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Motto 

 

                           

            

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 
dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka 
itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka 

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 
kebenaran.” 

(QS. Al-Baqarah (2): 186) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

 

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan  

skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987  

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‘ b be ب

 ta' t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a‘ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha' kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‘ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t}a'> t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a' z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ( di atas)‘ ع

 gain g ge غ
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 fa‘ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu w we و

 ha’ h h هـ

  hamzah ’ apostrof ء

 ya' y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah  ditulis Rangkap 

 ditulis  muta’addidah متعددة

 ditulis ‘iddah عدة
 

 

III. Ta’ Marbutah  diakhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h  

 ditulis  H}ikmah حكمة

  ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka  

ditulis h. 

 ’<ditulis  Kara>mah  al-auliya  االولياء كرامة 

 

c. Bila Ta' marbu>t}ah hidup dengan harakat, fath}ah, kasrah, atau d}ammah 

ditulis t.  
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الفطرة زكاة  ditulis  Zaka>t al-fit}rah  

 

IV. Vokal Pendek 

   َ  fath}ah ditulis  a   

  kasrah ditulis i 

  d{ammah ditulis u   

 

V. Vokal Panjang 

1 FATHAH  +  ALIF 

 جاهلية

ditulis 

ditulis 

a> 

Ja>hiliyah  

2 FATHAH  +  YA’MATI 

 تنسى
ditulis  

ditulis 

a> 

Tansa>  

3 FATHAH  +  YA’MATI 

 كرمي

ditulis 

ditulis  

i> 

Kari>m  

4 DAMMAH  +  WA>WU MATI 

 فروض
ditulis 

ditulis 

u> 

Furu>d{  

 

VI. Vokal Rangkap 

1 FATHAH  +  YA’ MATI 

 بينكم
ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum  

2 FATHAH  +  WA>WU MATI 

 قول
ditulis 

ditulis 

Au 

qaul  

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata  dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis  a antum أأنتم

  ditulis u’iddat اعدت

 ditulis la’in syakartum  شكرمت نلئ
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VIII. Kata sandang alif lam yang diikuti huruf Qomariyyah maupun Syamsiyyah 

ditulis dengan menggunakan "al" 

 ditulis  al-Qur’a>n القرآن

 ditulis al-Qiya>s القياس

 '<ditulis al-Sama السماء

 ditulis al-Syams الشمس

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya 

الفروض ذوى    ditulis  Z|awī  al-Furu>d{ 

 ditulis Ahl  al-Sunnah  السنة اهل  
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ABSTRAK 

 

Nu>r  adalah salah satu kosakata pokok dan nama salah satu surah dalam 

al-Qur’an. Nu>r  yang sering diartikan dengan cahaya merupakan salah satu objek 

tema yang banyak menarik minat para mufassir, khusunya mufassir yang 

beraliran sufi. Salah satunya Sahal bin ‘Abdulla >h al-Tustari>. Beliau hidup pada 

awal abad ke-3 H. Karyanya yang paling terkenal adalah Tafsi>r al-Qur’a>n al-
‘Az}i>m. Kitab tafsir karyanya ini merupakan salah satu kitab tafsir yang pertama 

dalam bidang tafsir sufi yang sampai pada masa sekarang, dalam mukaddimah 

kitabnya beliau berkata: “Makna zahir adalah makna yang umum yang sudah 

terbaca lewat katanya. Sedangkan makna batin adalah makna pemahaman yang 

dikandungnya, makna yang khusus dikehendaki.” Menafsirkan al-Qur’an dengan 

model ini tidak hanya cukup dengan berkutat dalam bahasa saja, tetapi di sana 

ada aspek nu>r yang diberikan Allah di hati orang yang bersih jiwa dan pikirannya. 

Oleh karena itu, tema nu>r di kalangan para sufi memiliki posisi penting bagi 

pencerahan jiwa manusia dalam membimbing dan menemukan kebahagiaan dan 

kebenaran yang sesunguhnya. 

Secara garis besar, penelitian ini berupaya menguraikan penafsiran ayat-

ayat tentang nu>r dalam Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya Sahal bin ‘Abdulla>h al-

Tustari>. Dengan berusaha menjawab latar belakang di atas yang mencakup: 

Bagaimana penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-ayat tentang 

nu>r ?, bagaimana pola penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang nu>r tersebut ?, 

dan apa kelebihan dan kekurangannya?. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-

analistis dengan pendekatan strukturalisme genetik, yang berfungsi untuk 

menganalisis intrinsik karya itu sendiri, latar belakang penulis dan kondisi sosial 

sosio-historis yang melingkupinya. 

