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MOTTO 

 

َهَا إِلَا نَْفسًا ّالَهُ ُيّكلِفُ لَا ُوْسع  
Allah does not burden a soul beyond that it can bear.(Al-Baqarah 

[2]: 286) 

 

ا اْلِعّْلَم َدَرَجاٍت َوالَّلُه ِبَما َتْعَمُّلوَن َخِبيٌزَيْزَفِع الَّلُه اَلِذيَه آَمُنوا ِمنُكْم َواَلِذيَه ُأوُتو  

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.“  
(Al Mujadilah  ayat 11) 

 

 

 

 

“Mengabdi dan Mengabadi”  

(Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag.) 
 

 
 
 

Setiap Orang adalah PEJUANG bagi HIDUP~nya 
Setiap Orang UNGGUL dalam BIDANG~nya 

Tapi Setiap Orang harus ber~GUNA bagi SEKELILING~nya 

(Roudhotul Jannah, S. Th. I. dalam Buku Santri Pejuang 

Mimpi) 
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PERSEMBAHAN 

  الّرِحيِم الّرْحمِن اهلِل ِبْسِم

 
Syukur Alhamdulillah ‘ala kulli hal, nikmah wa hikmah 

Karya penuh perjuangan dan cerita ini ku persembahkan kepada 
Segenap orang-orang Istemewa yang Allah Rizkikan dalam 

Hidupku 
 

Bapak Ibu, Adik-adik dan Keluarga Besarku 

Bapak, Ibu, adik-adikku dan seluruh keluargaku. . . aku bersyukur telah terlahir 
di tengah-tengah keluarga ini, keluarga yang sudah, sedang dan akan selalu 

menerima kekurangan dan kelebihanku. 
Bapak Ibu Senyuman dan Semangat Kalian adalah Cahaya Kehidupan untuk 

Ku 
Dan Mimpi ku yang tak akan pernah ada batas, Aku berharap slalu ada 

kesempatan untuk membuat kalian Tersenyum Bangga  dan Berbahagia dg 
kehadiranku.  

 

Seluruh Guru Lahiriah dan Batiniahku   

Seluruh guruku yang telah mengenalkanku tentang aksara 
Mengajariku menghitung angka, mengarahkanku cara berbahasa hingga ku 

mampu berfikir dengan logika 
Tentang Ilmu, waktu, tenaga, dan segalanya hanya mampu ku balas dengan 

iringan do’a “Jazakumullah ahsanal Jaza’”  
 

Setiap Insan yang telah hadir dan memberi 

warna dalam HIDUP~ku 

Terkhusus orang yang Allah hadirkan saat masa lemahku dan menjadi perantara 
Ilahi membantuku bangkit dan yakin tentang Indahnya Hari Esok 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 

dan 0543b/U/1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut : 

I. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba>‘ B Be 

 Ta' T Te 

 S|a S\ es (dengan  titik di atas) 

 Jim J Je 

 Ha>’ H} 
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha>' Kh ka dan ha 

 Dal D De 

 Z||al Z\  zet (dengan titik di atas) 

 Ra>‘ R Er 

 Zai Z Zet 

 Si>n S Es 

 Syi>n Sy es dan ye 

 S}ad S} 
es (dengan titik di 

bawah) 

 D}a>d D} d (dengan titik di bawah) 

 Ta>' T} 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za>' Z} 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‘Ain …‘… koma terbalik (di atas) 
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 Gayn G Ge 

 Fa>‘ F Ef 

 Qa>f Q Qi 

 Ka>f K Ka 

 La>m L El 

 Mi>m M Em 

 Nu>n N En 

 Waw W We 

 Ha>’ H Ha 

 Hamzah …’… 

apostrof (tetapi tidak 

dilambangkan apabila 

ter-letak di awal kata) 

 Ya>' Y Ye 

 

II.  Konsonan rangkap karena tasydi>d ditulis rangkap:  

  ditulis   muhimmah 

  ditulis  ‘iddah 

III. Ta>’ marbu>t}ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

    ditulis  fa>idah 

ditulis  h}ikayah 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

ditulis  ni’matullah 

ditulis  zaka>tul-fit}ri 
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IV. Vokal pendek 

 (fathah) ditulis a contoh         ditulis d}araba 

 (kasrah) ditulis i contoh        ditulis fahima 

 (dammah) ditulis u contoh    ditulis kutiba 

V. Vokal panjang: 

1. Fathah+alif ditulis a> (garis di atas) 

       ditulis ja>hiliyyah 

2. Fathah+alif maqs}u>r, ditulis a> (garis di atas) 

       ditulis yas‘a> 

3. Kasrah+ya>’ mati, ditulis i> (garis di atas) 

       ditulis maji>d 

4. Dammah+wau mati, ditulis u> (garis di atas) 

       ditulis furu>d  

 

VI. Vokal rangkap: 

1. Fathah+ya>’ mati, ditulis ai 

  ditulis bainakum 

2. Fathah+wau mati, ditulis au 

ditulis qaul 

 

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan     

apostrof 

ditulis  a’antum 
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ditulis  u‘iddat 

ditulis la’in syakartum 

VIII. Kata sandang Alif+La>m 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

         ditulis  al-Qur’a>n 

ditulis  al-qiya>s 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah 

ditulis  al-syams 

ditulis  al-sama>’ 

 

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya 

ditulis  z\awi> al-furu>d} 

ditulis  ahl al-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اهلِل الَّرْحمِن الَّرِحيِم

 
Alhamdulilla>hi rabbi al-‘A<lami>n, atas segala limpahan rahmat dan nikmat 

yang senantiasa mengalir di setiap detik waktu. Semoga kita senantiasa diberikan 

kekuatan dan keteguhan untuk tetap mensyukuri segala anugrah ini, dengan  

bertambah manfaat dan barokahnya kehidupan ini. Shalawat serta salam  semoga 

mengalir deras dipangkuan Uswatun Hasanah, belia Nabi Muhammad saw., yang 

kita nantikan syafa’atnya di akhirat kelak. 

Atas segala rahmat dan  inayah-Nya lah, Tesis yang berjudul “Menelusuri 

Unsur-unsur Lokal Tafsi>r Al-Ibri<z Dalam Bingkai Hermeneutika”, dapat 

terselesaikan dengan baik, dengan segala kelebihan yang Allah anugrahkan dan 

sgala kekurangan yang penulis miliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak senantiasa peneliti harapkan demi kebaikan 

penulisan selanjutnya.  

