal perjalanan menuju Allah Swt. (Lentera
Hati, 2002)

3. Tafsir Ijmali(Global)
Sebuah penafsiran terhadap Ayat-ayat Al-Qur‟an dengan cara
mengemukakan makna ayat secara garis besar, dengan mengikuti
urutan surah-surah dalam Al-Qur‟an sebagaimana metode Tahlili.
Karya Muhammad Quraish

Shihab

yang menjelaskan intisari

kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an ini yaitu:
Al-Lubab:Makna,Tujuan, dan pelajaran dari Surah-surah Al-Qur‟an
(Lentera Hati).
b. Maqalat Tafsirriyah (Artike –lartikel Tafsir)
1. Membumikan Al-Qur‟an (Mizan,1992)
2. Lentera Hati, 1994)
3. Menabur pesan Ilahi: Al-Qur‟an dan dinamika kehidupan Masyarakat
(Lentera Hari, 2006)
4. Membumikan Al-Qur‟an Jilid 2 (Lentera Hati, 2011)
c. Ulumul Qur’an dan Metodelogi Tafsir
1. Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelelmahannya (IAIN Alauddin,
1984)
2. Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Karya Muhammad Abduh DAN M.
Rasyid Ridha (diterbitkan kembali oleh pustaka Hidayah Bandung, 1994)
3. Rasionalitas Al-Qur‟an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar (diterbitkan
kembali oleh Lentera Hati, 2005)
4. Filsafat Hukum Islam (Daapartermen Agama, 1987)
5. Mukjizat Al-Qur‟an (Mizan, 1996)
6. Kaidah Tafsir (Lentera Hati, 2013)
d. Tsaqafah Islamiyah (Wawasan Keislaman)
1.

Haji bersama Muhammad Quraish Shihab (MIzan, 1998)

2.

Dia dimana-mana ( Lentera Hati, 2004)

3.

Wawasan Al-Qur‟an tentang Zikir dan Doa (Lentera Hati, 2006)

4.

Logika Agama: kedudukan Wahyu dan batas-batas Akal dalam

Islam (Lentera Hati, 2005)

5.

Sunnah- Syiyah Bergandengan Tangan kajian atas konsep ajaran

dan pemikiran (Lentera Hati, 2007)
6.

Yang ringan jenaka ( Lentera Hati, 2007)

7.

Yang sarat dan yang bijak ( Lentera Hati, 2007)

8.

Muhammad Qurasih Shihab 1001 soal keislaman yang patut anda

ketahui ( Lentera Hati, 2008)
9.

Ayat-ayat fitna : sekelumit keadaban Islam di tengah Purbangsa

(Lentera Hati, 2008)
10. Berbisnis dengan Allah ( Lenetera Hati, 2008)
11. Doa harian bersama Muhammad Quraish Shihab ( Lentera Hati,
2009)
12. Muhammad Quraish Shihab Menjawab 1001 soal perempuan yang
patut Anda ketahui ( Lentera Hati, 2010)
13. Memebaca sirah Nabi Muhammad Saw. Dalam sorotan Al-Qur‟an
dan Hadist-Hadist Shahih (Lentera Hati, 2011)
14. Doa Asmaul Husna : doa yang di sukai Allah (Lentera Hati, 2011)
15. Haji dan Umrah bersam Muhammad Qurasih Shihab ( LENTERA
Hati, 2012)
16. Kematian adalah nikmat ( Lentera Hati, 2013)
B.

Kitab Tafsir Al-Misbah
1. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah.
Tafsir Al-Misbah ini merupakan Mahakaryanya yang sangat spektakuler

dikalangan mufassir.29 Melalui Tafsir inilah nama Muhammad Quraish Shihab
melambung sebagai salah satu mufassir Indonesia yang mampu menulis Tafsir AlQur‟an 30 juz dari volume 15 jilid/ volume. Ia menafsirkan Al-Qur‟an secara
tuntut sessuai dengn tertib susunan ayat dan surah.
Sebelum menafsirkan surah Muhammad Quraish Shihab terlebih dahulu
memberi pengantar. Isinya antara lain, nama surah dan nama lain surah tersebut,
jumlah ayat( terkadang disertai penjelasan tentang perbedaan perhitungan) tempat
29
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turun surah ( makkiyah dan madaniyyah) disertai pengecualian ayat-ayat yang
tidak termasuk kategori, nomor surah berdasrkan urutan mushaf dan urutan turun,
tema pokok, keterkaitan (munasabah) anatara surah sebelum dan sesudahnya, dan
sebab turun ayat (asbabun nuzul)
Adapun yang melatar belakangi penulisan Tafsir Al-Misbah ini adalah
didorong semangat untuk menghadirkan karya Tafsir Al-Qur‟an kepada
masyarakat, karena menurut Muhammad Quraish Shihab dewasa ini, masyarakat
Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan Al-Qur‟an, seakan-akan Al-Qur‟an
diturunkan hanya untuk dibaca, tidak untuk dipahami.
Tuntunan normatif

untuk memikirkan dan memahami Al-Qur‟an serta

kenyataan obyektif akan berbagai kendala baik bahasa, maupun sumber rujukan,
hal inilah yang mendorong serta memotivasi Muhammad Quraish Shihab untuk
menghadirkan sebuah karya Tafsir

Al-Qur‟an yang mampu menghidangkan

dengan baik pesan-pesan Allah dalam Al-Qur‟an.
2. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Misbah
Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab berjumlah
15 volume yang mencakup keseluruhan isi Al-Qur‟an sebanyak 30 juz. Kitab ini
pertama kali diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada tahun 2000.
Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 2004. Dari kelima
belas volume kitab masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbedabeda, dan jumlah surah yang dikandung pun juga berbeda. Agar lebih jelas berikut
ditampilkan tabel yang berisi nama-nama surah pada masing-masing volume serta
jumlahnya. Muhammad Quraish Shihab dalam menyampaikan uraian tafsirnya
menggunakan tertib mushafi. Maksudnya, di dalam menafsirkan Al-Qur‟an
beliau mengikuti urutan-urutan sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam mushaf,
ayat demi ayat, surah demi surah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri
dengan surah An-Nash. Di awal setiap surah, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya,
Muhammad Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang
berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surah yang akan ditafsirkan. Cara
ini beliau lakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surah
tersebu, memuat penjelasan-penjelasan antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan jumlah ayat pada surah tersebut dan tempat turunya, apakah
ia termasuk surah Makiyah atau Madaniyah.
b. Penjelasan yang berhubungan dengan penamaan surah, nama lain dari
surah tersebut jika ada, serta alasan mengapa diberi nama demikian, juga
keterangan ayat yang dipakai untuk memberi nama surah itu, jika nama
surahnya diambil dari salah satu ayat dalam surah itu.
c. Penjelasan tentang tema sentral atau tujuan surah.
d. Keserasian atau munasabah antara surah sebelum dan sesudahnya.
e. Keterangan nama urut surah berdasarkan urutan mushaf dan turunya,
disertai nama-nama surah yang turun sebelum ataupun sesudahnya serta
munasabah antar surah-surah itu.
f. Keterangan tentang

Asbabun Nuzul surah, jika surah itu memiliki

Asbabun Nuzul.
Kegunaan dari penjelasan yang diberikan Muhammad Quraish Shihab pada
setiap surah ialah memberikan kemudahan bagi para pembacanya untuk
memahami tema pokok surah dan poin-poin penting yang terkandung dalam surah
tersebut, sebelum pembaca meneliti lebih lanjut dengan membaca urutan
tafsirnya.30
4. Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah
Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecendrungan seorang
penafsir ( mufassir) dalam memahami Al-Qur‟an. Biasanya, seorang
penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan AlQur‟an. Corak penafsirannya biasanya sesuai dengan latar belakang
pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Menurut
Muhammad Quraish Shihab, corak-corak penafsiran yang dikenal selama
ini anatara lain adalah:
1. Corak sastra bahasa
Yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk Islam serta akibat
kelemahan-kelemahan orang-orang Arab sendiri dibidang sastra,
30
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sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka
tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur‟an di
bidang ini;
2. Corak filsafat dan teologi
Yang

muncul

akibat

penerjemahan

kitab-kitab

filsafat

yang

mempengaruhi sebagian pihak, serta masuknya penganut-penganut
agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka masih
meyakini agama dan kepercayaan lama mereka;
3. Corak penafsiran ilmiah
Yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir
untuk memahami ayat-ayat Al-Qur‟an sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan modern;
4.

Corak fiqih atau Hukum
Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu
fiqih dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih dalam Islam. Setiap
kelompok berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan
penafsiran- penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.