Dengan menggunakan metode dan pendekatan yang telah disebutkan di 

atas terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, penafsiran Sahal bin ‘Abdulla >h al-

Tustari> terhadap ayat-ayat tentang nu>r terbagi menjadi dua bagian: pertama, 

tafsir terkait ayat-ayat yang secara langsung memuat redaksi al-nu>r di dalamnya. 

Kedua, tafsir tentang nu>r dalam ayat-ayat yang tidak memuat redaksi al-nu>r. 
Yang berimplikasi pada dua ragam penafsiran yaitu eksoteris dan esoteris. 

Kedua, mengenai pola penafsirannya, Sahal bin ‘Abdulla >h al-Tustari> tidak 

memakai pola yang teratur dalam menjelaskan tafsiran tentang nu>rnya. Al-

Tustari> hanya menafsirkan ayat-ayat yang menurutnya perlu untuk ditafsirkan 

sesuai indikasi yang bisa ia tangkap dalam ayat tersebut. Ketiga, mengenai 

kelebihannya, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>m merupakan kitab tafsir sufi pertama 

yang memunculkan tentang teori nu>r Muh}ammad  dan makna ini merupakan ciri 

khas yang paling mencolok dalam penafsiran tentang nu>r yang Sahal al-Tustari> 

jelaskan dalam kitab tafsirnya. Adapun salah satu kekurangannya, pada 

penafsiran ayat QS. Al-Taubah (9): 32 dan QS. Al-S}aff (61): 8, dalam redaksi 

kedua ayat nu>r pada kedua surah tersebut, hampir sama persis, tidak ada karinah 

yang membedakannya, tetapi dalam penjelasannya beliau memaknai dengan dua 

makna yang berbeda, tanpa disertai penjelasan kenapa dimaknai berbeda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nu>r sering diartikan dengan cahaya. Sebenarnya nu>r bukanlah istilah 

yang baru lagi di kalangan masyarakat. Istilah ini sudah sering digunakan 

bahkan dalam bahasa sehari-hari. Di samping nu>r adalah salah satu nama 

surah dalam al-Qur’an, nu>r juga merupakan salah satu kosakata pokok dalam 

al-Qur’an yang banyak menarik minat para mufassir pada umumnya, maupun 

mufassir yang beraliran sufi pada khususnya, dalam mengkaji dan membahas 

tentang istilah dan tema ini. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa para mufassir dalam 

menafsirkan al-Qur’an dikenal dengan dua cara, yaitu dengan cara tafsi>r bi al-

ma’s\ur dan tafsi>r bi al-ra’y. Tafsi>r bi al-ma’s \ur adalah tafsir yang mendasari 

pembahasan dan sumbernya pada riwayat. Sedangkan tafsir bi al-ra’y adalah 

tafsir yang mendasari sumbernya pada penalaran dan ijtihad. Dari dua metode 

inilah kemudian lahir metode-metode lain yang menyebabkan metodologi 

penafsiran al-Qur’an berkembang. Metode-metode yang dimaksud adalah 

metode tahlili, metode muqaran dan metode maudhu’i.1 

Sedangkan dalam tataran praksisnya, para ulama juga berbeda-beda 

dalam mendekati al-Qur’an. Salah satunya adalah mendekatinya dengan 

menggunakan ilmu tasawuf yang kemudian dikenal dengan istilah al-Tafsi>r 

                                                           
1 M. Alfatih Suryadilaga (dkk.), Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Teras, Cet III, 

2010), hlm. 41. 
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al-Su>fi> atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku dengan tafsir 

sufi.2 

Sebagian ulama membagi tasawuf ini menjadi dua bagian: yaitu 

tas}awuf nad}ari (teoritis) dan tas}awuf ‘amali (praktis). Tas}awuf nad}ari adalah 

tasawuf yang bersandar pada wacana bahasan dan studi (pemikiran). 

Sedangkan tas}awuf ‘amali adalah tasawuf yang bersandar pada zuhud, 

tirakat, dan dedikasi total kepada ketaatan Allah swt. Maka pembagian ini 

membawa konsekuensi kepada pembagian tafsir sufi menjadi dua juga yaitu 

(1) Tafsi>r Su>fi> Nad}ari dan (2) Tafsi>r Su>fi> Isyari.3 Tafsir sufi nad}ari adalah 

penafsiran yang dibangun untuk mempromosikan salah satu teori mistik 

dengan menggeser tujuan al-Qur’an kepada tujuan dan target mistis mufassir. 

Adapun Tafsi>r su>fi> isyari  atau faid}y adalah penakwilan ayat-ayat al-Qur’an 

yang berbeda dengan makna lahirnya yang kemudian disesuaikan dengan 

petunjuk khusus yang diterima para tokoh sufisme, tetapi di antara kedua 

makna tersebut masih dapat dikompromikan.4 

Mengingat dalam praktik tafsir sufi dinilai telah terjadi penyimpangan 

penafsiran, maka para ulama kemudian memberikan rambu-rambu sebagai 

tolok ukur kebenaran tafsir sufi, antara lain seperti yang dikemukakan oleh 

Ibnu Qayyim.5 

                                                           
2 Abbas Arfan Baraja. Ayat–Ayat Kauniyah. (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 

52-53. 
3 Abbas Arfan Baraja. Ayat–Ayat Kauniyah... hlm. 53.  

