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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Keseluruhan kitab tafsir yang dibuat pada masa sahabat, tabiin, dan tabiit 

tabiin (pengikut tabiin) ditulis dalam bahasa Arab. Kitab tafsir seperti ini hanya 

mampu dibaca oleh orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan bahasa 

Arab yang cukup. Padahal, tujuan tafsir adalah untuk memperjelas makna kata-kata 

dan pemahaman teks Al Quran yang juga menggunakan bahasa Arab. 

Untuk memudahkan umat Islam Indonesia dalam memahami isi dan 

kandungan Al Quran, usaha penerjemahan dan penafsiran Al Quran dengan bahasa 

Indonesia juga dilakukan, baik oleh perorangan maupun kelompok. Penerjemahan 

dan penafsiran Al Quran oleh ulama di Tanah Air tidak hanya dilakukan ke dalam 

bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa daerah dan bahasa Melayu. 

Di antara ulama Indonesia yang secara perorangan telah menyusun tafsir Al 

Quran adalah Quraish Shihab dengan Tafsir al-Mishbah. 

Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 

tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia: Prof. Dr. M. Quraish 

Shihab. Ke-Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat 

relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap 

rahasia makna ayat-ayat Allah.  

Penerbit Lentera Hati meluncurkan Tafsir al-Mishbah Wajah Baru pada 28 

Februari 2009 di Islamic Book Fair 2009 yang bertempat di Istora Bung Karno, 

Senayan, Jakarta. Tafsir al-Mishbah diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 dan 

disambut dengan baik oleh umat muslim Indonesia umumnya dan peminat tafsir Al 

Quran khususnya. 
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Tafsir al-Mishbah menghimpun lebih dari 10.000 halaman yang memuat kajian 

tafsir al-Qur’an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ahli tafsir al-Qur’an alumnus 

Universitas Al-Azhar, Kairo.  

Dengan kedalaman ilmu dan kepiawaian penulisnya dalam menjelaskan makna 

sebuah kosakata dan ayat al-Qur’an, tafsir ini mendapat tempat di hati khalayak. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Biografi Penulis. 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 

Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab 

yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru 

besar dalam bidang tafsir. Beliau dipandang sebagai salah seorang ulama, 

pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat 

Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya 

membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia 

(UMI), dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Prof. Abdurrahman Shihab juga tercatat 

sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut. 

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi 

awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering 

mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah 

sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. 

Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur’an sejak 

umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur’an yang diadakan oleh ayahnya 

sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara 

sepintas kisah-kisah dalam al-Qur’an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-

Qur’an mulai tumbuh. 

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 

SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok 

Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 

tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yg 

dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish 

beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa 
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dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar 

(setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelasaikan tsanawiyah Al 

Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas 

Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC.  

Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada 

jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim 

(kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”. Pada tahun 1973 ia dipanggil 

pulang ke Makassar oleh ayahnya. Pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu 

ke al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya 

memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. 

Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu 

Kajian dan analisa terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa’i)” 

berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan Mumtaz 

Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude). 

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, 

tetapi kemampuannya menerjemahkan dan meyampaikan pesan-pesan al-Qur'an 

dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih 

unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung 

menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu’i (tematik), yaitu 

penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam 

berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan 

pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan 

sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, 

dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang 

berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an 

sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. 

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara 

kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan 

yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga 

banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani 
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menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah 

tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak 

akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan 

dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap 

mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an 

sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-

Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan 

pendapatnya atas nama al-Qur'an. 

Yang tak kalah pentingya, Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. 

Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain: Tafsir Al-Manar Keistimewaan dan 

Kelemahannya, Filsafat Hukum Islam, Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-

Fatihah), Membumikan Al Qur'an, Fatwa-Fatwa: Fatwa Seputar Al Qur'an dan Hadits; 

Seputar Tafsir Al Qur'an; Seputar Ibadah dan Muamalah; Seputar Wawasan Agama 

dan Seputar Ibadah Mahdhah, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Lentera Al 

Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Mukjizat Al Qur'an: Ditinjau dari Aspek 

Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup 

Bersama Al-Quran, Wawasan Al Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 

Umat, Haji Bersama M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Qur’an lengkap 

30 Juz. 

 

B. Analisis Pemilihan Nama. 

Dari segi penamaannya, al-Mishbah berarti “lampu, pelita, atau lentera”, yang 

mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh 

cahaya Al Quran. Penulisnya mencitakan Al Quran agar semakin ‘membumi’ dan 

mudah dipahami. 

Quraish Shihab meminta agar kalimat yang tersusun dalam buku ini, yang 

sepintas terlihat seperti terjemahan Al Quran hendaknya jangan dianggap sebagai 

terjemah Al Quran. Ulama-ulama Al Quran mengingatkan bahwa betapapun telitinya 

seorang penerjemah, maka apa yang diterjemahkannya dari Al Quran bukanlah Al 
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Quran, bahkan lebih tepat untuk tidak dinamai terjemah Al Quran. Karena dengan 

hanya menerjemahkan redaksi atau kata-kata yang dipakai Al Quran maksud Al 

Quran belum tentu terhidangkan. 

 

C. Motivasi Penulisan.  

Quraish Shihab berkeinginan agar karyanya ini dapat menyumbang 

kepustakaan Al Quran tanah air, juga agar menjadi amal jariyah, dan bisa 

menjelaskan nilai-nilai Al Quran sehingga Al Quran benar-benar berfungsi sebagai 

petunjuk jalan yang benar. 

Selain itu Quraish Shihab juga menginginkan agar karyanya ini memiliki andil 

dalam menghapus kesalahpahaman terhadap Al Quran sehingga Al Quran bisa 

dilaksanakan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan. 

 

D. Sumber Tafsir 

Tafsir Al Mishbah bila dilihat dari sumber penafsirannya bisa dikategorikan 

sebagai tafsir bil ra’yi. Tafsir bil ra’yi disebut juga sebagai tafsir bil ma’tsur, tafsir bil 

ijtihad dan tafsir bil istinbat. Penamaan ini secara sepintas mengisyaratkan bahwa 

tafsir ini lebih berorientasi kepada penalaran yang bersifat ‘aqli dengan pendekatan 

kebahasaan yang menjadi dasar penjelasannya. 

Adapun yang dimaksud dengan ro’yu adalah ijtihad, jadi tafsir bil ro’yi adalah 

menafsirkan Al Quran dengan ijtihad setelah mufassir memahami pola-pola bahasa 

arab dan maknanya serta menguasai ilmu-ilmu Al Quran, asbabun nuzul, nasikh dan 

mansukh, muhkam dan mutasyabih dan lain-lain. 

Quraish Shihab sendiri dalam pengantar tafsir ini menyatakan bahwa karya ini 

bukan sepenuhnya ijtihad penulis, penulis juga banyak menukil pandangan dan hasil 

karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer. Khususnya Ibrahim ibn Umar al 

Biqa’i. Demikian juga Sayyid Muhammad Thanthawi, Syekh Mutawalli Asy Sya’rawi, 
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Sayyid Qutthub, Muhammad Thahir ibn Asyur, Sayyid Muhammad Husein 

Thabathaba’I serta beberapa pakar tafsir yang lain. 

 

E. Metode Penafsiran.  

Tafsir yang terdiri dari 15  besar ini menafsirkan al-Qur’an secara tahlili, yaitu 

ayat per ayat berdasarkan tata urutan al-Qur’an. Inilah yang membedakan tafsir ini 

dengan karya M. Quraish Shihab lainnya semisal Lentera Hati, Membumikan al-

Qur’an, Wawasan al-Qur’an, Mukjizat al-Qur’an, Pengantin al-Qur’an, dan selainnya 

yang menggunakan pendekatan tematik (mawdhu‘i), menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an berdasarkan topik tertentu, bukan berdasarkan tata urutannya dalam 

mushaf. 