5. Corak tasawuf
Corak ini timbul akibat munculnya gerakan-gerakan sufisme dan
sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau
sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan;
6. Corak sosial kemasyarakatan
Corak ini bermula dari ulama tafsir mesir modern Muhammad Abduh
(1843-1905) yang coba menjelaskan petunujk-petunjuk ayat-ayat AlQur‟an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam corak ini penafsir berusaha menanggulangi penyakit-penyakit
atau masalah-masalah mereka berdasrkan petunjuk Al-Qur‟an dengan
bahasa yang mudah dimengerti.
4. Karakteristik Tafsir Al-Misbah
Sebelum menulis karya tafsir ini, Muhammad Quraish Shihab sudah banyak
menulis tafsir Al-Qur‟an, namun kebanyakan merupakan tafsir tematis. Di-

antaranya adalah membumikan Al-Qur‟an, lentera hati, dan wawasan Al-Quran.
Muhammad Quraish Shihab juga pernah menyusun metode tahlili dengan metode
nuzuli yang membahas ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai dengan urutan masa turunnya
surah-surah Al-Qur‟an al-Karim. Namun Muhammad Quraish Shihab kemudian
melihat bahwa karyanya tersebut kurang menarik minat masyarakat, karena
pembahasannya banyak bertele-tele dalam persoalan kosa kata dan kaidah yang
disajikan. Oleh karena itu beliau tidak melanjutkan. Kemudian beliau menulis
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang beliau beri nama buku
Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian Al-Qur‟an. Dari pemberian judul
tafsirnya ini dapat ditekankan perhatiannya yang ingin ditekankan oleh
Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya ini.31
Sesuai dengan perhatian Muhammad Qurasih Shihab terhadap tafsir tematis,
maka tafsir al-Misbah ini pun disusun dengan tetap berusaha menyajikan setiap
bahasan surah pada apa yang disebut dengan tujuan surah atau dengan tema surah.
Hal ini dapat disaksikan misalnya ketika mencoba menafsirkan surah al-Baqarah,
Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa tema surah ini adalah ayat yang
membicarakan tentang kisah al-Baqarah yaitu kisah Bani Israil dengan seekor
Sapi. Melalui kisah al-Baqarah ditemukan bukti kebenaran petunjuk Allah,
meskipun pada mulanya tidak bisa dimengerti. Kisah ini juga membuktikan
kekuasaan Allah. Karena itulah sebenarnya surah Al-Baqarah kitab suci AlQur‟an sebagai petunjuk untuk diikuti.
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BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG KATA HIKMAH
A.

Pengertian kata hikmah
Dalam bahasa Indonesia kata hikmah diartikan sebagai kebijaksanaan dan

kesaktian32 sehingga orang yang memiliki hikmah adalah orang yang memiliki
kebijaksanaan atau kesaktian. Sedangkan kata-kata hikmah adalah kata-kata yang
mengandung kebijaksanaan dan kesaktian.
Di dalam kitab-kitab tafsir, kata-kata hikmah terkadang didefinisikan
dengan makna Al-Qur‟an, terkadang dengan makna As-Sunnah atau kenabian.
Karena itulah diriwayatkan dalam beberapa hadis tentang doa Rasulullah kepada
Abdullah bin Anas yang berbunyi, “Semoga Allah mengajarkan hikmah
kepadanya dan paham dalam Agama. Maksudnya adalah paham terhadap AlQur‟an dan As-Sunnah serta mengamalkan keduanya, seperti yang ditegaskan
oleh mayoritas Tabi‟in dan di kuatkan oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah dengan
ucapannya, Adapun hikmah dalam Al-Qur‟an, maka maksudnya adalah mengenai
kebenaran dan mengamalkannya.33
Al-Alusi mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan
hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau pemahaman terhadap
Agama, baik yang bersumber dari Al-Qur‟an maupun dari hadis, lebih lanjut ia
mengemukan hikmah itu terbagi menjadi dua, ada yang berbentuk teoritis dan dan
ada yang berbentuk praktis34 sedangkan Ibnu Asyur bahwa yang disebut dengan
hikmah adalah penyempurnaan ilmu pengetahuan dan pengamalan sesuai dengan
kapasitas ilmu yang dimiliki. Begitu juga dengan Ibnu Rajab memberikan
komentar tentang makna hikmah yang mencakup semua makna. Ia mengatakan,
yang dimaksud dengan hikmah adalah segala yang menghalangi dari kebodohan
dan mencegah dari yang kejelekan.
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Kata hikmah berasal dari kata “hakama” kata yang menggunakan huruf ha,
kaf dan mim. Yang oleh Ibnu Faris diartikan sebagai al-mani‟ yang menghalangi,
seperti hakam yang menghalangi terjadinya penganiyaan, kendali bagi hewan
disebut dengan hakama yang berarti menghalangi hewan tersebut untuk mengarah
kepada yang tidak diinginkan atau liar.35
Menurut Muhammad Quraish Shihab hikmah juga terambil dari kata
“hakama” yang pada mulanya yang berarti menghalangi. Dari akar kata yang
sama dibentuklah kata yang bermakna kendali, yakni sesuatu yang fungsinya
mengantarkan kepada yang baik dan menghindarkan yang buruk. Untuk mencapai
maksud

tersebut

diperlukan

pengetahuan

dan

kemampuan

untuk

menerapkannya.36
Thahir Ibn Al-Asyur menggaris bawahi bahwa hikmah adalah nama
himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan
kebaikan dan kepercayaan manusia secara bersinambung. Thabathaba‟i mengutip
ar-Raghib al-Asfahani yang menyatakan secara singkat bahwa hikmah adalah
sesuatu yang mengena kebenaran berdasar ilmu dan akal.
Para mufassir memahami kata hikmah di dalam Al-Qur‟an dengan berbagai
makna. Di antaranya, dalam tafsir Ibnu Katsir hikmah adalah pemahaman dalam
Agama. Sedang menurut Bisri Mustafa dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Ibriz Li
Ma‟rifati Tafsir al-Qur‟an. Ia menafsirkan kata hikmah dengan ilmu yang
bermanfaat seperti penjelasannya ketika menafsirkan dan menjelaskan surah AlBaqarah ayat 269.
Al-Farabi seorang tokoh Filsafat Islam, mendefinisikan kata hikmah sebagai
pengetahuan tertinggi menyangkut eksistensi-eksistensi yang paling utama.37 Hal
ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Syahrastani bahwa hikmah adalah ilmu
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filsafat.38 Di katakan demikian karena hikmah adalah suatu disiplin ilmu yang
berkaitan dengan perkataan, pemikiran dan perbuatan (action). Orang yang
pertama kali memakai istilah filsafat yang diambil dari kata hikmah adalah
Phytagoras Filosof Yunani yang hidup pada abad keenam sebelum Nabi Isa.
Selain Al-Farabi dan Al-Syahrastani, Ibnu Rusyd juga memahami hikmah
sebagai ilmu filsafat ini bisa dibuktikan dari bagaimana Ibnu Rusyd seringkali
memakai kata hikmah bahwa sesungguhnya.
hanya antara syari‟ah dan filsafat tidaklah bertantangan bahkan kata Ibnu
Rusyd, filsafat adalah saudara perempuannya syari‟ah. Lebih simpelnya, ini
tampak jelas dari judul yang dipakai oleh Ibnu Rusyd dalam mengaitkan antara
syari‟ah dan filsafat yaitu, Fasl al-Maqal wa Taqriru ma Baina al-Syariah wa alHikmah min al-Ittisal.39
Dengan demikian, menurut Thabathaba‟i hikmah adalah argumen yang
menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak mengandung kelemahan dan
tidak juga kekaburan. Hikmah tidak perlu disipati dengan sesuatu karena dari
maknanya telah diketahui bahwa dia adalah sesuatu yang mengena kebenaran
berdasarkan ilmu dan akal.
Hikmah tersebut ada yang bersifat fitrah dan ada pula yang berawal dari
usaha. Dan di antara sebab-sebab untuk mendapatkan hikmah tersebut adalah
paham dalam Agama, dan menebarkan kebaikan baik kepada sesama manusia
atau makhluk Allah yang lainnya. Di antara pengertian hikmah adalah, memahami
Al-Qur‟an mengenai kebenaran dan mengamalkannya, dan meletakkan sesuatu
pada tempatnya.

38

Ahmad al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal, Juz II (Mesir: Mustafa Al-Babi, 1976), 58-

59
39

Ibnu Rusyd, Fasl al-Maqal wa Taqriru ma Baina al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal.
(Beirut: Darl al-Masyriq, 1986), 58

B.

Ayat-ayat yang terdapat kata hikmah.

1. Surah Al-Baqarah (Ayat, 129, 151, 231, 269)

ََََََََََ

َََََََ 

“(Ya Tuhan kami) utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan
mereka sendiri , yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan
mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka.
Sungguh, Engkaulah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. AlBaqarah: 2. 129).40
ََ

َ َ َ َ َ َ َ 

َََََََََََ

“(Sebagaimana) kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul
(Muhammad) dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Kami,
menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab (Al-Qur‟an) dan
hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui.
(QS. Al-Baqarah: 2. 151).41
ََ

َ َ َ َ َ َ َ 

ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
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“(Dan) apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya,
maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan
maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa yang melakukan
demikian, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu
jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada
kamu, dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, yaitu kitab
(Al-Qur‟an) dan hikmah (Sunnah) untuk memberi pelajaran kepadamu. Dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 2. 231).42
َََ ََََََََ ََ َ

َ َََََ
“(Dia) menganugrahkan al-Hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki.
Barang siapa yang dianugerahi al-Hikmah, maka ia benar-benar telah
diberikan anugrah yang banyak. Dan hanya Ulu al-Albab yang dapat
mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqarah.2.269)
2. Surah Al-Imran (Ayat, 48, 79, 81, 164)
ََََََ

“(Dan) Dia (Allah) mengajarkan kepadanya (Isa) kitab, hikmah, Taurat dan
Injil” (QS. Ali-Imran: 3. 48).43
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َََ

