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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keterangan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. Secara garis besar urutanya sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif 
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be 

 Ta T Te 

 a  
Es (dengan titik 

diatas) 

 Jim J Je 

 a  
Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha 

 Dal D De 

 al  
Zet (dengan titik 

diatas) 

 Ra R Er 

 Zai Z Zet 
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 Sin S Es 

 Syin Sy Es dan Ya 

 ad  
Es (dengan titik 

dibawah) 

 ad  
De (dengan titik 

dibawah) 

 a  
Te (dengan titik 

dibawah) 

 a  
Zet (dengan titik 

dibawah) 

   Koma terbalik diatas 

 Gain G Ge 

 Fa F Ef 

 Qaf Q Ki 

 Kaf K Ka 

 Lam L El 

 Mim M Em 

 Nun N En 

 Wau W We 

 Ha H Ha 

 Hamzah .`.. Apostrof 

 Ya Y Ya 
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2. Vokal 

a) Vokal tunggal 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

-------- Fat ah A A 

-------- Kasrah I I 

-------- ammah U U 

 

b) Vokal rangkap 

Harakat 

dan 

Huruf 

Nama 
Gabungan 

Huruf 
Nama 

 
Fat ah 

dan ya 
Ai a dan i 

 
Fat ah 

dan wau 
Au a dan u 

 

3. Maddah 

Harakat 

dan 

Huruf 

Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

Yang  
Fat ah dan alif 

atau ya 
 

a dan 

garis 
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diatas 

 Kasrah dan ya  

i dan 

garis 

diatas 

 
ammah dan 

wau 
 

u dan 

garis 

diatas 

 

4. Ta Marbu ah 

Transliterasi untuk ta marbu ah ada dua, yaitu: 

1) Ta marbu ah hidup 

Ta marbu ah yang hidup atau mendapat harkat fat ah, kasrah 

dan ammah. Transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbu ah mati 

Ta marbu ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbu ah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka ta marbu ah itu ditransliterasikan 

dengan /h/. 

Comtoh:   rau ah al-a f l / rau atul a f l. 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau  tanda 

tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 

Contoh:   rabban  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu: . Namun, dalam sistem transliterasinya kata 

sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:   ar-rajulu 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:   al-qalamu 
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Baik diikuti oleh syamsiah ataupun qamariah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sambung / hubung. 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya 

terletak di tengah dan di akhir kata, maka tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa Alif. 

Contoh:   akala 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik 

ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan 

huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena 

ada huruf atau harakat yang dihilanghkan maka dalam 

transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 

dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:   
- Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n 

- Wa innall ha lahuwa khairur-r ziq n 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf 

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan 
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permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  
    Wa m  Mu ammadun ill  ras lun 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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ABSTRAK 
 Al-Quran ketika menceritakan sebuah kisah bertujuan agar diambil 
pelajarannya.. Salah satu kisah yang diceritakan al-Quran adalah kisah Abu Lahab 
dalam Surat al-Lahab. Namun, kisah Abu Lahab tidak diceritakan secara detail 
dalam ail-Quran. Alasan detail tentang Abu Lahab dan istrinya celaka dan 
hartanya tidak berguna tidak dijelaskan dalam al- . Begitu juga tentang 
dimensi sosial seperti konsep moral dalam masyarakat belum dijelaskan dalam 
Al- . Oleh karena itu, untuk memperdalam kajian atas surat al-Lahab, 
khususnya konsep moral yang terkandung pada surat al-Lahab, maka Penulis 
menggunakan - yang bercorak sebuah corak tafsir 
yang menjelaskan penafsiran secara sederhana yang berorientasi pada 
penyelesaian persoalan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, Penulis 
menggunakan kerangka teori yang membagi nilai moral secara garis besar atas 
empat aspek yaitu: 1) nilai moral  hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 2) 
nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain, 3) nilai moral hubungan 
menusia dengan lingkungan alam, dan 4) nilai moral hubungan manusia dengan 
Tuhan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang 
bersifat kualitatif dengan analisa data menggunakan metode tafsir tematik 
berdasar kitab  fi Al- -Mau karya Musthafa Muslim. Adapun 
sumber primer dari penelitian adalah - Rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah bagaimana penafsiran atas surat al-Lahab dalam -

 dan nilai-nilai moral apa yang terkandung pada surat al-Lahab menurut 
penafsiran Musthafa al-  

 Kisah dan amanat atau nilai moral yang dikandungnya merupakan satu 
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat ruh, kisah tanpa nilai moral hanya 
menjadi kisah kosong. Tak terkecuali surat al-Lahab, surat tersebut mengisahkan 
tentang kecelakaan Abu Lahab dan istrinya. Harta dan usahanya sama sekali tidak 
dapat menghindarkan mereka dari  siksa neraka. Hal mi karena mereka 
menggunakan kekayaan mereka untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad 
SAW. Bahkan istri Abu Lahab, digambarkan seperti pembawa kayu bakar karena 
dia selalu menyebarkan permusuhan untuk memutus hubungan manusia. 

