BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang bersikan wahyu Allah SWT yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Qur’an sebagai kitab suci mengandung
berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Tujuan utama Al-Qur’an adalah untuk
menjadi pedoman hidup umat manusia dalam menata kehidupan sehingga mereka
mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat agar tujuan tersebut dapat diwujudkan.1
Al-Qur’an memperkenalkan diri dalam berbagai versi serta fungsi seperti,
sebagai petunjuk(hudan), obat atau penawar (as-syifa), pembeda antara hak dan yang
batil (al furqon), dan nama-nama yang mendeskripsikan versi, posisi dan fungsinya di
tengah-tengah kehadirannya pada umat manusia.2
Agar berguna sesuai fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Qur’an
memerintahkan manusia untuk mempelajari dan mememahaminya, sehingga mereka
dapat menemukan sesuatu yang dapat membawa mereka menuju kebahagiaan yang
sebenarnya, oleh karena itu manusia juga memilki peran utama dalam kehidupan baik
dalam parsitipasi aktif mampu komitmen moral yang jelas.
Mereka harus mampu mempelajari, memahami serta merumuskan petunjukpetunjuk yang ada didalamnya baik yang tersurat maupun tersirat.
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Maka dari itu Allah SWT menurunkan Al-Qur’an untuk menjadi petunjuk
kepada segenap mereka yang suka berbakti untuk menjadi penyuluh kepada segala
hamba yang tunduk dan menurut untuk menjadi pedoman hidup didunia dan akhirat. 3
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki jiwa sebagai penyempurna
itu sendiri, yang mana jiwa itu sebagai alat yang

dipergunakan untuk mencari

hidayah Allah SWT. Jiwa itu pada awalnya dalam keadaan situasi yang sama dengan
menerima dua jalan yaitu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi Allah SWT. Memberi
sesuatu yang amat penting berupa akal pikiran untuk memikirkan dan menimbang
dua jalan tersebut.4
Berbicara mengenai hidayah Allah SWT, bagi umat manusia jelas merupakan
sesuatu yang teramat penting. Sebab, hidayah Allah SWT

itulah yang bakal

menentukan keselamatan manusia, bukan hanya dunia tetapi juga akhirat kelak.
Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan bahwa hanya dia yang mampu memasukkan
iman itu kehati manusia dan mengerakkannya dan melaksanakannya. Salah satu
bentuk hidayah Allah SWT kepada manusia adalah diberinya mereka indra serta
pikiran dan hati sanubari, dengan semua itu manusia mampu menemukan kebenaran
untuk memperoleh keselamatan didunia dan akhirat.5
Berbagai macam perspektif para ahli tafsir mufassir mengatakan bahwasanya
yang dimaksud dengan petunjuk itu bermacam-macam, adapun menurut Syekh
Muhammad Mutawally Sya’rawi dalam Tafsir Sya’rawi menyebutkan dalam surat Al
Fatihah ayat 6 Allah SWT berfirman :
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‘’Tunjukilah Kami jalan yang lurus’’.(QS.Al-Fatihah: 6).
Kata alshshiraatha jalan adalah sarana yang menyampaikan manusia ketujuan yang
diinginkan.Kenapa Allah menetapkan Mannhaj–nya dengan istilah jalan yang lurus
adalah jalan pintas yang paling cepat lagi mudah untuk merealisasikan tujuan.
Sebagai contoh jika kamu mau menuju suatu tempat dengan cepat, maka jalan yang
harus ditempuh adalah jalan yang lurus, tidak berliku seperti jalan pegunungan,
karena penyimpangan itu biasanya dimulai dengan pelan-pelan.
Sebagai contoh, perhatikan pada persimpangan rel kereta api. Jalan yang diambil
kereta api yang akan belok sangan kecil dan sempit, hanya melenceng beberapa centi
meter saja. Namun semakin jauh dilalui maka nampaklah jarak yang makin lebar,
puluhan bahkan ratusan kilometer. Demikianlah bentuk penyelewengan apa saja, jika
dimulai dari yang sedikit dan kecil lalu akhirnya akan melebar dan semakin jauh dari
jalan yang lurus. Mukmin memohon agar Allah menunjuki jalan pintas untuk sampai
ketempat tujuan akhir yaitu surga dengan segala nikmatnya. Doa kita ialah :’’Ya Rab
tunjuki dan bantulah kami untuk menempuh jalan yang lurus agar sampai ke surga
tanpa melenceng ke kanan dan ke kiri .
Adapun dalam surah Al-baqarah ayat 2 Allah SWT berfirman :

         

‘’Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa’’. (QS. Al-Baqarah: 2).
Pada ayat kedua dari surah al-Baqarah ini, Allah menyebutkan Al-Qur’an dengan
alkitaabu , Kata al Qur’an artinya yang dibaca. Kata al-kitab artinya bukan hanya
dihafal tapi juga tertulis diatas kertas dan terjaga sampai hari kiamat. Perkataan
bahwa Al-Qur’an adalah al kitab merupakan pembedaan dari kitab-kitab didunia dan
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kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kitab yang
sempurna dari hukum-hukum langit sejak dimulainya risalah sampai hari kiamat.6
Menurut Dr.Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid
1 surah Al-Fatihah ayat 6 Allah SWT Berfiman:

   

‘’Tunjukilah Kami jalan yang lurus’’.(QS.Al-Fatihah: 6).
Jumhur ulama membacanya dengan memakai huruf ‘’’‘ص. Ada pula yang
membacanya dengan huruf ‘’) الزراط ( ’‘ ر. Al-Farra’ mengatakan:’’ini (qiraah yang
kedua) merupakan bahasa Bani ‘Udzrah dan Bani Kalb.’’
Setelah memuji Allah SWT tempat kita memohon barulah kita pantas memohon
kepada-Nya (dalam hadis qudsi):’’ Setengah untuk-Ku dan setengah lainnya untuk
hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.’’ Ini merupakan keadaan yang
paling sempurna bagi seorang hamba untuk mengajukan permintaan. Pertama, ia
memuji Rabb yang akan ia minta, memohon keperluannya sendiri dan keperluan
saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang yang beriman,melalui ucapan:
‘’Tunjukkan kami jalan yang lurus .’’ini merupakan cara yang sangat tepat dalam
menyampaikan permohonan, dan dikabulkannnya permohonan tersebut.Untuk itu
Allah SWT membimbing kita agar selalu senantiasa melakukannya, sebab itulah cara
yang lebih sempurna.

Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Alllah SWT berfirman:
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‘’Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa’’(QS.Al-Baqarah: 2).
Ibnu Juraij mengatakan:’Ibnu ‘Abbas berkata: dzaalika alkitaabu maksudnya kitab
ini,’’Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid,’Ikrimah, Sa’id bin Jubair, asSuddi, Muqatil bin Hayan, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Juraij.Yaitu, kata dzaalika (itu)
pada ayat ini berarti hazaa (ini), orang menggunakan kedua ismul isyarah (kata
petunjuk) tersebut secara subtitutif, dimana yang satu dapat menggantikan yang
lainnya. Dan dalam percakapan keseharian hal seperti itu sudah menjadi sesuatu yang
dimaklumi. Hal itu juga dituturkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ma’mar bin AlMutsanna, dari Abu ‘Ubaidah.
Alkitaabu yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-Qur’an. Dan lafazh rayba
artinya keragu-raguan didalmnya. Maksudnya, tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur’an
ini diturunkan dari sisi Allah SWT. Hal itu sebagaimana dalam firman-Nya:

          
‘’(1) alif laam mim, (2) Turunya Al-Qur’an yang tidak ada keraguan terhadapnya
adalah dari Rabb semesta alam’’. (QS.As-Sajdah:1-2).
Sebagian ulama mengatakan:’’ini merupakan kalimat berita yang mengandung
arti larangan, artinya: janganlah kalian meragukannya.’’
Diantara qurra’ ada yang menghentikan bacaanya (dalam konteks waqaf) ketika
sampai pada kata laa rayba dan memulainya kembali dengan firman-Nya fiihi hudan
lilmuttaqiina. Ada juga yang menghentikan bacaannya pada kata la rayba. Bacannya
yang( terakhir ini ) lebih tepat karena dengan bacaan seperti itu Firman-Nya: hudan
‘’Petunjuk’’ menjadi sifat bagi Al-Qur’an dan konteks yang demikian itu lebih baik
mendalam dari yang yang sekedar konteks yang menyatakan adanya petunjuk
didalam Al-Qur’an tersebut. Abu Rauq menuturkan:’’Daari adh-Dhahak, dari Ibu
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‘Abbas,ia berkata: lilmuttaqiina adalah orang Mukmin yang takut berbuat syirik
kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepadanya.7
Didalam Tafsir Al-Maraghi Surah Al-Fatihah ayat 6 Allah SWT Berfirman :

   

‘’Tunjukilah Kami jalan yang lurus’’. (QS.Al-Fatihah: 6).
Hidayah, artinya suatu pertanda yang dapat mengantarkan seseorang kepada
orang dituju, Shirath berarti jalan. almustaqiima berarti lawan kata brebelok-belok
(bengkok) Jalan bengkok adalah jalan yang menyelewengkan seseorang dari cita-cita
yang dituju. Dan jalan ini harus dihindari oleh orang-orang yang menghendaki jalan
lurus dan benar.

Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT Berfirman:

         
‘’Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa’’.(QS.Al-Baqarah: 2).
Makna al-kitab ini tidak dapat diragukan lagi bahwa ia adalah datang dari Allah
SWT. Hidayah atau petunjuk yang terkandung didalamnya pun berasal dari Allah
termasuk kata-kata yang perama sastranya. Tidak ada seorangpun yang mampu
menyusun kalimat walau hanya satu kalimat, yang mirip al-kitab, baik ditinjau dari
segi fashahah ataupun balaghahnya. Mengenai keraguan beberapa orang terhadap AlQur’an, kebanyakan disebabkan kebodohan mereka sendiri terhadap hakekat AlQur’an. Atau timbul dari kebutaan hati mereka bahkan dari kekerasan hati dan sifat
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takabbur mereka terhadap Al-Qur’an. Sehingga mereka banyak mengikuti hawa nafsu
atau ikut-ikutan perbuatan orang lain.
Al-Huda atau petunjuk, jika dikaitkan dengan para muttaqin berarti menunjukkan
pengertian jalan lurus sebab yang ada bukan hanya al-huda, tetapi adanya pertolongan
atau kekuatan untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur’an. Hal ini juga karena
para muttaqin mengambil manfaat dari nur Al-Qur’an, sekaligus memetik kandungan
Al-Qur’an.
Adapun pengertian Al-Huda untuk selain Muttaqin hanya mengandung
pengertian sebagai petunjuk menuju kebaikan, sekalipun mereka tidak memanfaatkan
hidayah ini, atau menggunakan penuntun yang terkandung didalamnya. 8
Adapun pendapat KH.Bisri Mustofa didalam Tafsir Al Ibris Li Ma’rifatullah Al
Qur’an Al Aziz dalam surah Al Fatihah ayat 6 ,Allah SWT berfirman:

   
‘’Mugi pareng pitedah panjenengan ing kulo ing dalan kang jejek’’.(QS.AlFatihah: 6).
Ayat diatas menjelaskan tentang jalan yang lurus bagi orang banyak, kita
diajarkan untuk senantiasa berjamaah dalam sholat, itu menggambarkan bahwasanya
kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, dalam doa pun kita
diajarkan untuk berdoa bersama sama karena mungkin salah satu dari orang yang
mengaminkan qabul doanya. Hidayah datang atas kehendak Allah SWT.
Bilamana Allah memberikan hidayah

itu berarti orang tersebuat senantiasa

berusaha untuk selalu ingat dengan Allah dimanapun berada, dan bilamana orang
tersebut tidak mendapat hidayah berarti orang tersebut sudah dimatikan hatinya,
karena tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, contoh zaman Nabi yaitu
pamannya Abu lahab yang tidak mau mendengar nasihat dari Nabi, dan dia
dimasukkkan dineraka.
Dalam surah Al-Baqoroh ayat 2 Allah SWT berfirman:
8
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‘’Utawi iku kitab iku ora ono kemamangan iku maujud ing dalem tur ora ono
pitutur tumirane wong kang podo taqwa kabeh’’.(QS.Al-Baqarah: 2).
Ayat diatas menjelaskan tentang Al-Qur’an adalah hudan (petunjuk) bagi orangorang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang beriman dan hati-hati dalam
menjalani hidup, orang yang berjuang tanpa mengharapkan pahala berarti percaya
dengan hal-hal yang ghaib, contoh pepatah orang indonesia mengatakan: telur hari ini
ayam besok pagi, dimanapun dan dalam keadaan apapun kita diwajibkan untuk
melaksanakan sholat, walaupun dalam perang diwajibkan untuk sholat,sholat khauf
namanya.
Selanjutnya,

menginfakkan

sebagian

harta

yang

kita

punya

sebanyak

2,5%(sebagian),percaya dengan hari akhir, dan hal itulah membuat kita lebih berhatihati dalam menjalani hidup. Hidayah terbagi menjadi dua, yang pertama hidayah
yang datang dari apa yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
melalui malaikat jibril yaitu Al-Qur’an ,yang kedua hidayah yang datangnya dari hak
prirogatif Allah SWT. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman.9
Berdasarkan data yang penulis dijabarkan penulis tertarik untuk mengangkat
sebuah pembahasan ‘’Pemahaman KH.Bisri Mustofa tentang petunjuk didalam surah
Al-fatihah ayat 6 dan surah Al-baqoroh ayat 2 (Studi Tafsir al Ibriz Li Ma’rifah AlQur’an Al-aziz).
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan,penulis merumuskan
beberapa point masalah yang akan dibahas pada tulisan ini:
1. Bagaimana Petunjuk Menurut pendapat ahli tafsir?
2. Bagaimana Biografi KH.Bisri Mustofa dan Karakteristik Tafsir al-Ibriz al
Ma’rifatullah al-Qur’an al Aziz ?
3. Bagaimana pemahaman KH.Bisri Mustofa tentang petunjuk dalam surah
al-Fatihah ayat 6 dan al-Baqarah ayat 2?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan judul yang telah penulis angkat, Agar pembahasan permasalahan
dalam penulisan skripsi tidak meluas dan tepat pada sasaran pada pokok pembahasan,
maka penulis membatasi pembahasan hanya berfokus pada ‘’Pemahaman KH.Bisri
Mustofa tentang petunjuk (Tafsir Al ibriz Li Ma’rifatullah Al Qur’an Al Aziz Surah
Al Fatihah ayat 6 dan surah Al Baqoroh ayat 2).