“(Tidak) Mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah,
serta hikmah dan Kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia. Jadilah
kamu penyembahkum, bukan penyembah Allah, tetapi (dia berkata) Jadilah
kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena
kamu mempelajarinya” (QS. Ali-Imran: 3. 79).44
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ََ

َ َ َ َ َ َ َ َ َ 

ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ

“(Dan) ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, manakala
aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepadamu seorang
Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan
bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah
berfirman! Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas
yang demikian itu? Mereka menjawab kami setuju. Allah berfirman kalau
begitu bersaksilah kamu (para Nabi) dan aku menjadi saksi bersama kamu”
(QS. Ali-Imran: 3. 81).
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َََََ

“(Sungguh) Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman
ketika Allah mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah
mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka
kitab (Al-Qur‟an) dan hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya mereka
benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (QS. Ali-Imran: 3. 164).45
3. Surah An-Nisa‟ (Ayat, 54, 113)
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 

َََََ
“(Ataukah) mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia
yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan
kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan
kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar” (QS. An-Nisa‟: 4. 54).46
45
46
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ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ ََََََََََ َََََ

“(Dan) kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu
(Muhammad), tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk
menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri, dan
tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah
menurunkan kitab (Al-Qur‟an) dan hikmah (Sunnah) kepadamu, dan telah
mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah
yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar” (QS. An-Nisa‟: 4. 113).47
4. Surah Al-Maidah (Ayat, 110)
َََ ََََََََََ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ َََََََََََ
“(ingatlah),

ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah
nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu
dengan Ruhul qudus. kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih
dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu aku mengajar
kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu
membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku,
kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang
sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah) di waktu kamu
menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang
berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu
mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan
(ingatlah) di waktu aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka
47
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membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keteranganketerangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata: "Ini
tidak lain melainkan sihir yang nyata". (QS. Al-Maidah: 5. 110).48
5.

Surah An-Nahl (Ayat, 125)
ََ

َ َ َ َ َ َ َ َ َ 

َ ََََََََ َََََََََ 

“(serulah manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk”. (QS. An-Nahl: 16. 125).49
6. Surah Al-Isra‟ (Ayat, 39)
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ َََََََ

“(Itulah) sebagian Hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. dan
janganlah kamu Mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang
menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela
lagi dijauhkan dari rahmat Allah”. (QS. Al-Isra‟: 17. 39).
7. Surah Luqman (Ayat, 12)
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ َََََََََ

“(Dan Sesungguhnya) telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu:
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji". (QS. Luqman: 31. 12).50
8. Surah Al-Ahzab (Ayat, 34)
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َََََ ََََََََ
َ َََََ

“(Dan ingatlah) apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan
hikmah (Sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi
Maha mengetahui. (QS. Al-Ahzab: 33. 34).51
9. Surah Sad (Ayat, 20)
َ َََََََََ
“(Dan Kami) kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya
hikmah[1301]dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (QS.
Sad: 38. 20).
10. Surah Az-Zukhruf (Ayat, 63)
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ ََََََََ ََ

“(Dan tatkala) Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya
aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan
kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, Maka
bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku". (QS. Az-Zukhruf: 43.
63).
11. Surah Al-Qamar (Ayat, 5)
ََ

ََََََََ َ

“(Itulah) suatu Hikmah yang sempurna Maka peringatan-peringatan itu tidak
berguna (bagi mereka)”. (QS. Al-Qamar: 54. 5)
12. Surah Al-Jumu‟ah (Ayat, 2)
ََََََََََََ

 ََََََََ
“(Dia-lah) yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As

51

Ibid, 612

Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata”. (QS. Al-Jumu‟ah: 62. 2).52
Dari beberapa potongan ayat di atas, kata hikmah yang bergandengan
dengan kata al-kitab ada sepuluh ayat, dengan al-Ayah ada satu ayat dan
selebihnya kata hikmah disebutkan dengan sendirinya.
C.

Asbabun Nuzul Ayat
Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah ayat 231, Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ada seseorang yang
menceraikan istrinya. Ketika masa iddahnya hampir habis, ia rujuk istrinya untuk
kemudian diceraikannya lagi. Dia melakukan hal itu hanya untuk menyiksa
istrinya, dan menghalanginya agar tidak menikah dengan lelaki lain. Kemudian
Allah menurunkan ayat ini.53
Ia juga meriwayatkan, bahwa As-Suddi menuturkan: Ayat ini turun pada
lelaki Anshar yang bernama Tsabit bin Yassar. Dia menceraikan istrinya. Apabila
masa iddahnya tinggal dua atau tiga hari ia merujuk istrinya, lalu menceraikannya
lagi. Ia menimpakan kemudharatan kepada istrinya. Kemudian turunlah ayat
artinya, “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk
menzalimi mereka”. (QS. Al-Baqarah: 2. 231).
Berkenaan dengan firman-Nya yang artinya, “Dan janganlah kamu jadikan
ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan”. Ibnu Abu Umar mencantumkan dalam
Musnadnya, begitu juga dengan Ibnu Murdawaih yang meriwayatkan dari Abu
Darda‟, Ia menuturkan: Ada seseorang yang mengucapkan kata perceraian kepada
istrinya, kemudian ia berkata, “Tenang. Saya Cuma bercanda”. Dan ketika
memerdekakan budak, ia berkata, “Aku sekedar bersenda gurau”. Kemudian
Allah menurunkan ayat ini. Kisah serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir
dari jalur Ubadah bin Ash Shamith, Ibnu Mardawaih dari jalur Ibnu Abbas, dan
Jarir secara mursal hasan.
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Asbabun Nuzul surah Ali-Imran ayat 79, Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: ketika para pendeta Yahudi dan
Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah saw, dan diajak masuk Islam,
Abu Rafi‟ Quraizi54 berkata: Wahai Muhammad apakah engkau berkenaan jika
kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa,
Rasulullah menjawab, “Aku berlindung dengan Allah dari hal itu.” Maka Allah
menurunkan ayat yang artinya, “Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi
kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada
manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi (dia
berkata) jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab
dan karena kamu mempelajarinya, (dan tidak mungkin pula baginya) menyuruh
kamu menjadikan para Malaikat dan para Nabi sebagai sesembahan. Apakah
(patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim. (QS. AliImran: 3. 79).55
Dalam kitab

tafsirnya, Abdurrazaq menyebutkan bahwa

al-Hasan

mengutarakan: Telah sampai kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang datang
ke hadapan Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, ucapan salam kami kepada
engkau sama dengan ucapan salam kami kepada rekan-rekan kami. Bagaiman jika
kami (memuliakan dengan) bersujud kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab,
jangan! Cukuplah kalian menghormati Nabi kalian dan ketahuilah hak
keluarganya. Karena sungguh tidak pantas seseorang bersujud kepada selain
Allah. Kemudian Allah berfirman yang artinya, Tidak mungkin bagi seseorang
yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia
berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,
tetapi (dia berkata) jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu
mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya, (dan tidak mungkin pula
baginya) menyuruh kamu menjadikan para Malaikat dan para Nabi sebagai
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sesembahan. Apakah (patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu
menjadi muslim.
Asbabun Nuzul surah An-Nisa ayat 54, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
jalur Al-Aufi bahwa Ibnu Abbas menuturkan: Orang-orang ahli kitab berkata,
Muhammad menganggap dirinya diberi kemuliaan, padahal sejatinya dia tidak
diberi sikap tawadhu‟. Bagaimana mungkin ia rendah diri, sementara istrinya
mencapai sembilan orang, yang dalam pikirannya hanya urusan menikah belaka,
jika itu yang jadi standarnya, raja mana yang lebih utama dari dirinya? Maka
Allah menurunkan ayat yang artinya, “Ataukah mereka dengki kepada manusia
(Muhammad) karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. (QS. An-Nisa:
4. 54).56
D.

Penjelasan Kata Hikmah dari Mufassir/Tafsir lain
Dalam surah Al-Baqarah ayat 129, 151, dan 231, Muhammad Mutawalli