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini 

tidakdapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak, yang dengan tulus ikhlas 

memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, dan lainnya. Maka dari itu penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Miftahudin  dan Ibu Umi Marchumah yang tak pernah berhenti 

memberikan dukungan, kasih sayang dengan penuh kesabaran. Engkau 
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juga tak pernah lalai memberikan suntikan nasihat dan doa kepada anakmu 

ini, dan senantiasa membimbing dan mendidik anak-anak mu dengan 

kebaikan dan kebajikan. Semoga kami mampu menjadi buah hati kalian 

yang membanggakan dan meberikan kebahagian dunia sampai akhirat, 

putri yang sholihah, berakhlakul karimah, berwawasan dan pengetahuan 

yang luas, berpendidikan tinggi, berfikir dan bertindak dengan penuh 

kebijaksanaan. Aamiiin  

2. Bapak  KH. Syakir Ali dan Ibu Nyai. Hj. Mardhiyah, selaku pengasuh PP. 

Pangeran Diponegoro, juga menjadi bapak ibu penulis saat di tempat yang 

asing ini, dengan segenap ketelatenan, kesabaran, kasih sayang serta 

ketegasan, telah bersedia menerima penulis untuk ngangsu kaweruh serta 

pengalaman yang luar biasa di Pondok tercinta ini, dan disinilah penulis 

belajar arti Kehidupan, Pengabdian, Kemandirian, Kegigihan, Kesabaran, 

Keyakinan dan banyak hal tentang perjalanan kehidupan. Pesan Bapak 

“Asalkan masih ada harapan dan usaha yakinlah pada semuanya”, dan ibu 

“rasa bosan dan jenuh itu manusiawi, tapi yang harus diingat untuk apa 

kita hidup?” 

3. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN 

Sunan   Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020 

4. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.  selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

dan Pemikiran Islam 

5. Bapak Dr. H. Zuhri, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Aqidah Dan 

Filsafat Islam (S2), dan  Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I,  selaku 
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Sekretari Jurusan Magister Aqidah Dan Filsafat Islam (S2). Terimakasih 

atas segala bimbingan dan pengarahan yang selama ini diberikan kepada  

kami. 

6. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing Tesis, 

yang telah bersedia  dengan penuh ketelitian dan ketelatenan membaca 

Tesis penulis, dan dengan penuh kesabaran membimbing dan memperbaiki 

berbagai kesalahan dan dan kealpaan yang ada pada penulis. Pesan yang 

membuat penulis bertambah yakin dengan jalan hidup yang dilalui adalah 

bahwa “Jangan pernah menyesali jalan hidup yang sudah dilalui, 

keputusan mengabdi adalah nilai lebih yang akan diterima selain ilmu, 

pengalaman dan kedewasaan yang akan menjadi pembeda antara 

Mahasiswa yang lainnya. Dan InsyaAllah Berkah dan Manfaah ada di 

depan mayta” 

7. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik  

yang berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk 

mendengarkan keluh-kesah penulis selama masa perkuliahan, dan kata-

kata yang menjadikan motivasi dan inspirasi penulis adalah “Mengabdilah 

dan Mengabadilah”. 

8. Bapak K.H. Agus Muadzin, S. Ag., M. Ag. selaku Direktur Perguruan 

Ma’arif NU Blitar saat penulis masih menuntut Ilmu disana dan 

KH. Badaruddin selaku Direktur Perguruan Ma’arif NU Blitar saat ini, 

sekaligus Asatidz dan Ustadzah yang telah memberikan ilmu dan do’a 
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restu kepada penulis, juga perizinan untuk menunda pengabdian sampai 

penulis menyelesaikan kuliah Magister di UIN Sunan Kalijaga. 

9. Para Dosen Jurusan Magister Aqidah Dan Filsafat Islam UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, yang nama-namanya tidak sempat saya sebutkan 

satu persatu, sekaligu para Dewan Asatidz dan Pengurus Yayasan  Pon 

Pes. Pangeran Diponegoro, baik tingkat RA, MI, SMP, dan SMK 

Dipoengoro yang sudah mengizinkan penulis menuai pengalaman di 

lembaga-lembaga ini. 

10. Teruntuk Mas Khoirul Mahmud, belahan Jiwaku, Cerminan hidupku, 

Calon Imam penyempurna Imanku. Engkaulah seorang yang mempunyai 

kebeningan hati dengan sentuhan kasih sayangmu yang sejuk bagaikan 

embun di pagi hari. Engkau menjadi perantara Alloh untuk 

membangkitkanku dari keterpurukan, meyakinkanku dari keraguan, 

mencambuk semangatku untuk berfikir, bertindak dan berprasangka positif 

dalam setiap keadaan. Sehingga segala Tantangan, hambatan dan 

Rintanganku dalam menyelesaikan Tesis dengan segala Aktifitas q dan 

segala keterbatasan q dengan penuh Semangat mampu aq tuntaskan. 

11.  Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Magister Aqidah Dan Filsafat Islam, 

yang telah membantu kelancaran studi kami. 

12. Dek Binti dan dek Ana, kalian adalah alasanku harus memperjuangkan 

semua mimpi dan harapan serta keyakinan di setiap rintangan dan ujian, 

karena mimpiku aku ingin menjadi kakak terbaik buat kalian dalam setiap 
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keadaan. Perjuangkan terus mimpi kalian, setiap orang punya mimpi dan 

jalan masing-masing 

13. Tak lupa seluruh keluargaku Crew Dapur Dipo (Mbak Napis, Mbok Asih, 

Mbok Nilda, Mbok Yuha, teh Hana, the Ela, Mamca,   ) sejak pertama 

penulis memutuskan menjadi Pembina Diponegoro yang masih banyak 

kekurangan, tak ku sangka jika aku menjadi penghuni terakhir 

mengantarkan kalian satu persatu meninggalkan pondok tercinta kita ini 

dan bersiap menyongsong mimpi-mimpi yang lain. Merekalah  Sahabat-

sahabat dan keluarga baruku serta adik-adikku senasib dan seperjuangan, 

terima kasih atas dorongan dan motivasi baik secara moral dan material 

yang selama ini telah diberikan kepada penulis, semoga suatu hari kita 

dipertemukan kembali dengan kebahagian dan kesuksesan masing-masing. 