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Petunjuk menurut Ahli tafsir ?
2. Untuk mengetahui Biografi KH.Bisri Mustofa dan Karakteristik
Tafsir al Ibriz al Ma’rifatullah Al-Qur’an al-Aziz ?
3. Untuk mengetahui pemahaman KH.Bisri Mustofa tentang Petunjuk
dalam surah al-Fatihah ayat 6 dan surah al-Baqarah ayat 2?
E. Tinjauan Pustaka
Dalam menyusun skripsi ini, telah dilakukan tinjauan pustaka oleh penulis dan
ternyata ada beberapa yang menulis tentang tema ini diantaranya :
Sejumlah tulisan kategori kedua ,skripsi yang berjudul ‘’ Melacak Pemikiran
Logika Aristoteles dalam Kitab Al Ibris Li Ma’rifati Tafsir Al-Qur’an Al ‘Aziz:
Kajian Ayat Ayat Teologi . yang ditulis oleh Sabik Fauzi .Tulisan ini menjelaskan
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tentang aspek-aspek teologis yang terkandung dalam kitab Al Ibris Li Ma’rifatullah
Tafsir Al-Qur’an Al Aziz dan juga pandangan KH. Bisri Mustofa terhadap ayat ayat
teologis dalam Al-Qur’an.
Skripsi yang berjudul ‘’ Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap ayat ayat
tentang perempuan dalam kitab Tafsir Al Ibris Li Ma’rifatullah Al Aziz.Yang ditulis
oleh Fariqoh dalam karya tulis ini dibahas ayat ayat tentang perempuan kemudian
dianalisis menggunakan pendekatan bagaimana kultur perempuan jawa.
Skripsi yang berjudul ‘’ Mau‘ziah Luqman kepada Anaknya: studi atas KH.Bisri
Mustofa terhadap surat luqman ayat 12 -19 dalam kitab Al Ibris Ii Ma’rifat Tafsir Al
Aziz ‘’ yang ditulis oleh Lilik Fariqoh. dalam karya tulis tersebut dibahas mengenai
Mu’ziah Luqman kepada anaknya dengan menggunakan pendekatan lokal jawa dan
memperlihatkan keterpengaruhan penafsiran KH Bisri Mustofa sebagai ulama yang
tinggal di Jawa .
F. Metode Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini,penulis memfokuskan pada penelitian kepustakaan
(library research). oleh karena itu, sumber datanya diperbolehkan dari berbagai kitab
yang telah ditelaah, sehingga dengan melakukan hal itu diharapkan akan memberikan
informasinya yang lebih akurat dan valid.
Sumber penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber
sekunder, adapun yang menjadi sumber primer adalah kitab Tafsir Al Ibriz Li
Ma’rifatullah Tafsir Al-Qur’an Al Aziz karya KH. Bisri Mustofa .
Sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah buku,kitab,jurnal,dan karya
karya lain yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai data penunjang dan lainlain yang membantu pemahaman terhadap obyek penelitian .
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan kualititatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan
mendiskrpsikan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik
sebuah kesimpulan.
2. Tekhnik Pengumpulan Data
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Sesuai dengan jenis penelitiannya , tekhnik pengumpulan data yang dilakukan
diruang-ruang perpustakaan kampus Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pustaka umum
maupun pustaka pribadi, termasuk google books dan situs situs lain yang
menyediakan tulisan dan buku buku pdf. Data data yang telah ada dkumpulkan
dipilah berdasarkan tema tema relevan. Tema itu kemudian diklasifikasi berdasarkan
mutu, jenis dan relevansinya denga topik penelitian ini untuk diteliti ,dianalisis dan
dimasukkan dalam topik pembahasan. Adapun tehnik dalam penulisan berpedoman
pada buku panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2016.
G. Metode Analisis data
1. Tafsir Jalalain
 Al-Fatihah ayat 6
   

‘’Tunjukilah kami jalan yang lurus’’
( Tunjukilah kami jalan yang ) Artinya bimbingan kami kejalan yang lurus, kemudian
dijelaskan pada ayat berikutnya.
 Al-Baqarah ayat 2
         

‘’Kitab ( Al-Qur’an ) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang
bertakwa’’.
Penafsiran Tafsir Jalalain
( Kitab ini ) yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW.( tidak ada keraguan ) atau
kebimbangan
( padanya ) bahwa ia benar-benar dari Allah SWT. Kalimat negatif menjadi predikat
yang subyek ‘’Kitab ini’’, sedangkan kata-kata isyarat ‘’ini’’dipakai sebagai
penghormatan. ( menjadi petunjuk ) sebagai predikat kedua, artinya menjadi
penuntun ( bagi orang-orang yang bertakwa ) maksudnya orang-orang yang
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mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah
dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka.

2. Tafsir Al- Misbah
 Surah Al-Fatihah ayat 6
   

‘’Bimbing ( antar ) lah kami ( memasuki ) jalan lebar yang luas’’
Setelah mempersembahkan puja puji kepada Allah dan mengakui kekuasaan
dan kepemilikannya, ayat selanjutnya merupakan pernyataan tentang
ketulusannya beribadah serta kebutuhannya kepada pertolongan Allah SWT.
Maka dengan ayat ini sang hamba mengajukan permohonan kepada Allah
SWT, yakni bimbing dan antarkanlah kami memasuki jalan yang lebar dan
luas.
Shirot disini bagaikan jalan tol yang lurus dan tanpa hambatan, semua yang
telah memasukinya tidak dapat keluar kecuali setelah tiba ditempat tujua.
Shiroth adalah jalan yang lurus, semua orang dapat melaluinya tanpa
berdesak-desakan.Sehingga shiroth menjadi jalan utama untuk sampai kepada
tujuan utama umat manusia, yakni keridhoan Allah SWT dalam setiap tingkah
laku.
 Surah Al-Baqarah ayat 2
         

‘’Itu kitab tidak ada keraguan didalmnya sebagai petunjuk bagi orang yang
bertakwa’’
‘’tiada keraguan’’ adalah bahwa kitab itu demikian jelas dan gamblangnya
dimana orang yang memiliki akal sehat tidak meragukannya sebagai wahyu
yang mengandung mukjizat setelah menganalisanya. Tiada seorangpun yang
meragukan kemukjizatab Al-Qur’an.

3. Tafsir At-Thabari
 Surah Al-Fatihah ayat 6
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‘’Tunjukkan kami jalan yang lurus’’
Imam ibnu katsir pernah membbuar dialog imanjinatif .’’ Kok bisa orang
mukmin meminta hidayah setiap waktu sholat dan diluar waktu shalat.
Menurutnya tanpa meminta hidayah siang dan malam, tidak ada jaminan
Alllah SWT memberikan petunjuknya. Hamba berhajat kepada Allah SWT
pada setiap saat dan keadaan dalam memelihara, memperdalam, membukakan
mata, menambah, dan melanggengkan hidayah untuknya. Seorang hamba
tidak berkuasa untuk memberikan manfaat dan mudharat untuk dirinya tanpa
kehendak Allah SWT.
Oleh karenanya, Allah SWT menunjukinya untuk memohon kepadanya setiap
waktu agar dia menganugrahkan pertolongan, keteguhan, dan taufik. Orang
bahagia sejati adalah orang yang deberi taufik untuk meminta kepadanya.
Pasalnya , Allah SWT menjamin pengabulan permohonan mereka berdoa,
terutama ia yang terdesak, berhajat, dan faqir kepadanya diujung malamdan
sepanjang siang.
 Surah Al-Baqarah ayat 6
         

‘’Itu kitab tidak ada keraguan didalmnya sebagai petunjuk bagi orang yang
bertakwa’’
‘’Dzalikal kitab’’ atau ‘’ itu kitab’’ menunjukkan kata untuk sesuatu yang
jauh. Ia dapat ditafsirkan sebagai surah Al-Baqarah, Al-Qur’an itu sendiri,
kitab, atau kitab suci terdahulu.Sedangkan makna asal ‘’kitab’’ adalah ‘’
kumpulan, himpunan, gabungan.’’
Sementara Al-Qurtubi mengutip Al-Jundi, kitab itu gabungan dari hurufhuruf.
4. Tafsir Ruhul Ma’ani
 Surah Al-Fatihah ayat 6
   

‘’Tunjukilah kami jalan yang lurus’’
Menurut As-Shobuni dalam Rawai’ al-Bayan, Lafadz ‘’al-shirath’’
merupakan sebuah kalimat yang biasa digunakan orang arab yang
menunjukkan setiap perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan aturan
ataupun menyimpang dari atauran. Sedangkan ‘’al-mustaqim’’ adalah sifat
dari shirath yang mennjuk pada hal yang sesuai koridor dan tanpa
penyimpangan.
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Tujuan dan maksud dari dua kata diatas yang terbungkus indah dalam ayat 6
surah Al-Fatihah adalah agama islam. Karena agama islam adalah sebuah
jalan yang lurus dan terbebas dari penyimpangan.
Jika kita lihat secara keseluruhan, ayat ke 6 ini secara tidak sadar membuat
kita berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar selalu dilimpahkan iman
dan amal shaleh serta dijadikan hambanya yang selalu meniti jalan islam yang
bermuara kepada surganya.
Al-Shirath Al-Mustaqim juga bisa kita artikan sebagai doa atau permintaan
kita kepada Allah SWT agar diselamatkan saat meniti jembatan di al-yaum almahsyar nanti.
 Al-Baqarah ayat 2
         

‘’Itu kitab tiada terdapat keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang
yang bertakwa’’.
Ulama menafsirkan, tiada keraguan didalamnya bagi orang yang bertaqwa.
‘’Raybu’’ atau keraguan adalah bentuk mashdar dari ‘’sesuatu membuatku
ragu’’ kemudian timbul keraguan dalam dirimu. Keraguan merupakan
kegelisahan jiwa dan keguncangan batin. Ia disebut juga syak karena
membuat jiwa resah dan menghilangkan ketenangan batin.
‘’Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa’’ bermakna sebagai petunjuk
yang mengarahkan mereka pada kebenara. Kata ‘’hudan’’ berarti petunjuk.
Ada ulama yang memahaminya sebagai petunjuk yang mengantarkannya pada
tujuan.
H. Sistematika Penulisan
Sisitematika penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing sub
bab, dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah hasil yang utuh dan sistematis dengan
perincian sebagai berikut:
Bab pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan MasaIah, Tujuan
Penelitian,

Kegunaan

Penelitian,

Metodologi

Penelitian, Tinjauan

Pustaka,

Sistematika Pembahasan.
Adapun bab kedua membahas tentang biografi KH. Bisri Mustofa dan kitab tafsir
al-Ibriz Li Ma’rifah Tafsir Al-Qur’an al-‘Aziz. Dalam bab ini dipaparkan sejarah dan
riwayat hidup KH.Bisri Mustofa hingga karya-karya dan pemikirannya. Selanjutnya
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dikemukakan kitab tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifah Tafsir Al- Qur’an Al-‘Aziz baik dari
latar belakang penulisan, metode dan karakteristik kitab tafsir tersebut.
Adapun bab ketiga Tinjauan Umum Tentang Petunjuk terdiri dari Pengertian
Petunjuk, pengungkapan Petunjuk dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan surah AlBaqarah ayat 2 , Melacak Makna Petunjuk Dalam Sejarah, Petunjuk dalam
pandangan cendikiawan, Macam-macam Petunjuk, dan tujuan dan fungsi Petunjuk.
Bab keempat memuat analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang Petunjuk
surah Al-Fatihah ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 2 dalam kitab tafsir Al-Ibriz Li
Ma’rifah Tafsir Al-Qur’an Al-‘Aziz dan implikasi penafsiran tersebut

terhadap

kehidupan bermsyarakat.
Sementara pada bab Kelima penulis akan menyimpulkan dari seluruh bahasan dan
masalah yang menjadi Skripsi ini dan saran-saran disertai daftar pustaka sebagai
reverensi.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PETUNJUK
A. PENGERTIAN PETUNJUK
Petunjuk adalah masdar dari kata ىهدى- هدىyang bermakna ‘memberi
tuntutan atau tuntunan atau petunjuk dengan halus untuk mencapai tujuan’.
Orang Arab mengucapkan  هد ىت فل نا الطرىقdengan makna ‘aku memberi
tahu jalanan, menjelaskannya, dan menunutun orang tersebut menuju jalan
itu’.
Al-Qasani berkata bahwa hidayah adalah petunjuk (al- irsyad)
kepada kebaikan, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan . Irsyad dari
Allah SWT. merupakan kedudukan yang diperoleh secara berangsurangsur.10
Hidayah secara lugawi, lawan dari ‘’al-dalalah’’ yang berarti
kesesatan, Hidayah adalah penjelasan dan pengarahan yang dilakukan
dengan lemah lembut dan santun.
Dalam istilah syar’i, hidayah mempunyai makna yaitu:
Makna pertama, Al-Dilalah dan Al-Irsyad. Yaitu menunjukkan dan
mengarahkan. Bentuk hidayah seperti ini bisa datang dari Allah, juga dari
makhluk.11 sebagaimana dalam QS. Fusilat ayat 17 :

