


• Harap dicatat bahwa kita mengembangkan sebuah ilmu tafsir 
yang mempunyai empat aspek, yaitu:

1. Nûrun
2. Sûratun
3. Ta’wîlun
4. Haqqun

• Dalam bahasa lainnya, keempat aspek itu adalah (1) 
metodologi, (2) sistematika, (3) analitika, dan (4) objektivita.

• Keempat aspek ini oleh Cak Hamid (Slamet Abdul Hamid) dari 
Jombang, diakronimkan menjadi NUSULHAQ, dan 
METOSISNATIF.



• Nûr(un), harfiah berarti cahaya, yang 
dimaksud di sini adalah cahaya bulan, yang 
merupakan pantulan dari sinar matahari yang 
dalam Al-Qurãn disebut dhiyã’(un) (ضياء). 

َوَقدَّرَُه َمَنازَِل  َواْلَقَمَر نُورا   الشَّْمَس ِضَياء  ُىَو الَِّذي َجَعَل •
لِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِِّننَي َواْلَِْساَب َما َخَلَق اللَُّو َذِلَك ِإالَّ بِاْلَْقِّ 

يُ َفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ 



• Dialah (Allah) yang menjadikan matahari sebagai 
(pemancar) sinar dan bulan sebagai (pemantul) 
cahaya. Lalu Dia pastikan orbit-orbit (wilayah 
peredaran) untuk sarana pembelajaran kalian, 
agar kalian mengetahui peredaran tahun-tahun 
secara matematis. Tidak Allah ciptakan yang 
demikian itu kecuali “secara benar”(menurut 
asas-asas kebenaran ilmiah). Dia (Allah) 
senantiasa memaparkan ayat-ayat (pembuktian 
kebenaran ilmiah) bagi kaum yang senantiasa 
mencari tahu (menggali ilmu). (Surat Yunus ayat 
5).



(prosedur ilmiah) 

• Allah, ibarat matahari, adalah “sumber cahaya 
(ilmu)”.

• IlmuNya (Al-Qurãn), ibarat bulan yang 
memancarkan “cahaya pantulan” ke bumi.

• Bumi (alam semesta, termasuk manusia di 
dalamnya) adalah ‘benda’ (makhluk) ciptaan 
Allah yang secara keseluruhan patuh pada 
Sunnatullah lil-‘alãmin (“hukum alam”).

• Berdasar kenyataan (poin-poin) di atas, 
diharapkan manusia mau membangun 
kebudayaan berdasar ilmu Allah.



Allah, ibarat matahari, adalah “sumber 
cahaya (ilmu)”.
IlmuNya (Al-Qurãn), ibarat bulan yang 
memancarkan “cahaya pantulan” ke 
bumi.
Bumi (alam semesta, termasuk manusia 
di dalamnya) adalah ‘benda’ (makhluk) 
ciptaan Allah yang secara keseluruhan 
patuh pada Sunnatullah lil-‘alãmin 
(“hukum alam”).
Berdasar kenyataan (poin-poin) di atas, 
diharapkan manusia mau membangun 
kebudayaan berdasar ilmu Allah.



• Gambaran metodologi di atas adalah landasan 
bagi tegaknya metode (sudut pandang) ilmu tafsir 
yang kita kembangkan.

• Secara ringkas metode kita adalah demikian:
1. Allah mengajarkan Al-Qurãn kepada manusia sebagai 

konsep untuk membangun kehidupan (budaya) 
menurutNya. 

2. Konsep itu diajarkan melalui malaikat kepada seorang 
rasul.

3. Rasulullah menempati posisi strategis sebagai uswah 
(teladan; pola) mulai dari proses pemahaman sampai 
pelaksanaan konsep tersebut.



• Suratun disamakan dengan sistematika berdasar kenyataan 
bahwa mushhaf (buku) Al-Qurãn berisi 114 surat (= bab) yang 
tersusun (sistematis) mulai dari surat Al-Fãtihah sampai surat An-
Nãs.

• Dengan demikian, sebagai bagian kedua dari “Teori Ilmu”, bidang 
kajian “Sistematika Al-Qurãn” adalalah keadaan susunan fisik 
mushhaf (مصحف) Al-Qurãn itu sendiri. Dan ini bukan masalah 
sepele.