 Musthafa al-  merupakan seorang ulama dengan latarbelakang 
pendidikan dan mengabdi di dunia pendidikan. Melalui tafsirnya, beliau ingin 
menghadirkan kitab tafsir yang bisa dibaca oleh semua orang. Terbukti dari 
penafsiranya terhadap surat al-Lahab yang sederhana namun sarat isi. Berdasarkan 
penafsiran Musthafa al- - atas surat al-Lahab 
dapat diambil kesimpulan bahwa kisah celakanya Abu Lahab dan istri disebabkan 
karena mereka berdua tidak memperdulikan nilai-nilai moral yang disampaikan 
pada kerangka teori. Relevansinya pada zaman sekarang adalah akan selalu ada 
orang-orang yang memusuhi dan menghalang-halangi kebenaran dan mereka 
terancam akan  seperti Abu Lahab dan istrinya.  

 

Kata kunci : - Musthafa al-  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-

Sebagai undang-undang dari langit untuk manusia, al-

didefinisikan sebagai norma yang universal dan abadi yang dapat 

menaungi semua aspek kebutuhan umat manusia.1 Menurut Quraish 

Shihab al- -baiknya. Hal itu 

sesungguhnya al-

memberi petunjuk menuju jalan yang paling lurus (sebaik-baiknya) dan 

memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan 

kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.(QS. Al-

2 

Fazlur Rahman mendefinisikan al-

SWT yang berisi prinsip-prinsip, nasihat-nasihat keagamaan serta pesan 

moral bagi umat manusia. Al-

berisi tentang hukum seperti haji, puasa, dan zakat, lebih dari itu al-

-ajaran moral yang bertujuan untuk 

membimbing manusia.3 Oleh karena itu, posisi al-  sangat 

                                                             
1 Abu Syahbah, al-Madkhal Li- terj. Muhammad Rum, (Jakarta Timur: 

Studia Press, 2008), Cet 2, hlm. 26. 
2 Al- , hlm. 385. 
3 Dari Neo Modernisme ke Islam Liberal, (Jakarta: Pramadina, 2003), hlm. 82. 
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sentral mengingat pesan al-

dengan moral itulah baik dan buruk manusia ditentukan.4 

Salah satu cara al-

adalah melalui kisah-kisah. Akan tetapi, bukan berarti al-

kitab sejarah atau kitab kisah semata. Keberadaan kisah dalam al-

bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Pengajaran 

dengan metode kisah ini ternyata menjadi salah satu metode yang 

digemari manusia karena sejalan dengan psikologi manusia yang 

menyukai cerita.5 Dengan metode ini diharapkan pesan-pesan yang 

terkandung dalam kisah dapat tersampaikan secara efektif. Oleh karena 

itu, banyak ayat-ayat al- -kisah terdahulu 

seperti kisah perjalanan nabi yang bertujuan agar menjadi petunjuk dan 

teladan.6 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yusuf ayat 111: 

 

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal. Al-
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya 

                                                             
4 Fazlur Rahman, terj. Ervan Nurtawab dab Ahmad 

Baiquni, (Bandung: Mizan Puztaka, 2027), Cet 1, hlm. 13. 
5 Abdul Mustaqim, Kisah al- -nilai Pendidikannya , 

Ulumuna, XV nomor 2, hlm. 266. 
6 Abdul Mustaqim, - -  

hlm. 266. 
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dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang beriman. (Q.S. Yusuf: 111). 
 

Abdul Mustaqim berpendapat bahwa kisah-kisah al-

normatif-teologis tidak ada yang fiktif-imaginatif. Al-

memadukan tiga aspek sekaligus, yaitu: pertama, dimensi -

artinya cerita tersebut benar-benar terjadi, bukan fiktif. Kedua, dimensi 

al-fanni al- yakni cara menuturkan kisah dengan indah dan 

mengesankan. Meski kadang ada kisah yang diulang-ulang, tetapi cara 

pengulangannya tidak monoton. Melainkan variatif-kreatif sesuai dengan 

pesan moral yang dituju oleh al- Ketiga, dimensi -

tarbawi, yakni kisah-kisah tersebut mengandung pesan-pesan moral bagi 

pendidikan manusia.7 

Menanggapi adanya kisah dalam al-

Abduh beberapa mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat al-

membahas pengertian kata-kata atau kedudukan kalimatnya terkait teknis 

kebahasaan yang dikandung oleh redaksi dan cenderung untuk 

mengedepankan bidang keilmuan yang dikuasai mufasir dalam 

menafsirkan ayat al-

kandungan dan nilai ajaran al- 8. Misalnya  penafsiran kata ar-

pada QS. Al-Kahfi ayat 9, mufasir seperti Al-Mawardi 

mengumpulkan pendapat-pendapat tentang ar- hingga tujuh 

                                                             
7 Abdul Mustaqim, Kisah al- , dan Nilai- , 

hlm. 269. 
8 Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir al- (Yogyakarta: Adab Press, 2014), 

hlm. 160. 
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pendapat.9 Hal ini juga dilakukan al-  al-Ghaib.10 