Sya‟rawi dalam Tafsirnya memberikan penjelasan57 bahwa setiap kata al-hikmah
yang bergandengan dengan dengan kata al-kitab maka kata hikmah tersebut selalu
di artikan dengan as-Sunnah begitu juga dalam ayat-ayat dan surah yang lain.
Menurutnya hikmah yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah hadis Nabi
Muhammad SAW. Hal ini Ia kuatkan dengan Surah Al-Ahzab ayat 33.
mengamalkan apa-apa yang telah di anjurkan, yang hal ini akan membawa
kebahagian di dunia dan di Begitu juga menurut Musthafa Al-Maraghi
dalamTafsirnya58 beliau juga berpendapat yang dengan Sya‟rawi, bahwa setiap
kata hikmah yang bergandengan dengan kata al-kitab artinya adalah hadis Nabi
Muhammad SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Al-Maraghi mengartikan
kata hikmah dengan ilmu yang bermanfaat yang membekas dalam diri yang
bersangkutan, sehingga ilmu tersebut mengarahkan kehendak tuannya untuk
akhirat.
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Menurut Al-Maraghi, hikmah dalam ayat di atas adalah Allah memberikan
ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang menjiwai sang pemiliknya kepada siapa
saja yang Dia kehendaki. Dengan demikian dia dapat membedakan antara hakikat
dan pulasan, di samping mudah mengetahui antara godaan dan ilham (inspirasi).
Sarana yang bisa menampung hikmah ini adalah akal yang mampu membe
rikan keputusan dalam menelusuri segala sesuatu dengan berbagai argumentasi, di
samping menyelidiki hakikatnya secara bebas siapa saja yang telah dianugerahkan
akal seperti ini, maka ia mampu membedakan antara janji Allah dan Ancaman
Allah. Ia pun akan berpegang pada janji Allah dan akan menjauhi segala laranganlarangan Allah SWT.59
Siapa saja yang telah diberikan taufik (pertolongan Allah) akan mengerti
mengenai ilmu yang bermanfaat ini. Ia juga akan dituntun oleh Allah untuk
menggunakan akalnya secara sehat dan akan diarahkan ke jalan yang benar. Ini
berarti, ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Berarti pula ia mampu
menundukkan kekuatan yang telah diciptakan oleh Allah untuknya, seperti
pendengaran, penglihatan, pemikiran, rasa dan citra untuk tujuan yang bermanfaat
bagi dirinya. Ia juga bisa mempersiapkan untuk melaksanakan apa yang telah
dikehendaki.60
Dalam memahami dan menjelaskan kata hikmah di atas Sayyid Quthb
memberikan penjelasan dalam tafsirnya61 bahwa hikmah adalah buah dari tarbiyah
Al-Qur‟an. Maksudnya hikmah adalah buah pendidikan dengan kitab ini (AlQur‟an) yaitu kemampuan meletakkan segala urusan ditempatnya yang benar dan
menimbangnya dengan timbangan yang tepat, serta mendapatkan kesudahan
segala urusan dan pengarahan.
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pengertian hikmah di dalam empat penjelasan, yaitu Mawaidzul Qur‟an, AlFahm Menurut Fakhruddin Al-Razi62 hikmah memiliki arti yang berbeda-berbeda,
ia membagi wa ilmi, kenabian, dan pemahaman yang mendalam terhadap AlQur‟an.
1. Mawaidzul Qur’an
Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Qur‟an pada surah Al-Baqarah
ayat 231 sebagai berikut.
ََ

َ َ َ َ َ َ َ 

ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ َََ

“(apabila) kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah
mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka
untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat
zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).
Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.
dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 2. 231).63
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hikmah adalah segala sesuatu yang
dapat memberi pelajaran, yang memerintahkan kepada segala perbuatan yang baik
dan menghindari dari segala perbuatan yang jelek dan pelajaran tersebut tertuang
dalam Al-Qur‟an dan Hadis.
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2. Al-Fahm wa Ilmi
Menurut Al-Razi ungkapan tersebut dapat dipahami dalam firman Allah di
dalam surah Luqman ayat 12 sebagai berikut.
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ َََََََََ

“(Dan Sesungguhnya) telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu:
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji. (QS. Luqman. 31. 12)
Hikmah yang di maksud dalam ayat ini adalah adalah pemberian dan
pemahaman terhadap Agama, akal serta perkataan yang jujur hal ini pun senada
dengan pendapat at-Thabari di dalam tafsirnya. Karena itulah doa Rasullah kepada
Abdullah bin Abbas yang berbunyi, “Semoga Allah mengajarkan kepadanya
hikmah, kitab, dan paham dalam Agama, riwayat ini dapat dilihat dalam Shahih
Imam Bukhari.64
3. Kenabian
Pengertian dapat kita temukan di dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 54
sebagai berikut.

             
     
“(Ataukah) mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia
yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah
memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah
memberikan kepadanya kerajaan yang besar.
Pemberian hikmah kepada keluarga Nabi Ibrahim adalah menyangkut
kenabian65 Allah mengangkat keturunan Nabi Ibrahim seperti Nabi Ismail, Nabi
Ya‟kub dan Nabi Muhammad SAW.
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4. Pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur’an
Pengertian ini dikemukan oleh Al-Razi di dalam tafsirnya yang terdapat
dalam surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut.
ََ

َ َ َ َ َ َ َ َ َ 

َ ََََََََ َََََََََ 

“(Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk. (QS. An-Nahl: 16.125).66
Dari ayat di atas jelas bahwa hikmah adalah suatu usaha memahami dan
mempelajari dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah sehingga dapat dijadikan
pengendali dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, secara etimologis
hikmah berarti kebijaksanaan. Pada mulanya arti akar kata hikmah adalah kata
Hakim yang berarti mencegah atau menolak. Disebut demikian karena ia bisa
mencegah orang lain berbuat zalim. Hikmah adalah sesuatu yang bisa mencegah
melakukan kebodohan dan segala sesuatu yang tidak baik. Hikmah juga bisa
diartikan dengan mencapai suatu kebenaran dengan ilmu dan akal. Oleh karena itu
para mufassir seringkali mengartikan hikmah sebagai ucapan-ucapan yang benar
atau argumen-argumen yang kuat dan meyakinkan. Dalam Al-Qur‟an hikmah
sering disebutkan sebagai nikmat yang dianugerahkan kepada para Nabi (AlBaqarah: 231) atau orang yang shaleh (Luqman: 12). Al-Qur‟an juga menjelaskan
bahwa orang yang telah diberikan hikmah berarti telah memperoleh berbagai
kebaikan (Al-Baqarah: 269).67
Allah benar-benar memberi keuntungan dan nikmat kepada semua orang
mukmin umumnya dan kepada

orang-orang yang beriman bersama-sama

Rasullullah khususnya, karena Allah mengutus seorang rasul dari kalangan
mereka sendiri, sehingga mereka mudah memahami tutur katanya dan dapat
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menyaksikan tingkah lakunya untuk diikuti dan dicontoh amal-amal perbutannya,
Nabi Muhammad langsung membacakan ayat-ayat kebesaran Allah menyucikan
mereka dalam amal dan iktikad, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan alHikmah. Adapun yang dimaksud al-kitab adalah suatu kompendium semua
pengetahuan yang diwahyukan (revaled knowledge), sedangkan al-Hikmah adalah
mencakup semua pengetahuan perolehan (acquired knowledge). Jika dihubungkan
dengan keberadaan kalam dan falsafah lebih berat ke al-Hikmah, meskipun keduaduanya mengagungkan satu dengan lainnya dengan tingkat keserasian tertentu
yang tinggi. Keduanya bertemu dalam kesamaan iman dan kedalam rasa
keagamaan.68
Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah yang mengajar Isa pengetahuan
menulis dan ilmu yang benar menggerakkan kemauan seseorang untuk
mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, serta Allah memeberi kepadanya
kemampuan untuk memahami Taurat dan segala rahasia hukum-hukumnya.
Almasih mengetahui segala rahasia hukum, kemudian menjelaskan kepada
kaumnya. Juga Allah mengajarkan kepada Isa As, Injil yang diwahyukan
kepadanya.
Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa‟di dalam tafsirnya, hikmah adalah
ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, akal yang lurus, pemikiran
yang matang dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan.
Inilah anugerah Allah yang paling utama dan karunia yang paling baik. Karena itu
Allah berfirman:

            
“Dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah
dianugerahi karunia yang banyak”. Karena dia telah keluar dari gelapnya
kebodohan kepada cahaya petunjuk, dari kepandiran penyimpangan dalam
perkataan dan perbuatan menuju kepada tepatnya kebenaran padanya, serta
terciptanya kebenaran, dan karena ia telah menyempurnakan dirinya dengan

68

Ibid, 547

kebajikan yang agung dan bermanfaat untuk mahkluk dengan manfaat yang paling
besar dalam Agama dan dunia mereka. 69
Seluruh perkara tidak akan berjalan baik dengan kecuali hikmah, yaitu
meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkan segala perkara pada
posisinya masing-masing, mendahulukan perkara yang harus didahulukan dan
mengulur perkara yang harus diulur.
Allah menganugerahkan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan kepada
siapa saja yang dikehenedakinya dari hamba-hambanya. Dan barang siapa allah
telah anugerahkan itu kepadanya, maka sungguh dia telah memberinya kebaikan
yang melimpah. Dan tidak ada orang yang mengingat-ingat ini dan mendapat
manfaat darinya, kecuali rang-orang yang mempunyai akal-akal yang bersinar
dengan cahaya dari Allah dan hidayah darinya.
Dia (Allah) menganugerahkan hikmah”, yakni ilmu yang bermanfaat yang
mendorong(pemiliknya) untuk beramal kepada orang yang dia kehendaki. Dan
barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah di anugerahi karunia
yang banyak.” Karena, nasibnya akan berakhir pada kebahagian yan abadi. Dan
tidak ada yang dapat mengambil peringatan di sini terdapat huruf ta‟ yang di
masukkan ke dalam huruf dzal yakni mengambil pelajaran “melainkan orang –
orang yang berakal” yakni orang-orang yang memiliki akal sehat.70
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BAB IV
PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TERHADAP AYATAYAT YANG TERDAPAT KATA HIKMAH
A.