• Satu hal yang harus mendapat perhatian awal adalah bahwa 
“susunan mushhaf identik dengan susunan Al-Qurãn sebagai 
sebuah ilmu.” Dengan kata lain, bila ilmu dipandang sebagai sebuah 
bangunan, maka struktur Al-Qurãn sebagai ilmu terwujud dalam 
bentuk mushhaf seperti yang kita hadapi sekarang. 



1. Metode (sudut pandang) *Alam melahirkan ilmu

2. Facts /gejala-gejala alam, perilaku
manusia, dll.

3. Observation (pengamatan)

4. Testing (pengujian)

5. Principles (dalil-dalil)

6. Sistematika (susunan/rangkaian
keterangan) buku, makalah, dsb



• Perhatikanlah bahwa aspek 
sistematika mengacu pada 
lahirnya buku, makalah, dan 
sebagainya. 

• Ini menegaskan bahwa bidang 
kajian sistematika adalah naskah. 

• Dengan demikian, jelaslah bahwa 
bidang kajian sistematika Al-Qurãn 
adalah Al-Qurãn sebagai naskah.



• Ingat kembali bahwa lmu, menurut definisi umum 
(yang bersifat naturalis), adalah “rangkaian 
keterangan yang didukung oleh fakta.”

• Dalam konteks Al-Qurãn, definisi naturalis itu kita 
koreksi menjadi: “Ilmu adalah rangkaian 
keterangan dari Allah, yang didukung oleh fakta 
ciptaan Allah, yang tergantung pada sunnatullah 
lil-‘ãlam (hukum alam).

• Ringkasnya, ilmu adalah “rangkaian keterangan”, 
atau “keterangan-keterangan yang dirangkai”.



• Dalam konteks sistematika ilmu, kita membahas adalah dua 
pertanyaan: 

1. Bagaimana sebuah ilmu dirangkai (disusun)?
2. Untuk apa ia dirangkai dalam bentuk seperti yang kita lihat?

• Dalam konteks mushhaf Al-Qurãn, maka pertanyaannya 
adalah: 

1. Mengapa isi mushhaf tidak disusun sesuai dengan urutan 
pewahyuan setiap ayat, tapi disusun mulai dari surat Al-
Fãtihah dan diakhiri dengan surat An-nãs? 

2. Apa tujuan dari penyusunan seperti yang kita dapati 
dalam mushhaf itu?



• Penurunan wahyu yang dilakukan secara cicilan adalah 
salah satu sasaran protes dari pihak yang menolak Al-
Qurãn, terutama Yahudi, yang pada waktu itu telah 
dikenal dan diakui oleh bangsa Arab sendiri sebagai 
ahlul-kitãb. 

• Hal ini berbanding terbalik dengan bangsa Arab yang 
dikenal, dan mengaku, sebagai bangsa Ummy. 

• Bila ummy diartikan buta huruf, misalnya, maka ahlul-
kitãb adalah sarjana! Dengan kata lain, bila tolok 
ukurnya adalah “kitab”, maka bangsa Yahudi adalah 
guru, dan bangsa Arab adalah murid mereka!



• Pada waktu itu Yahudi mengajukan protes, misalnya 
seperti tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 32:

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نُ زَِّل َعَلْيِو اْلُقْرآُن ُُجَْلة  َواِحَدة  َكَذِلَك 
َوَرت َّْلَناُه تَ ْرتِيل   لُِنثَبَِّت ِبِو فُ َؤاَدكَ 

• Yakni para kafir (yang menolak Al-Qurãn itu) mengajukan 
bantahan, “Mengapa Al-Qurãn itu tidak diturunkan 
kepadanya (Muhammad) secara sekaligus?” (Justru) cara 
(cicilan) itu Kami lakukan demi memantapkan hatimu 
kepadanya (Al-Qurãn). Yakni – dengan demikian  – Kami 
membacakannya (= mengajarkannya) secara tepat guna 
(efektif).



• Perhatikanlah bahwa kata rattalnãhu ( ْلَناهُ  (َرتَّ
hakikatnya adalah kalimat verbal yang disertai 
maf’ul muthlaq, tartîlan (ًَتْرِتيلا), yang 
menegaskan bagaimana Allah membacakan 
(mengajarkan) Al-Qurãn secara benar dan 
tepat guna menurutNya. 