Selain mengumpulkan banyak pendapat, Beliau juga memperluas sendiri 

pembahasannya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu 

yang dibahas. Berbeda dengan Ibn Ka

riwayat  mengenai al- 11  Hal ini membuat  pada term-term tertentu 

menjadi panjang dan mengaburkan tujuan al-

peristiwa, yaitu agar diambil pesan moralnya. Pada intinya, dalam 

menanggapi adanya ayat al-

hal lain, para mufasir cenderung mengedepankan bidang keilmuan 

masing-masing  dalam menafsirkan ayat al-  

Salah satu kisah yang terdapat dalam al-

Lahab dalam Surat Al-Lahab atau al-Masad. Surat tersebut mengisahkan 

tentang Abu Lahab y ang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. 

Surat ini menarik untuk dikaji mengingat posisi tokoh dalam surat 

tersebut merupakan kerabat dari Nabi Muhammad SAW yang membawa 

agama Allah SWT. Salah satu ayat yang unik dari surat tersebut adalah 

ayat 3 yang artinya lam api yang bergejolak 

(QS. Al-Lahab [111]:3). Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa 

Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka. Al-

                                                             
9 Al-Mawardi, - -Kutub al-`Ilmiyyah), juz 2, hlm. 286-

287. 
10 Al-  al-Ghaib - , 1420 H), juz 21, hlm. 429. 
11 Ibn Ka -Ka ayyibah li al-Nasyr wa al-Ta

juz 5, hlm. 138-139. 
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Abu Lahab dan istrinya sendiri yang menghendaki masuk neraka sebab 

perbuatannya.12 Menarik untuk dikaji perbuatan apa yang dilakukan oleh 

Abu Lahab sehingga membuatnya divonis sebagai ahli neraka. Hal lain 

yang menarik dari surat ini adalah ketika surat ini turun Abu Lahab 

s r.a berkata 

bahwa Nabi Muhammad SAW keluar menuju tanah lapang, kemudian 

naik k h, maka berkumpullah kaum 

Quraisy di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad 

SAW 

kalian bahwa musuh akan menyerang  kalian di waktu pagi ataupun sore, 

Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata: 

Seraya Abu Lahab berkata: nya karena ini engkau 

 Lahabin 

wa Tabb sampai akhir surat.13   

-

penelitian ini untuk mendalami kajian terhadap Surat Al-Lahab. 

Sebagaimana Muhammad Abduh, Musthafa Al-

Al-  dengan corak yaitu sebuah corak tafsir yang 

menjelaskan ayat-ayat al- -

ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan 
                                                             

12 Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Kutub, 1946), Juz 30, hlm. 
263. 

13 Al- idi,  -Nuzul Al- (Al- -I , 1992) hlm. 469. 
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tujuan pokok diturunkannya al-

pada tatanan kehidupan sosial seperti pemecahan masalah-masalah umat 

Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan 

kehidupan sosial masyarakat14. Hal ini merupakan perwujudan dari 

fungsi al- al-

sebagai kata sifat untuk -  dirasa sangat tepat.15 -

 juga sangat memperhatikan pentingnya ijtihad dalam memaknai 

ayat. Oleh karena itu, sebagai sebuah karya tafsir yang lahir di abad ke-

20, T -  dirasa tepat untuk digunakan sebagai kaca 

perbandingan guna melihat realitas manusia kekinian berdasarkan realitas 

objektif kitab-kitab tafsir sebelumnya yang ada.16 

Musthafa Al- -Lahab cukup 

sederhana. Langkah pertama, Beliau memberi deskripsi singkat mengenai 

surat yang akan ditafsirkan dan memberikan penjelasan mengenai 

korelasi surat tersebut dengan surat sebelumnya serta memaparkan 

al- dari surat yang ditafsirkan. Kemudian Beliau menjelaskan 

beberapa kosa kata yang dirasa perlu untuk dijelaskan maknanya. Setelah 

itu, Beliau langsung masuk pada penafsiran surat dengan penjelasan yang 

sederhana. Penjelasan yang sederhana ini dipandang mampu dipakai 

secara praktis oleh berbagai kalangan yang ingin mengetahui isi 

                                                             
14 Al- - (Kairo: Maktabah Wahbah), juz 2, hlm. 401. 
15 Wisnawati Leois, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa al-

Maraghi: Studi Analisis Terhadap Al- -Fill , Turats: Vol. 7 No.1 2011, hlm. 3. 
16 Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Kutub, 1946), Juz 1, hlm. 3. 
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kandungan al-

bertele-tele. 