        
     
‘’Dan Adapun kaum Tsamud, Maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi
mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, Maka mereka

10

Abd, Muin Salim, Jalan Lurus: Tafsir Surah Al-Fatihah (Jakarta; Penerbiit Kalimah,
1999),hlm,83.
11
Wafi Marzuqi Ammar, Tafsir Tematik al-Wafi Menyelami Kandungan Ayat Sesuai
Tema dari Surah-Surah dalam al-Qur’an (Gresik: Waraqah Mitra Media, 2013),hlm 18.
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17

disambar petir azab

yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka

kerjakan’’. (QS.Fusilat: 17).12
Para Rasul dan orang-orang shalih juga memberikan hidayah yang sama QS.
Asy-Syura ayat 52 :

             
             
 
‘’Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan
perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al
Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al
Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di
antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi
petunjuk kepada jalan yang lurus.’’(QS.Asy-Syura:52).13
Al-Qur’an yang berupa tentang ayat-ayat syariat, juga memberi hidayah
QS.An-Nahl ayat 89 :

             
          
 
‘’(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang
saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad)
menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab

12

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim,
2013),hlm 478.
13
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya,hlm. 478.
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(Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar
gembira bagi orang-orang yang berserah diri’’. (QS.An-Nahl:89).14
Memperhatikan angkasa dan ayat-ayat kawniyah lainnya juga bisa
mendatangkan hidayah QS.Fusilat ayat 53 :

              
     
‘’Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di
segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka
bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?’’.(QS.Fusilat:53).15
Bahkan petunjuk semacam ini bisa diperoleh seseorang dari benda padat
seperti buku bacaan atau visual. Sama saja, apakah nantinya orang diajak itu
melakukan kebaikan tersebut atau meninggalkannya. Petunjuk bentuk pertama,
sekedar syarat untuk mendatangkan petunjuk bentuk kedua, tapi petunjuk
mengharuskan perwujudannya. Sehingga, jika petunjuk dalalah dan irsyad
terdapat pada seseorang, sementara petunjuk taufik dan ilham tidak ada maka
tidak mungkin dia memperoleh petunjuk yang mengharuskan mendapat pahala.
Makna kedua, adalah petunjuk taufik dan ilham. Petunjuk ini khusus bagi
Allah.16 Dan atas makna ini kita memahami firman Allah pada Nabin-nya QS.AlBaqarah ayat 272 :

14

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya.hlm,277.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya.hlm.462.
16
Wafi Marzuki Ammar, Tafsir Tematik al-Wafi, hlm.19.
15
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‘’Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi
Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya.
dan apa sa
ja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu
untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan
karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu
nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu
sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)’’.(QS.Al-Baqarah: 272). 17

Juga pada QS.Al-Qasas ayat 56 :

             



‘’Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya,
dan

Allah

lebih

mengetahui

orang-orang

yang

mau

petunjuk’’.(QS.Qasas: 272). 18

17
18

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya.hlm.46.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya.hlm.392.

menerima
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Petunjuk yang tidak dimiliki Rasulullah saw. Inilah yang mengharuskan
datangnya pahala. Makhluk manapun tidak mampu memberi petunjuk taufik dan
ilham ini. Mereka hanya mampu berbuat seperti ynag dikerjakan para Rasul,19
seperti QS.An-Nahl ayat 35 :

             
              
     
‘’Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya Kami
tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik Kami maupun bapakbapak Kami, dan tidak pula Kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya".
Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; Maka tidak ada
kewajiban atas Para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan
terang’’. (QS.An-Nahl: 35). 20

Jadi maksud petunjuk taufik dan ilham ini adalah memasukkan iman
kedalam hati hamba kemudian hamba mengamalkannya. Hanya Allah SWT
semata dengan kemuliaan dan rahmatnya yang mampu melapangkan dada
seseorang untuk mendapatkan iman kemudian mengamalkan syariat-syariat islam.
Dan Allah SWT juga lah dengan keadilan dan hikmahnya yang mampu
menyesatkan seseorang dari iman serta menyempitkan hatinya sehingga menolak
menuruti syariat,21 QS surah Fatir ayat 8 :

19

Wafi Marzuki Ammar, Tafsir Tematik al-Wafi, hlm.20.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya,hlm.271.
21
Wafi Marzuki Ammar, Tafsir Tematik al-Wafi, hlm.20.
20

21

                
           
‘’Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya
yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak
ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah
dirimu binasa karena Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang mereka perbuat’’.(QS.Fatir: 8).

22

Dari beberapa uraian mengenai petunjuk diatas maka peneliti menyimpulkan
hakekat petunjuk dengan mengutip penjelasan al-Alusi dalam kitabnya Ruh-al
Ma’ani bahwa hidayah merupakan suatu petunjuk dengan kelembutan untuk
menunjukkan (membimbing) mereka agar dapat mencapai maksud atau sesuatu
yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan tersebut.23
Hidayah berarti petunjuk Allah SWT. kepada manusia mengenai keimanan
dan keislaman, petunjuk yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman,
petunjuk yang diberikannya kepada manusia sehingga mereka berada pada jalan
yang lurus (sesuai dengan tuntunannya), petunjuk yang diberikan secara halus dan
lemah lembut.24
Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Qur’an yang telah
menjadi bahasa indonesia. Akar katanya adalah (hada, yahdi, hadyan, hidyatan,
hidayatun). Hidayah secara bahasa berarti petunjuk lawan katanya adalah dalalah
yang berarti ‘’kesesatan’’. Secara istilah, hidayah berarti penjelasan dan petunjuk

22

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya,hlm.435.
Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’I al-Masani (Vol, 1;
Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005),hlm.94.
24
Abdullah Taufik, et al, Suplemen Ensiklopedia Islam(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), hlm.191.
23
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jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan disisi
Allah SWT.25
Menurut imam al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh al-Ma’ani hidayah
merupakan

suatu

petunjuk

dengan

kelembutan

untuk

menunjukkan

(membimbing) mereka (al-muhtadin) agar dapat mencapai maksud atau sesuatu
yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan tersebut. Ini sebagaimana
yang penulus kutip dari penafsiran beliau pada surah al-Fatihah ayat 6, lebih jelas
lagi beliau menyebutkan perumpamaan secara mutlak bahwa seseorang yang telah
berjalan dengan mudah (tanpa hambatan) maka sesugguhnya ia telah mendapat
hidayah (petunjuk).26
Imam al-Alusi juga menambahkan bahwa pada dasarnya titik tekan dari
makna hidayah itu sendiri adalah kelembutan (  ) لطفا, maka adanya unsur
kelembutan dengan lafaz hidayah lebih identik dengan suatu kebaikan, yaitu
petunjuk atau bimbingan yang mengarah pada nilai-nilai positif. Namun
kenyataannya dalam Al-Qur’an dijumpai beberapa ayat yang menggunakan
redaksi yang berakar kata ( )هدىhuda akan tetapi tidak memberikan kesan makna
positif, seperti yang terdapat dalam QS.As-Saffat ayat 23 :

       

‘’Selain Allah; Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka’’.(QS.AsSaffat: 23).27
Menurut beliau redaksi ayat tersebut berfungsi mengolok-olok (tahakkum),
seperti halnya yang terdapat dalam ayat  فبشر هم بعزاب اليم.28

25

Sitti Aisyah Chalik, Konsep Hidayah dalam al-Qur’an ( Makassar: Alauddin
University Press, 2012),hlm.30.
26
Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’I al-Masani (Vol, 1;
Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005),hlm.94.
27
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya,hlm.446.
28
QS Ali Imran/3;21,QS al-Taubah/9;34 dan QS. Al-Insyiqaq/84:24.
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Imam al-Alusi mengutarakan ikhtikaf al-Muta’akhirin yaitu perbedaan
pendapat dikalangan ulama’ ahli bidang kebahasaan mengenai makna dalalah
(petunjuk) apakah harus mengarahkan dan sampai pada tempat yang dituju atau
yang ataukah hanya sekedar memberi petunjuk. Pertama, sebagian dari mereka
berpendapat bahwa dalalah merupakan petunjuk (bimbingan) yang mengantarkan
(untuk sampai) pada suatu tempat yang dituju, maka dikatakan suatu hidayah
(petunjuk) jika mampu mengantarkan untuk sampai pada tujuan tersebut. Kedua,
sebagian berpendapat bahwa dalalah merupakan suatu sarana atau media yang
memberikan petunjuk (jalan) yang mengarah pada tujuan yang dimaksud. 29
Ketiga, sebagian kecil kelompok juga berpendapat jika lafaz tersebut di
muta’addi-kan pada maf’ul kepada Allah SWT. maka ini bermakna  االىصالyang
berarti sampai tujuan.30 Apabila lafaz tersebut di muta’addi-kan dengan huruf
tambahan yaitu  لatau  الىmaka ini bermakna  اراءة الطرىقyaitu sekedar
memberikan petunjuk jalan yang mengarahkan pada suatu tujuan tertentu, dan ini
kebanyakan disandarkan pada al Qur’an dan para utusan Allah SWT.31
Seluruh pendapat yang disampakan oleh para pakar tersebut masih terdapat
celah yang perlu untuk dikaji dan dipertegas kembali dengan mempertimbangkan
secara lebih dalam makna ayat yang terkandung dalam Al-Qur’an, pendapat yang
pertama bertentangan dengan adanyaa ayat yang berbunyi :

      32

Maka jika ayat ini difahami berdasarkan pendapat yang pertama hal ini
menjelaskan kaum tsamud yang terjerumus dalam dalal (kesesatan) dengan
kemurtadan yang mereka perbuat setelah sebelumnya mereka mengetahui
kebenaran, dan ini tidak disebutkan sama sekali dalam kitab-kitab tafsir dan

29

Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’I al-Masani ,Vol.

1.hlm.94.

30

QS al-Fatihah/1:6.
QS al-Isra/17;9 dan QS al-Syura/42:52.
32
QS Fussilat/41:17.
31

24

sejarah. Karena dalm kitab tafsir dan sejarah terdahulu telah disebutkan bahwa
kaum tsamud tidak pernah beriman sedikitpun kepada Allah SWT.
Sedangkan pendapat yang kedua masih dapat dipertentangkan dengan
firman Allah SWT.yang berbunyi

    33

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa engkau (Muhammad) tidak dapat
memberikan petunjuk bagi siapa yang engkau cintai kecuali atas kehendak-Ku(
Allah SWT ), pemahaman terhadap ayat ini tidak jauh berbeda dengan ayat

      

Yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 17 yang pada intinya semua
perbuatan adalah dinisbatkan kembali pada Allah SWT. Termasuk dalam hal
pemberian hidayah bagi makhluk, Maka jika difahami berdasarkan pendapat yang
kedua akan ditemukan pertentangan, karena yang dikehendaki Allah SWT dengan
hidayah dalam ayat ini adalah hidayah taklif (Agama).34
Adapun pendapat ketiga yaitu dari ahli bahasa, menurut imam al-Alusi
tidak ada dasar yang memperkuat pendapat tersebut, karena ketika mereka
berpendapat bahwa bentuk muta’addi lafaz

 هدىTidak disandarkan kecuali

hanya kepada Allah SWT , maka pendapat tersebut nasikh mansukh (terhapus)
dengan adanya firman Allah SWT, tentang cerita nabi Ibrahim As, yang berbunyi

33
34

hlm,94.

Qs al-Qasas/28:56.
Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’I al-Masani,Vol. 1,
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             35

Sehingga dengan adanya celah-celah yang ditemukan tersebut, ulama’
berpendapat bahwa terdapat isytirak (polisemi) dalam makna hidayah.36
B. Macam-Macam Petunjuk
Hidayah merupakan perkara yang sangat penting yang senantiasa
diharapkan keberadaannya bagi setiap mahlukh, hal ini ditegaskan Al-Qur’an
dalam surah al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi

   

Ayat ini mengandung permohonan untuk senantiasa diberikan hidayah
dalam kebenaran, namun keberadaan hidayah dalam setiap makhluk tidak
sepenuhnya diperoleh dari pemberian Allah SWT. Secara cuma-cuma akan tetapi
juga membutuhkan usaha yang luar biasa untuk mendapatkannya. Pembatasan
tentang klasifikasi hidayah bukanlah hal baru lagi dikalangan ulama ahli tafsir
ketika berbicara tentang konsep hidayah, ini terlihat dari sebagian besar kitabkitab tafsir yang telah banyak memberikan keterangan dari ulasan secara
terperinci tentang pembagian hidayah berdasarkan tingkatan masing-masing.
Imam al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh al-Ma’ani beliau mengklasifikasikan
hidayah secara umum menjadi dua macam yaitu hidayah umum (al-Hidayah alAmmah) dan hidayah khusus (al-Hidayah al Khassah).

35
36

hlm,95.