14. Diponegoro Family, Pembina putra dan putrid khususnya bapak KH. 

Zaidun Khadlirin, Lc. M. Hum. beserta istri (mbak fuah), yg senantiasa 

memberi kepercayaan dan bantuan penulis untuk mengumpulkan koin-

koin kehidupan. Para santri Ponpes Pangeran Diponegoro yang telah 

memberikan warna-warni serta rasa yang tak terlupakan untuk kehidupan 

penulis. Menjadi ladang pembelajaran penulis dalam menggapai 

kedewasan, kesabaran, kegigihan, kebijaksanaan.  

15. Teman-teman dan sahabat SQH Non~Reguler angkatan 2015-2016 sebagai 

angkatan pertama Magister Aqidah Dan Filsafat Islam UIN Sunan 

Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang memberikan 

pelajaran berharga dalam kekuatan memperjuangkan mimpi-mimpi kita 
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sekaligus semangat juang menyelesaikan tanggung jawab “TESIS” yang 

berdarah-darah ini. 

Semoga bantuan semua pihak ini menjadi amal saleh serta mendapat 

ganjaran yang setimpal dari Allah ta’a>la. Akhirnya, mudah-mudahan Tesis ini 

dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang lainnya. A<mi>n 

. . . Ya> Rabb al-'A<lami>n. 

 

 

 

 

 

  

Yogyakarta, 07 Agustus 2019 

Penulis 

 

 

 

Rodhotul Janah, S. Th. I. 

NIM : 1520511022 
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ABSTRAK 

Eksistensi Al-Qur’an sebagai kitab suci yang s}a>lih li kulli zama>n wa maka>n, 

relevan dengan kompleksitas tradisi dan permasalahan masyarakat yang 
mengalami perkembangan dan perubahan, yang sedikit banyak memberikan 
pengaruh terhadap keanekaragaman pemahaman Al-Qur’an. Seperti persebaran 
Islam ke Indonesia, berimplikasi pada munculnya banyak produk penafsiran Al-
Qur’an, dan sebuah produk tafsir tidak akan lepas dari ruang dan waktu. 
Sebagaimana kitab Tafsi>r Al-Ibri>z ini, merupakan wujud respon dan resepsi dari 
Bisri Mustofa atas pembacaan terhadap teks Al-Qur’an, sebuah dialektika antara 
teks, konteks, serta penafsir. Kitab Tafsi>r Al-Ibri>z ini memiliki lokalitas yang 
kental. Didukung keunggulan Bisri Mustofa sebagai pengarang kitab juga 
memiliki nilai tambah tersendiri, seperti kemampuan articulation, documentation, 
organizing yang berimplikasi pada produk tasirannya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 
didukung dengan pisau analisi deskriptif-analisis-interpretatif (descriptive analytic 
interpretation).  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa isi dari kitab Tafsi>r Al-

Ibri>z ini telah memenuhi konsep kebudayaan Koentjaraningrat, yang berupa, 1. 
Aspek Wujud Kebudayaan, berupa  ide, nilai, norma (budaya unggah-ungguh  
pemaknaan lafadz Ummi dalam QS. Al-A’ra>f [7]: 158), aktifitas (radisi tahlilan 
dalam QS. Al- Jumu’ah [62]:11), karya fisik (kitab Tafsi>r al-Ibri>z sendiri). Aspek 
Unsur Kebudayaan, misalnya (a)Sistem Religi (budaya memule atau sesaji dalam 
QS. Al-Jin [72]: 6, (b) Organisasi Kemasyarakatan (mata uang rupiah dalam QS. Al-

Nisa>’ [4]: 11), (c) Sistem Pengetahuan (alat ukur meter dalam QS. Al-Fajr [89]: 6 – 
8), dan unsur lainnya. Adapun uraian logika hermeneutika Bisri sebagaimana 
konsep interprestasi Gracia, ditemukanbahwa hermeneutika Bisri telah mencakup 
tiga hal, yaitu: (1) Teks berupa  ayat suci Al-Quran, (2) Interpretans (keterangan 
tambahan) misalnya berupa tanbi>h, fa>idah, qis}s{a>h, (3) interpreter yaitu Bisri 
Mustofa. Begitu juga dalam uraian penafsiran ayat  yang ada dalam Tafsi>r Al-

Ibri>z yaitu penjelasan ayat-ayat yang mengandung unsure lokal, Bisri telah 
memenuhi aspek khusus dari fungsi interprestasi, yaitu (1) penerjemahan ke 
bahasa Jawa dengan makna gandul, adanya munasabah ayat, dan dalil yang 
substansinya dari hadist (fungsi historis), (2) upaya mengurai alur logika makna 
yang terkandung dalam ayat, didukung keterangan untukmemudahkan 
pemahaman audiens kontemporer (fungsi makna), (3) Interpretans atau keterangan 
tanbi>h, fa>idah, qis}s{a>h, menunjukkan pada aspek performatif dari ayat al-Qur’an 
(fungsi implikasi).  

Kata Kunci: Eksistensi. Al-Qur’an, dialektika, penafsiran, kebudayaan, 
hermeneutika, Tafsi>r Al-Ibri>z, dan Bisri Mustofa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Eksistensi Al-Qur‟an sebagai kitab suci yang s}a>lih li kulli zama>n wa maka>n, 

beriringan dengan pertumbuhan agama Islam ke penjuru Dunia. Universalitas al-

Qur‟an bukan hanya sebuah produk jadi, melainkan rangkaian sejarah yang 

diawali dengan proses komunikasi lisan (saat al-Qur‟an di turunkan kepada Nabi 

Muhammad dan disampaikan kepada para sahabat), kemudian ditulis dan 

akhirnya dikodifikasikan menjadi mushaf Usmani yang disepakati. Secara fisik, 

wujud al-Qur‟an telah permanent, namun secara substansi pemahaman tentang isi 

Al-Qur‟an terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, seperti munculnya 

penerjemahan, pentakwilan dan penafsiran. Dan dalam ranah penafsiran inilah 

terlihat variasi pemahaman terhadap al-Qur‟an yang muncul di setiap generasi, 

seirama dengan dinamika perubahan zaman dan tantangan umat Islam.1  

Kemunculan tafsir merupakan alat bantu pemahaman Al-Qur‟an yang 

operasional-aplikatif terhadap pesan-pesan suci wahyu Allah, sekaligus menjadi 

“jalan” yang dapat mengantarkan kaum muslimin menuju kebahagiaan. Jadi, 

simpelnya tafsir al-Qur‟an adalah guidebook untuk memahami sumber dan 

petunjuk utama ajaran Islam, Al-Qur‟an.2 Akan tetapi, yang perlu aksentuasi lebih 

                                                 
1 Baca selengkapnya Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir Al-

Qur’an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik, (Bandung : CV Pustaka Setia, 
2013), 3. 