Kesederhanaan Musthafa Al- -

dapat dilihat dari penafsirannya terhadap Surat Al-Lahab. Dari deskripsi, 

korelasi, sebab turunnya surat, mufrodat, hingga penjelasan 

penafsirannya hanya membutuhkan kurang lebih empat halaman.17  Hal-

hal tersebut yang membuat - termasuk sebagai tafsir 

kontemporer yang bercorak - mampu 

memuat penafsiran yang sarat isi dan langsung to the point. Musthafa Al-

muqaddimah kitabnya mengenai alasan 

penulisan kitab  - sebagai berikut: 

suatu kenyataan yang sangat kami saksikan, bahwa 
kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang 
ada di tangan kita sendiri, alasannya karena kitab-kitab tafsir 
yang ada sulit bahkan diwarnai dengan istilah-istilah yang 
hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang membidangi 
ilmu tersebut. Karenanya sengaja kami mengubah gaya 
bahasanya dan penyajikannya dalam bentuk sederhana dan 
mudah dipahami.18 
 

Hal ini menunjukkan bahwa corak pada -

benar-benar memberikan penekanan terhadap problematika yang 

dialamai  masyarakat.   

r al-  sebagai tafsir kontemporer ketika dibandingkan 

dengan penafsiran pada abad pertengahan seperti  al-Ghaib karya 

Fakhr Al- - encolok perbedaannya.  al-

                                                             
17 Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Juz 30, hlm. 260. 
18 Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Kutub, 1946), Juz 1, hlm. 18. 
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Ghaib perlu kurang lebih sembilan halaman untuk menafsirkan Surat Al-

Lahab19. Di dalam sembilan halaman tersebut berisi kumpulan-kumpulan 

pendapat ulama mengenai makna dari kata per kata pada Surat Al-Lahab. 

Dari satu kata, Fakhr Al- -

ulama sehingga untuk membahas satu kata saja perlu beberapa halaman. 

Penafsiran yang dilakukan oleh Fakhr Al- -

sebuah ensiklopedi. 

r al-  sebagai tafsir kontemporer ketika dibandingkan 

dengan penafsiran pada masa klasik seperti - abari juga 

memiliki perbedaan yang cukup mencolok. - abari perlu kurang 

lebih sembilan halaman untuk menafsirkan Surat Al-Lahab.20  Metode 

- abari dalam menafsirkan ayat al-

adalah berdasarkan pada riwayat. Untuk menggali makna suatu kata, 

Beliau menukil beberapa riwayat untuk menunjukkan makna yang 

dikendaki pada suatu kata atau ayat. Membaca - abari lebih 

seperti membaca kumpulan riwayat-riwayat yang membahas suatu topik 

tertentu. Dalam satu kata, juga didapati beberapa nukilan riwayat padahal 

kata yang dibahas masih sama. Hal ini juga dirasa kurang cocok untuk 

menggali nilai-nilai moral pada Surat Al-Lahab karena penafsirannya 

tidak mengalir. Pembaca harus berusaha sendiri untuk menyusun tiap-

tiap riwayat menjadi penafsiran utuh atas Surat Al-Lahab.  

                                                             
19 Al- ,  Al-Ghaib (Beirut: -  Al- cet 3, 1420 H), juz 

32, hlm. 348. 
20 Al- abari, - abari ( - 2000), juz 24, hlm. 675. 
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Dedikasi Musthafa Al-

diragukan lagi. Beliau merupakan murid dari Muhammad Abduh. Setelah 

menimba ilmu darinya, Beliau meniti karirnya menjadi seorang direktur 

dosen di Universitas Al-Azhar Sudan selama empat tahun. Tahun 1920, 

beliau kembali ke Mesir dan menjadi dosen di Universitas Al-Azhar 

Kairo dan puncaknya beliau diangkat menjadi rektor selama dua periode 

yaitu pada tahun 1928 dan 1935. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

-Nilai Moral Dalam Surat Al-Lahab (Studi Analisis 

Tafsir Al- )  

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penafsiran Musthafa Al- -

Lahab? 

2. Apa saja nilai-nilai moral yang terkandung pada Surat Al-Lahab 

menurut penafsiran Musthafa Al-Maraghi? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 
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a. Mengetahui penafsiran Musthafa Al-

Al-Lahab. 

b. Menjabarkan nilai-nilai moral yang terkandung pada Surat 

Al-Lahab menurut penafsiran Musthafa Al-Maraghi. 