Penafsiran Quraish Shihab

1. Penafsiran surah Al-Baqarah ayat 129, 151, 231, dan 269.

         
       
“(Ya Tuhan Kami,) utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (AsSunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Pada ayat 129, 151, dan 231 di atas, Muhammad Quraish Shihab
memberikan penjelasan tentang kata hikmah, dengan Rasul yang dimohonkan
diharapkan bertugas untuk terus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
baik berupa wahyu yang diturunkan maupun alam raya yang telah Allah ciptakan,
dan terus mengajarkan kepada mereka kandungan al-Kitab yakni, Al-Qur‟an atau
tulis baca, dan al-Hikmah yakni As-Sunnah, atau kebajikan dan kemahiran
melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta mudharat.
Sedangkan dalam ayat 269, menurut Muhammad Quraish Shihab, Hikmah
adalah sesuatu

yang fungsinya

mengantarkan kepada

yang baik

dan

menghindarkan dari yang buruk. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan
pengetahuan dan kemampuan menerapkannya. Dari sini hikmah dipahami dalam
arti pengetahuan tentang baik dan buruk. Ayat sebelum ini menjelaskan dua jalan,
yakni jalan Allah dan jalan setan. Siapa saja yang dianugerahi pengetahuan
tentang kedua jalan itu, ia mampu memilih yang terbaik dan melaksanakannya
serta mampu pula menghindar dari yang buruk, maka ia telah dianugerahi hikmah.
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Tentu saja siapa saja yang dianugerahi al-Hikmah itu, maka ia benar-benar telah
diberi anugerah yang banyak.71
2. Penafsiran surah Ali-Imran ayat 48, 79, 81dan 164
Menurut Muhammad Quraish Shihab pada ayat 48 tersebut, Setelah
melayani pertanyaan Maryam yang menyela Malaikat akibat keheranannya
mendengar

bahwa

dia

akan

memperoleh

anak,

Malaikat

melanjutkan

penyampaian pesan Allah kepada Maryam tentang putra yang akan dilahirkannya
itu, kata Malaikat: “Allah akan mengajarkan kepadanya al-Kitab, yakni tulis
baca, hikmah kemampuan memahami dan melaksanakan sesuatu yang benar,
sesuai wajar dan tepat, juga mengajarkan Taurat, yaitu kitab suci yang pernah
diturunkan kepada Nabi Musa As. Karena kandungannya menjadi syari‟at Agama
Nasrani, dan mewahyukan Injil kepadanya serta akan diutus menjadi Rasul khusus
kepada Bani Israil.72
َ

          

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 

“(Maka kecelakaan) yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al kitab
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan
maksud) untuk memperoleh Keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh
tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat
apa yang mereka kerjakan.
Pada ayat 79 Muhammad Quraish Shihab menafsirkan, tidak wajar dan
tidak dapat tergambar dalam benak betapapun keadaannya bagi seseorang
manusia siapa dia dan betapa tinggi kedudukannya, baik Muhammad SAW
maupun Isa As. Dan selain mereka yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, dan
hikmah yang digunakan menetapkan hukum putusan. Hikmah adalah ilmu
amaliah dan amal ilmiah kenabian, yakni informasi yang diyakini bersumber dari
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Allah yang disampaikan kepada orang-orang tertentu, pilihannya yang
mengandung ajakan untuk mengesahkannya. Tidak wajar bagi seseorang yang
memperoleh anugerah-anugerah itu kemudian ia berkata bohong kepada manusia:
“Hendaklah kamu menjadi menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah
Allah.” Betapa itu tidak wajar, bukankah kitab suci Yahudi atau Nasrani, apalagi
Al-Qur‟an melarang mempersekutukan Allah dan mengajak

mengesakannya

dalam dzat. Sifat perbuatan dan ibadah kepadanya, bukankah Nabi dan Rasul
adalah yang paling mengetahui tentang Allah, Bukankah penyembahan kepada
manusia, berati meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. sedangkan mereka
adalah orang yang memiliki hikmah, sehingga tidak mungkin meletakkan manusia
atau mahluk apapun ditempat dan kedudukan Allah, sang Khalik itu jika
demikian, tidak mungkin Isa As, manusia ciptaan Allah dan pilihannya itu,
menyuruh orang lain menyembahnya, sebagaimana diduga oleh orang-orang
Nasrani.

           
  
“(Bukan

demikian), yang benar: Barangsiapa berbuat dosa dan ia telah
diliputi oleh dosanya, mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya.
Dalam ayat 81 ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari pada Nabi
semuanya kepadamu berupa kitab suci dan hikmah, yakni ajaran-ajaran Agama
yang diwahyukan dan tidak tercantum dalam kitab suci kemudian datang
kepadamu seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad saw.73 Atau siapapun rasul itu,
selama dia membenarkan apa yang ada padamu, yakni prinsip-prinsip ajaran
Agama yang terdapat dalam kitab suci kamu, atau yang telah aku wahyukan
kepadamu niscaya kamu wahai para Nabi dan umatmu akan sungguh-sungguh
beriman kepadanya dan menolongnya.74
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Setelah Allah menyampaikan janji itu, baik dalam arti mengambil janji
untuk percaya dan mendukung Nabi Muhammad saw, atau mengambil janji
sesudah masing-masing. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan
menerima perjanjianku terhadap laksanakan dan penuhi perjanjian itu. Allah
berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (wahai para Nabi sebagian kamu atas
sebagian yang lain.) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu. Barang siapa
apakah kamu wahai para Nabi atau umatmu, berpaling yakni tidak percaya atau
mendukung seseorang Nabi sesudah mengakui dan mengetahui tentang perjanjian
itu, maka mereka itulah orang-orangyang fasiq yakni yang keluar dari lingkungan
ketaatan kepada Allahs swt.75

            
         
  
“(sungguh Allah) telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan
(jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah.
dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benarbenar dalam kesesatan yang nyata.
Pada ayat 164 Muhammad Qurasih Shihab memberikan penjelasan, setelah
selesai tuntunan-tuntunan yang lalu, dan jelas juga melalui peristiwa Uhud betapa
berharga bimbingan Nabi Muhammad SAW, dan dampak pelanggaran tuntunan
beliau, ayat ini mengingatkan mereka bahkan seluruh manusia betapa besar
anugerah Allah swt, yang antara lain telah memberi karunia kepada orang-orang
mukmin kapan dan di manapun mereka berada, yaitu ketika Allah mengutus di
antara mereka, yakni seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni jenis
manusia yang mereka kenal kejujuran dan amanahnya, kecerdasan, kemulian
sebelum kenabian yang berfungsi terus menerus membacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah, berfungsi baik yang dalam bentuk wahyu yang engkau turunkan
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maupun alam raya yang engkau ciptakan, dan terus mensucikan jiwa mereka dari
segala macam kotoran, kemunafikan dan penyakit-penyakit jiwa melalui
bimbingan dan tuntunan lagi terus mengajarkan kepada mereka kandungan alKitab, yakni Al-Qur‟an atau tulis baca, dan al-Hikmah, yakni as-Sunnah atau
kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta
menampik mudharat.
3. Penafsiran surah An-Nisa ayat 54 dan 113
Pada surah An-Nisa ayat 54, Muhammad Qurasih Shihab mengemukan
bahwa orang-orang Yahudi yang sifat-sifatnya diuraikan telah melakukan
beraneka pelanggaran,wajar di pertanyakan apakah mereka mempunyai dasar
dalam sikap dan kelakuan mereka itu, atau ada sebab lain. Dari ayat-ayat yang lalu
telah dipahami bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai dasar dalam segala
sikap dan kelakuan mereka itu sebagaimana terbaca antara lain pada bantahan
Allah menyangkut pujian mereka atas diri mereka dan penyembahan terhadap
berhala yang mereka lakukan atas permintaan orang musyrik (ayat 49 dan
sesudahnya) ayat ini mengemukakan kemungkinan lain dalam bentuk pertanyaan
ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan atau kekuasaan tidak ada juga,
bahkan kendatipun ada mereka tidak akan memberikan sedikitpun kepada
manusia. Ini bukan saja karena mereka tidak memilikinya, tetapi karena mereka
sangat kikir. Selanjutnya dikemukakan kemungkinan ketiga kali ini tidak
dibantah, yaitu “Ataukah mereka dengki kepada manusia yakni Nabi
MuhammadSAW, atau umatnya lantaran anugerah yang telah Allah berikan
kepada mereka yakni kenabian dan petunjuk Al-Qur‟an inilah sebabnya tetapi
kenapa mereka dengki, padahal sesunguhnya kami telah memberikan kitab suci
seperti Taurat, Injil, Zabur, dan hikmah, yakni pengetahuan yang benar serta
kemampuan mengamalkannya.76
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“(Sekiranya bukan) karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu,
tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu.
tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka
tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. dan (juga karena)
Allah telah menurunkan kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah
mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia
Allah sangat besar atasmu.
Pada ayat 113, Muhammad Qurasih Shihab memberikan penjelasan setelah
mengingatkan, mengancam dan menasehati, kini dijelaskannya nikmat yang
dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan kasus yang
melatarbelakangi turunnya ayat di atas bukan saja untuk mengingatkan betapa
besar rahmat Allah kepada beliau, tetapi juga untuk semua manusia, terutama
yang ragu bahwa Allah swt memelihara beliau dari kesalahan. Dengan demikian
mereka tidak perlu meragukan utusan atau informasi yang beliau sampaikan. Ayat
ini menegaskan, bahwa sekiranya bukan karena karunia Allah yang beraneka
ragam dan rahmatnya kepadamu yakni orang-orang munafik, dan orang-orang
yang berprasangka baik tetapi keliru, berkeinginan keras menyesatkanmu yakni
menjadikan engkau terjerumus ke dalam kesalahan, seperti menjatuhkan hukuman
kepada orang Yahudi yang dituduh tu‟mah mencuri perisai. Tetapi seandainya
mereka berupaya atau berkeinginan menjerumuskanmu dalam kesalahan dan
dalam keadaan apapun dan kapanpun keinginan itu, mereka tidak dapat
menyesatkanmu, dan tidak ada juga yang mendengar dan membenarkan upaya
mereka, sehingga mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, dan
mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun sekarang atau akan datang.77
Juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur‟an yang amat sempurna,
yang melalui tuntunan-tuntunannya engkau dapat menetapkan keputusan dan
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memberikan bimbingan dan juga menganugerahkan hikmah kepadamu, yakni
kemampuan pemahaman dan pengamalan, agar dapat diteladani oleh umatmu,
disamping Ia juga telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu
ketahui selain dari yang ada di dalam Al-Qur‟an dan hikmah yang menyangkut
hal ghaib dan nyata.78
4. Penafsiran surah Al-Maidah ayat 110.
Surah Al-Maidah ayat 110 sebelumnya membicarakan tentang kelebihan
Nabi Isa yang memiliki beberapa mukjizat, namun dalam ayat ini Allah juga
menggandengkan kata hikmah dengan kata al-Kitab. Menurut Muhammad
Quraish Shihab, mengenai penjelasan kata hikmah dalam ayat ini, salah satu
bentuk pengukuhan itu adalah bahwa engkau (Isa) dapat berbicara dengan
manusia ketika engkau masih dalam buaian kemudian usiamu berlanjut, dan
engkaupun berbicara