• Selengkapnya, bagaimana cara yang benar 
tersebut, rinciannya kita dapati dalam surat 
Al-Muzzamil secara keseluruhan.



• Intinya di sini adalah bahwa pewahyuan Al-Qurãn 
secara cicilan itu dilakukan sebagai cara 
pragmatis, dalam arti sesuai kebutuhan 
situasional (keadaan yang berkaitan dengan 
waktu) dan kondisional (keadaan yang berkaitan 
dengan tempat) yang dihadapi Nabi Muhammad. 

• Selanjutnya, susunan Al-Qurãn berdasar urutan 
pewahyuan itu kita sebut saja, misalnya, sebagai 
“susunan historis-pragmatis”. 



• Lalu, apa namanya susunan Al-Qurãn yang kita 
dapati dalam mushhaf?

• Melihat susunannya yang dimulai dengan surat 
Al-Fãtihah, yang arti harfiahnya adalah 
pembukaan atau pendahuluan, yang bahkan surat 
ini juga disebut sebagai ummul-qurãn; kemudian 
disusul dengan surat-surat panjang, dan diakhiri 
dengan surat-surat pendek, maka susunan 
demikian ini sangat wajar disebut sebagai 
“susunan ilmiah” (systematically scientific). 

• Mengapa?



• Karena sistematika (teknik penyusunan) dalam 
mushhaf ini, kenyataannya, merupakan sistematika 
sebuah buku ilmiah. Karena susunannya, secara kasat 
mata, dimulai dengan: (1) pendahuluan (surat Al-
Fãtihah), (2) uraian (surat-surat panjang), dan (3) 
simpulan (surat-surat pendek).

• Pertanyaan berikutnya adalah: Mengapa – pada 
akhirnya - Al-Qurãn harus disusun secara sistematika 
buku ilmiah? Jawabannya: karena Al-Qurãn secara 
keseluruhan – de facto – adalah sebuah ilmu.



• Selain itu, jelas Allah menghendaki agar para 
mu’min menjadi orang-orang yang berkesadaran 
ilmiah; yaitu menjadi orang-orang yang hidup 
dalam bimbingan ilmu; sebagaimana yang 
ditegaskan Rasulullah bahwa ilmu adalah imam 
bagi amal dan amal adalah pengikut ilmu (al-‘ilmu 
imãmul-’amali wal-‘amalu tãbi’uhu).

• Hal itu lebih ditegaskan lagi melalui shalat (ritual), 
yang bacaan intinya adalah surat Al-Fãtihah, 
ditambah dengan surat-surat dan atau ayat-ayat 
Al-Qurãn yang lain.



• Dengan dilakukannya ‘perubahan’ susunan Al-Qurãn – dari 
“susunan historis-pragmatis” ke “susunan ilmiah” 
(systematically scientific) – maka berubah pula fungsinya, 
dari petunjuk pragmatis – yang terkait waktu dan tempat 
(bahkan terkait etnis, Arab) – menjadi petunjuk ilmiah yang 
lintas waktu dan tempat (serta menjadi universal – dalam 
arti tidak lagi terikat pada bangsa Arab).

• Dengan demikian pula, maka Al-Qurãn muncul di hadapa 
semua manusia menjadi semata-mata sebuah gagasan yang 
netral. Ibarat sebuah naskah drama, seletelah melewati 
periode historis pragmatis, Al-Qurãn kini menjadi naskah 
drama yang boleh dipentaskan oleh siapa saja, bangsa apa 
pun, yang siap untuk itu.



• Pernyataan tsb bisa jadi membuat sebagian orang Arab 
marah. Dan bila kemarahan itu timbul karena mereka ingin 
menjadi pelaksana Al-Qurãn yang sebaik-baiknya, silakan. 
Kita siap jadi pengikut mereka, seperti para shalihin tempo 
dulu siap menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tapi, bila 
sebaliknya, bila mereka sendiri malah menjadi penentang 
Al-Qurãn, maka mereka harus siap menerima nasib yang 
sama dengan kaum Quraisy, yang bertekuk lutut di hadapan 
Rasulullah pada masa Futuh Makkah (penaklukan Makkah).