2 Imam Muhsin, Al-Qur’an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid, 
(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2013), 1. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



2 
 

adalah bahwa  Al-Qur‟an dan tafsir memiliki entitas yang berbeda, sesuai 

eksistensi masing-masing. 

Eksistensi tafsir bergantung dengan eksistensi Al-Qur‟an, namun tidak 

dengan sebaliknya, walaupun hubungan keduanya sangatlah dekat. Hal inilah 

yang sering kali menjadikan sebagian umat Islam kehilangan kesadaran untuk 

membedakan antara keduanya, sehingga muncul anggapan bahwa keduanya 

adalah sama.3 Anggapan ini muncul pada tataran praktis, yakni pada saat al-

Qur‟an dijadikan dasar dan sandaran aktifitas manusia. Padahal hakikatnya al-

Qur‟an adalah sesuatu yang sakral dan mutlak sedangkan tafsir lebih bersifat 

profan  dan nisbi.4 

Dinamika illmu tafsir ini telah muncul sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW., yang kemudian berkembang dari masa ke masa (era 

Sahabat, Tabi‟in, Tabi‟it Tabi‟in dan ulama‟-ulama‟ setelahnya). Aktivitas 

menafsiri al-Qur‟an memunculkan berwarna-warni corak dan ragam yang variatif, 

yang dikenal dengan istilah “Maz\a>hib al-Tafsi>r”. Perkembangannya pun tidak 

terbatas di dunia Arab saja, melainkan telah menyebar ke penjuru dunia, sejajar 

dengan penyebaran agama Islam ke penjuru dunia, sebagaimana sampainya di 

Bumi Nusantara, Indonesia. 

                                                 
3 Imam Muhsin, Al-Qur’an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid, . 

2. Kecenderungan ini juga disadari oleh Bassam Tibi. Baca lengkapnya Bassam Tibi, Islam and 
the Cultural Accomodation of Social Change, (San Fransisco: Westview, 1991),  23. 

4 Menurut Amin Abdullah fenomena pemahaman yang tumpah tindih antara al-Qur‟an yang 
sakral dengan tafsir yang profan disebabkan karena tidak adanya metodologi studi keislaman yang 
mampu memberikan klarifikasi akademis terkait campur aduknya wilayah normativitas-sakralitas 
dengan historisitas-profanitas dalam kehidupan keagamaan kontemporer. Baca lengkapnya Amin 
Abdullah, “Rekontruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, 
Amin Abdullah, dkk, Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Suka-Press, 
2003), 4-8. 
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Islam di Indonesia tentunya mempunyai kekhasan tersendiri, sebagaimana 

eksistensi al-Qur‟an yang berwujud mushaf merupakan suatu produksi sejarah 

atas dialektikanya dengan dunia Arab pada saat itu. Oleh karena itu suatu 

keniscayaan jika pemahaman dan pembacaan tentang al-Qur‟an (sumber ajaran 

agama Islam) salah satunya dipengaruhi oleh konteks zaman dan tempat yang 

melingkupinya.  

Pergulatannya agama dengan budaya Bangsa Indonesia yang beraneka 

ragam tentunya memiliki implikasi pada cara nalar sekaligus hasil pemahaman 

keagamaan yang berbeda-beda, sebagaimana telah dikutip Islah Gusmian dalam 

tulisannya,  

Penyebaran Islam di Nusantara telah mengalami dua proses: 1) proses 
adopsi (to adopt) elemen-elemen kultur lain, dalam hal ini kultur 
Nusantara, 2) pada saat yang sama terjadi proses seleksi atau adaptasi (to 
adapt) kultur luar tersebut dengan unsur-unsur kultur internal, sehingga 
Islam di Indonesia sebetulnya bukanlah Islam murni persis dengan Islam di 
Semenanjung Arabia, di samping memang Islam murni itu sulit di buktikan.5 
 

Hal ini berimbang dengan proses vernakularisasi (pembahasalokalan) 

berbagai keilmuan Islam ke dalam berbagai bahasa yang ada di wilayah 

Nusantara. Proses vernakularisasi ini juga telah menimbulkan beberapa fenomena, 

yaitu: 

1. Penggunaan aksara Arab, dengan bahasa melayu, yang dikenal dengan 

istilah aksara Jawi atau Pegon, banyak ditemukan dalam kitab-kitab 

karya Ulama‟ Nusantara awal masuk Islam. 

                                                 
5 Islah Gusmian, “Bahasa dan Aksara Tafsir AL-Qur‟an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki 

hingga Kepentingan Pembaca” dalam  TSAQAFAH, Vol 6, No 1 (Ponorogo: Universitas 
Darussalam Gontor, 2010), 1-26. 
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2. Banyaknya kata serapan dari bahasa Arab yang telah ditransformasikan 

ke dalam bahasa lokal, seperti leser (alat bantu atau nampan untuk 

membawa makanan atau minuman) dari kata li yusrin, kursi berasal dari 

kata kursiyyun, dll, 

3. Banyaknya karya sastra yang terinspirasi oleh model-model karya sastra 

Arab dan Persia. 