 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khazanah keilmuan didalam studi al-

bidang kajian tafsir. 

b. Secara praktis, penelitian ini mampu berkontribusi secara 

lebih, baik di bidang akademis, terlebih untuk masyarakat 

luas, terutama untuk kaum muslim. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian tentang kisah-kisah dalam al-

masih banyak dilakukan di kalangan akademisi. Sejauh penelitian dan 

pencarian Penulis, ada banyak karya yang sekiranya bersinggungan 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa karya tulis yang 

mengambil objek -  ataupun berobjek Surat Al-Lahab dan 

nilai-nilai moral adalah sebagai berikut: 

 Pertama, karya tulis yang membahas mengenai kisah dalam al-

-Maraghi di 

komparasikan dengan al- -Ihsan yang berjudul: 
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Penafsiran Ayat-ayat Kisah Adam menurut Al-Maraghi dan Bin Al-Syati 

(Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Al- -Ihsan,.21 

ditulis oleh Ceceng Mumu Muhajirin. Dalam skripsinya, Ceceng Mumu 

Muhajirin lebih membahas tentang kisah Nabi Adam dalam al-

dengan membandingkan penafsiran Al-Maraghi dan Bint Al-Syati`; 

-Kaum Yang Dihancurkan Dalam Al-

(Pen

, dan A

-

(Studi Atas Tafsir Al-Mizan Karya Muhammad Husain At-

oleh Ika Narulita tahun 2008 yang membahas tentang dua figur wanita 

shalihah yang disinggung dalam al-

kitab Tafsir al-Mizan; dan Jurnal dengan berjudul Kisah Al-

Hakikat, Makna, dan Nilai-

yang diterbitkan oleh Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman Vol. XV, No. 2, 

Desember 2011, membahas tentang macam-macam kisah dalam Al-

-nilai pendidikan yang terkandung dalam beberapa 

kisah dalam al-  

 Kedua, karya tulis  yang membahas surah al-Lahab antara lain  : 

Resepsi Terhadap Pembacaan Surah AL-Lahab sebagai 

                                                             
21 Ceceng Mumu Muhajirin, Penafsiran Ayat-ayat Kisah Adam menurut Al-Maraghi dan 

Bin Al-Syati (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Al- -Ihsan) , Skripsi 
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, diterbitkan 2012. 
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Mjawwi .22 Oleh Imroatussolihah. Dalam skripsi 

Imroatussolihah ini membahas surah al lahab sebagai penangkal hujan 

yang dilakukan di pesantren tersebut ketika pesantren akan 

-

Lahab (Studi Tafsir Tematik Surat Al-Lahab) oleh Arsyad Abdillah 

Rosyid yang dierbitkan Menara Tebuireng Vol. 13, No. 01, September 

2017 yang membahas penafsiran Surar al-Lahab lengkap dengan 

menggunakan referensi berbagai kirab rafsir dari klasiik hingga modern; 

dan - -Lahab Tentang Qashash Sebagai 

diterbitkan Jurnal El-Hamra, Vol. 6, No. 1, Februari 2019. Artikel tersebut 

membahas tentang perbuatan yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya 

dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Abu 

Lahab terdapat tiga nilai akhlak yang tidak patut ditiru, yaitu, pendusta, 

takabur, dan dengki.    

 Ketiga, karya tulis  yang membahas nilai moral antara lain: Dwi 

Afdiya Rizki yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang berjudul: Nilai-

nilai Moral dalam Surah Yusuf (Studi Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M 

Quraish Shihab).23 Dalam skripsi ini membahas kisah nabi Yusuf juga 

menelaah tentang  nilai-nilai  moral yang terkandung dalamnya. Skripsi 

                                                             
22 Imroatussolihah, Resepsi Terhadap Pembacaan Surah AL-Lahab sebagai Penangkal 

, Skripsi Fak 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018. 

23 Dwi Afdiya Rizki, Nilai-nilai Moral dalam Surah Yusuf (Studi Terhadap Tafsir al-
Misbah Karya M Quraish Shihab) , Skripsi Fak Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan 
Kalijaga, 2018. 
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-Nilai Moral Wanita Yang Baik Dalam Al-

Royyani tahun 2017. Skripsi tersebut membahas tentang penafsiran 

terhadap QS. Al- -Tahrim [66]: ayat 5 dan QS. 

Al-Ahzab [33]: ayat 35 dan melihat implementasi dari ayat-ayat tersebut di 

-Nilai Moralitas Dalam Pemikiran Tasawuf 

Al-

nilai-nilai moralitas dalam akaran tasawuf al-Ghazali.  

 Beberapa karya diatas mempertegas bahwa belum ada yang 

membahas secara spesifik tentang nilai-nilai moral dalam surah al-lahab 

studi terhadap kitab Tafsir al-Maraghi dengan demikian penelitian ini 

bukanlah pengulangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh peneliti lain. 

E. Kerangka Teori 

1. Pengertian  Moral  

(dalam arti taksiran harga); (2) harga uang (dibandingkan dengan harga 

uang yang lain); (3) angka kepandaian; biji; ponten.; (4) banyak 

sedikitnya isi; kadar; mutu; (5) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan; (6) sesuatu yang menyempurnakan manusia 

sesuai dengan hakikatnya.  
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ki beberapa makna antara lain.  

1) ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, akhlak dan budi pekerti; 2) kondisi mental yang membuat 

orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau 

keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan; 3) ajaran 

kesusilaan yang ditarik dari suatu cerita. Moral merupakan sesuatu yang 

ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, yang merupakan 

makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra dan makna yang 

disarankan lewat cerita atau kisah.24 Pengarang menyampaikan pesan-

pesan moral kepada Pembaca melalui karya sastra baik penyampaian 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Moral berasal dari bahasa Latin yang artinya susila atau 

peraturan hidup. Susila berasal dari bahasa Sansekerta terdiri dari kata 

-

peraturan hidup yang lebih baik.25 

Menurut Fudyartanta, moral adalah kumpulan nilai dan norma 

sebagai pedoman tingkah laku masyarakat.26 Sebagaimana dijelaskan 

Howard, moral adalah patokan perilaku benar dan salah yang dijadikan 

pedoman baik bagi pribadi manusia maupun dalam berinteraksi dengan 

                                                             
24 Nurgiyantoro , Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 

2009), hlm. 321. 
25 Mukhtar Samad, Gerakan Moral dalam Upaya Revolusi Mental  (Yogyakarta: Sunrise, 

2016, cet 1), hlm. 9. 
26 Mukhtar Samad, Gerakan Moral dalam Upaya Revolusi Mental, hlm. 10. 
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orang lain.27 Moral adalah milik bersama yang diterapkan dalam suatu 

masyarakat dan bukan milik segelintir orang. Baik buruk atau benar 

salahnya sebuah moral ditentukan oleh pemahaman masyarakat 

tersebut. Suatu tingkah laku belum bisa dikatakan baik atau bermoral 

hanya menurut segelintir orang. Tingkah laku juga belum bisa 

dikatakan buruk jika hanya diyakini segelintir orang. Selain itu, moral 

juga berbeda di setiap daerah. Pada daerah satu suatu perbuatan 

dianggap bermoral, namun di daerah lain bisa jadi suatu perbuatan 

dianggap melanggar aturan moral. Menurut Gilligan dan Lawrence A. 

Blum, moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang dengan 

yang lainnya. Moral tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku, 

namun juga mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada 

orang lain. Moral juga melibatkan jalinan emosi, kognisi dan tindakan 

yang tidak dapat dipisahkan.28 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai 

moral dalam kisah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu 

yang berharga bagi manusia  yang dapat diambil dari sebuah cerita 

hal ini sudah dihubungkan dengan kisah. Dalam hal ini kisah dalam 

Surat Al-Lahab yang diambil nilai-nilai moralnya. 

                                                             
27 Dian Ibung, Mengembangkan Nilai Moral pada Anak, hlm. 2. 
28 Lawrence A. Blum, Gilligan and Kohlberg, Implications for Moral Theory Chicago, 

2009, hlm, 474-476. 
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2. Jenis-Jenis Moral dalam Kisah 

Jenis nilai moral yang ingin disampaikan pada kisah sangatlah 

beragam dan tidak terbatas. Kisah yang panjang tentunya dapat memuat 

lebih banyak nilai yang ingin disampaikan. Hal ini tergantung pula pada 

penafsiran dari pembaca kisah. Dari sisi pengarang sendiri, jumlah atau 

jenis nilai moral yang disampaikan juga tergantung pada keyakinan, 

keinginan, dan interes pengarang itu sendiri. Jenis nilai moral 

mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan yang menyangkut 

harkat dan martabat manusia. Nilai moral yang bersifat baik diharapkan 

dapat dipraktikkan sedangkan nilai moral yang bersifat buruk tentunya 

dihindari. 

Berbagai jenis nilai moral ini dapat terangkum dalam empat aspek 

kehidupan. Empat aspek itu adalah: 1) nilai moral terkait hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, 2) nilai moral terkait hubungan 

manusia dengan manusia lain, 3) nilai moral terkait hubungan manusia 

dengan lingkungan alam, dan 4) nilai moral terkait hubungan manusia 

dengan Tuhan.29 Jenis hubungan tersebut masing-masing dapat dirinci 

ke dalam detail-detail yang lebih khusus. Dengan berpijak pada 

keempat jenis nilai moral inilah, Surat Al-Lahab dalam -

 digali nilai-nilai moralnya. Dengan keempat jenis nilai moral 

tersebut juga dirasa dapat memberikan sudut pandang yang lengkap.    

                                                             
29 Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS, 

2002), hlm. 323-324. 
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F. Metode Penelitian 

Model penelitian yang dilakukan peneliti bersifat kualitatif, yaitu 

metode penelitian yang berdasarkan inkuri naturalistik, perspektif  ke 

dalam interpretatif. Secara operasional metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan murni kepustakaan (Library Research) 

yaitu dengan cara mengadakan studi secara teliti pada literatur-literatur 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.30 Penelitian 

kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian yang menjadikan 

bahan tertulis sebagai objek penelitiannya. Penelititan kepustakaan 

merupakan penelitian yang datanya di-inventarisir, diolah dan digali 

dari berbagai sumber tertulis.31 Dalam penelitian ini Penulis 

mengumpulkan data yang ada pada al- Tafsir al-Maraghi 

sebagai sumber primer dan dari berbagai literatur yang mendukung 

penelitian kami, baik itu kitab tafsir, buku-buku yang berkenaan dengan 

kisah Abu Lahab, nilai-nilai moral dan lain-lain. 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu data 

primer dan data skunder. 