 
4 Ahmad Izzan. Metodologi Ilmu Tafsir, (Bandung; Tafakkur, 2011), hlm. 204-205. 

 
5 Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan beberapa kriteria tafsir sufi yang dapat 

diterima sebagai berikut: a. Penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan makna zhahirnya ayat, 
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Kaum sufi berpendapat bahwa hakikat al-Qur’an tidak hanya terbatas 

pada pengertian yang bersifat lahiriah saja, tetapi tersirat pula makna batin 

(makna tersembunyi di balik kata) yang justru merupakan makna terpenting.6 

Karena makna zahir adalah makna yang umum sedangkan makna batin itu 

adalah makna yang khusus dikehendaki yang hanya diketahui oleh  orang-

orang yang mendapat pelajaran dari Allah, dengan kelimpahan-kelimpahan 

dan keridhaan-Nya.7 Menafsirkan al-Qur’an dengan model ini tidak hanya 

cukup dengan berkutat dalam bahasa saja, tetapi di sana ada aspek nu>r yang 

diberikan Allah di hati orang yang bersih jiwa dan pikirannya.8 Pemahaman 

makna al-Qur’an yang dalam dan tersembunyi akan tersingkap bagi yang 

memiliki kesucian hati (arbab al-qulu>b al-zakiyah)9 melalui latihan-latihan 

ruhani. 

Berdasarkan hal di atas itulah, tema nu>r (cahaya) bagi kalangan para 

sufi, adalah suatu tema yang memiliki posisi penting (sentral) bagi 

                                                                                                                                                               
b. Makna atau penafsiran tersebut benar secara inheren, c. Antara penafsiran dan lafal yang 

ditafsirkan memang ada hubungan. Ada pula ulama lain yang menambahkan tolok ukur kebenaran 

tafsir sufi, yaitu bahwa, d. Makna batin tersebut tidak boleh diklaim sebagai satu-satunya makna 

yang dikehendaki oleh Allah, yang menafikan makna zhahir, e. Penafsiran tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan akal atau syari’at, f. Penafsiran sufistik tersebut harus didukung oleh dalil 

atau syahid secara syari’. Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur’an, (Yogyakarta: 

Pondok Pesantren LSQ & Adab Press, 2012), hlm. 128.  

      
6 Ahmad al-Syirbashi, Sejarah Tafsir Qur’an,terj. Tim Pustaka Firdaus. Cet. III, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 133. 

 
7 M. H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, juz II, (Qairo: Maktabah Wahbah, 

2000), hlm. 282. 

 
8 Abbas Arfan Baraja. Ayat–Ayat Kauniyah... hlm. 66. 

 
9  Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din I, (Beirut Dar al-Fikr), 1995), hlm 323. 
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pencerahan jiwa manusia dalam membimbing dan menemukan kebahagiaan 

dan kebenaran sejati, termasuk mencari makna batin dalam sebuah ayat. 

Kata nu>r sendiri dengan berbagai bentuk derivasinya, dalam al-Qur’an 

terulang sebanyak 49 kali dalam 39 ayat yang tersebar dalam 24 surat.10 Yang 

sebagiannya menjadi ungkapan simbolik (metaforis) yang menunjuk kepada 

beberapa makna. Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang nu>r menjadi menarik 

untuk diteliti dan dikaji. Dalam hal ini penulis mengambil tema penafsiran 

ayat-ayat nu>r  dalam Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya Sahal bin ‘Abdulla>h al-

Tustari> dengan mencoba mengumpulkan semua ayat-ayat tentang nu>r dalam 

al-Qur’an kemudian menganalisisnya satu persatu. 

Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> mempunyai nama lengkap Abu> 

Muh}ammad Sahal bin ‘Abdulla>h bin Yunus bin ‘Isa bin ‘Abdulla>h bin Rafi >’ 

al-Tustari>. Lahir pada tahun 200 H/ 815 M dan wafat pada tahun 283 H/896 

M.11 Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> adalah salah satu ulama yang paling alim, 

zuhud, wara’ serta ahli ibadah. Beliau hidup pada abad ke-3 Islam, yaitu pada 

abad yang banyak melahirkan ulama-ulama besar dalam berbagai bidang 

keilmuan.12 

Banyak karya yang beliau hasilkan, di antaranya adalah Mawa >’iz} al-

‘A<rifi>n, Jawa>ba>t Ahlu al-Yaqi>n, Qas}as}u al-Anbiya, Haz\a Fad}lan ‘an Tafsi>r 

                                                           
10 Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z al-Qur’a >n al-kari>m, 

(Kairo: Da>r al-Fikr, 1981), hlm 725-726. 