QS Maryam/19:43.
Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’I al-Masani,Vol. 1,
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Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai
hidayah umum (al-Hidayah al-Ammah), bahwasanya hidayah ini mencakup
diantaranya hidayah naluriah, hidayah panca indra, hidayah akal dan hidayah
agama.Hidayah ini merupakan hidayah yang paling umum yang meliputi seluruh
makhluk-Nya. Terkait dengan pembahasan tingkatan hidayah yang pertama ini,
imam al-Alusi mencontohkan proses janin yang mampu menyerap makanan
sebagai sumber nutrisi selama berada dirahim ibunya, 37 menurut beliau ini
merupakan hidayah yang telah diberikan Allah SWT, bagi makhluknya sejak
kejadiannya. Pemberian hidayah secara umum bagi semua makhluk ini dapat
dipahami dari pengungkapan ayat hidayah yang terdapat dalam QS Al-A’la ayat
1-3 :

            

‘’(1) Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang Menciptakan,(2) dan
menyempurnakan (penciptaan-Nya),(3) dan yang menentukan kadar (masingmasing) dan memberi petunjuk’’.(QS.Al-A’la:1-3). 38
Imam Al-Alusi menafsirkan ayat ini dengan terlebih dahulu menjelaskan
bentuk pengagungan zat Allah SWT. Sebagai zat yang maha tinggi, kemudian
menjelaskan tentang penciptaan makhluk yang secara fitrah telah mendapatkan
bentuk yang sebaik-baiknya tanpa adanya perbedaan didalam jenisnya serta telah
dibekali hidayah (petunjuk) untuk dapat menemukan kemanfaatan bagi
kelangsungan hidupnya dan mencegah segala sesuatu yang membahayakan bagi
kehidupannya. Sehingga jika dipahami dari ayat ini, maka sesungguhnya
keumuman hidayah yang diberikan Allah SWT. Kepada makhluk-Nya meliputi
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hidayah yang diberikan bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan secara
keseluruhan.39
1. Petunjuk Wijdan (Hidayah Naluriah)
Petunjuk naluriah menurut pendapat M.Quraish Shihab yang dikutip Sitti
Aisyah Chalik merupakan potensi naluriah yang Allah tanamkan pada manusia
untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Insting atau naluri ini diartikan
sebagai tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan manusia sebagai akibat
langsung dari nalurinya dalam meraih suatu kenikmatan atau menghindari suatu
penderitaan tertentu. Hidayah ini bersifat bawaan yang diperoleh sejak lahir.
Contohnya bayi seketika sakit dan lapar maka ia akan menangis, padahal tidak ada
yang pernah mengajarkan bayi untuk menangis jika ia merasa lapar dan sakit. 40
Dalam hal ini, anak-anak telah dikaruniai oleh Allah SWT bakat alam
sejak dulu (secara alamiah) begitu saja, yang kemudian segera direspon oleh
ibunya. Atau hidayah naluriah ini hampir identik dengan insting pada binatang
jika ia mendapatkan rangsangan tertentu maka secara refleks ia segera merespon
rangasangan itu.41
2. Petunjuk al-Hawas Wal Masya’ir (Hidayah Panca indra)
Petunjuk pancaindra menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Siiti
Aisyah Chalik merupakan kemampuan indrawi untuk menangkap atau
menterjemahkan rangsang dari luar diri manusia. Tanpa kemampuan ini manusia
tidak akan mampu bertahan hidup.42 Hidayah pancaindra ini adalah karunia Allah
yang diberikan kepada manusia. Diciptakannya pancaindra untuk manusia
tersebut untuk mendukung ‘’sang raja’’ yakni hati manusia dalam menjalankan
ibadah kepada Allah SWT, sebab hati diciptakan untuk keselamatan akhirat demi
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mencari kebahagiaannya, sedang kebahagiaannya adalah mengenal Allah SWT.
Padahal untuk mengenal Allah yakni melalui ibadah serta pengenalan terhadap
keajaiban-keajaiban alam hanya dengan menggunakan pancaindranya. Sedang
pancaindra sendiri bersumber dari hati dan raga sebagai kendaraanya untuk
beribadah kepada Allah.43
3. Petunjuk Al-Aqli (Hidayah Akal)
Hidayah al-aqli menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Sitti Aisyah
Chalik ialah kemampuan berfikir, kemampuan untuk memahami fenomena,
memberikan persepsi, kemampuan untuk menginterpretasikan realita yang
tertangkap oleh pancaindra. Akal dapat membantu kelemahan indra, akal lah yang
berdasarkan prinsip-prinsip rasionalisme akan menolak, mempertanyakan,
mencari sebab membuat penilaian dan penafsiran terhadap indrawi kita. Dengan
akal, manusia tidak akan tertipu oleh keterbatasan kemampuan indrawi. Tetapi
tetap saja, akal pun memiliki keterbatasan.44
Petunjuk akal adalah karunia Allah SWT, kepada manusia yang
membedakan dengan makhluk lain. Seain itu juga mengisyaratkan agar manusia
dapat hidup bersama dengan lingkungannya (berkelompok atau berinteraksi
dengan sesama manusia lainnya).45
Petunjuk akal menurut pendapat Quraish Shihab yang dikutip Sitti Aisyah
Chalik ini khusus deberikan pada manusia yang membuat kita bisa berfikir untuk
menemukan ilmu dan sekaligus merospon peristiwa dalam kehidupan serta
merespon hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Hidayah akal akan bisa kita
peroleh manakala kita selalu mengambil pelajaran dari segala sesuatu, segala
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peristiwa, dan seluruh pengalaman hidup kita maupun orang lain.46 Allah SWT
Berfirman dalam QS.Al-Hasyr ayat 2 :

             
             
            
   
‘’Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampungkampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka,
bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka
dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan
kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah
melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah
mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka
ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang
mempunyai wawasan’’.(QS.Al-Hasyr: 2).47
Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa mengambil hikmah dan
ibrah dari segala kejadian dalam kehidupan ini, dengan harapan kita tidak terjebak
pada permasalahan yang sama. Hidayah akal ini akan bekerja dengan ilmu yang
diperoleh, dari proses pembelajaran kehidupan yang telah dilakukan,yang
kemudian digunakan untuk memilih respon yang terbaik bagi diri manusia dimasa
mendatang. Semakin banyak seseorang yang mengambil pelajaran maka semakin
tinggi kualitas hidayah akal manusia.
Ternyata naluri dan indrapun belum cukup untuk memberi peringatan dan
pengajaran kepada manusia. Barangkali memang cukup untuk sekedar bisa hidup
46
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dan berketurunan didunia ini. Akan tetapi bukanlah tujuan utama diciptakannya
manusia adalah menjadi khalifah dimuka bumi. Tentu belum cukup menjadi
khalifah kalau hanya mengandalkan indra dan naluri.Maka Allah memberi kita
‘’sofeware’’ yang sangat canggih yaitu akal.
Akal adalah hidayah ketiga yang diberikan Allah SWT kepada manusia.
Akal menyempurnakan apa yang sudah diperoleh dari naluri dan indra manusia.
Akal menjelaskan tentang sebuah kejadian yang hanya tertangkap sekilas oleh
indra. Akal memberikan jawaban dari sebab akibat setiap perilaku yang manusia
berikan.48
4. Petunjuk al-Din (Hidayah Agama)
Petunjuk menurut pendapat Quraish Shihab yang dikutip Sitti Aisyah
Chalik ini berupa petunjuk-petunjuk ajaran agama. Agama memberikan jawaban
untuk hal-hal yang tak dapat dijawab hanya dengan petunjuk akal. Agama
berbicara mengenai mengenai hakikat kehidupan, kematian, dan kebahagiaan. 49
Hidayah agama ini bisa dipergunakan untuk kerja sama dengan akal untuk
mencari hakikat kebenaran sesuatu.50
Petunjuk agama ini adalah sebuah panduan ilahiyah yang memuat manusia
mampu membedakan antara hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk,
dan mengikuti ketentuan Allah SWT. 51 Sebagaimana firman Allah SWT dalam
QS.Al-Baqarah ayat 216 :
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‘’Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang
kamu benci. Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu,
dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu;
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui’’.(QS.Al-Baqarah: 216).52
Hidayah agama diperoleh hanya dengan selalu belajar dan memperdalam
agama islam ini,53 seperti ditegaskan dalam QS.Al-Imran ayat 79 :

             
            
 
‘’Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab,
Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu
menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia
berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu
mengajarkan Al -kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya’’.(QS.AlImran: 79).54
Akal sekalipun sesungguhnya juga sangat terbatas kemampuannya sering
buntu mejawab beberapa pertanyaan mendasar mengenai manusia. Seperti awal
manusia itu ada, hendak kemana manusia kelak akan menuju dan siapa zat maha
cerdas yang mengatur perputaran alam ini dengan sedemikian sempurna.
Manusia dengan naluri, indra dan akalnya berusaha meraba-raba akan
jawaban semua pertanyaan itu. Maka terkadang manusia pun terjatuh pada
kesimpulan yang salah. Karena keterbatasan akal, banyak manusia yang pada
akhirnya bertuhankan benda, pepohonan, gunung, lautan, matahari, ataupun rohroh leluhur yang diyakini menguasai dan mengatur alam semesta ini.
52
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Untuk itu Allah menurunkan agama sebagai hidayah pemungkas.
Aturannya tertulis rapi dalam lembaran mushaf dan hadist Rasulullah. Begitu
terperinci dan sempurna memberi jalan dan tauladan. Begitu indah dan tepat
memberikan argumen.
Dan jawaban dari setiap pertanyaan. Begitu teratur dan lugas melukiskan
harapan sekaligus ancaman tiap-tiap perbuatan.55
5. Petunjuk Taufik
Petunjuk memiliki arti pertolongan, petunjuk, bimbingan, kesuksesan,
kemenangan, dan kesejahteraan. Yang dimaksud kesuksesan didalam arti taufik
adalah kesuksesan dalam mencapai dan melaksanakan dan mencapai perrbaikan
atas setiap amal saleh dan usaha yang baik. Artinya adanya kesuksesan dalam
melaksanakan sesuatu tergantung adanya dua hal,yaitu (1) Usaha seseorang yang
sesuai dengan cara usahanya,(2) kesesuaian dengan hukum alam (sunatullah) yang
ditempuh dalam meraih kesuksesan hanya diatur dan tunduk kepada Allah SWT.
Makna taufik juga terdapat dalam ungkapan wabillahi al-taufik wa al-hidayah
(semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan hidayah). Adapun secara istilah
Muhammad Al-Jarjani mengartikan taufik sebagai anugrah Allah SWT kepada
hambanya supaya sesuai dengan apa yang diridhoinya.
Petunjuk taufik adalah hidayah yang membuat manusia hanya akan
menjadikan agama islam sebagai panduan hidupnya. Hanya kesungguhan yang
akan membuat kita pantas menerima hidayah taufik dari Allah SWT. Firman
Allah dalam QS.Al-Ankabut ayat 69 :
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‘’Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik’’. (QS.Al-Ankabut: 69).56
Inilah hidayah yang paling tinggi, yang menjadi harapan kita semua. Tidak
ada jalan lain untuk kita mendapatkan hidayah taufik dari Alllah SWT kecuali
dengan jalan bersungguh-sungguh dan berjihad untuk menjalankan dan
mengamalkan agama yang indah ini, dan selalu memintanya disetiap doa-doa kita,
kapanpun dan dimanapun, tidak melupakannya dan tidak meninggalkannya. Tidak
mudah meraih hidayah Allah SWT, karena untuk meraih hidayah-Nya
memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya, karena semuanya tergantung
kepada usaha kita. Hidayah Allah SWT ibarat sinar matahari yang menyinari
seluruh alam ini, dan kita adalah penerima sinar tersebut. Jika kita membuka diri
dengan hati yang bersih maka kita akan mudah untuk mendapatkan sinar hidayah
Allah SWT, tetapi jika kita menutupi hati dan diri dengan kotoran, aib, dan dosa
maka kita akan sulit untuk mendapatkan sinar hidayah-Nya.
Sitti Aisyah mengutip pendapat Al-Asfahani bahwa hidayah itu sendiri
terbagi dalam beberapa bentuk dan dalam beberapa tingkatan atau tahapan, yang
mana bentuk yang satu dengan bentuk yang lain saling berhubungan dan saling
terkait satu sama lainnya. Masing-masing bentuk hidayah tersebut berbeda sesuai
dengan tingkatan dan tahapan orang-orang yang menerima hidayah tersebut,
sehingga hidayah pada tingkatan yang berikutnya tentunya tidak akan tercapai
sebelum tercapainya hidayah pada tingkatan yang pertama, dan begitu juga
hidayah pada tingkatan-tingkatan selanjutnya.
Hidayah pertama adalah hidayah yang berupa pancaindra dan akal, kedua
adalah hidayah yang berupa ajakan dan diutusnya para rasul, ketiga adalah
petunjuk Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hambanya yang shaleh sebab
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amal ibadah yang dilakukan, dan keempat adalah hidayah Allah SWT yang
berupa surga sebagai tempat yang abadi dan balasan yang beramal shaleh.57
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BAB III
KH. BISRI MUSTOFA DAN TAFSIR AL IBRIZ
A. Biografi KH.Bisri Mustofa
Kiai Bisri Mustofa Lahir dikampung Sawahan, Gang Palen, Rembang Jawa
Tengah pada tahun 1915. Ayahnya bernama H. Zaenal Mustofa dan ibunya
bernama Chotijah. Awalnya, kedua orang tuanya memberi nama Mashadi kepada
Kiai Bisri Mustofa. Kiai Bisri sendiri memiliki tiga saudara, yakni Salamah
(Aminah), Misbach, dan Ma’shum. Mashadi mengganti namanya menjadi Bisri
selepas menunaikan ibadah haji pada tahun 1923, dan untuk selanjutnya ia lebih
dikenal dengan nama Bisri Mustofa.58
Kiai Bisri Mustofa merupakan salah satu kiai kharismatik diJawa. Ia adalah
pendiri pondok pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Jawa Tengah. Mulanya
pesantren ini terletak di Kasingan, yang merupakan pesantren milik mertuanya,
KH. Colil Harun. Kemudian, oleh Kiai Bisri Mustofa, pesantren ini dipindahkan
dari Kasingan ke Leteh, sementara pondok pesantren Kasingan iru sendiri tak
dilanjutkan.
Dari pesantren Raudlatut Thalibin, sosok Kiai Bisri Mustofa mulai terlihat
eksistensinya dimata masyarakat Rembang. Selain pengajaran dipesantren, ia
selalu mengusahakan pengajian umum, yaitu pengajian Sloso-Jum’at (Selasa dan
Jum’at ) pada pukul 10.00 WIB, dan Patbelasan (Lailatul Itjima’) pada tanggal 14
Hijriah setiap bulannya. 59
Selain berdakwah lewat ceramah, Kiai Bisri Mustofa juga berdakwah lewat
media cetak. Diantara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al Ibriz Li Ma’rifatil
Tafsiril Qur’an al-Aziz (sebuah kitab tafsir yang berbahasa jawa) Meskipun tinggi
ilmunya, Kiai Bisri Mustofa dalam setiap kesempatan dalam menyampaikan
gagasan selalu disertai dengan analogi-analogi sederhana yang dihasilkan
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peristiwa-peristiwa keseharian. didalam menghukumi suatu perkara ia selalu
menggunakan prinsip ‘’yassiru walaa tu’assiruu‘’. Hal