• Pertanyaannya adalah: siapa (bangsa apa) yang akan 
menaklukkan mereka?

• Sekarang yang kita saksikan mereka – dalam keadaan 
mengabaikan Al-Qurãn – justru sedang takluk terhadap 
kekuatan asing, yang sama-sama menolak Al-Qurãn.



• Harap dicatat bahwa setiap “rangkaian 
keterangan” (wacana) mempunyai 
narasumber. Bila acuannya adalah alam 
pikiran Barat (Yunani; Helenisme), narasumber 
ilmu mereka biasanya adalah para filsuf dan 
ilmuwan (saintis) mereka. Untuk bidang 
filsafat sendiri, sebut saja misalnya Plato 
adalah narasumber dari filsafat idealisme; dan 
Aristoteles adalah narasumber filsafat 
naturalisme.



• Dalam bahasa Inggris, narasumber disebut 
sebagai informant atau informer atau one who 
gives an information.  

• Dalam bahasa Arab narasumber disebut ar-
rãwiyah (الراوية), sedangkan dalam Al-Qurãn 
istilahnya adalah qã’il(un) (قاعل), seperti 
tercantum dalam surat Al-Mu’minun ayat 100:

 ِإن ََّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَهاَلَعلِّي أَْعَمُل َصاِْلا  ِفيَما تَ رَْكُت َكلَّ •
َعثُونَ  َوِمْن َورَائِِهْم بَ ْرزٌَخ ِإََل يَ ْوِم يُ ب ْ



• Hal yang perlu digaris-bawahi di sini adalah 
bahwa “narasumber merupakan penentu makna 
dan tujuan dari sebuah wacana (ajaran; teori; 
informasi, dsb.)”. 

• Dengan demikian, bila sebuah wacana dimaknai 
oleh pihak lain, yang bukan narasumbernya, 
maka bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan 
mempunyai tujuan lain; yaitu tujuan yang 
berbeda dari tujuan narasumber.



• Bila yang kita bicarakan adalah Al-Qurãn, maka jelas 
bagi kita bahwa narasumbernya adalah Allah. 

• Dengan demikian, maka jelas pula bahwa penentu 
makna Al-Qurãn adalah Allah, bukan manusia. 

• Tegasnya, bukan manusia ini berarti bukan rasul, 
bukan, orang Arab, bukan ulama. 

• Tapi, masalahnya bagi kita, bagaimana membedakan 
makna yang berasal dari Allah dengan makna-makna 
selainnya?

• Pertanyaan itu dijawab, antara lain, melalui cabang 
ilmu bernama “sistematika Al-Qurãn” yang sedang kita 
kaji ini.



• Perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa Al-Qurãn sebagai ilmu

mewakili sebuah ide (gagasan) 

yang utuh.

2. Bahwa definisinya sebagai ilmu

adalah: “Rangkaian keterangan

dari Allah yang didukung oleh

fakta-fakta ciptaan Allah.”



Al-Qurãn sebagai buku ilmiah mempunyai 
dua bentuk susunan, yaitu:

1. Susunan berdasar proses penurunannya 
(sistematika nuzul);

2. Susunan berdasar metode penulisan ilmu, 
atau sistematika buku.



Pertanyaan Penting

• Banyak orang bertanya mengapa
susunan mushhaf (naskah) Al-Qurãn
yang ada sekarang tidak sama dengan
urutan ayat/surat ketika Al-Qurãn itu
diajarkan secara lisan oleh Jibril kepada
Muhammad?



1. Penurunan wahyu mulai dari surat Al-’Alaq, Al-Qalam, 
Al-Muzzammil, Al-Mudattsir, Al-Fatihah, dst., 
dilakukan dalam rangka menjawah persoalan dan
kebutuhan pragmatis (sesuai kondisi dan situasi) yang 
dihadapi Nabi Muhammad.

2. Sehubungan dengan itu, mempelajari Al-Qurãn
dengan mengikuti urutan penurunan wahyu (= 
sistematik nuzul), bermanfaat untuk mengetahui
perjalanan da’wah Nabi Muhammad, sejak beliau
menerima wahyu di Goa Hira sampai mendirikan
Madinah.