 
11 Sahal al-Tustari>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, tahqiq T{aha ‘Abdu al-Rau>f dan Sa’ad 

H{asan Muh}ammad ‘Ali, (Kairo: Da>r Al-Hara>m li al-Turats, 2004), hlm. 67. 

 
12 Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif metode Para 

ahli Tafsir), terj. Faisal shaleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

51. 
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Masyhur,13  dan Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m. Pada kitab tafsir yang terakhir 

inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

Kitab Tafsi>r al-Qur’an> al-‘Az}i>m adalah model tafsir yang khas dengan 

dalil-dalil penafsiran  para sufi yang lurus, di dalamnya juga berisikan 

komentar pengarang terhadap penafsiran para sufi tersebut. Pengarangnya 

adalah seorang yang terkemuka dalam kepribadian sufi yang berdasarkan 

syariat dan mengikuti jejak Rasululah Saw.14 

Poin yang ingin disampaikan berkenaan dengan kitab tafsir ini adalah 

berkaitan dengan struktur atau komposisi dari karya ini, khususnya mengenai 

penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-ayat nu>r yang 

mempunyai ciri khas tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh kitab lain. 

Di antara contoh ayat QS. Al-Nu>r  ayat 35. 

                            

                               

                             

                  

Artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 
perumpamaan cahaya-Nya, adalah seperti sebuah lubang yang tidak 
tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam tabung 
kaca (dan) tabung kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) 
seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang 
diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur 
dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya (saja) Hampir-
hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas 

                                                           
13 Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir... hlm. 54. 

 

 14 Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir... hlm. 55. 
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cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa 
yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-
perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu.”15 

 
Makna nu>r dalam ayat ini (  َِمثَُل نُوِره ) diartikan dengan nu>r nya nabi 

Muhammad Saw.16 Sebuah makna nu>r yang banyak menarik perhatian para 

ulama sesudahnya dan memang makna nu>r yang mendominasi yang banyak 

Sahal al-Tustari> jelaskan dalam kitab tafsirnya ini.  

Dalam contoh lain QS. Al-Baqarah ayat 257: 

                                 

                          

     

Artinya: “Allah pelindung orang yang beriman; Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang 
kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan 
mereka dari cahaya kepada kegelapan. mereka itu adalah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya.”17 
 
Ayat ini dimaknai Sahal al-Tustari> dalam konteks nu>r yang bermakna 

cahaya keimanan yang dilimpahkan Allah di dalam hati orang-orang 

beriman.18 Dan lain-lain lagi sebagainya. 

Juga karena ini adalah salah satu  kitab generasi yang paling pertama 

dalam bidang tafsir sufi yang sampai kepada generasi sekarang sehingga ada 

                                                           
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 354. 

 
16 Sahal al-Tustari>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m... hlm. 206. 

 
17 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (al-Qur’a>n al-Kari>m)... hlm. 43. 

 
18 Sahal al-Tustari>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m... hlm. 106. 
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kemungkinan banyak kitab-kitab yang bercorak sufi setelahnya yang 

kemudian mengikuti atau bahkan menjadikan referensi kepada kitab ini.  

Berdasarkan pemaparan dan karena latar belakang di atas itulah, 

kajian yang dilakukan dalam penelitian ini menjadi sangat menarik untuk 

diteliti lebih jauh dan lebih mendalam lagi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dijawab dalam 

penelitian ini secara ekplisit dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-

ayat tentang nu>r dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m ? 

2. Bagaimana pola penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> dalam 

menafsirkan ayat-ayat tentang nu>r dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a >n al-

‘Az}i>m ? 

3. Apa kelebihan dan kekurangannya ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan yang telah disusun, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Memahami penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-

ayat tentang nu>r  dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}im. 
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2. Mengetahui pola penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> dalam 

menafsirkan ayat-ayat tentang nu>r dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘Az}i>m. 

3. Dapat memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan 

dalam penafsiran ini. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman 

yang komprehensif dan integral terhadap penafsiran Sahal bin 

‘Abdulla>h al-Tustari> tentang nu>r.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis (academic 

significance), dapat menambah informasi dan khazanah intelektual 

khususnya di bidang tafsir dan juga diharapkan memiliki arti 

kemasyarakatan (social significance) khususnya bagi umat Islam.  

3. Diharapkan penelitian ini dapat membantu usaha-usaha peningkatan, 

penghayatan dan pengalaman ajaran, nilai al-Qur’an. 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Adapun telaah pustaka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah 

kajian seputar  literatur-literatur yang di dalamnya membahas tentang Sahal 

bin ‘Abdulla>h al-Tustari> dan literatur-literatur yang  membahas tentang 

tema-tema nu>r. 