4. Penyerapan struktur dan aturan linguistik dan gramatikal bahasa Arab.6 

Salah satu implikasi terhadap kajian Al-Qur‟an dari fenomena 

vernakularisasi ini adalah banyaknya Ulama‟ Indonesia yang mencoba memahami 

al-Qur‟an dan kemudian diekspresikan melalui tafsir-tafsir baru yang sudah 

mengalami dialektika dengan budaya setempat, sekaligus tafsir yang relevan 

dengan konteks masyarakat muslim Indonesia. Tafsir Al-Qur‟an di Indonesia 

merupakan upaya  para ulama‟ Indonesia untuk menjelaskan kandungan kitab suci 

Al-Qur‟an kepada bangsa Indonesia melalui bahasa yang di gunakan oleh bangsa 

tersebut, baik dalam bahasa nasional (bahasa Indonesia) maupun dalam bahasa 

daerah (bahasa lokal), seperti bahasa Melayu, Jawa dan Sunda yang disampaikan 

secara lisan maupun tertulis, seperti termaktub dalam kitab-kitab tafsir, makalah-

makalah, atau artikel-artikel dalam bentuk manuskrip atau hasil cetakan. Produk 

penafsiran mereka merupakan wujud respon dan pencarian solusi terhadap 

problematika umat.7  

                                                 
6 Islah Gusmian, “Bahasa dan Aksara Tafsir AL-Qur‟an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki 

hingga Kepentingan Pembaca”, Jurnal TSAQAFAH, Vol. 6, No 1, 2010, 1-3. 

7 Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir Al-Qur’an Strukturalisme, 
Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik . . . , 7. 
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Bukti bahwa rakyat Indonesia telah melakukan dialektika dalam 

pemahaman al-Qur‟an, sebagaimana Howard Federspiel melalui buku Kajian Al-

Qur’an di Indonesia telah memotret upaya memahami al-Qur‟an yang dilakukan 

oleh masyarakat silam di Indonesia, sekaligus sekilas pandang tentang produk-

produk yang dihasilkan rakyat Indonesia dalam mengkaji Al-Qur‟an dari masa ke 

masa dan dipelbagai daerah Nusantara.8 Islah Gusmian akhirnya juga melanjutkan 

kajian ini dengan sistematisasi dan periodisasi yang lebih detail. Salah satu tema 

menarik di dalam buku Khazanah Tafsir Indonesia milik Islah adalah saat 

mendiskusikan geliat penulisan tafsir al-Qur‟an di Indonesia. Lebih khususnya 

pada tema “Bahasa Melayu-Jawi dalam Penulisan Tafsir di Nusantara”.9  

Sekilas sejarah karya-karya tafsir di Nusantara telah dimulai pada abad ke-

16 dengan naskah Tafsir Surah al-Kahfi [18]: 9. Teknis tafsir ini ditulis secara 

parsial berdasarkan surah tertentu, yakni Surah al-Kahfi. Akan tetapi sayangnya 

tidak diketahui siapa penulisnya. dan akhirnya manuskrip ini dibawa dari Aceh ke 

Belanda oleh seorang ahli bahasa Arab dari Belanda, Erpinus (w.1624) pada awal 

abad ke-17 M.10 Pada tahun 1661, Abd Rauf al-Singkily menulis karya tafsir yang 

diberi judul Tarjuman al-Mustafid, yang merupakan saduran dari tiga kitab tafsir 

                                                 
8 Baca selengkapnya Howard M. Feiderspiel, Kajian Al-Qur’an di Indonesia: dari Mahmud 

Yunus hingga Quraish Shihab terj. Tadjul Arifin (Bandung: Mizan, 1996). 

9 Lihat Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi, 
(Jakarta Selatan: Teraju, 2003), 61-64. 

10 Saat ini manuskrip itu menjadi koleksi Cambridge University Library dengan katalog MS 
Ii.6.45. Diduga manuskrip ini dibuat pada masa awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-
1636 M), di mana mufti kesultanannya adalah Syams al-Din al-Sumatrani, atau bahkan 
sebelumnya, Sultan „Ala‟ al-Din Ri‟ayat Syah Sayyid al-Mukammil (1537-1604), di mana mufti 
kesultanannya adalah Hamzah al-Fansuri. Baca selengkapnya Petter G. Riddel dengan editor 
Kusmana dan Syamsuri , Pengantar Kajian al-Qur’an, Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian, 
(Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2004),  210. 
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yaitu Tafsi>r al-Jalalain, Tafsi>r al-K{azi>n dan Tafsi>r al-Baidawi> (Anwar al-

Tanzi>l).11 Disusul kitab Tafsi>r Mara>h Labi>d li Kasyfi Ma’na> Qur‘a>n al-Maji>d 

karya Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi ( terbit sekitar 1818-1897 M),12 dan 

beberapa tafsir yang menggunakan bahasa daerah (lokal). Hal ini didasari bahwa 

tidak semua masyarakat mampu memahami bahasa Indonesia (Melayu) dengan 

baik dan benar. Faktor inilah yang membangkitkan semangat ulama‟ lokal daerah 

untuk menyusun kitab tafsir dengan bahasa daerah masing-masing, guna 

mempermudah masyarakat sekitar penafsir memahami isi dan kandungan al-

Qur‟an.  

Dan salah satunya adalah kitab Tafsi>r al-Ibri>z   yang mempunyai judul 

lengkap al-Ibri>z li Ma’rifat Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azi>z merupakan salah satu karya 

ulama‟ Nusantara,  Bisri Mustafa.13 Beliau cukup dikenal di kalangan para muslim 

Jawa, khususnya di lingkungan pesantren. Tafsi>r al-Ibri>z    ini menggunakan 

bahasa Jawa sebagai media penafsiran dan huruf Arab Pegon dalam penulisannya. 

Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    ini berjumlah 30 juz,  dan menurut cerita telah disusun 

kurang lebih dalam waktu sekitar enam tahun, yakni mulai 1954 hingga 1960. 

Tafsi>r al-Ibri>z merupakan salah satu karangan ulama muslim yang 

mengedepankan aspek unsur-unsur lokal dalam penafsirannya. Hal itu tampak 

                                                 
11 Kitab tafsir ini ditulis pada masa Sultanah Safiyat al-Din, penerus Sultan Iskandar II. 

Baca selengkapnya Petter G. Riddel dengan editor Kusmana dan Syamsuri,  Pengantar Kajian al-
Qur’an, Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian, 203. 

12 Nashruddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia (Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 2003), 79. 

