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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

 
lhamdulillah, segala puji syukur milik Allah, dan sholawat serta salam semoga tercurah 
kepada Rasullullah Muhammad S.A.W dan kepada seluruh umatnya. Ammaaba’du. 

Suci adalah separuh dari iman, sedang sholat adalah amal yang pertama akan dihisab oleh 
Allah. Alfatihah adalah Ummul Qur’an dan Yaasiin adalah jantungnya Al Qur’an. Jadi perkara-
perkara ini sebagian hal yang penting untuk diketahui dalam rangkaian ibadah kepada Allah. 

Tatap muka di kelas tidak mencukupi untuk membahas semua topik dan tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan, oleh karenanya sangat diperlukan waktu untuk praktek di luar jam tatap 
muka. 

Modul ini untuk memandu memahami hal tersebut secara cepat, idealnya akan dapat 
diselesaikan dalam waktu sehari (24 jam), sehingga tidak ada alasan tidak ada waktu untuk tahu 
perkara-perkara tersebut.  

Modul ini masih jauh dari kesempurnaan, hanya kepada Allah berharap, kiranya usaha yang 
sedikit ini dapat mendatangkan keridoa-Nya dan belas kasih-Nya 

Kepada semua pihak yang memberi nasehat dan membaca modul ini, semoga menjadi 
tambahan kebaikan dan Kesempurnaan modul ini. 

 

Bandar Lampung,  

 

Dosen Pengampu Matakuliah Agama Islam 
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PENGANTAR ILMU TAFSIR 
 

 

 

 

1.1 DEFINISI AL-QUR’AN 

Al-Qur’an adalah bacaannya dan isinya. Maka mempelajari Al Qur’an juga mempelajari bacaannya 
dan maksudnya; maksud didapat dari keterangnya {Al Qiyamah (75) : 17-19}.  

)19( ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه )18( َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرَآَنُه )17(ُقْرَآَنُه ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َو  

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kami (Alloh)-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan 
(membuat pandai) membacanya (17). Maka apabila kami selesai membacanya maka 
ikutilah bacaannya itu (18). Kemudian sesungguhnya atas tangunggan Kami-lah 
penjelasannya”. 

Orang berselisih tentang perbedaan istilah “Tafsir” dengan “Takwil”. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa tafsir itu yang menjelaskan makna dan maksudnya, sedang takwil menjelaskan 
perkara-perkara yang digali atau diperoleh dari pengertiannya.  

Ada beberapa macam tafsir :  

1. Tafsir bil Ma’tsur. Definisi: Tafsir yang disandarkan kepada riwayat (hadist) dari Nabi SAW atau 
atsar dari para sahabat maupun tabi’in (generasi sesudah sahabat) dan tabi’ut-tabi’in (generasi 
sesudah tabi’in). Contoh: Tafsir Jami’ul Bayan (susunan Ibnu Jarir Ath-Thabari), tafsir Al-
Qur’anul-Adziem (susunan Ibn Katsir) dll. 

2. Tafsir bir Ro’yi. Definisi: Tafsir yang Al-Qur’an menggunakan ijtihad atau disandarkan pada 
rasio atau ilmu bahasa. Contoh: Tafsir Jalalain (susunan Jalaludin Muhammad Al-Mahalli dan 
Jalaludin Abdurrohman As-Sayyuthi), Tafsir Al-Kasysyaf (susunan Jarulloh Mahmud bin Umar 
As-Samakhsyari) dll. 

3. Tafsir Baru. Definisi: Campuran antara tafsir ro’yi dan atsar. Contoh: Shofwattut-Tafasir 
(susunan Muhammad Ali Ash-Shobuni) 

BAB I 
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4. Tafsir bil Hissi. Definisi: Tafsir dengan perasaan. Penafsiran ini adalah yang paling sesat. 
Contoh: Surat Al-Fatihah Bagi Orang Modern (karangan Anand Krishna). 

Mempelajari Al-Qur’an hukumnya WAJIB. Kewajiban tersebut bukan hanya yang dimaksud 
dengan membacanya saja, akan tetapi sampai dengan mengerti apa yang dimaksud oleh tersebut 
atau isi kandungan Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al Qiyamah tsb di 
atas. 

Ayat-ayat lain yang menunjukkan wajibnya mempelajari Al-Qur’an:  

 Al Baqoroh  ( 2 ) : 2 
 Thoha   (20) : 124 - 126 
 An-Nur   (24) : 1 
 Al-Qoshosh  (28) : 85 
 Az-Zukhruf  (43) : 36 – 37 

1.1.1 QS AL FATIHAH 

]7-1/الفاتحة[  

 ِإيَّاَك َنْعُبدُ )4( َماِلِك َيْوِم الدِّيِن )3( الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )2( اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن )1(ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَّ
  اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّالِّيَن ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر)6( اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم )5(َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن 

)7(  

1.1.2 QS YASIN 

]83-1/يس[  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ِلُتْنِذَر ) 5(َتْنِزيَل اْلَعِزيِز الرَِّحيِم ) 4(َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ) 3(ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن ) 2(َواْلُقْرَآِن اْلَحِكيِم ) 1(يس 

ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَلاًلا ) 7(َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْآَثِرِهْم َفُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن ) 6( ُأْنِذَر َآَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَن َقْوًما َما

) 9( َخْلِفِهْم َسدًّا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم َلا ُيْبِصُروَن َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن) 8(َفِهَي ِإَلى اْلَأْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن 

ِإنََّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْآَر َوَخِشَي الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب َفَبشِّْرُه ) 10(َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن 

ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآَثاَرُهْم َوُآلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍن ) 11(َآِريٍم ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر 

 َفَكذَُّبوُهَما َفَعزَّْزَنا ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإَلْيِهُم اْثَنْيِن) 13(َواْضِرْب َلُهْم َمَثًلا َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن  )12(

َقاُلوا َما َأْنُتْم ِإلَّا َبَشٌر ِمْثُلَنا َوَما َأْنَزَل الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء ِإْن َأْنُتْم ِإلَّا َتْكِذُبوَن ) 14(ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ِإنَّا ِإَلْيُكْم ُمْرَسُلوَن 