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang 

mengkaji atau membahas tentang Sahal bin ‘Abdulla>h al–Tustari> masih 
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jarang ditemukan. Sejauh penelusuran yang dilakukan, Penulis menemukan 

pembahasan ini disisipkan dalam kitab Tafsi>r wa al-Mufassiru>n karya 

Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, pembahasan tentang al-Tustari> pada kitab ini 

sangat ringkas, tidak lebih dari tiga halaman, yang mencakup penjelasan 

singkat mengenai biografi Sahal al-Tustari> dan metode penafsirannya dalam 

kitab Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>m.19 

Sementara yang lain. M. Anwar Syarifuddin menulis dalam sebuah 

Jurnal Studi Qur’an yang berjudul “Otoritas penafsiran sufistik Sahl al-

Tustari>”. Dalam tulisan ini, ia menjelaskan seputar kehidupan Sahal al-

Tustari> dan isi penafsirannya, dengan pokok bahasan mengenai beberapa 

contoh penafsiran tentang analogi rumah Tuhan, simbolisasi kosmik, elemen 

kejiwaan serta elemen eskatologis.20 Adapun yang penulis lakukan adalah 

penelitian tentang penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-

ayat nu>r dalam kitab tafsirnya. Dan mengenai karya ilmiah berupa skripsi, 

penulis sendiri belum menemukannya dilingkungan UIN, khususnya UIN 

Sunan Kalijaga.   

Adapun  literatur-literatur yang membahas seputar tema nu>r, penulis 

menemukan beberapa bahasan, hanya saja tidak dibahas secara utuh dan 

menyeluruh dalam karya ilmiah atau buku. Tema tersebut dibahas secara 

ringkas, bahkan hanya disisipkan dalam tema-tema lain. 

                                                           
19 M. H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, juz II, (Qairo: Maktabah Wahbah, 

2000), hlm. 281-283. 

 
20 M. Anwar Syarifuddin. “Otoritas penafsiran sufistik Sahl al-Tustari>”, Jurnal Studi 

Qur’an, Vol. 2, No. 1, 2007, hlm. 135-170. 
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Fuad Kauma, dalam bukunya yang berjudul Tamsil al-Qur’a>n: 

Memahami Pesan-Pesan Moral dalam Ayat-Ayat Tamsil, pada salah satu 

bagiannya memuat ulasan perumpamaan Cahaya Allah (QS. Al-Nu>r ayat 35) 

yang merujuk kepada Tafsi>r al-S{awi. pebahasannya mencakup pengertian nu>r, 

juga berusaha menggali pesan-pesan moral dalam perumpamaan al-Qur’an 

sebagai pelajaran bagi manusia, supaya menyadari hakikat hidupnya.21 

Afzalur Rahman dalam karyanya al-Qur’an dalam Berbagai Disiplin 

Ilmu, di dalamnya terdapat bahasan ayat-ayat al-Qur’an tentang nu>r dalam 

persfektif science. Yang memotivasi para saintist muslim untuk 

mengobservasi dan membedah uraian misteri-misteri di belakang warna dan 

fenomena yang tampak dalam dunia fisik. Ayat-ayat tersebut menjadi ladang 

observasi dan motivasi bagi para saintist untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang spektrum cahaya sebagai fenomena yang 

tampak dalam dunia fisik yang diobservasi sehari-harinya oleh masyarakat 

manusia pada umumnya.22 

Di antara penelitian karya ilmiah yang membahas seputar tema nu>r 

antara lain sebagai berikut. Skripsi yang berjudul “Penafsiran Esoteris al-

Ghazali Terhadap Ayat-Ayat Tentang Nu>r”,23 yang dilakukan oleh Dadan 

Muhammad Ramdan, Penelitian ini lebih terfokus kepada penafsiran ayat nu>r 

                                                           
21 Fuad Kauma, Tamsil al-Qur’an: Memahami pesan-pesan Moral dalam ayat-ayat 

tamsil, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 27-32. 

 
22 Afzalur Rahman, Al-Qur’an dalam berbagai Disiplin Ilmu,terj. Zaimuddin (Jakarta: 

LP3SI, 1988), hlm 69-74. 