13 Ahmad Saefudin, Kisah-Kisah Isra’iliyat dalam Tafsi>r al-Ibri>z karya KH. Bisri Mustofa 
(Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2003), VI. 
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dari bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa. Pemaknaannya pun terkesan unik, 

terbukti dari pemberian makna gandul," yaitu mengartikan setiap kosakata baik 

makna secara lughowi, nahwi maupun shorfi. Selain itu keunikan kitab ini juga 

nampak dari cara pemaknaan yang menampakkan ciri khas pesantren, seperti 

utawi, iku, kelawan, ing dalem, dan sebagainya. kemudian dalam penjelasan 

penafsirannya pun syarat akan unsur-unsur lokal yang membentuk tafsir itu 

sendiri, sebagaimana ungkapan pangupo jiwa untuk makna matapencaharian, 

guagarba dan telanaan untuk menyebut istilah rahim, dan maisng-masing 

penggunaan kata memiliki tujuan agar mempermudah pemahaman masyarakat 

audien yang menjadi terwujud sehingga fungsi al-Qur‟an sebagai kitab yang Ṣalih 

li kulli zaman wa makan akan senantiasa terwujudkan.  

Dan akan tetapi yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji kembali 

produk penafsiran ini adalah masih minimnya kajian yang mengungkap tentang 

unsur-unsur lokal dari Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    yang secara detail menjelaskan 

unsur lokal tafsir dan diuraikan dengan sistemastis. Sehingga kegalauan akademik 

peneliti lebih kepada keinginan untuk mengupas lebih spesifik dan sistematis 

unsur lokal dalam dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   ini.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan menafsirkan al-Qur‟an adalah 

sebuah keniscayaan, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan 

maksud dan kandungan al-Qur‟an, sebagai sumber pertama ajaran Islam sekaligus 

petunjuk bagi manusia. Sedangkan Kitab Tafsi>r al-Ibri>z karya Bisri Mustofa ini 

merupakan hasil pemahaman dan penafsiran atas teks suci al-Qur‟an. Kitab ini 

merupakan respon sekaligus refleksi penafsir atas pembacaan terhadap  teks suci 
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Al-Qur‟an dan realitas lain yang mengitarinya. Seorang penafsir dalam konteks 

ini, telah mencoba mengekspresikan pengalamannya dalam bentuk kata-kata atau 

tulisan yang memiliki makna objektif, juga dapat dimengerti oleh pembacanya. 

Sebagaimana pendapat Islah Gusmian yang menyatakan bahwa literatur tafsir 

merupakan produk budaya yang didalamnya tidak lepas dari adanya proses 

interaksi sekaligus dialektika antara penulisnya dengan dunia serta sejarah 

lokalitasnya,14 sehingga memunculkan karakteristik tersendiri terhadap teks tafsir 

yang dihasilkannya, seperti unsur-unsur lokal yang terkandung dalam karya 

tafsirnya. 

Karakteristik ini kemudian menjadi identitas produk tafsir seorang penafsir. 

Adapun kekhasan atau karakteristik yang muncul merupakan implikasi dari 

pembacaan teks al-Qur‟an yang dikombinasikan dengan konteks yang dihadapi 

oleh sang penafsir, yang dalam kajian ini adalah Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    karya Bisri 

Mustofa dengan konteks masyarakat yang dihadapi Bisri Mustofa yaitu 

masyarakat pesisir sekaligus kaum pesantren pada masa menjelang kemerdekaan. 

Apalagi didukung dengan adanya anggapan bahwa karya yang dikarang oleh 

ulama-ulama jawa adalah karya yang gamblang dan uraian yang mudah dicerna, 

karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  melayu yang kebanyakan masih 

awam mengenai seluk beluk keagamaan mereka.15  

                                                 
14

 Baca selengkapnya  Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika 
hingga Ideologi, 33. 

15 Nor Huda, Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
AR-RUZZ, Media, 2013), 193. 
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Dan untuk mengurai unsur-unsur lokal kebudayaan, diperlukannya sebuah 

alat bantu analisis untuk mengupas secara tajam dan ilmiah pemahaman seperti 

apakah yang digunakan Bisri Mustofa dalam menjelaskan makna di setiap 

tafsirannya. Adapun proses yang dilakukan oleh Bisri Mustofa setara dengan 

proses hermeneutik,16 yang mana dalam suatu proses pemahaman dan penafsiran 

terhadap suatu teks, dalam konteks Bisri Mustofa adalah teks al-Qur‟an terdapat 

tiga aspek yang saling terkait, yaitu dunia teks (text) berupa al-Qur‟an, dunia 

pengarang (author) yaitu Pemikiran (ide/gagasan), pengalaman serta pengetahuan 

yang dimiliki Bisri Mustofa, dan dunia pembaca (reader), yang dalam konteks ini 

adalah masyarakat Islam daerah pesisir serta kaum santri.17 

Posisi Bisri Mustofa dalam produk penafsiran Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    ini 

merupakan cerminan dari kegiatan interprestasi terhadap teks, yang dikenal 

dengan istilah hermeneutika. Dimana pertama, seorang mufassir telah berupaya 

menyampaikan kehendak Tuhan dalam „bahasa langit‟ kepada manusia dengan  

menggunakan “bahasa manusia”. Kedua, penafsir menjelaskan isi sebuah teks 

                                                 
16 Menurut Komarudin Hidayat  Hermeneutik merupakan kegiatan menafsirkan sebuah teks 

klasik atau  teks yang asing sama sekali menjadi milik kita yang hidup di zaman, tempat, serta 
suasana kultural yang berbeda. Baca selengkapnya Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa 
Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Jakarta: Paramadina, 1996), 17. Menurut Bleicher, tugas 
hermeneutika itu ada dua. Pertama, menentukan makna tertentu dan pasti yang terkandung dalam 
suatu kalimat atau dalam teks. Kedua, menemukan instruksi yang terkandung dalam simbol. Josef 
Bleicher, Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Methods, Philoshopy, and Critique 
(London: Raoutledge & Paul Keagan, 1980), 11. 