ini ditujukan untuk

mengambil sikap tawassuth, yaitu mengambil hukum tengah tengah, diantara
ringan dan berat.60
Sebagai seorang mubaligh atau orator kondang. Kiai Bisri Mustofa juga
pernah berkecimpung didunia politik. Ia merupakan salah satu politisi ulung yang
disegani pada masanya. ia juga pernah masuk dalam anggota badan konstituante.
Dalam berjuang diranah politik, perjuangannya bisa ditilik dari perjalanan beliau
diparlementer maupun non parlementer, baik diera Orde Lama maupun Orde
Baru. Kiai Bisri Mustofa juga tercatat sebagai tokoh partai NU yang mendukung
konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang dicetuskan Presiden
Soekarno. Dengan catatan sejauh ketiganya bersaing secara sehat dan dalam
koridor keindonesiaan.
Akan tetapi, ketika terbukti salah satu elemen nasakom itu menghianti bangsa
, maka Kiai Bisri Mustofa berdiri dibarisan yang paling depan, juga sebagai
penyusun strategi ditingkatkan nasional dan lokal (Rembang) guna menyelesaikan
kemelut politik pada waktu itu. Lewat peran sentralnya dikancah politik,
keberadaannya semakin memperlihatkan bahwa kalangan islam tradisional sampai
hari ini memiliki kekuatan politik yang cukup kuat dinegeri ini.61 Sebagai ulama
yang berjasa besar dengan segudang pengalaman, baik dibidang sosial
kemasyarakatan maupun perpolitikan nasional, Kiai Bisri Mustofa disebut sebut
sebagai salah satu ulama kharismatik pada masanya. Ia juga berhasil meletakkan
pondasi yang kuat dipondok pesantren Raudlatut Thalibin yang kemudian
diteruskan oleh anaknya, yakni KH. Mustofa Bisri.
Kiai Bisri Mustofa wafat pada tanggal 17 februari 1997 M. Sejarah telah
mencatat sebagai prestasi gemilang yang telah diukir, terlebih dalam usahnya
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menyebarkan agama islam dengan pendekatan yang berbeda, sehingga banyak
diikuti banyak orang.
a. Penggandrung Ilmu
Kiai Bisri Mustofa lahir dilingkungan pesantren. Sejak umur tujuh tahun
tahun, ia disekolahkan kesekolah jawa ‘’Angka Loro’’ di Rembang, namun tidak
sampai tamat. Sebab ia iajak oleh orangtuanya ketanah suci Mekkah. Rupanya,
kebersamaan ditanah suci ini juga merupakan perpisahan dengan sang orangtua.
Dalam perjalanan pulang dipelabuhan Jeddah, ayahnya (H. Zaenal Mustofa) wafat
setelah sebelumnya sakit disepanjang perjalanan haji.
Selepas dari Mekkah, Kiai Bisri Mustofa sekolah di Holland Indische Scholl
(HIS) di Rembang. Tak lama berselang, ia dipaksa keluar oleh Kiai Kholil, sang
guru yang dipondok yang nanti menjadi mertuanya. Penarikan keluar Kiai Bisri
Mustofa oleh Kiai Kholil beralasan bahwa sekolah tersebut milik Belanda.
Pada usia 10 tahun, tepatnya pada tahun 1925, ia melanjutkan pendidikan
kepesantrem Kajen, Rembang. Dan, pada tahun 1930, Kiai Bisri Mustofa belajar
kepesantren Kasingan yang diasuh oleh Kiai Cholil.
Setelah dinikahkan dengan purti Kiai Cholil yang bernama Marfu’ah, Kiai
Bisri Mustofa kemudian berangkat lagi ke Mekkah guna menunaikan ibadah haji
beserta keluarganya dari Rembang. Akan tetapi setelah prosesi haji, ia tidak
langsung pulang ketanah air, melainkan memilih bermukim di Mekkah untuk
menuntut ilmu. Ditanah suci ini, para syekh yang menjadi gurunya adalah :
a. Syekh Bagir asal Yogyakarta
b. Syekh Umar Hamdan Al Magribi
c. Syekh Ali Maliki
d. Sayyid Amin
e. Syekh Hassan Massath
f. Sayyid Alwi
g.

KH. Abdullah Muhaimin.
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Kiai Bisri Mustofa telah menghabiskan waktunya untuk belajar di Mekkah
selama satu tahun. Tahun 1930, ia pulang ke Kasingan atas permintaan
mertuanya. Setahun setelah kepulangannya ini. Kiai Cholil wafat. Sejak saat
itulah, ia menggantikan posisi guru dan mertuanya itu sebagai pengasuh
pesantren.
h. Demokratis
Sebagaimana pengakuan putranya, Kiai Cholil Bisri (alm), Kiai Bisri Mustofa
adalah sosok yang amat demokratis dan tak pernah memaksakan kehendak kepada
anak anaknya. Dalam urusan pendidikan, Kiai Bisri Mustofa tak pernah memaksa
anaknya untuk belajar apa dan sekolah dimana. Demikian pula untuk masalah
jodoh. Ia tak pernah mengatur-atur atau menjodohkan anak anaknya. Ia hanya
memberikan kriteria-kriteria pasangan yang bisa diajak berjuang agar mereka tak
salah pilih.
Terkait dengan jodoh ada satu kisah unik dari sosok Kiai Bisri Mustofa. Pada
Awalnya, Kiai Cholil, Kiai Bisri Mustofa akan dijodohkan dengan putri Kiai
Murtadho. Namun, karena belum merasa pantas, Kiai Bisri muda memberanikaan
diri menolak permintaan menikah tersebut. Akan tetapi, Kiai Cholil bersikukuh
menjodohkannya. Kemudian, Mbah Bisri Mustofa ditemani temannya yang
bernama Mabrur memberanikan diri kabur dari Rembang tanpa pamit kepada
siapapun. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perkawinan
tersebut.62
Setelah sebulan kabur dari pondok. Kiai Bisri Mustofa pulang dan
menghadap Kiai Cholil. Ia mengaku salah dan mencoba meminta maaf atas
tindakannya tersebut. Permintaan maaf tersebut tidak direspon oleh Kiai Cholil.
Pasca peristiwa tersebut, hubungannya dengan Kiai Cholil menjadi cukup
renggang. Bahkan kerenggangan hubungan tersebut berlangsung hampir setahun
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lamanya. Meski hubungan dengan Kiai Cholil membeku, ia tetap mengikuti
pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Kiai Cholil.
Kerenggangan hubungan dengan gurunya itupun akhirnya mencair. Diluar
dugaannya, Kiai Cholil menginginkan Mbah Bisri Mustofa sebagai menantunya
dan akan dinikahkan dengan Mar’fuah, putri Kiai Cholil sendiri. Pasca pernikahan
tersebut, Mbah Bisri membantu Kiai Cholil dalm mengurus pondok pesantren.63
i. Memiliki Banyak Karya
Banyak karya yang telah dilahirkan oleh Kiai Bisri Mustofa, diantranya yang
termasyhur adalah Tafsir Al-Ibriz. Selanjutnya, ada kitab Al-Usyuthy; terjemahan
kitab ‘Imrity dan kitab Ausathul Masalik; terjemahan kitab Alfiyah Ibnu Malik.
Tidak hanya itu, ia juga banyak menyusun karya-karya dengan tema ringan,
seperti :
1. Buku kumpulan Anekdot Kasykul
2.

Abu Nawas

3. Novel berbahasa Jawa Qohar lan Sholihah
4. Naskah drama Nabi Yusuf lan Siti Zulaikha
5. Syi’iran Ngudi Susilo
6. dan masih banyak lagi yang lainya.
Suatu ketika, seperti penuturan putranya Gus Mus, Mbah Bisri sedang
berbincang dengan sahabat karibnya, yang juga pengurus pondok pesantren, Kiai
Ali Maksum. Dalam perbincangan tersebut. Kedua sahabat membicarakan perihal
tulis-menulis. Sebab, selain terkenal karena kealimannya, Mbah Bisri Mustofa
juga tenar karena produktifitas menulisnya.
‘’Kalau soal kealiman, barangkali saya tidak kalah dari sampeyan (Anda),
bahkan mungkin saya lebih alim, ’’kata Kiai Ali Maksum.’’Tapi, mengapa
sampeyan bisa begitu produktif menulis, sementara saya selalu gagal ditengah
jalan. Baru separuh sepertiga, sudah macet, tidak bisa melanjutkan,’’lanjutnya
63
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‘’Soalnya sampeyan menulis lillahi ta’ala sih!’’jawab Mbah Bisri dengan
entengnya.
‘’Lho, Kiai menulis kok tidak lillahi ta’ala. Lalu, dengan niat apa?’’tanya
Kiai Maksum
‘’Kalau saya, menulis dengan niat nyambut gawe (kerja). Etos saya dalam
menulis sama dengan penjahit. Lihatlah penjahit itu, walaupun ada tamu, penjahit
tidak akan berrhenti menjahit, periuknya bisa ngguling (jatuh). Saya juga begitu.
Kalau belum-belum saja, sampeyan sudah niat yang mulia-mulia, setan akan
mengganggu sampeyan dan pekerjaan sampeyan tak akan selesai,’’timpal Mbah
Bisri.
‘’Terus, nanti kalau tulisan sudah jadi, dan akan diserahkan kepada penerbit,
baru kita niat yang mulia mulia, linasyrill ‘ilmi atau apa. Setan perlu kita
tipu,’’lanjut Mbah Bisri sambil tertawa.64
7. Pribadi Yang Mau Belajar
Menjadi menantu kiai memang enak-enak susah. Bagi yang pintar mengaji
memang enak, bisa ikut mengajar. Namun, bagi yang pengetahuan mengajinya
pas-pasan, itu ibarat bencana. Hal inilah yang kemudian dirasakan oleh Kiai Bisri
Mustofa.65 Sebagai seorang mantu66 kiai, banyak santri yang menganggap Mbah
Bisri pintar dan menguasai ilmu-ilmu agama. Padahal, ia menganggap dirinya
belum cukup mumpuni. Kondisi ini diperparah setelah wafatnya Kiai. Dimyati
Termas, sehingga banyak santri yang berpindah mengaji ke Kasingan.
Pasca kejadian tersebut, banyak santri yang mengusulkan kitab-kitab yang
Mbah Bisri sendiri belum pernah mempelajarinya. Akhirnya, ia menggunakan
prinsip belajar candak kulak (belajar sambil mengajar). Ia belajar membaca kitab
di Karanggeneng bersama Kiai Kamil dan Kiai Fadholi,
64
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pembelajaran tersebut diajarkan kepada santrinya di Kasingan. 67 Karena tidak
betah dengan model candak kulak, ia akhirnya memberanikan diri pergi ke
Mekkah guna memperdalam ilmu agama. Sewaktu di Mekkah, ia menumpang
dirumah Syekh Chamid Said dan menjadi pembantu.
Kurang lebih dua tahun di Mekkah, ia pulang ke Rembang karena surat dari
mertuanya. Didalam surat itu, Kiai Cholil mengancam bila ia tidak mau pulang
ketanah air, maka Kiai Cholil tak mau mengakunya lagi sebagai anak didunia
maupun akhirat. Akhirnya, mau tak mau,