 
23 Dadan Muhammad Ramdan, “Penafsiran Esoteris al-Ghazali Terhadap Ayat-Ayat 

Tentang Nu>r.” , Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan TH, tahun 2003. 
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berdasarkan persfektif al-Ghazali dengan kesimpulan bahwa al-Ghazali dalam 

menafsirkan ayat-ayat tentang nu>r tetap berpegang pada makna zahir yang 

ditujukan ayat-ayat tersebut dan melengkapinya dengan pemaknaan yang 

memiliki kecenderungan sufistik yang cukup kental serta kecenderungan 

falsafi. Begitu juga skripsi yang dilakukan oleh Ali Romdhon yang berjudul 

“Tafsi>r QS. Al-Nu>r Ayat 35 dalam Kitab Misykat al-Anwa>r Al-Ghazali 

(Telaah Tafsir Sufistik)”,24 Hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan 

penelitian di atas  karena kesamaan tema yang dikaji dan tokohnya, juga 

kitab yang menjadi rujukan sumber premirnya. 

Sebuah disertasi yang ditulis oleh Sahabuddin, Nu>r Muh}ammad: Pintu 

Menuju Allah: Telaah atas Pemikiran Sufistik Syeikh Yusuf al-Nabhani, 

Karya ini membahas tema tasawuf tentang konsep Nu>r Muh}ammad sebagai 

makhluk yang pertama kali diciptakan. Tema pokok kajian disertasi ini 

adalah pandangan Syeikh Yusuf al-Nabhani tentang Nu>r Muh}ammad. Konsep 

ini berangkat dari surat al-Maidah ayat 15 sebagai sandarannya. Diduga ayat 

ini menjadi isyarat al-Qur’an tentang Nu>r Muh}ammad.25 

Setelah melihat dan menelaah satu persatu dari penelitian di atas, 

penulis belum menemukan pembahasan mengenai penafsiran ayat-ayat 

tentang nu>r dalam Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya Sahal bin ‘Abdulla>h al-

                                                           
24  Ali Romdhon, “Tafsi>r QS. Al-Nu>r Ayat 35 dalam Kitab Misykat al-Anwa>r Al-Ghazali 

(Telaah Tafsir Sufistik).” , Skripsi Ushuluddin Jurusan TH, tahun 2009. 

 
25 Sahabuddin, Nur Muhammad: Pintu Menuju Allah (Telaah atas Pemikiran Sufistik 

Syeikh Yusuf al-Nabhani), (Makasar: Yayasan al-ahkam, 2002). 
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Tustari>. Inilah yang menjadi perbedaan dan kelebihan yang dimiliki dalam 

penelitian ini. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian ilmiah diharuskan untuk menggunakan 

metode yang jelas. Hal ini berguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dari sebuah penelitian. Metode yang dimaksud di sini merupakan cara kerja 

untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan.26 

Dengan kata lain, metode ini merupakan cara atau aktivitas analisis yang 

dilakukan oleh  seorang peneliti dalam meneliti objek penelitiannya untuk 

mencapai hasil atau kesimpulan tertentu. Terkait dengan metode, ada 

beberapa poin yang penulis tegaskan: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) 

yaitu penelitian yang berbasiskan pada data-data kepustakaan, baik dari 

berupa buku, jurnal, artikel maupun bacaan lainnya yang terkait dengan 

objek penelitian ini. Dalam hal ini, terutama adalah kitab Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az}i>m Karya Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari>.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Adapun yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah 

metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

                                                           

26 Koentjaningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), 

hlm. 7. 
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diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematik dan 

standar. Adapun yang dimaksudkan dengan data dalam penelitian adalah 

semua bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau 

fenomena yang ada kaitannya dengan riset.27 Data yang dikumpulkan 

dalam suatu penelitian harus relevan dengan pokok persoalan. Untuk 

mendapatkan data yang dimaksud diperlukan suatu metode yang efektif 

dan efisien dalam artian metode harus praktis, dan tepat dengan obyek 

penelitian.  

Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini 

diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait 

dengan objek penelitian ini. Ada dua jenis sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, yaitu pertama adalah sumber data primer dan yang 

kedua adalah sumber data sekunder.  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab yang 

berjudul Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, yaitu sebuah kitab tafsir  yang 

dikarang oleh Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> sendiri. 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

semua buku, naskah, jurnal, artikel dan website yang berhubungan dengan 

objek kajian penelitian tersebut. 

3. Analisis Data 

                                                           
27 Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 

3. 
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Analisis data merupakan proses penyederhanaan terhadap data-

data yang ada (baik data primer maupun sekunder) dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterpretasikan.28 Adapun metode yang digunakan 

dalam menganalisa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menuturkan dan menganalisa 

dengan panjang lebar, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada 

pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.29 Dalam 

hal ini, penulis ingin menjabarkan tentang penafsiran ayat-ayat nu>r dalam 

Tafsi>r al-Qur’a >n al-‘Az}i>m karya Sahal bin ‘Abdullah al-Tustari> kemudian 

menganalisisnya satu per-satu. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan strukturalisme genetik30. Pendekatan strukturalisme genetik 

adalah pendekatan yang menganalisis tiga unsur kajian, yaitu 1). Intrinsik 

teks itu sendiri, 2). Latar belakang penulis, dan 3). Kondisi sosio-historis 

yang melingkupinya. Strukturalisme memandang bahwa keterkaitan 

dalam struktur itulah yang mampu memberi makna yang tepat, karena 

dengan melihat gaya struktur yang ia gunakan, akan terlihat gaya 

pemikiran Sahal al-Tustari> dalam menafsirkan kitabnya dan setting sosio-

historisnya. Termasuk penafsirannya, terhadap ayat-ayat nu>r dalam kitab 

                                                           
28 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitataif, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 

263. 