17 Kesesuaian logika berfikir hermeneutik Bisri Mustofa ini dikuatkan dengan pendapat 
Roger Trigg yang telah dikutip oleh Komarudin Hidayat, yang menjelaskan tentang paradigma 
hermenutik, sebagai berikut,  "The paradigm for hermeneutics is interpretation of the traditional 
text, where the problem must always be how we can come to understand in our own context 
something which was written in radically different situation". Inti dari paradigma hermenutik ini 
adalah merupakan usaha penafsiran terhadap teks klasik, supaya mampu dipahami dalam konteks 
kekinian yang situasi dan kondisinya berbeda dengan saat teks asli itu muncul. Baca selengkapnya 
Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, 161. 
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keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang 

berbeda dengan masa teks al-Qur‟an itu turun. Dan pada akhirnya logika 

hermeneutik yang sepadan dengan paradigma penafsiran akan melalui tiga 

wilayah, yaitu : 

1. Asal usul teks, yang didalamnya meliputi sejarah teks muncul yang 

dalam hal ini adalah teks ayat-ayat al-Qur‟an. 

2. Apa makna “memahami teks”, berupa pencarian pemahaman dengan 

alat bantu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teks tersebut. 

3. Pemahaman atau penafsiran yang telah dideterminasi dengan berbagai 

asumsi, kepercayaan, serta cakrawala pengetahuan yang berkaitan 

dengan tujuan penafsiran.18 

Berdasarkan objek material, dapat diketahui bahwa korelasi antara proses 

hermeneutik dan proses penafsiran adalah sama, yaitu sama-sama mengajarkan 

bagaimana memahami dan menafsirkan teks secara benar dan cermat. Namun dari 

sudut pandang historisitas lahirnya, ruang lingkup dan objek pembahasannya 

keduanya tetaplah berbeda.19 

Adapun dalam analisis akhir terkait logika hermeneutika seperti apakah 

yang Bisri Mustofa lakukan dalam proses penafsiran Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    ini, 

penulis menggunakan aplikasi teori fungsi interpretasi milik Jorge JE Gracia 

sebagai barometer logika hermeneutikanya. Menurut penulis, penafsiran Bisri 

                                                 
18

 Ilham B Saenong, Hermeneutik Pembebasan, Metodologi Tafsir Al-Quran Menurut 
Hanafi (Jakarta: Teraju, 2002), 34. 

19 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an (Yogyakarta: 
Pesantren Nawesea Press, 2017), 7.  
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Mustofa dalam Tafsi>r al-Ibri>z    ini sesuai dengan langkah-langkah hermeneutik 

Jorge JE Gracia dalam memahami teks, dengan teori yang dikenal teori fungsi 

interpretasi, yang mana penafsiran atau interprestasi  berfungsi untuk menciptakan 

kembali di benak audien kontemporer pemahaman terhadap teks yang sedang 

ditafsirkan.20 Dan dalam proses interprestasi ini Jorge JE Gracia membaginya 

menjadi tiga kategori fungsi interprestasi, yang meliputi: 

1. Fungsi  Histori (Historical function), yaitu usaha penafsir untuk 

memaknai suatu teks dengan memahami konteks dimana teks itu muncul 

dan dipahami oleh pengarang teks dan audien historis.  

2. Fungsi Makna (Meaning function), maksudnya usaha memahami 

perkembangan makna dengan menggali makna lebih dalam, sehingga 

audien kontemporer mampu menangkap makna dari teks yang 

dimaksud, terlepas adanya korelasi dengan pengaraang teks dan audien 

kontemporer.  

3.  Fungsi Implikatif (Implicative function), yaitu usaha penerapan hasil 

pemahaman terhadap teks setelah melalui langkah-langkah sebelumnya, 

sehingga hasil penerapan ini merupakan makna yang ditangkap penafsir, 

yang kemudian disesuaikan dengan audiens kontemporer, dan pada 

akhirnya audien kontemporer memahami implikasidari makna teks yang 

ditafsirkan. 21 

                                                 
20 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul . . , 113. 

21
 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul . . , 113. 
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Berdasarkan fakta inilah, penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang unsur-

unsur lokal yang ada pada Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   dengan bingkai logika 

hermeneutika. Adapaun alasan yang mejadi landasan dipilihnya Kitab Tafsi>r al-

Ibri>z   karangan Bisri Mustofa adalah karena kitab  ini dikarang oleh seorang 

ulama’ yang menurut penulis memiliki kemampuan luar biasa, yang tidak 

dimiliki oleh setiap ulama’ Tafsir di Indonesia. Kemampuan-kemampuan luar 

biasa itu adalah: 

a. Articulation : dengan maksud Bisri Mustofa, sebagai seorang ulama‟, 

kyai, juga penafsir memiliki kemampuan dalam menyampaikan ide-ide, 

gagasan dengan bahasa yang baligh dan mudah dipahami. Terbukti 

dengan pujian yang banyak beliau terima adalah Bisri Mustofa adalah 

seorang muballigh, orator, atau seorang ahli pidato yang mampu 

membangkitkan emosi pendengar tanpa menyinggung orang 

bersangkutan. Sebagaimana latar belakang dikarangnya Kitab Tafsi>r al-

Ibri>z   ini juga berawal dari hasil-hasil ceramah terkait tentang 

pemahaman terhadap teks Al-Qur’an. 

b. Documentation: menjelaskan bahwa hasil dari pemahaman atau gagasan 

terhadap sesuatu mampu terdokumentasikan dengan baik, sebagaimana 

Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    yang awalnya berupa penjelasan ayat, akhirnya 

mampu terbukukan dengan baik menjadi kitab tafsir yang sempurna 

diselesaikan sejumlah 30 juz. 
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c. Organizing, yang mana kemampuan Bisri Mustofa dalam menjadi 

leader, terbukti Bisri merupakan aktifis Masyumi, NU, P3K, ditengah 

kesibukannya merawat dan mendidik santri, menulis karya-karya. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan objek kajian perlu untuk dilakukan, karena banyaknya unsur-

unsur lokal yang ada pada Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   , sebagaimana dijelaskan pada 

latar belakang diatas. Maka dari itu penulis membatasi dan memfokuskan objek 

kajian hanya pada unsur-unsur lokal, sebagai wujud identitas dan karakter khas 

dari Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    ini. Sedangkan barometer logika hermeneutik yang 

digunakan adalah hermeneutika milik Jorge JE Gracia, yang menurut penulis 

sesuai dan tepat dengan produk penafsiran Bisri Mustofa terhadap teks, dan 

membuahkan hasil berupa Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  . 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan 

beberapa masalah yang akan penulis upayakan untuk pencarian jawaban dari 

problem akademik terkait unsur-unsur lokal Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   sekaligus 

wacana logika hermeneutika Bisri dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  . Adapun rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Seperti apakah unsur-unsur lokal yang ada dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  ? 