ia harus pulang ke Rembang

sebagaimana keinginan mertuanya. 68
B . Tafsir Al-Ibriz
1. Sejarah Penulisan
Kondisi sosial keagamaan pada masa Kyai Bisri Mustofa khusunya diJawa
masih kesulitan dalam memahami arti ayat-ayat Al-Qur’an. Oleh karena itu Kyai
Bisri kemudian mencoba berkhidmah dan berjuang untuk memahamkan AlQur’an kepada masyarakat. Maka,Kyai Bisri menuliskan terjemah sekaligus tafsir
Al-Qur’an dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang Kyai Bisri
gunakan pun bahasa Jawa khas pesantren yaitu Jawa Pegon.69
Keberadaan Tafsir al-Ibriz pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari
kegiatan pengajian yang diadakan pada setiap hari Selasa dan Jum’at. Dari
pengajian itulah tafsir al-ibriz bermula. Diceritakan oleh KH. Chalil Bisri (putra
pertama Kyai Bisri) bahwa:
‘’ kegiatan menulis Kyai Bisri dimulai dengan kegiatan memberi makna
kitab kuning yang digunakan dalam pesantren. Dan karena dorongan
teman-teman Kyai Bisri, maka kegiatan memberi makna ini ditingkatkan
menjadi buku dan disebar kepesantren-pesantren. Khusus ketika Kyai
67
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Bisri menulis tafsir al-ibriz yang dianggap hasil karya yang paling besar,
Kyai Bisri selalu dalam keadaan suci tidak berhadas dan disertai ibadah
puasa sunnah hari senin dan kamis, Kyai Bisri menulis tafsir empat tahun,
jadi kira-kira tahun 1957-1960. Setiap mendapat satu juz, Kyai Bisri
mengajak santri yang dekat pergi berziarah ke kubur Wali Sembilan.’’70
Kitab tafsir al-ibriz ini ditulis KH. Bisri Mustofa kurang lebih selama empat
tahun yakni mulai dari tahun 1957-1960 dan selesai pada Kamis tanggal 29 Rajab
1379 H. Atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960 M di Rembang. 71
2. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Ibriz
Kitab tafsir al-ibriz sejak dari tahun 1961-sekarang diterbitkan oleh pihak
menara kudus, dicetak dengan jumlah halaman 2270. Kitab ini terdiri dari tiga
jilid, masing-masing jilid terdiri dari 10 juz dalam Al-Qur’an.
Jilid I memuat penafsiran dari juz 1-10 dari halaman 1-563. Halaman 1 dan 2
merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat keterangan mengenai latar
belakang penulisan kitab, sumber-sumber penafsiran, para pentashih kitab al-ibriz,
sistematika penulisan dan lain sebagainya. Kemudian halaman 3-563 merupakan
isi.
Sedangkan jilid II memuat penafsiran dari juz 11-20 yang dimulai pada
halaman 564-1366, dan untuk jilid III terdiri dari juz 21-30 dari halaman 13672270. Adapun konten dari jilid II dan III semuanya merupakan isi.72
Tafsir al-ibriz ini sebelum disebarluaskan dikalangan masyarakat, terlebih
dahulu diteliti dan di tashih. Mereka yang melakukan tashih tafsir ini adalah :
a. Kyai Arwani Amin
b.

Kyai Abu Umar
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c. Kyai Hisyam
d. Kyai Sya’rani Ahmad73
Pada pembukaan penafsirannya, Kyai Bisri memberikan penjelasan nama
surat, jumlah ayat, tempat turunnya surat (makiyyah, madaniyyah), nomor ayat
pada masing-masing penafsiran, dan pada akhir penafsiran kata menggunakan
kata wallahua’lam.74
Dalam muqoddimah tafsir al-ibriz, KH. Bisri Mustofa menjelaskan secara
rinci sistematika penulisan tafsirnya:
Bentuk utawi wangunipun dipun atur kados ing ngandap iki:
a. Al-Qur’an dipunn serat ing tengah mawi makna gandul
b. Tarjamahipun tafsir kaserat ing pnggir kanti tanda nomer tarjamah ing
awalipun.
c. Keterangan-keterangan sanes mawi tandha Tambih, Faedah, Muhimmah,
Qisah lan sak panunggalipun.75
Bentuk atau model penafsiran tafsir al-ibriz seperti disebutkan diatas adalah
dengan menggunakan tiga langkah. Pertama, Al-Qur’an ditulis ditengah dengan
makna gandul76, yaitu mengartikan setiap kosakata baik makna secara lughowi,
nahwi, maupun sorfi. Bagi pembaca tafsir yang berlatar belakang santri maupun
non-santri, penyajian makna khas pesantren dan unik seperti ini sangat membantu
seorang pembaca memahami makna dan fungsi kata perkata.77
Kedua, Terjemahan tafsir ditulis dipinggir (di sebelah luarnya yang dibatasi
garis) dengan tanda nomor, nomor ayat terletak pada akhir, sedangkan terjemah
terletak diawalnya, Kadang-kadang, penafsir mengulas ayat perayat atau
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gabungan dari beberapa ayat, tergantung dari apakah ayat itu bersambung atau
berhubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya atau tidak.78
Ketiga melengkapi keterangan mufassir dengan ditandai kata Tanbih, Faidah,
Muhimmah, Qisah dan Mujarrab. Penjelasan tersebut pada dasarnya dapat
dibedakan dari aspek kontennya (isi).79


Jika keterangan tersebut bersifat peringatan, maka mualif menyebutnya
dengan ‘’ Tanbih ‘’.80 Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 101 :
‘’ (Tanbih) sak wenehe mufassir nerangae yen sebab temurune iki
ayat, mergo saweneh sahabat ono kang takon : kuwajibannipun haji
meniko menopo sabne tahun, menopo sak umur sepisan? 81

Beberapa mufassir menerangkan bahwa sebab turunnya ayat ini, karena
beberapa sahabat yang bertanya ‘’ kewajiban haji itu setiap tahun atau seumur
hidup sekali?


Dan jika keterangan tambahan tersebut bersifat irsyad (pendidikan)
baik berbentuk amaliah, mauidoh, ataupun tamtsil (perumpamaan),
maka muallif menyebutnya dengan ‘’faidah’’. Faidah ini biasanya
diambil dari hadis-hadis fadoil maupun pendapat ulama salaf.82

Contohnya pada akhir surah Al-Baqoroh:
‘’(faidah) ono hadist kang nerangaken surono mengkene : sing sopo
wong moco telung ayat saking pungkasane surat baqoroh iki (iyo iku
wiwit : lillahi ma fi as-samawati,tumeko: fansurna ala al-kafirin),
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setan ora wani merek-merek omahe wong kang moco mau, sak sjrone
telung wengi. Wallahu a’alam.’’83
Dalam penafsirannya tentang tiga ayat terakhir surat Al-Baqoroh ini
menurut KH. Bisri Mustofa ada hadist yang menerangkan bahwa barang siapa
yang membaca tiga ayat terakhir ini, setan tidak berani mendekati rumah selama
tiga malam, wallahu a’alam.


Ada juga keterangan yang menurut muallif sangat penting untuk
diungkapkan, tentang hal baru yang berkaitan dengan sosial keilmuan,
dalam hal ini muallif menyebutkan dengan ‘’ muhimmah’’.84
Contohnya pada surah Al-A’raf ayat 137 yang menjelaskan tentang
Bani Israil :
‘’(muhimmah) bani israil asale menderita, dijajah dining Fir’aun
uripe rekoso banget. Kanti perjuangane Nabi Musa bani israil biso
keangkat deRajatedadi bongso kang mulyo , nanging akhir-akhir dadi
bangsa kang rekoso maneh, jalaran anggone ora nyukuri nikmate
pangeran. Mulo kito umat islam kudu ngati-ngati’’85

Kyai Bisri memperingatkan umat islam bahwa jangan sampai bernasib
sama dengan Bani Israil yang kurang syukurnya kemudian menjadi menderita
setelah masa kemulyaannya.


Selain itu juga ‘’Qisah’’ (kisah) dan ‘’hikayat’’,86 seperti dijelaskan
dalam surah Al-Lahab yang menerangkan kisah istrinya Abu Lahab.
Dan hikayat yang menceritakan tentang tahun kelahiran Nabi di surah
Al-Fil.
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‘’(Qisah) bojone Abu Lahab (Umi Jamil) iki bencine marang Kanjeng
Nabi, nemen banget. Saking nemene, nganti direwangi golek carangcarang, utowo kayu-kayu kang ono erine digendong dewe. Siji dino
nuju deweke golek kayu, jalaran sayah leren ngasu, Tali saking lulup
kang biasane kanggo nggendong kayu dikalungake gulune. Dilalah
ambuh kepriye, weruh-weruh Ummi Jamil wes mati ketekek. Mestine
kang nekek iyo Malaikat, sopo meneh?.’’87
Dikisahkan bahwa istri Abu Lahab yang bernama Ummi Jamil sangatsangat membenci Nabi, hingga ia berkenan mencari kayu-kayu yang berduri dan
menggendongnya sendiri. Pada suatu hari, ketika ia istirahat dari mencari kayu,
tali yang biasanya dibuat untuk menggendong kayu entah bagaimana tahu-tahu
sudah melilit pada lehernya dan mencekiknya hingga mati, Pasti yang
mencekiknya Malaikat, siapa lagi?, begitu penafsiran beliau terhadap kisah
tersebut.


Di sisi lain,

muallif

juga menyebut ‘’mujarrab’’, keterangan ini

digunakan untuk menambahkan keterangan yang bersifat amaliyah,
pembahasan ini biasanya berkaitan dengan pengobatan dan lain
sebagainya,88seperti dalam surah An-Nahl ayat 69 :
‘’ (mujarrab) madu yen di campur karo peresan jahe keno kanggo tombo
loro weteng. Madu samin lan endok pitik, taker podo di edeng koyo
srikaya, biso nambah tenogo muda. Lan liya-liyane maneh.’’89
Muallif memberi resep pengobatan yang bersangkutan dengan kegunaan
madu ialah ketika madu dicampur dengan perasaan jahe bisa menjadi obat sakit
perut. Madu samin, dan telur ayam ditakar imbang dibuat seperti srikaya bisa
menambah tenaga muda.
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Pada umumnya dalam tafsir al-ibriz panjang tafsir parallel dengan
panjang ayat.

Dalam artian muallif sebisa mungkin menghindari keterangan

panjang, jika ayatnya pendek. Kesan itu dapat dibaca dari cara mufassir saat
‘’menge-pas-kan’’ berapa ayat dalam satu lembar dan berapa panjang tafsir
sebuah ayat pada halaman sebelumnya tidak aka dimuat panjang lebar di halaman
berikutnya.90
Terkait dengan Asbabun Nuzul sebuah ayat, muallif memberikan
keterangan secukupnya. Muallif juga kadang menjelaskan ayat-ayat tertentu yang
sudah di nasakh oleh ayat lain. Keterangan ini tentu sangat berharga bagi pembaca
awam sehingga tidak terjebak pada pemahaman kaku ayat tertentu padahal ayat
tersebut sudah dhapus oleh ayat sesudahnya.
Sebagian besar, KH. Bisri Mustofa saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tidak
mengggunakan rujukan tertentu, tidak ayat dengan ayat, ayat dengan hadist dan
yang lainnya. Kadang-kadang ditemukan, muallif menafsirkan satu ayat dengan
ayat dan hadist lain tetapi sangat jarang sekali.91
3. Sumber, Metode dan Corak Penafsiran
a. Sumber Penafsiran
Dalam muqoddimah kitab tafsirnya, KH. Bisri telah menyebutkan bahwa
yang menjadi rujukan dalam penulisan kitab tafsir al-ibriz adalah tiga kitab tafsir
al-ibriz adalah tiga kitab tafsir klasik, yaitu Tafsir al-jalalain, Tafsir al-Baedowi
dan Tafsir al-Khazin seperti tercantum:
‘’dene bahan-bahanipun tarjamah tafsir ingkang kawula segahaken
punika, amboten sanes inggih namung metik saking kitab-kitab tafsir
(tafsir mu’tabarah) kados Tafsir Jalalain, Tafsir Baedowo, Tafsir Khazin
lan sapanunggalipun’’.92
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Selain itu, sebelum penulisan kitab tafsir al-ibriz, KH. Bisri Mustofa juga
terlebih dahulu berdiskusi dengan santri-santrinya ialah Kyai Wildan dan Kyai
Bakir Comal Pemalang tentang tafsir yang lain seperti al-manar karya
Muhammad Abduh,dan Rasyid Ridho, tafsir Fi Zilalil Al-Qur’an karya Sayyid
Qutb tafsir al-jawahir karya Tanthawi Jawhari, kitab Mayaza Al-Qur’an karya
Abu Su’ud, dan kitab Mahasin al-Ta’wil karya A l-Qasimi.93
b. Metode Penafsiran
Metode-metode tafsir yang digunakan para mufassir bervariasi, maka
sebelum menetapkan pemakaian metode Kyai Bisri dalam tafsir al-ibriz ini,
penulis akan memaparkan klasifikasi metode yang digunakan oleh para mufassir
terlebih dahulu, dan berikut adalah hasil penelitian Quraish Shihab dari
bermacam-macam metodologi tafsir yang telah diperkenalkan dan diterapkan oleh
pakar-pakar Al-Qur’an. Secara umum dikenal empat metode penafsiran dengan
berbagai macam hidangannya, yaitu:
Metode Tahlili berasal dari Bahasa Arab hallala-yuhallilu-tahlil yang
berarti ‘’mengurai, menganalisis’’. Dibandingkan dengan metode tafsir lainnya,
metode Tahlili adalah paling tua.94 Metode Tahlili ialah menafsirkan mulai dari
ayat ke ayat berikutnya, atau dari surat ke surat berikutnya dengan mengikuti
urutan ayat atau surah sesuai dengan yang termaktub didalam mushaf. Segala segi
dianggap perlu oleh seseorang mufassir Tahlili diuraikan.95
Metode Ijmali/Global adalah metode yang mana mufassir menjelaskan
makna ayat-ayat Al-Qur’an secara garis besar. Sistematikanya mengikuti urutan
surah-surah Al-Qur’an.sehingga makna-maknanya dapat saling berhubungan.
Dalam menyajikan makna-makna ini mufassir menggunakan ungkapan-ungkapan
yang diambil dari Al-Qur’an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-
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kalimat penghubung. Sehingga memberi kemudahan kepada para pembaca untuk
memahaminya.96
Metode al-muqarrin adalah metode tafsir yang menggunakan cara
perbandingan (komperasi). Objek kajian tafsir dengan metode ini dapat
dikelompokkan kepada tiga, ialah perbandingan ayat Al-Qur’an dengan ayat yang
lain, Perbandingan ayat Al-Qur’an dengan Hadist,dan Perbandingan penafsiran
mufassir dengan mufassir lain.97
Metode Maudhu’i mempunyai dua macam kajian, yaitu