Tafsir tahlili adalah penafsiran dengan menguraikan kata-kata, menuturkan 

bahasa, i’rab, balaghah, qiraat, ijaz, menyebutkan asbab nuzul dan mengaitkan antar 

ayat yang berhubungan. Juga menguraikan kata per kata dari ayat yang ditafsirkan 

dan menjelaskan kandungan hukum dan makna dari ayat tersebut.  

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya 

tafsirnya, baik tahlili maupun mawdhu‘i, di antaranya bahwa al-Qur’an merupakan 

satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam al-Mishbah, beliau tidak pernah luput 

dari pembahasan ilmu al-munasabat yang tercermin dalam enam hal: 

1. keserasian kata demi kata dalam satu surah;  

2. keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawashil);  

3. keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; 

4. keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya;  

5. keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah 

sesudahnya;  

6. Keserasian tema surah dengan nama surah.  



9 
 

Tafsir al-Mishbah banyak mengemukakan ‘uraian penjelas’ terhadap sejumlah 

mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, 

argumentatif. 

Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap 

kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah 

ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk 

menelaahnya.  

Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam banyak karyanya, pemerhati 

karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-

karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di 

Indonesia sekarang.  

 

F. Corak Penafsiran 

Tafsir Al Mishbah secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup 

dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam tafsir bil ra’yi pendekatan 

kebahasaan menjadi dasar penjelasannya.  

Di antara keistimewaan tafsir dengan corak kebahasaan adalah pada 

pemahaman yang seksama, karena tafsir dengan corak kebahasaan menekankan 

pentingnya penggunaan bahasa dalam memahami Al-Qur’an, terjaminnya ketelitian 

redaksi ayat dalam penyampaian pesan-pesan yang dikandung Al-Qur’an, kecilnya 

kemungkinan terjebaknya mufassir dalam subjektifitas yang terlalu jauh, karena 

pendekatan ini mengikat mufassir dalam bingkai pemahaman tekstual ayat-ayat Al-

Qur’an. 

Sementara itu diantara kelemahan dari tafsir dengan corak kebahasaan, 

adalah: Kemungkinan terabaikannya makna-makna yang dikandung oleh Al-Qur’an, 

karena pembahasan dengan pendekatan kebahasaan menjadikan para mufassir 

terjebak pada diskusi yang panjang dari aspek bahasa. Di samping itu, seringkali latar 

belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul dan urutan turunnya ayat, termasuk 

ayat-ayat yang berstatus nasikh wa mansukh, hampir terabaikan sama sekali. 
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Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Al-Qur’an tidak turun dalam ruang dan 

waktu tertentu.  

 

G. Sistematika Penafsiran.  

Sebelum masuk ke Surat, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang: 

Jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, surat yang diturunkan sebelum 

surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, serta 

gambaran menyeluruh tentang isi surat dan asbabun nuzul. 

Diantara kelebihan tafsir ini adalah: Setiap Surat dikelompokkan menurut 

kandungannya, diberikan penjelasan terhadap kalimat yang terdapat dalam ayat, 

pada beberapa kalimat/kata, diberikan rujukan bagi pembaca jika ingin mengetahui 

penjelasan lebih lanjut, menyebutkan sumber (yang mengeluarkan) pendapat, serta 

dalam penerjemahan/penjelasan ayat, diberikan kalimat-kalimat tambahan sebagai 

penegasan (penjelasan). 

Dalam konteks memperkenalkan Al Quran, penulis berusaha menghidangkan 

bahasan setiap surah pada tema pokok surah. Jika kita mampu memperkenalkan 

tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama 

setiap surah sehingga Al Quran bisa dikenal lebih dekat dan mudah. 

Penulisan terjemah dipisahkan dengan tafsirnya. Terjemah ditulis dengan huruf 

miring, sedangkan tafsirnya ditulis dengan huruf normal.  

Tafsir al-Mishbah wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan silang, dan 

dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami serta pengemasan yang lebih 

menarik. 

Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman 

Allah swt sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan 

seseorang pada lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkambangan ilmu dalam 

menangkap pesan-pesan al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung 

segala kemampuan, tingkat, kecederungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu.  
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Seorang mufassir di tuntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan 

perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Quran dapat benar-benar berfungsi 

sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan bathil serta jalan keluar bagi setiap 

probelam kehidupan yang dihadapi, Mufassir dituntut pula untuk menghapus 

kesalah pahaman terhadap al-Qur’an atau kandungan ayat-ayat. 

Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis mengkiritik tajam 

sistematika urutan ayat dan surah-surah al-Quran, sambil melemparkan kesalahan 

kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-bagian 

al-Quran yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad saw. 

Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah: QS. Al-Ghasyiyah. Di 

sana gambaran mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian 

dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. 

Kemudian beliau mengambil tokoh-tokoh para ulama tafsir, tokoh-tokohnya 

seperti: Fakhruddin ar-Razi (606 H/1210 M). Abu Ishaq asy-Syathibi (w.790 H/1388 

M), Ibrahim Ibn Umar al-Biqa’I (809-885 H/1406-1480 M), Badruddin Muhammad 

ibn Abdullah Az-Zarkasyi (w.794 H) dan lain-lain yang menekuni ilmu Munasabat al-

Quran/keserasian hubungan bagian-bagian al-Quran. 

Buku ini terdiri dari 15 volume: 

 1: Al-Fatihah s/d Al-Baqarah 

 2: Ali-‘Imran s/d An-Nisa 

 3: Al-Ma’idah 

 4: Al-An’am 

 5: Al-A’raf s/d At-Taubah 

 6: Yunus s/d Ar-Ra’d 

 7: Ibrahim s/d Al-Isra’ 

 8: Al-Kahf s/d Al-Anbiya’ 

 9: Al-Hajj s/d Al-Furqan 

 10: Asy-Syu’ara s/d Al-‘Ankabut 

 11: Ar-Rum s/d Yasin  

 12: Ash-Shaffat s/d Az-Zukhruf  

 13: Ad-Dukhan s/d Al-Waqi’ah 

 14: Al-Hadid s/d Al-Mursalat  

 15: Juz ‘Amma  
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H. Contoh Isi Tafsir Al Mishbah 

                        

Terjemah Surat Al-Waqi’ah 1- 3: 

“Apabila terjadi kejadian itu. Tidak seorangpun menyangkut kejadiannya yang dapat 

dia dustakan. Ia sangat merendahkan lagi meninggikan”  

...Apabila terjadi kejadian itu yakni Hari Kiamat. Tidak seorangpun menyangkut 

kejadiannya yakni kepastian kejadiannya dan keadaan yang terjadi ketika itu, kecil 

atau besar, rinci atau global, menyenangkan atau menyusahkan yang dapat 

didustakan yakni dia sangkal. Karena segala sesuatu nampak jelas dan pasti. Ia yakni 

peristiwa itu sangat merendahkan dan menyengsarakan kelompok tertentu yakni 

yang durhaka kepada Allah lagi meninggikan dan membahagiakan kelompok yang 

lain yakni yang taat kepada-NYA.  
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Tafsir Al Mishbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab merupakan karya 

istimewa. Diantaranya yaitu karena latar belakang keindonesiaan penulis, hal ini 

memberi warna yang menarik dan khas. Sangat relevan untuk memperkaya 

khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat 

Allah. Dengan demikian cita-cita penulis untuk ‘membumikan’ Al Quran jadi terlihat 

semakin dekat nyata. 

Tafsir Al Mishbah bila dilihat dari sumber penafsirannya bisa dikategorikan 

sebagai tafsir bil ra’yi, dengan corak pendekatan kebahasaan yang cukup dominan. 

Metode tafsir tahlili yang digunakan dalam tafsir ini semakin memperkaya wawasan 

pembaca tentang Al Quran dan keistimewaannya.  
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