dengan manusia setelah engkau dewasa,

dengan

pembicaraan yang jelas lagi pula penuh hikmah dan ingatlah nikmat-Ku ketika
Aku mengajarkanmu tulis menulis, atau mengajarkanmu kitab-kitab suci yang
turun sebelum Taurat, juga menganugerahkan untukmu hikmah, yakni
pengamalan yang tepat lagi pula bijaksana berdasarkan pengetahuan yang benar
serta mengajarkan Taurat dan mewahyukan Injil.79
Berdasarkan penafsiran di atas maka penulis berasumsi bahwa, kata hikmah
dalam ayat ini, menggunakan arti dan makna pengamalan yang tepat terhadap halhal yang baik menurut syari‟at serta melakukan sesuatu yang di anggap oleh
syari‟at dengan kemaslahatan.
5. Penafsiran surah An-Nahl ayat 125.

          
 ََََ َََََََََ 
“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
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jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.
Dalam menjelaskan Surah An-Nahl ayat 125 di atas Muhammad Quraish
Shihab memberikan penafsiran dengan, berbicara tentang dakwah, ayat ini
dipahami oleh para ulama sebagai menjelaskan tiga metode dakwah yang harus
disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendikiawan yang memiliki
pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni
berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka.
Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau‟izah yakni
memberikan nasehat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf
pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap Ahlul Kitab dan
penganut Agama lain yang diperintahkan adalah jidal (perdebatan dengan cara
yang baik) yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan
umpatan. 80
Kata hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik
pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas
dari kekeliruan. Hikmah juga di artikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau
diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau
lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau
lebih besar. Makna ini ditarik dari kata hakamah yang berarti kendali karena
kendali menghalangi dari hal yang tidak diinginkan, Hikmah ialah Perkataan
yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang
bathil. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari
hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai
dengan hikmah, dan pelakunya dinamai dengan hakim (bijaksana). Siapa yang
tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar
menyandang sifat ini atau dengan kata lain dia yang hakim.81
Thahir Ibn Al-Asyur menggaris bawahi bahwa hikmah adalah nama
himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan
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kebaikan dan kepercayaan manusia secara bersinambung. Thabathaba‟i mengutip
ar-Raghib al-Asfahani yang menyatakan secara singkat bahwa hikmah adalah
sesuatu yang mengenai kebenaran berdasar ilmu dan akal. Dengan demikian
menurut Thabathaba‟i hikmah adalah argumen yang menghasilkan kebenaran
yang tidak diragukan, tidak mengandung kelemahan dan tidak juga kekaburan.
Hikmah tidak perlu disifati dengan sesuatu karena dari maknanya telah diketahui
bahwa dia adalah sesuatu yang mengenai kebenaran berdasarkan ilmu dan akal.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hikmah dalam ayat ini Muhammad Quraish
Shihab artikan dengan pengetahuan yang dapat mengarahkan seseorang kepada
jalan kebaikan dan mencegah seseorang dari kejelekan.
6. Penafsiran surah An-Isra ayat 39.
Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan dengan begitu indah, lagi penuh
hikmah tuntunan-tuntunan sebelum ini, ayat ini menegaskan bahwa hal tersebut
demikian karena ia bersumber dari Allah swt yang Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. Itulah sebagian yang diwahyukan yakni yang disampaikan oleh Jibril
As oleh Allah tuhan pemelihara dan pembimbingmu, kepadamu wahai
Muhammad. Apa yang diwahyukan-Nya itu adalah tuntunan yang berupa
hikmah.82
Selanjutnya kumpulan tuntunan-tuntunan di atas ditutup sebagaimana ia
dimulai dengan mengingatkan sekali lagi bahwa jika demikian laksanakanlah
semua tuntunan itu dan janganlah kau mengadakan tuhan yang lain di samping
Allah tuhan sekalian alam, yang menyebabkan engkau terlempar kedalam neraka
dalam keadaan tercela oleh dirimu sendiri dan orang lain. Menurut penulis makna
hikmah yang terkandung dalam ayat di atas adalah tuntunan-tuntunan yang benar,
berupa perintah untuk menaati segala keinginan Allah dan menjauhi segala hal
yang berupa pelanggaran. Penulis menyimpulkan bahwa hikmah dalam ayat ini
Muhammad Quraish Shihab artikan dengan pemahaman atau ilham.
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7. Penafsiran Surah Luqman Ayat 12
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 
َ َََََََََ

“(Dan Sesungguhnya) telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu:
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji"
.
Pada ayat 12 ini Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, bahwa Allah
menganugerahkan kepada Lukman hikmah, yaitu perasaan yang halus, akal
pikiran, dan kearifan yang dapat menyampaikannya kepada pengetahuan yang
hakiki dan jalan yang benar menuju kebahagian abadi. Oleh karena itu, ia
bersyukur kepada Allah yang telah memberikanya

nikmat itu. Hal itu

menunjukkan bahwa pengetahuan dan ajaran-ajaran yang disampaikan Lukman
itu bukanlah berasal dari Wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, tetapi sematasemata berdasarkan ilmu dan hikmah yang telah dianugerahkan Allah
kepadanya.83
Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Abi Dautnya, Ibnu
Jarir at-Tabari, Ibnu Munjir, dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abbas bahwa Lukman
adalah seorang hamba/ budak dan tukang kayu dari Habasyah. Kebanyakan ulama
mengatakan bahwa Lukman adalah seorang yang arif, bijak, dan bukan nabi.
Banyak riwayat menerangkan asal-usul Lukman ini, dan riwayat-riwayat itu
antara yang satu dengan yang lain tidak ada kesesuian. Said bin Musayyab
mengatakan bahwa Lukman berasal dari sudan, sebelah selatan Mesir.
Zamakhsyari dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Lukman termasuk keturunan
Bani Israil dan salah satu cucu Azar, ayah Ibrahim. Menurut pendapat tafsir
Lukman hidup sebelum kedatangan Nabi Daud. sedang menurut al- Waqidi, ia
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salah seorang qadi Bani Israil. Ada pula riwayat yang menerangkan bahwa
Lukman hanyalah seorang yang sangat saleh (wali), bukan seorang nabi.84
Terlepas dari semua pendapat riwayat di atas, apakah Lukman itu seorang
nabi atau bukan, apakah ia seorang sudan atau keturunan Bani Israil, maka yang
jelas dan diyakini ialah Lukman adalah seorang hamba Allah yang telah
dianugerahi hikmah, mempunyai aqkidah yang benar, memahami dasar- dasar
agama Allah, dan mengetahui akhlak yang mulia. Namanya disebut dalam AlQur‟an sebagai salah seorang yang selalu menghambakan diri kepada-Nya.
Sebagai tanda bahwa Lukman itu seorang hamba Allah yang selalu taat
kepada-Nya, merasakan kebesaran dan kekuasaa-Nya di alam semesta ini adalah
sikapnya yang selalu bersyukur kepada Allah. Ia merasa dirinya sangat tergantung
kepada nikmat Allah itu dan merasa dia telah mendapat hikmah dari-Nya.
Menurut riwayat dari Ibnu „Umar bahwa ia pernah mendengar Rasullah
bersabda, “Lukman bukanlah seorang nabi,tetapi ia adalah seorang hamba yang
banyak melakukan takafur, ia mencintai Allah, maka Allah mencintainya pula”
Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang yang bersyukur
kepada Allah, berati ia bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab, Allah
akan menganugerahkan kepadanya pahala yang banyak karena syukurnya itu.
Sufyan bin Uyainah berkata, “Siapa yang melakukan salat lima waktu berati
ia bersyukur kepada Allah, dan orang yang berdoa untuk kedua orang tuanya
setiap selesai salat, ia telah bersyukur kepada keduanya.”
Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur kepadaNya berati ia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, karena Allah tidak
akan memberinya pahala bahkan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Allah
sendiri tidak memerlukan syukur hamba-Nya karena syukur hamba-Nya itu tidak
akan memberikan keuntungan kepada-Nya sedikit pun, dan tidak akan menambah
kemulian-Nya. Dia maha kuasa lagi Maha Terpuji.
Menurut penulis hikmah dalam ayat ini diartikan oleh Muhammad Quraish
Shihab dengan anugerah kelembutan dan perasaan yang halus yang dianugerahkan
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oleh Allah kepada Lukman dalam mendidik anaknya.85 sehingga nasihat-nasihat
beliau dijadikan contoh dalam kehidupan terutama dalam mendidik keluarga,
anak-anak.86