29 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung: 

Tarsito, 1994), hlm. 45. 

30 Lihat Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet 8, (Yogyakarta: Reka 

Sarasin, 1998), hlm. 164-165.  
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tafsirnya tersebut. Sebab strukturalisme pada dasarnya berasumsi bahwa 

karya sastra (teks) adalah suatu kontruksi dari unsur-unsur yang 

mengandung tanda-tanda. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini dibahas mengenai apa saja yang 

dipaparkan dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman dan mendapatkan gambaran yang sistematis terhadap isi 

penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan mengenai 

signifikansi penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang yang membahas 

mengenai seberapa penting dan menariknya tema yang diangkat untuk 

dijadikan sebuah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai rumusan masalah 

yang hendak dijawab dalam penelitian ini, kemudian mengenai tujuan dan 

kegunaan penelitian ini, telaah pustaka yang mencoba mendeskripsikan 

secara singkat penelitian-penelitian yang terdahulu yang terkait dengan tema 

dan melihat orisinalitas penelitian ini dengan cara membandingkan dengan 

penelitian sebelumnya. Setelah telaah pustaka, dilanjutkan dengan membahas 

mengenai metode penelitian yang berisikan tentang jenis dan sifat penelitian, 

metode pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan yang terakhir dari 

bab ini yaitu menjelaskan tentang gambaran umum tentang isi penelitian ini 

secara menyeluruh. 
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Bab kedua membahas mengenai sketsa biografi Sahal bin ‘Abdulla>h 

al-Tustari>, dan karya-karyanya, yang mencakup riwayat hidup Sahal bin 

‘Abdulla>h al-Tustari>, guru-gurunya dan murid-muridnya yang melingkari 

pertumbuhan atau mobilitas penafsirannya, juga kajian terhadap Tafsi>r al–

Qur’a>n al–‘Az}i>m karyanya.  

Bab ketiga, merupakan inti dari pembahasan ini, membahas 

penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-ayat tentang nu>r. 

Bab ini terdiri dari lima subbab, yaitu; subbab pertama menjelaskan tentang 

pengertian eksoteris dan esoteris, subbab kedua menguraikan tinjauan makna 

nu>r dalam perspektif linguistik, subbab ketiga membahas tentang ragam 

penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> terhadap ayat-ayat tentang nu>r, 

subbab keempat menjelaskan tentang pola penafsiran Sahal bin ‘Abdulla>h al-

Tustari> terhadap ayat-ayat tentang nu>r  dan subbab kelima menguraikan 

kelebihan dan kekurangan penafsiran ini.   

Bab keempat, merupakan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah 

dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti disertai 

dengan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk 

kajian lebih lanjut dari penelitian ini, sekaligus merupakan penutup rangkaian 

dari pembahsan skripsi ini.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat nu>r 

dalam Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya Sahal bin ‘Abdulla >h al-Tustari> ini, 

penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Dari beberapa macam ayat tentang nu>r yang Sahal al-Tustari> 

paparkan, terdapat delapan makna nu>r yang penulis temukan dalam kitab 

tafsirnya, yang terbagi menjadi dua bagian: pertama, tafsir terkait ayat-ayat 

yang secara langsung memuat redaksi al-nu>r di dalamnya. Kedua, tafsir 

tentang nu>r dalam ayat-ayat yang tidak memuat redaksi al-nu>r. Dengan 

terdapat dua ragam makna penafsiran yang Sahal al-Tustari> berikan yaitu 

esoteris dan eksoteris. Adapun kedelapan makna-makna nu>r tersebut yaitu:  

1. Cahaya Keimanan.  

2. Cahaya al-Qur’an/agama Islam.  

3. Cahaya Hati Orang-Orang Beriman. 

4. Cahaya Keimanan Yang Menyelamatkan dari Api Neraka.  

5. Cahaya Kenabian Nabi Muhammad. 

6. Karunia Orang Beriman di Surga.  

7. Relasi antara Nu>r dan Na>r. 

8. Nu>r Muh}ammad. 
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Dan dari kedelapan makna nu>r yang didapatkan dalam penelitian ini, 

sebagaimana yang disebutkan di atas, ada satu makna nu>r yang mendapat 

perhatian lebih dari Sahal bin ‘Abdulla>h al-Tustari> yaitu makna nu>r yang 

terdapat dalam QS. Al-Nu>r (24): 35, yang diartikan dengan nu>r Muh}ammad 

Saw. Dengan penekanan dua tema pokok yang didapatkan ketika Sahal al-

Tustari> membicarakan tentang nu>r Muh}ammad ini, yaitu: Pertama, 

Muh}ammad mempunyai waktu yang spesial dalam pra-eksistensi bersama 

Tuhan. Kedua, semua ciptaan telah diciptakan dari nu>r Muh}ammad. 