Pertama,

pembahasan mengenai satu surah secara menyeluruh dan utuh dengan penjelasan
maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi berbagai
masalah yang dikandungnya, sehingga surah ini tampak dalam bentuknya yang
betul-betul utuh dan cermat. Kedua, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai
surah yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu.98
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan
KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan Al-Qur’an adalah metode Tahlili dimana
mufassir dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifah Tafsir Al-Qur’an al-Aziz ini, berusaha
menjelaskan dengan penjelasan beberapa aspek yang terkandung dalam AlQur’an. KH. Bisri Mustofa mengemukakan penafsirannya runtut dari awal hingga
akhir. Beliau juga menafsirkan dengan menjelaskan surah demi surah sesuai
dengan urutan surah, juga menguraikan kosa kata dan lafadz yang dirasa perlu
untuk dijelaskan. Disamping itu beliau menjelaskan Asbabun Nuzul ayat, serta
Munasabah ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, beliau juga terkadang merujuk pada
dalil-dalil yang diterima dari Rasulullah, sahabat, maupun tabi’in dan diperkuat
dengan pendapatnya sendiri, ia juga merujuk pada kisah-kisah Israiliyat.
Disebutkan dalam skripsi yang berjudul ‘’Israiliyat dalam tafsir al-Ibriz’’
Karya Ahmad Syaefudin, bahwa dalam menguraikan kisah dalam Al-Qur’an Kyai
Bisri mengutip kisah Israiliyat yang panjang seperti kisah Nabi Musa as, Nabi
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Sulaiman as,dan kisah Nabi Yusuf yang dalam surah Yusuf diceritakan hampir
dalam seluruh ayat. Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, dikatakan hampir tiga
halaman Kyai Bisri menukil kisah Israiliyat.99
c. Corak Penafsiran
Sebelum lebih jauh mengetahui corak penafsiran KH. Bisri Mustofa,
penulis akan membahas tentang corak penafsiran yang ada dalam penafsiran AlQur’an khususnya corak yang dihidangkan oleh metode tafsir Tahlili. Salah
satunya adalah macam-macam corak penafsiran berdasarkan hasil penelitian
Quraih Shihab, beliau mengatakan bahwa corak-corak penafsiran yang
dihidangkan metode tafsir Tahlili ialah antara lain kebahasaan, hukum, social
budaya (Adabi Ijtima’i) , Filsafat/Sains dan Ilmu Pengetahuan, Tasawuf/Isyari.100
Terhadap penelitian Quraish Shihab tentang corak tafsir diatas, penulis hanya
akan menjadikannya sebagai landasan teori untuk melihat kategori corak
penafsiran Kyai Bisri, menurut pengamat penulis paling tidak, kitab tafsir al-Ibriz
ini mempunyai kecendrungan dalam corak kebahasaan, Adabi Ijtima’I,

dan

mistis/Tasawuf/Isyari. Setidaknya tiga corak inilah yang mempunyai keunikan
tersendiri dalam menggambarkan kitab tafsir tersebut.
1) Corak Bahasa
Corak bahasa dalam tafsir al-Ibriz terlihat pada penggunaan makna gandul
pada penafsirannya. Makna gandul yang dimaksud disini adalah penerjemahan
teks berbahasa Arab kata perkata dengan menuliskan terjemahan tepat dibawah
kata yang bersangkutan menggunakan huruf Arab.
Makna gandul dilingkungan pesantren biasanya memiliki kode-kode tertentu
yang merupakan bagian dari analisa bahasa Arab. Misalnya kata utawi yang biasa
disingkat dengan huruf mim yang diletakkan dibagian atas kata (Arab) yang
99
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diterjemahkan. Berarti menandakan bahwa posisi kata tersebut sebagai Mubtada’
(subjek kalimat), Demikian pula kata iku (Khabar atau Predikat), sopo (Fa’il,
Predikat), apane (Tamyiz) dan lain sebagainnya.101
2) Corak Sastra Budaya Kemasyarakatan (Adabi Ijtima’i)
Didalam tata bahasa Jawa setidaknya terdapat tiga tingkatan bahasa yaitu
Kromo,102 Madya,103 dan Ngoko.104 Tafsir al-Ibriz menggunakan bahasa Jawa
Ngoko. Secara teknis, pilihan menggunakan bahasa Jawa Ngoko dinilai lebih
fleksibel dan mudah dipahami. Karena dengan cara Ngoko, pembicara dan
audiennya menghilangkan jarak psikologis dalam berkomunikasi.
Namun untuk beberapa nama yang dimuliakan, Kyai Bisri tetap menyematkan
‘’gelar’’ khas Jawa, seperti memberikan gelar Gusti/Pangeran sebelum menyebut
Allah, mendahulukan kata Kanjeng sebelum nama Nabi Muhammad.

Dan

menambahkan kata Dewi atau Sitti kepada nama perempuan dalam beberapa ayat
Qisah. Hal ini merupakan salah satu ungguh-ungguh (sopan santun) bahasa
sebagai upaya penghormatan serta memuliakan yang tetap dijaga oleh Kyai
Bisri.105
Penafsiran Kyai Bisri dalam tafsir al-Ibriz ini juga sangat kental dengan
hierarki bahasa seperti yang terdapat pada ayat-ayat tentang Petunjuk dalam surah
Al-Fatihah ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 2, yakni terlihat ketika KH. Bisri
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menjelaskan menggunakan bahasa Jawa Kromo yang indah dan sejuk ketika
didengarkan oleh jamaah.106
3) Corak Mistis/Tasawuf/Isyari
Korelasi penafsiran Kyai Bisri ini ada relevansinya dengan tradisi orang Jawa
yang cenderung pada budaya dan mitisme.107 Sedangkan, nama yang biasanya
digunakan untuk menyebutkan mistik islam ialah tasawuf, ‘’sulfisme’’. Pada
kenyataannya yang menjadi tujuan mistik dan yang tak terlukiskan, memang tidak
bisa dipahami dan dijelaskan dengan persepsi apapun, baik filsafat maupun
penalaran tidak bisa mengungkapkannya. 108 Jadi dapat diambil pemahaman bahwa
corak mistis ialah corak tasawuf/Isyari yang dimaksudkan oleh Quraish Shihab.
Corak mistis ini dapat dilihat pada penafsiran Kyai Bisri terhadap ayat tentang
Petunjuk surah Al-Fatihah ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 2. Dalam
penafsirannnya terhadap surah Al-Fatihah yang mempunyai berbagai macam
fungsi, menurutnya jika dibaca dengan menyebutkan nama orang yang disukai,
maka orang tersebut tergila-gila dengan orang membaca tersebut (suwuk). Dari
penafsiran Kyai Bisri diatas bisa digambarkan bahwa demikian yang sering terjadi
di Jawa, terkadang ada yang menggunakan objek tertentu seperti air, batu, cincin
akik, dan lain-lain.109
4. Karya-karya KH. Bisri Mustofa
Pemikiran-pemikiran KH. Bisri Mustofa itu biasanya dituangkan dalam
bentuk tulisan yang disusunnya menjadi buku, kitab-kitab dan lain sebagainya.
Banyak sekali karyanya yang sekarang ini menjadi rujukan para ulama yang
mengajar dipesantren dan pegangan bagi para santri. Bahkan menurut KH.Cholil
Bisri bahwa seluruh hasil karya KH.Bisri yang telah dicetak kira-kira jumlahnya
106
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176 buku/kitab. Meliputi tafsir, hadist, aqidah, sejarah Nabi, balaghoh, nahwu,
shorof, kisah-kisah, syi’iran, do’a, tuntunan modin, naskah sandiwara, khutbahkhutbah dan lain-lain.110
Karya-karyanya tersebut dicetak oleh beberapa perusahaan percetatakan buku
pelajaran santri atau kitab kuning,111 diantaranya ialah percetakan Salim Nabhan
Surabaya, Progresif Surabaya, Toha Putra Semarang, Raja Murah Pekalongan, AlMa’rif Bandung, dan yang paling banyak dicetak oleh percetakan Menara
Kudus.112
Adapun karya-karya KH. Bisri Mustofa 113 ialah diantaranya sebagai berikut:
a. Tafsir al-Ibriz ialah karya beliau yang paling monumental.
b. Kitab Sulam At-Afham, kitab ini berupa terjemah dan penjelasan yang
didalamnya memuat hadist-hadist hukum syara’ secara lengkap dengan
keterangan sederhana.
c. Tafsir surah Yasin, tafsir ini bersifat sangat singkat dan biasa digunakan
para santri serta para da’i di pedesaan.
d. Kitab Al-ikhsier, kitab ini merupakan pengantar ilmu tafsir yang sengaja
ditulis untuk para santri yang sedang mempelajari ilmu Al-Tafsir.
e. Rawihat Al-Aqwam dan Durar Al-Bayan, ialah terjemahan kitab aqidah
yang dipelajari oleh para santri pada tingkat dasar yang berisi ajaran aliran
Ahlu-Sunnah Wa Al-Jamaah. Karyanya ini ditujukan bagi pelajar tingkat
pemula dalam bidang tauhid.
f. Al-Haqibah, kitab kumpulan do’a yang berhubungan dengan kehidupan
sehari-hari.
g. Al-Idhomatul Jumu’iyah,buku kumpulan khutbah.
110
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h. Imamuddien,buku tuntunan bagi para modin.
i. Tarjamah Sullam Al-Munawwataq, kitab ini memuat dasar-dasar berfikir
logis yang sekarang lebih dikenal dengan ilmu mantiq atau logika. Isinya
sangat sederhana tetapi sangat jelas dan praktis, mudah dipahami, banyak
contoh-contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
j. Cara-carnipun Ziaroh lan Sinten Kemawon Wali Songo.
k. Syair Tombo Ati, Abu Nawas, Nabi Yusuf lan Siti Zulaikha.
l. Dan

lain-lain.

BAB IV
PENAFSIRAN KH.BISRI MUSTOFA TENTANG PETUNJUK SURAH
AL-FATIHAH AYAT 6 DAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 2
DALAM TAFSIR AL-IBRIZ LI MA’RIFAH AL-QUR’AN AL-AZIZ
A. Tafsir Al Ibriz
1. Penafsiran Surah Al Fatihah ayat 6
Allah SWT berfirman:
   
‘’Mugi pareng pitedah panjenengan ing kulo ing dalan kang jejek’’.(QS.AlFatihah:6).114
Gambar 4.1 Tafsir Al-Ibriz, Surah Al-Fatihah ayat 6
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Ayat diatas menjelaskan tentang jalan yang lurus bagi orang banyak, kita
diajarkan untuk senantiasa berjamaah dalam sholat, itu menggambarkan
bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, dalam
doa pun kita diajarkan untuk berdoa bersama sama karena mungkin salah satu dari
orang yang mengaminkan qabul doanya. Hidayah datang atas kehendak Allah
SWT.
Bilamana Allah memberikan hidayah itu berarti orang tersebuat senantiasa
berusaha untuk selalu ingat dengan Allah dimanapun berada, dan bilamana orang
tersebut tidak mendapat hidayah berarti orang tersebut sudah dimatikan hatinya,
karena tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, contoh zaman Nabi yaitu
pamannya Abu lahab yang tidak mau mendengar nasihat dari Nabi, dan dia
dimasukkkan dineraka.
2. Penafsiran Surah Al-Baqoroh ayat 2
Allah SWT berfirman:

         

‘’Utawi iku kitab iku ora ono kemamangan iku maujud ing dalem tur ora ono
pitutur tumirane wong kang podo taqwa kabeh’’(QS.Al-Baqarah: 2).115
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Gambar 4.2 Tafsir Al-Ibriz, Surah Al-Baqarah ayat 2

Ayat diatas menjelaskan tentang Al-Qur’an adalah hudan (petunjuk) bagi
orang-orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang beriman dan hati-hati
dalam menjalani hidup, orang yang berjuang tanpa mengharapkan pahala berarti
percaya dengan hal-hal yang ghaib, contoh pepatah orang indonesia mengatakan:
telur hari ini ayam besok pagi, dimanapun dan dalam keadaan apapun kita
diwajibkan untuk melaksanakan sholat, walaupun dalam perang diwajibkan untuk
sholat,sholat khauf namanya.