                                                             
30 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi Universitas  Gajah  Mada, 1980), hlm. 9. 
31 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian: Teori Praktik, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), 

hlm. 109. 



18 
 

 
 

a. Data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan 

penelitian.32 Data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir 

Al-Maraghi karya Musthafa al-Maraghi sebagai sumber landasan 

teori  yang digunakan untuk membantu menyelesaikan riset ini. 

b. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan 

melengkapi sumber-sumber primer.33 Yaitu beberapa kitab tafsir, 

buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan kisah Abu Lahab dan 

nilai-nilai moral. Kemudian penulis juga mencari data pelengkap 

untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini. 

3. Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, 

perlu ditentukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Teknik 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

melacak ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Penulis 

menggunakan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data 

dengan mencari data-data yang berkaitan dengan kisah Abu Lahab. 

Data tersebut berupa buku, artikel, kitab tafsir dan lainnya. 

4. Pengolahan Data 

Dalam menyusun data dalam penelitian ini, setelah 

mengumpulkan data dari sumber primer maupun skunder kami 

mencoba mengolah dan menyajikan data tersebut dengan 

                                                             
32 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP. Press, 2009), Cet 1, hlm. 100. 
33 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, ... , hlm. 119. 
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menggunakan metode analisis-deskriptif. Analisis deskriptif 

merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka 

mencapai pemahaman terhadap fokus kajian yang kompleks.34 

Analisis data ini mengikuti tiga alur; pertama, menetapkan tema 

dan kunci. Kedua temua tersebut, selanjutnya ditelurusi dan 

diidentifikasi di dalam al-Qur;an surah al-Lahab. Kedua, memberi 

makna terhadap tema tersebut dengan cara mempelajari dan 

menelusuri penafsiran dari kitab-kitab yang digunakan terhadap 

tema (nilai-nilai moral) untuk memperjelas keseluruhan pengertian 

dan informasi yang disampaikan. Upaya memberi makna terhadap 

tema tersebut dibantu dengan menelaah dan membandingkan 

dengan buku-buku yang menjelaskan tentang nilai-nilai moral. 

Ketiga, melakukan interpretasi internal, yaitu menguji keabsahan 

informasi bentuk nilai-nilai moral dalam Surat al-Lahab yang 

berhasil diidentifikasi dengan informasi lain yang secara 

keseluruhan terdapat dalam buku atau sumber yang sama. 

Penelitian ini akan membahas salah satu surat dalam al-

-Lahab dengan menggunakan metode 

tematik surat yang akan membahas secara keseluruhan ayat dalam 

surat tersebut yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin di 

teliti. Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan pendekatan 

tafsir tematik surat sebagai pisau analisis agar mendapatkan 
                                                             

34 Moh Soehada, Metode Kajian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, (Yogyakarta: Suka 
Press, 2012), hlm. 134. 
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pemahaman yang komprehensif tentang Surat Al-Lahab mengenai 

nilai-nilai moral yang terdapat di dalamnya.  

Adapun metode dalam penelitian tematik surat sesuai 

dengan yang terdapat dalam Kitab  fi Al- -Mau

karya Musthafa Muslim adalah sebagai berikut35 : 

1. Mengambil satu surat dan menjelaskan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan surat tersebut, sebab turunnya dan 

bagaimana surat itu diturunkan (permulaan, pertengahan 

ataupun akhir, madaniyyah atau makiyyah, dan berbagai 

riwayat yang menerangkan keistimewaanya). Dalam hal ini 

Penulis mengambil Surat Al-Lahab dan mengambil penafsiran 

dari Tafsir Al-

kitab tafsir lain untuk melengkapi data yang dibutuhkan jika 

memang data tersebut tidak terdapat dalam r Al- . 

2. Menyampaikan tujuan mendasar dalam penurunan surat. Dalam 

langkah kedua ini, Penulis menjelaskan tujuan dari turunnya 

Surat Al-Lahab dan menggali peristiwa yang melatarbelakangi 

turunnya Surat Al-Lahab.  

3. Membagi surat (khusus untuk surat yang panjang) kepada 

bagian-bagian yang lebih kecil, menerangkan unsur-unsurnya 

(meliputi -nya, naskh mansukh-nya, lafaz-nya dalam 

                                                             
35 Musthafa Muslim,  fi Al- -Mau (Damaskus: Dar al-Qalam, 

1989), hlm. 40. 
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bahasa Arab dan lain-lain) dan tujuan masing-masing bagian 

serta menetapkan kesimpulan dari bagian tersebut. Karena 

Surat Al-Lahab termasuk surat yang pendek, pada bagian ini 

Penulis menjelaskan korelasi antar ayat dan korelasi Surat Al-

Lahab dengan surat sebelumnya, yaitu Surat Al-Na r.   