Mengenai pola penafsirannya, Sahal-Tustari> tidak memakai pola yang 

teratur dalam menjelaskan tafsiran tentang nu>rnya yang terdapat dalam kitab 

tafsirnya, al-Tustari hanya menafsirkan ayat-ayat yang menurutnya perlu 

untuk ditafsirkan sesuai indikasi yang bisa ia tangkap dalam ayat tersebut. 

Dengan demikian tidak mesti ayat yang terdapat redaksi nu>rnya akan ia 

tafsirkan makna nu>r dalam ayat tersebut, begitu juga sebaliknya, ayat yang 

tidak terdapat redaksi nu>r tetapi ia kemudian menafsirkan penjelasan yang 

mengandung pemaknaan nu>r di dalamnya. Contoh terbanyak dari pernyataan 

kedua adalah ketika Sahal menjelaskan makna nu>r Muh}ammad yang tersebar 

di berbagai surah dan ayat-ayat yang lainnya. 

Adapun mengenai kelebihan dan kekurangannya, salah satu 

kelebihannya adalah kitab Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>m merupakan kitab sufi 

pertama yang memunculkan tentang teori nu>r Muh}ammad  sebagaimana yang 

termaktub dalam isi kitab tafsirnya dan ini merupakan ciri khas yang paling 

mencolok dalam penafsiran tentang makna nu>r yang Sahal al-Tustari> jelaskan 
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dalam kitab tafsirnya. Adapun kekurangannya, pemaknaan tentang makna nu>r 

khususnya nu>r Muh}ammad, Sahal al-Tustari> tidak meruntutkan 

penjelasannya dalam satu runtutan, tetapi menyebarkannya dalam ayat-ayat 

yang terpisah-pisah, sehingga untuk mengetahui tentang pemaknaan nu>r 

Muh}ammadnya secara mendetail harus mencari seluruh isi tafsirannya yang 

ia jelaskan tentang nu>r Muh}ammad.   

 

B. Saran-Saran 

Setelah melewati proses pembahasan dan pengkajian terhadap 

penafsiran ayat-ayat nu>r dalam Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>m karya Sahal bin 

‘Abdullah al-Tustari>, maka dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian 

berikutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang kiranya dapat berguna untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan kepada ayat-ayat 

tentang nu>r  dalam kitab tafsirnya yang penulis dapatkan dengan cara 

mengumpulkan semua ayat-ayat yang membahas tentang nu>r. Penulis 

berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menambah objek 

kajiannya dalam ayat-ayat yang lain yang lebih menarik. 

2. Dalam penelitian ini, penulis belum mendapatkan penjelasan secara 

pasti mengenai apakah Sahal al-Tustari> adalah orang pertama yang 

murni mencetuskan tentang teori nu>r Muh}ammad, sebagaimana yang 

terdapat dalam kitab tafsirnya. Atau ada orang sebelum beliau yang 

sudah mencetuskannya, hanya saja tidak terdapat dalam sebuah karya 
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kitab tafsir. Oleh sebab itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengungkap hal tersebut.  

3. Penelitian ini merupakan salah satu tentang penelitian tafsir sufistik. 

Penulis berharap dalam penelitian selanjutnya dapat mengambil 

tema-tema pokok lainnya yang masih banyak belum diungkapkan, 

misalnya tentang konsep prikeabadian jiwa yang Sahal al-Tustari 

singgung dalam penafsiran yang terdapat dalam kitab tafsirnya. 

Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt. penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skiripsi ini. Menyadari akan keterbatasan 

kemampuan manusia dan usaha maksimal yang telah dilakukan, dengan 

setulus hati dan sikap terbuka, penulis mengharapkan kritikan dan saran 

konstruktif sebagai evaluasi dan refleksi untuk penelitian ini dan penelitian 

selanjutnya. 

 Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat 

dan memberikan kontribusi bagi pemahaman penafsiran al-Qur’an, khususnya 

untuk untuk penulis sendiri maupun bagi pembaca umumnya. Semoga Allah 

senantiasa menunjukan kita ke jalan yang benar serta senantiasa diterangi 

oleh cahaya-Nya. Wa Allahu a’la>m bi al-s}awwa>b wa al-h}amdu li Allahi rabbi 

al-‘a>lami>n. 
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