58

Selanjutnya, menginfakkan sebagian harta yang kita punya sebanyak
2,5%(sebagian),percaya dengan hari akhir, dan hal itulah membuat kita lebih
berhati-hati dalam menjalani hidup. Hidayah terbagi menjadi dua, yang pertama
hidayah yang datang dari apa yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW melalui malaikat jibril yaitu Al-Qur’an ,yang kedua hidayah
yang datangnya dari hak prirogatif Allah SWT. Orang yang beruntung adalah
orang-orang yang beriman.
B. Tafsir Jalalain
 Al-Fatihah ayat 6
   

‘’Tunjukilah kami jalan yang lurus’’
( Tunjukilah kami jalan yang ) Artinya bimbingan kami kejalan yang lurus,
kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya.
 Al-Baqarah ayat 2
         

‘’Kitab ( Al-Qur’an ) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang
bertakwa’’.
Penafsiran Tafsir Jalalain
( Kitab ini ) yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW.( tidak ada keraguan ) atau
kebimbangan
( padanya ) bahwa ia benar-benar dari Allah SWT. Kalimat negatif menjadi
predikat yang subyek ‘’Kitab ini’’, sedangkan kata-kata isyarat ‘’ini’’dipakai
sebagai penghormatan. ( menjadi petunjuk ) sebagai predikat kedua, artinya
menjadi penuntun ( bagi orang-orang yang bertakwa ) maksudnya orang-orang
yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti
perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka.

C. Tafsir Al-Misbah
 Surah Al-Fatihah ayat 6
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‘’Bimbing ( antar ) lah kami ( memasuki ) jalan lebar yang luas’’
Setelah mempersembahkan puja puji kepada Allah dan mengakui
kekuasaan dan kepemilikannya, ayat selanjutnya merupakan pernyataan
tentang ketulusannya beribadah serta kebutuhannya kepada pertolongan
Allah SWT. Maka dengan ayat ini sang hamba mengajukan permohonan
kepada Allah SWT, yakni bimbing dan antarkanlah kami memasuki jalan
yang lebar dan luas.
Shirot disini bagaikan jalan tol yang lurus dan tanpa hambatan, semua
yang telah memasukinya tidak dapat keluar kecuali setelah tiba ditempat
tujua. Shiroth adalah jalan yang lurus, semua orang dapat melaluinya tanpa
berdesak-desakan.Sehingga shiroth menjadi jalan utama untuk sampai
kepada tujuan utama umat manusia, yakni keridhoan Allah SWT dalam
setiap tingkah laku.
 Surah Al-Baqarah ayat 2
         

‘’Itu kitab tidak ada keraguan didalmnya sebagai petunjuk bagi orang yang
bertakwa’’
‘’tiada keraguan’’ adalah bahwa kitab itu demikian jelas dan gamblangnya
dimana orang yang memiliki akal sehat tidak meragukannya sebagai
wahyu yang mengandung mukjizat setelah menganalisanya. Tiada
seorangpun yang meragukan kemukjizatab Al-Qur’an.

D. Tafsir At-Thabari
 Surah Al-Fatihah ayat 6
   

‘’Tunjukkan kami jalan yang lurus’’
Imam ibnu katsir pernah membbuar dialog imanjinatif .’’ Kok bisa orang
mukmin meminta hidayah setiap waktu sholat dan diluar waktu shalat.
Menurutnya tanpa meminta hidayah siang dan malam, tidak ada jaminan
Alllah SWT memberikan petunjuknya. Hamba berhajat kepada Allah SWT
pada setiap saat dan keadaan dalam memelihara, memperdalam,
membukakan mata, menambah, dan melanggengkan hidayah untuknya.
Seorang hamba tidak berkuasa untuk memberikan manfaat dan mudharat
untuk dirinya tanpa kehendak Allah SWT.
Oleh karenanya, Allah SWT menunjukinya untuk memohon kepadanya
setiap waktu agar dia menganugrahkan pertolongan, keteguhan, dan taufik.
Orang bahagia sejati adalah orang yang deberi taufik untuk meminta
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kepadanya. Pasalnya , Allah SWT menjamin pengabulan permohonan
mereka berdoa, terutama ia yang terdesak, berhajat, dan faqir kepadanya
diujung malamdan sepanjang siang.
 Surah Al-Baqarah ayat 6
         

‘’Itu kitab tidak ada keraguan didalmnya sebagai petunjuk bagi orang yang
bertakwa’’
‘’Dzalikal kitab’’ atau ‘’ itu kitab’’ menunjukkan kata untuk sesuatu yang
jauh. Ia dapat ditafsirkan sebagai surah Al-Baqarah, Al-Qur’an itu sendiri,
kitab, atau kitab suci terdahulu.Sedangkan makna asal ‘’kitab’’ adalah ‘’
kumpulan, himpunan, gabungan.’’
Sementara Al-Qurtubi mengutip Al-Jundi, kitab itu gabungan dari hurufhuruf.
E. Tafsir Ruhul Ma’ani
 Surah Al-Fatihah ayat 6
   

‘’Tunjukilah kami jalan yang lurus’’
Menurut As-Shobuni dalam Rawai’ al-Bayan, Lafadz ‘’al-shirath’’
merupakan sebuah kalimat yang biasa digunakan orang arab yang
menunjukkan setiap perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan
aturan ataupun menyimpang dari atauran. Sedangkan ‘’al-mustaqim’’
adalah sifat dari shirath yang mennjuk pada hal yang sesuai koridor dan
tanpa penyimpangan.
Tujuan dan maksud dari dua kata diatas yang terbungkus indah dalam ayat
6 surah Al-Fatihah adalah agama islam. Karena agama islam adalah
sebuah jalan yang lurus dan terbebas dari penyimpangan.
Jika kita lihat secara keseluruhan, ayat ke 6 ini secara tidak sadar membuat
kita berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar selalu dilimpahkan iman
dan amal shaleh serta dijadikan hambanya yang selalu meniti jalan islam
yang bermuara kepada surganya.
Al-Shirath Al-Mustaqim juga bisa kita artikan sebagai doa atau permintaan
kita kepada Allah SWT agar diselamatkan saat meniti jembatan di al-yaum
al-mahsyar nanti.
 Al-Baqarah ayat 2
         

‘’Itu kitab tiada terdapat keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang
yang bertakwa’’.
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Ulama menafsirkan, tiada keraguan didalamnya bagi orang yang bertaqwa.
‘’Raybu’’ atau keraguan adalah bentuk mashdar dari ‘’sesuatu membuatku
ragu’’ kemudian timbul keraguan dalam dirimu. Keraguan merupakan
kegelisahan jiwa dan keguncangan batin. Ia disebut juga syak karena
membuat jiwa resah dan menghilangkan ketenangan batin.
‘’Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa’’ bermakna sebagai petunjuk
yang mengarahkan mereka pada kebenara. Kata ‘’hudan’’ berarti petunjuk.
Ada ulama yang memahaminya sebagai petunjuk yang mengantarkannya
pada tujuan.

F. Pemahaman KH.Bisri Mustofa Tentang Petunjuk
Orang yang memahami Al-Qur’an banyak dan seharusnya kita menjadikan
Al-Qur’an sebagai pedoman dalam tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari,
kita hidup di zaman dimana 10% yang tidak menjalankan amalan/perintah akan
binasa , dan nanti akan datang zaman 10% yang menjalankan amalan/perintah
yang diajarkan Al-Qur’an akan selamat.
Dulu zaman Nabi Muhammad Saw banyak ulama’nya dan jarang orang
yang berpidato kecuali Nabi Muhammad Saw, dan nanti akan datang zaman
sedikit ulama’nya namun banyak orang yang berpidato.
Surat Al-Fatihah disebut juga ‘Ulumul Qur’an, didalam surah Al-Fatihah
Allah SWT menyebutkan bahwasanya, Allah SWT merahmati seluruh makhluk
dan merajai seluruh alam termasuk bumi ini.
Allah SWT mengajarkan kepada kita melalui surat Al-Fatihah untuk
senantiasa membaca Bismillah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan dalam
surah Al-Baqarah yaitu Alif laam miim hanya Allah SWT yang mengetahui,
kalupun ada yang mengartikan itupun mengira-ngira, Al-Qur’an berisikan
berbagai macam pembahasan contohnya tentang :
1. Sejarah
2. Pertanian
3. Teknologi
4. DLL

62

Semuanya ada dalam Al-Qur’an, kesusastraannya merupakan sebuah
budaya kebudayaan yang didalamnya terdapat keindahan perkataan yang
disampaikan Nabi Muhammad Saw,dunia mengatakan Al-Qur’an adalah kitab
paling otentik sedunia.
Al-Qur’an adalah hudan (Petunjuk) bagi orang yang bertaqwa dan bagi
orang-orang yang mau beriman dan berhati-hati dalam menjalani hidup, orang
yang berjuang tanpa mengharapkan pahala berarti percaya dengan hal-hal yang
ghaib.
Pepatah orang Indonesia :
‘’Telur hari ini, ayam besok pagi’’
Dimanapun

dan

dalam

keadaan

apapun

kita

diwajibkan

untuk

melaksanakan sholat, walaupun dalam keadaan perang diwajibkan untuk sholat
(Sholat Khauf), selanjutnya menginfakkan sebagian harta yang kita punya
sebanyak 2,5% (sebagain), percaya dengan hari akhir dan hal itulah yang
membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup.
Petunjuk terbagi menjadi dua, pertama Petunnjuk yang datang dari apa
yang disampaikan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yaitu Al-Qur’an,
kedua Petunjuk yang datangnya dari hak prirogatif Alllah SWT.
Orang-orang ayng beruntung adalah orang-orang yang beriman, sejarah
menyatakan bahwasanya kejadian-kejadian di zaman dahulu sebagai peringatan
bagi kita, mengajak orang lain untuk kebaikan itu tugas kita , ingat tugas kita
hanya mengajak, mengenai orang mau atau tidak itu hak-nya Allah SWT.
Orang yang beriman percaya dengan hari akhir, sedangkan orang munafik
merasa dirinya lebih baik didepan orang lain, dan ketika orang munafik sendirian
maka dia akan melakukan semau mereka sendiri tanpa menyadari bahwasanya
kita selalu diawasi Allah SWT.
Orang-orang munafik zaman dahulu menjadi pelajaran bagi kita agar tidak
melakukan hal yang sama, maka dari itu kita sebagai manusia diperintahkan untuk
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menyembah Allah SWT. Karena adanya kita itu disebabkan karena Rahmat dan
Kasih Sayang Allah SWT, Sejatinya kita hidup didunia itu hanya untuk diuji agar
manusia menjadi kriteria orang yang bertaqwa.
Allah SWT menciptakan seluruh jagad ini hanya untuk makhluk, tinggal
jadi dan tinggal menjalani hidup sesuai yang diperintahkan Nabi Muhammad
Saw.
Jangan pernah menyekutukan Allah SWT, dosa apa saja diampuni Allah
SWT kecuali syirik, dan apabila kamu ragu dengan Al-Qur’an maka buatlah satu
surah Al-Qur’an jika kamu mampu, figurnya seperti Nabi Muhammad Saw.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mengkaji dan memahami dari permasalahan yang telah diuraikan
secara luas yang dituangkan per bab. Maka penulis mencoba mengambil beberapa
kesimpulan yang kiranya dapat mewakili dari semua penjelasan, sebagai berikut:
1. Petunjuk merupakan hal yang jarang dikaji orang, karena petunjuk merupakan
hal yang jarang disadari oleh manusia, menurut para ahli petunjuk ada yang
datangnya dari apa yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw
melalui malaikat Jibril yaitu Al-Qur’an, ada juga petunjuk yang datangnya dari
hak prirogatif Allah SWT.
2. Adapun macam-macam petunjuk yaitu: Petunjuk Wijdan (Petunjuk Naluuriah),
Petunjuk al-Hawas Wal Masya’ir (Petunjuk Naluriah), Petunjuk al-Aqli
(Petunjuk Akal), Petunjuk al-Din (Petunjuk Agama), Petunjuk Taufik.
3. Dalam penjelasan tentang Petunjuk dalam surah al-Fatihah ayat 6 dan surah alBaqarah ayat 2 (Tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifah Tasir Al-Qur’an Al-‘Aziz) , KH.
Bisri Mustofa menggunakan pendekatan Sosial Budaya , beliau mencoba
menjelaskan Al-Qur’an dengan melihat kondisi, situasi, dan budaya jawa yang
pada saat itu masih kental, maka dari itu pelan-pelan beliau memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwasanya Islam itu indah dan rahmatal lil
‘alamin.
Dari kesimpulan diatas menggambarkan bahwa petunjuk menurut KH.Bisri
Mustofa adalah pemberian dari Allah SWT dan petunjuk didapat karena orang
tersebut berusaha mendapatkannya.
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B. Saran-saran
Kami mengajak kepada seluruh saudara dan saudari sekalian untuk senantiasa
meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, karena dengan itu mudah-mudahan
Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita dan mengangkat Derajat kita.
Penulis juga menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat begitu banyaknya Pemahaman-pemahaman yang
membahas Tentang Petunjuk Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifah Tafsir Al-Qur’an
Al-Aziz yang belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada
para mahasiswa untuk mengkaji kembali dari apa yang telah ditulis oleh peneliti ini.
Mengingat Pemahaman mengenai petunjuk banyak yang mengkaji, maka dari
itu kita wajib bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT, kita sama-sama
berdoa agar Allah SWT selalu melindungi dan menjaga kita untuk selalu senantiasa
mendapatkan Ridho, Rahmat, Petunjuk Allah SWT.
C. Penutup
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah
memberikan ridho dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya
ini dengan baik dan tanpa halangan apapun, meskipun penulisan menyadari bahwa
banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Penulis minta
maaf jikalau ada kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini
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