8. Penafsiran surah Al-Ahzab ayat 34
Selanjutnya dalam ayat ini

Muahammad Quraish Shihab memberikan

penjelasan bahwa, pada ayat ini, Allah menerangkan sebab-sebab mereka
mendapatkan nikmat besar itu. Di antaranya adalah karena rumah kediaman isteriisteri nabi itu adalah tempat-tempat turun wahyu. Allah memerintahkan kepada
para istri nabi saw supaya mengajrkan apa yang dibacakan dirumah mereka itu
dari ayat-ayat Allah dan hikmah (as-Sunnah) nabi, pada orang lain. Sunah nabi itu
bisa berupa apa yang mereka saksikan tentang kehidupan nabi dalam lingkungan
rumah tangga dan yang berhubungan dengan syari‟at Islam.87
Penulis berasumsi bahwa hikmah yang terdapat dalam ayat ini Muhammad
Quraish Shihab menjelaskan dengan makna hadis nabi Muhammad saw karena
sesuai dengan konteks ayat tersebut, setiap kata hikmah yang bergandengan
dengan kalimat al-Kitab dan kalimat ayaati maka maknanya adalah hadis nabi
Muhammad saw.
9. Penafsiran surah Sad ayat 20

      
“(Dan Kami kuatkan) kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan
kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Yang dimaksud Hikmah
di sini ialah kenabian, kesempurnaan ilmu dan ketelitian amal perbuatan.
Di dalam ayat-ayat ini, Allah menyebutkan beberapa kenikmatan yang telah
diberikan kepada Daud. Petama, bahwa Allah telah menundukkan gununggunung-gunung untuk bertasbih bersama-sama Daud di waktu petang dan pagi.
Ungkapan seperti ini mengandung pengertian bahwa Nabi Daud selalu taat
beribadah kepada Allah. Dia selalu bertasbih, memuji kebesaran-Nya pagi dan
85
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petang. Allah menyamakan ketaatan Daud ini dengan ketaatan gunung-gunung
untuk menunjukkan betapa dalam ketaatan Nabi Daud itu. Adapun tentang
ketaatan gunung bertasbih itu adalah dalam kenyataan bahwa gunung-gunung itu
mengikuti sunah Allah yang tidak berubah-ubah, yang sudah tentu lain dengan
taatnya manusia.
Apabila seseorang memperhatikan dengan cermat arti dan kegunaan
pencipta gunung untuk manusia, serta memperhatikan pula fungsinya sebaikbaiknya, maka ia akan mengetahui bahwa gunung itu merupakan salah satu
penyebab turunya hujan, yang memberikan kehidupan bagi manusia. Ia juga
sebagai media penyimpanan air di musim penghujan, yang dialirkannya dimusim
kemarau, serta mineral yang dimuntahkan menjdi penyubur pertanian. Demikian
pula pada perutnya terdapat segala macam barang tambang yang sangat
diperlukan untuk kepentingan perlengkapan hidup manusia. Gunung-gunung itu
menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah keluar dari ketentuan
yang berlaku.
Allah selanjutnya menjelaskan bahwa

Dia menundukkan pula burung-

burung yang selalu bertasbih kepada-Nya bersama Nabi Daud. Ungkapan serupa
ini mengandung pengertian betapa indahnya suara Nabi Daud pada saat membaca
kitab Zabur, sehingga seolah-olah getaran suaranya menawan burung-burung
yang sedang bertebangan di anggkasa. Digambarkan seolah-olah burung-burung
yang sedang terbang itu terhenti di udara karena mendengar suara Nabi Daud
yang sedang bertasbih, dan ikut pula bertasbih bersama-sama dengannya.
Tasbih burung-burung tidak sama dengan tasbih manusia. Burung-burung
mempunyai cara tersendiri di dalam menyatakan keagungan Allah. Sesudah Allah
menegaskan bahwa masing- masing makhluk yang disebutkan tadi, yaitu gunung
dan burung tunduk, tahluk dan jinak patuh pada ketentuan Allah untuk
kepentingan umat manusia.88
Pada ayat ini terdapat sindiran bagi orang-orang musyrik Mekah, pertama
bahwa apabila gunung dan burung yang diciptakan tidak mereka itu selalu
88
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menaati ketentuan-ketentuan Allah, maka seharusnyalah mereka yang diciptakan
sebagai makhluk yang lebih sempurna dan dilengkapi dengan akal lebih taat
kepad hukum-hukum Allah. Apabila terjadi sebaliknya, berati telah terjadi sesuatu
yang tidak wajar pada diri mereka. 89
Kedua, Allah telah menguatkan kerajaan Nabi Daud dengan tentara yang
banyak, harta kekayaan yang melimpah ruah, pribadi yang sangat disegani, dan
kemahiran dalam mengatur siasat perang sehinnga selalu meraih kemenangan.
Ketiga, Allah telah menganugerahkan kepada hikmah. Yang dimaksud
hikmah dalam ayat ini adalah kenabian kesempurnaan ilmu, dan ketelitian dalam
melaksanakan amal perbuatanm serta pemahaman yang tepat. Diantara ilmu
pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud
Sedangkan yang dimaksud ketelitiannya dalam melaksanakan amal
perbuatan ialah dia tidak mau memulai sesuatu perbuatan, terkecuali ia
mengetahui sebab apa dan untuk apa amal perbuatan itu dilakukan.
Keempat, Allah telah menganugerahkan kepadanya kebijkan dalam
menyelesaikan perselisihan. Dalam menyelesaikan persengketaan ia selalu
memeriksa dari pihak-pihak berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkn jauh dari
sifat-sifat berat sebelah, dan bersih dari pengaruh hawa nafsu. Untuk mencari
keyakinan yang sebenar-benarnya yang dapat dijadikan landasan yang tepat dalam
memutuskan perkara memerlukan ilmu penegetahuan yang luas, sikap yang
lemah-lembut, menguasai persoalan yang dipersengketakan,dan kesabaran yang
kuat.
10. Penafsiran surah Az-Zukhruf ayat 63
ََ َ َ َ 

     

َََََ َ
“(dan tatkala) Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya
aku datang kepadamu dengan membawa hikmat[1364] dan untuk
menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya,
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Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku". Yang dimaksud
dengan hikmah di sini ialah kenabian, Injil dan hukum.
Pada ayat 63 ini Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, bagaimana
dakwah Nabi Isa kepada Bani Israil. Nabi Isa menyampaikan pokok-pokok ajaran
yang diterimanya dari Allah swt, antara lain iman kepada Allah sebagai Tuhan
yang Maha Esa, iman kepada hari kemudian, berbuat baik kepada manusia, dan
tidak melakukan perbuatan jahat. Nabi Isa menegaskan pokok-pokok ajaran yang
disampaikannya itu adalah hikmah, yaitu bagaimana tauhid yang perlu dijalankan,
yakni melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan menjauhi perbuatan-perbuatan
jahat yang akan menentukan kebahagian umat manusia di dunia dan akhirat.
Nabi Isa juga menjelaskan tugasnya yang lain, menjelaskan apa yang
diperselisihkan oleh Bani Israil. Perselisihan itu ada yang berkenaan dengan
masalah agama, misalnya mengenai apakah hewan yang berkuku dan lemak sapi
dan domba haram(al-An‟am/6:146). Nabi Isa datang menjelaskan

kehalalan

semuanya itu (Ali Imran/3:50). Menurut Ibn Jarir, perselisihan itu mengenai
persoalan-persoalan dunia, bukan mengenai agama. Hal itu tampaknya berkenaan
dengan perpecahan dengan perpecahan Bani Israil menjadi berbagai sekte yang
selalu baku hantam satu sama lainnya.
Setelah itu Nabi Isa meminta mereka bertakwa, yaitu mengerjakan apa yang
diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Takwa adalah
konsekuensi iman, yaitu menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikmah
di atas, Artinya, iman perlu dibuktikan dengan pelaksanaan perbuatan-perbuatan
baik tersebut. Dan Nabi Isa meminta umatnya agar mematuhinya, yang
menjalankan segala yang ia sampaikan dan tidak selalu memperselisihkan ajaranajaran agama.90
11. Penafsiran surah Al-Qamar ayat 5
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“(Itulah

suatu) Hikmah yang sempurna Maka peringatan-peringatan itu tidak
berguna (bagi mereka).
Pada ayat 5 ini