1. Susunan yang kita dapati sekarang dilakukan 
berdasar instruksi Allah.

2. Susunannya dilakukan berdasar metode 
penulisan ilmu, atau sistematik buku, yaitu:

1. Dimulai dengan Surat Al-Fãtihah, sebagai pendahuluan, 
yang mewakili sudut pandang (metode) deduktif;

2. Dilanjutkan dengan surat-surat panjang, sebagai uraian, 
yang mewakili sudut pandang satu demi satu (metode 
induktif);

3. Diakhiri dengan surat-surat pendek sebagai simpulan.



Pendahuluan

Uraian

Simpulan



• Sistematik buku bisa juga disebut sebagai
sistematik surat, yaitu susunan yang 
dimulai dengan surat Al-Fãtihah sebagai
surat yang pertama, sampai pada surat
An-Nãs sebagai surat terakhir.



• Di dalam sistematik buku terdapat sistematik
ayat.

• Yaitu susunan ayat dalam setiap surat, yang 
masing-masing terbagi menjadi:

1. Ayat-ayat awal sebagai gagasan inti;

2. Ayat-ayat berikutnya sebagai uraian;

3. Ayat-ayat akhir sebagai simpulan.



Apa yang tersembunyi
di balik sistematika Al-Qurãn?

1. Kita sering mendengar dan membaca kalimat
berbunyi: ُر َبْعُضُه َبْعًضا َن ُيَفّسِ

ٓ
ُقْرا

ْ
ِإنَّ ال (Sesungguhnya

Al-Qurãn itu satu bagian dengan satu bagian lainnya
saling menafsirkan);

2. Satu bagian dari Al-Qurãn tersebut bisa berarti
surat, bisa juga berarti ayat, kalimat, dan kata.
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa di dalam
Al-Qurãn ada surat-surat yang saling menafsirkan, 
ada ayat-ayat, dan kalimat-kalimat, juga kata-kata
yang saling menafsirkan.



Seperti ditegaskan
dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

• ىَشْهُرًَرَمَضاَنًالَِّذيًأُنِزَلًِفيِهًاْلقُْرآُنً اِسًًُهدا لِلنَّ
َناٍتًِمْنًاْلُهَدىوًَ اْلفُْرَقانًِوًًََبيِّ

• Di sini kita lihat bahwa Al-Qurãn mempunyai tiga fungsi; 
yaitu:

1. Fungsi umum: hudan li-nnãs (pedoman hidup bagi
manusia);

2. Fungsi teknis/tafsir bagi dirinya: bayyinãtin minal-huda; 
dan

3. Fungsi filosofis/ilmiah: furqãn (pemilah antara ajaran
yang benar dan salah).



Tafsir Al-Qurãn dengan Al-Qurãn

• Kita maksudkan dengan “tafsir Al-Qurãn dengan Al-
Qurãn” adalah penerapan (1) sistematik buku, dan
(2) sistematik ayat sebagai sebuah mekanisme (cara
kerja), untuk menemukan pengertian Al-Qurãn.

• Kemudian dengan menggabungkan keduanya, 
menjadi sistematik umum, kita bisa menyusun:

– Kamus Al-Qurãn; dan

– Ensiklopedi Al-Qurãn



Kamus Al-Qurãn

• Kita maksud sebagai Kamus Al-Qurãn adalah
kumpulan kata-kata dan istilah-istilah dalam
Al-Qurãn yang diberi definisi dan atau
penjelasan oleh Al-Qurãn sendiri.

• Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan
ilmu sharf untuk mengelompokan kata yang 
akan didefinisikan dan sekaligus untuk
mencari definsi-definisinya di dalam mushhaf
Al-Qurãn.



Ensiklopedi Al-Qurãn

• Ensiklopedi Al-Qurãn adalah pengumpulan
tema-tema tertentu di dalam Al-Qurãn, yang 
dicarikan penjelasan masing-masing secara
luas, di dalam ayat-ayat dan surat-surat Al-
Qurãn.

• Salah satu contoh Ensiklopedi Al-Qurãn yang 
sudah dihidangkan antara lain adalah
Pengantar Iman.