4. Menghubungkan keterangan dari masing-masing bagian kecil 

tersebut dan menerangkan pokok tujuannya. Pada bagian ini, 

berdasarkan langkah-langkah tersebut, Penulis berusaha 

memberikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah terkait nilai-nilai moral yang dapat ditarik 

dari Surat Al-Lahab berdasarkan penafsiran pada Tafsir Al-

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berguna untuk memperoleh pemahaman 

yang menyeluruh dan membantu menjelaskan penelitian ini secara 

sistematis. Untuk itu, pada bagian ini Penulis menjabarkan secara garis 

besar isi dari penelitian ini. 

Bab pertama dalam penelitian ini berisi latar belakang yang 

menjelaskan tentang alasan memilih tema ini untuk diteliti, dilanjutkan 

dengan rumusan masalah yang mengajukan pokok-pokok permasalahan 

yang timbul dari latar belakang. Kemudian tujuan penelitian untuk 

menjelaskan maksud dari penelitian yang Penulis lakukan, kemudian 

telaah pustaka untuk menjelaskan karya-karya sebelumnya yang telah ada 
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yang sekiranya berhubungan dengan penelitian yang Penulis lakukan, 

kemudian metode penelitian untuk menjelaskan tentang cara kerja Penulis 

dalam melakukan penelitian, dimulai dari jenis penelitian, data dan sumber 

data, pengumpulan data serta pengolahan data dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua berisi tinjauan umum mengenai pengertian nilai moral 

dalam kisah; pengertian kisah dalam al-

dalam al- -

kisah Abu Lahab dalam al-  

Bab tiga berisi biografi Musthafa al- -beluk 

Tafsir al-Maraghi serta penafsiran Musthafa  al-  terhadap Surat 

Al-Lahab. 

Bab empat berisi tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam 

Surat Al-Lahab. Bagian ini merupakan pemecahan dari rumusan masalah 

dan inti dari penelitian  ini, juga relevansi penafsiran al-  terhadap 

surat al-Masad pada masa sekarang.  

Bab lima berisi kesimpulan dan saran.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, 

dapat diambil beberapa kesimpulan. yaitu: 

1. Musthafa al-

dan Rasyid Ridha, dalam menafsirkan Surat Al-Lahab mampu 

menyajikan penafsiran yang sederhana namun sarat makna. Beliau 

mampu menyajikan penjelasan yang penting dan terpilih. Hal ini 

sesuai dengan predikat yang disandang oleh - sebagai 

tafsir yang bercorak dan menempatkan al-

sebagai petunjuk bagi manusia. 

2. Penafsiran Musthafa al- -Lahab mampu 

mencakup keempat jenis nilai moral yaitu nilai moral hubungan 

manusia dengan manusia lain, nilai moral hubungan manusia dengan 

lingkungan,  nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan, dan nilai 

moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

3. Inti nilai moral yang ingin disampaikan dalam Surat al-Lahab adalah 

siapapun yang memusuhi dan menghalang-halangi kebenaran akan 

berakibat seperti Abu Lahab dan istrinya. Tidak peduli pelaku adalah 

orang dekat maupun bukan, Allah SWT akan tetap menghukumnya 
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dengan azab yang pedih. Hal ini menunjukkan sifat keadilan Allah 

SWT. Hal ini sesuai dengan adanya korelasi surat al-Lahab dengan 

surat sebelumnya, surat al-Na r bahwa pada surat al-Na r berisi 

tentang datangnya pertolongan Allah SWT kepada orang Islam 

sedangkan pada surat al-Lahab berisi tentang ancaman kecelakaan 

bagi para penentang dakwah Islam yang dalam ini dicontohkan 

melalui tokoh Abu Lahab. 

B. Saran 

Peneliti tafsir atau siapa pun yang ingin mendalami -

maupun Musthafa al-

yang dipredikatkan kepada -  dengan 

melakukan kajian dengan tema-tema yang berbeda. Meskipun murid 

langsung dari Muhammad Abduh, tidak ada salahnya untuk menggali antara 

kesamaan dan perbedaan baik secara pemikiran maupun dari metode 

penafsiran. 

Nilai Moral pada Kisah Abu Lahab yang telah dijelaskan dalam 

tulisan ini tidak akan tersebar dengan sendirinya, untuk itu bagi para pembaca 

tulisan ini dianjurkan untuk menyebarkan nilai moral kisah Abu Lahab 

tersebut baik secara lisan melalui ceramah-ceramah, halaqah keilmuan, ruang 

kelas, dan media verbal lain. Juga bisa disebarkan dalam bentuk tulisan 

dengan harapan agar banyak orang-orang yang dapat mengambil pelakaran 

dari kisah Abu Lahab. 
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