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, perintah

berpaling itu mengisyaratkan murka Allah lalu murkanya itu dilukiskan dengan
menjelaskan keadaan mereka yang hendaknya ditinggalkan oleh Nabi Muhammad
saw. Di sini seakan-akan ada yang betanya, pertanyaan dijawab dengan
mengatakan bahwa mereka akan mengahadapi suatu hari yaitu hari ketika satu
penyeru yakni Allah atau Malaikat yang ditugaskannya menyeru kepada sesuatu
yang tidak menyenangkan yaitu terjadinya kiamat dan keharusan setiap orang
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.91
Kata hikmah antara lain diartikan sebagai ilmu amaliah dan ilmiah. Ia
adalah sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi
terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih besar atau sebaliknyamendatabgkan
kemaslahatan dn kemudahan yang lebih besar. Makna ini ditarik dari kata
hakama, yang berarti kendali karena kendali menghalangi hewan atau kendaraan
mengarah kepada arah yang tidak di inginkan, atau mejadi liar. Memilih perbuatan
yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Siapa yang tepat dalam
penilaian dan pengaturannya, dialah yang menyandang predikat hikmah.92
12. Penafsiran surah Al-Jumu‟ah ayat 2
َ

         
ََََََََََ

“(Dia-lah) yang mengutus kepada kaum
antara mereka, yang membacakan
mensucikan mereka dan mengajarkan
Sunnah). dan Sesungguhnya mereka
kesesatan yang nyata,

yang buta huruf seorang Rasul di
ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mereka kitab dan Hikmah (As
sebelumnya benar-benar dalam

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan, Allah swt
menurunkan kitab suci dan mengutus Nabi Muhammad saw. untuk mengantarkan
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manusia meraih kedua hal tersebut. Dari sini kalimat membacakan kalimatkalimat Allah berarti Nabi Muhammad saw, “Menyampaikan apa-apa yang Ia
terima dari Allah untuk umat manusia” sedang menyucikan mereka mengandung
makna penyempurnaan potensi teoritis dengan memperoleh pengatahuan ilahiyah
dan mengajarkan al-Kitab merupakan isyarat tentang pengajaran “pengetahuan
lahiriyah dan syari‟at” adapun al-hikmah adalah “Pengetahuan tentang keindahan
rahasia, motif serta manfaat-manfaat syariat”.93
B.

Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah

1. Kelebihan Tafsir Al-Misbah
a. Menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat memudahkan para
pembaca dalam memahami isi Al-Qur‟an sebagai pedoman atau petunjuk
bagi manusia. Memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan
untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap
rahasia makna-makna Al-Qur‟an
b. Sistematika tafsir al-Misbah sangat mudah dipahami dan tidak hanya oleh
mereka yang mengambil studi Islam khususnya, tetapi juga sangat penting
dibaca oleh seluruh kalangan, baik akademis, santri, kyai, bahkan sampai
kaum muallaf, karena tafsir ini memberi cora yang berbeda dengan tafsir
pada umumnya.
c. Pengungkapan kembali tafsir ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah ditafsirkan
sebelumnya dalam menafsirkan suatu ayat, sehingga pembaca akan mudah
memahami isi kandungan suatu ayat dan kaitannya dengan ayat lain.
Dengan demikian akan tercipta pemahaman yang utuh terhadap isi
kandungan Al-Qur‟an.
d. Dalam menafsirkan setiap ayat Al-Qur‟an, Muhammad Quraish Shihab
mengungkapkan secara panjang lebar dan mengaitkan dengan fenomena
yang terjadi di tengah masyarakat yaitu dengan kenyataan sosial dengan
sistem budaya yang ada. Misalnya dalam Al-Qur‟an An-Nisa ayat 4 ada
ayat yang menjelaskan tentang poligami, karena masalah poligami ini
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sudah marak di tengah masyarakat, selanjutnya ayat yang menjelaskan
tentang akal agar manusia dapat membina akalnya dengan baik. Akal yang
tidak dibina akan membuat manusia lupa akan dirinya, lupa akan adanya
Allah sehingga banyak kerusuhan yang terjadi di dunia ini.
e. Tafsir ini di dalam surahnya terdapat tujuan utama atau tema surah
tersebut. Jadi pembaca akan dapat lebih mudah memahami isi dan
kandungan Al-Qur‟an karena sudah dijelaskan tujuan utama dari setiap
surah. 94
2. Kekurangan Tafsir Al-Misbah.
a. Penggunaan

Bahasa

Indonesia

dalam

menafsirkan

Al-Qur‟an

menunjukkan bahwa buku tafsir tersebut bersifat lokal yang hanya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Islam Indonesia saja. Sedang bagi orang
non Indonesia tetap akan mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia
bukan merupakan Bahasa Internasional.
b. Dapat menimbulkan penafsiran tumbang tindih dan pengulanganpengulangan yang dapat menimbulkan kejenuhan. Misalnya kaitannya
dengan surah sebelumnya terjadi penafsiran yang sebelumnya sudah
dijelaskan secara menyeluruh di ayat berikutnya dijelaskan lagi.
c. Di dalam menafsirkan suatu ayat beliau tidak memberikan informasi
tentang halaman dan nomor volume buku yang dinukil sehingga
menyulitkan pembaca untuk mengetahui kejelasan tersebut secara lengkap
dari sumber aslinya.
d. Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirka ayat Al-Qur‟an kurang adil,
karena ada ayat yang dijelaskan secara tuntas tapi ada juga yang hanya
sekedarnya. Hal ini barangkali disebabkan oleh kemampuan yang terbatas
dalam ilmu-ilmu eksata. Dan keluasannya dalam ilmu-ilmu sosial dan
keagamaan.
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C.

Analisa Penulis terhadap Penafsiran Quraish Shihab
Dari penafsiran Muhammad Qurais Shihab di atas, dalam menafsirkan kata

hikmah beliau mengungkapkan dengan berbagai macam salah satunya adalah
beliau mengartikan dengan as-Sunnah yakni hadis Nabi Muhammad saw,
sebenarnya penafsiran beliau tentang kata hikmah yang bergandengan dengan kata
al-Kitab atau ayaati tidak jauh berbeda dengan penafsiran para mufassir yang
sebelumnya, di mana para mufassir sebelumnya juga menafsirkan dengan makna
as-Sunnah, setiap kata hikmah yang bergandengan dengan kalimat al-Kitab.
Dalam surah atau ayat lain Muhammad Quraish Shihab mengartikan kata
hikmah dengan pengetahuan seperti yang terdapat di dalam surah An-Nahl dan
beliau juga mengartikan kata hikmah dengan lemah lembut seperti ayat yang
menguraikan kata dakwah dengan hikmah, maka hikmah di sini adalah cara Nabi
mendakwahi para kaum kafir pelajaran yang dapat di ambil dari ayat tersebut atau
dari cari berdakwah dengan hikmah adalah menrapkan sikap lemah lembut,
pengasih dan penyayang dalam berbicara dan ketika menyampaikan pesan-pesan
Allah yang tersirat di dalam Al-Qur‟an.
Dalam memahami ayat di atas, Muhammad Qurais Shihab mengartikan kata
hikmah dengan ilmu, seperti yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 269, ayat
ini secara spesifik membahas tentang seseorang yang telah Allah berikan ilmu
(hikmah) maka orang tersebut adalah orang yang diberikan anugerah yang
terbesar dalam kehidupannya, ilmu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tata
cara seseorang dalam memahami pesan Allah, kehidupan setelah mati, dan caracara yang bisa menuntun seseorang kepada keridhannya95
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan bahwa :
1.

Muhammad Qurasih Shihab merupakan seorang mufassir asal Indonesia
yang lahir di rampang Sulawesi selatan tahun 1944 dengan karya-karyanya
sangat fenomenal masih dirujuk samapai saat ini. Muhammad Quraish
Shihab menafsirkan menggunakan metode tahlili dengan corak al-adabi alIjtimali yaitu sosial kemasyarakatan.
melalaui

pemahamannya

terhadap

Muhammad Quraish Shihab,
ayat-ayat

Al-Qur‟an,

berusaha

menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang actual.
Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya
dangan Al-Qur‟an..
2. Banyak para ulama tafsir mendefinisikan kata Hikmah, bisa diartikan
sebagai

as-Sunnah,

pengetahuan,

kebijaksanaan,

nasehat

yang

baik,tasawuf, pengamalan dan filsafi, Semuanya tergantung dengan situasi
dan kondisi suatu ayat Al-Qur‟an pada kalimat tersebut.
3. Menurut Muhammad Quraish Shihab hikmah juga terambil dari kata
“hakama” yang pada mulanya yang berarti menghalangi. Dari akar kata
yang sama dibentuklah kata yang bermakna kendali, yakni sesuatu yang
fungsinya mengantarkan kepada yang baik dan menghindarkan yang
buruk. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan pengetahuan dan
kemampuan untuk menerapkannya.
B. Rekomondasi
Sebagai catatan akhir dari skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini
dapat bermanfaat, khususnya di ruang lingkup Fakultas Ushuluddin, Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan terkhususnya buat diri penulis
sendiri. serta menambah khazahanah keilmuan

Khususnya bagi diri penulis.

Selain itu penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menambah semangat dalam

hal dunia penelitian. Hendaknya dapat juga menambah pemahaman terhadap ayatayat Al-Qur‟an khusunya dalam Hal menafsirkan dan menjelaskan makna dan
kandungan ayat Al-Qur‟an serta mengambil pesan-pesan Allah yang tercantum
dalam Al-Qur‟an.
Akhir kata, Penulis menyadari tidak ada hal yang mudah dalam meraih
sesuatu kecuali dengan berusaha dengan gigih dan kerja keras, serta tidak ada
pemahaman yang benar kecuali dengan membaca pengalaman. sOleh karena itu
diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis agar dapat
meningkatkan pemahaman penulis dalam melakukan penelitian berikutnya.
Wallahu „alamu bisshawab.
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