2. Apakah fungsi dan implikasi dari unsur-unsur lokal dalam Kitab Tafsi>r 

al-Ibri>z   ? 

3. Bagaimana aplikasi logika hermeneutika Bisri Mustofa dalam  Kitab 

Tafsi>r al-Ibri>z  ?  
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini 

memiliki tiga tujuan, yaitu; tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun tujuan 

khusus penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan Seperti apakah unsur-unsur lokal yang ada dalam Kitab 

Tafsi>r al-Ibri>z  . 

2. Mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi dan implikasi dari unsur-unsur 

lokal dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  . 

3. Mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan aplikasi logika 

hermeneutika Bisri Mustofa dalam  Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   

Sedangkan tujuan umum dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan unsur-unsur lokal budaya yang ada pada Kitab Tafsi>r al-

Ibri>z  , sebagai wujud kekayaan Nusantara dan kontribusi terhadap 

perkembangan penafsiran al-Qur‟an di Indonesia. 

2. Memberikan sumbangan keilmuan ke-Islaman, terkait unsur-unsur lokal 

tafsir yang bernuansa kedaerahan, sebagai wujud ajaran Islam yang 

Rah{matan li al- ‘Alami>n serta eksistensi al-Qur‟an yang Ṣalih li kulli 

zaman wa makan. 

Sementara itu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1. Memberikan kontribusi akademik. Peneliti berharap bahwa penelitian 

yang sedang digarap ini bisa bermanfaat untuk khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang keragamaan tafsir Nusantara. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



15 
 

2. Menjadi referensi tentang kajian unsur-unsur lokal dalam Kitab Tafsi>r al-

Ibri>z  . 

3. Memberikan kontribusi pengetahuan terkait penerapan logika 

hermeneutik yang telah dilakukan oleh ulama‟ Islam Indonesia, 

sebagaimana Bisri Mustofa dalam menafsirkan teks Al-Qur‟an.  

 

D.  Kajian  Pustaka 

Untuk memfokuskan arah tinjauan pustaka terkait penelitian ini, penulis 

melihatnya dalam dua kategori, yaitu objek material dan formal. Objek material 

kajian ini secara umum adalah berkaitan dengan unsur-unsur lokal Kitab Tafsi>r al-

Ibri>z   , sedangkan secara khusus berkaitan dengan unsur-unsur lokal yang ada 

pada tafsir tersebut. Beberapa contoh tulisan  yang membahas tentang Kitab 

Tafsi>r al-Ibri>z    lebih di dominasi dengan karya ilmiah akhir, seperti skripsi yang 

berjudul “Penafsiran  Bisri Mustofa Terhadap Ayat-ayat Mutasyabihat dalam 

Tafsi>r al-Ibri>z  ”, yang ditulis oleh Muhammad Sholihin.22 Menurutnya al-Qur‟an 

tersusun atas kompleksitas ayat, antara ayat yang muhkamat dan mutsyabihat. 

Dan pada ayat mutsyabihatlah kental akan pemaknaan yang objektif, yang 

dipengaruhi oleh sosiokultural dari setiap penafsir, yang dalam kajian ini adalah  

Bisyri Musthafa. Skripsi lain adalah berbicara mengenai kisah-kisah Israiliyyat 

dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   sekaligus pandangan  Bisri Muṣṭafa terhadap kisah-

kisah israiliyyat dalam Al-Qur‟an. Skripsi ini berjudul  Bisyri Muṣṭafa: Sebuah 

                                                 
22 Muhammad Sholihin, Penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Ayat-ayat Mutsyabihat 

dalam Tafsir Al-Ibrîz, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Diterbitkan pada tahun 
2007. 
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kisah Umat-Umat dan Para Nabi Dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  , dan ditulis oleh 

Achmad Syaefuddin.23  Akan tetapi, isi dari skripsi ini hanya menyoroti aspek 

sejarah ataupun hikmah tentang para Nabi dan Umat terutama yang berhubungan 

dengan kehidupan dan perkembangan Bani Israil dan tema yang cerita israilliyat 

dan bukan pada kajian unsur-unsur lokalnya.  

Tulisan lain yang berkaitan dengan Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   adalah Skripsi 

dengan judul “Penafsiran Tehadap Ayat-ayat Tentang Perempuan dalam Kitab Al-

Ibriz”, oleh Faiqoh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.24  Dalam karya tulis ini 

Faiqoh, memaparkan tentang hasil penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat 

perempuan, kemudian dihubungkan relevansinya dengan budaya Jawa, dengan 

kesimpulan bahwa penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat perempuan sedikit 

memiliki perbedaan dengan kitab-kitab tafsir terdahulu, seperti dalam hal 

penciptaan dan pembagian warisan. Sedangkan nuansa budaya jawa hanya 

digunakan untuk melihat sisi relevansi produk tafsir dengan budaya yang berjalan 

pada masa penafsiran, terutama budaya patriarkhi. 

Berkaitan dengan aspek teologi, karya tulis dalam aspek ini berusaha untuk 

menjelaskan tentang aspek-aspek teologis yang  terkandung dalam Kitab Tafsi>r 

al-Ibri>z    dan juga pandangan pemikiran  Bisri Muṣṭafa terhadap ayat-ayat teologi 

dalam al-Quran. Contoh karya dengan tema seperti ini adalah skripsi tentang 

                                                 
23 Achmad Syaefuddin, Kisah-kisah Israiliyyat dalam Tafasir Tafsi>r al-Ibri>z Karya KH. 

Bisri Musthofa (Studi kisah umat-umat dan para Nabi dalam kitab tafsir al-Ibriz), Skripsi Fakultas 
Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2003.   

24 Faiqoh, Penafsiran Bisri Mustofa Tehadap Ayat-ayat Tentang Perempuan dalam Kitab 
Al-Ibriz, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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“Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Syirik (Kajian Tafsir Tafsi>r al-Ibri>z   Karya Bisri 

Musthafa)” yang ditulis oleh Nur Said Anshori,25 dalam skripsinya Nur Said 

Anshori membahas tentang penafsiran  Bisri Muṣṭafa mengenai ayat-ayat tentang 

syirik dengan nuansa lokalitas yang ada di sekitarnya. Dari penelitiannya, dia 

menyimpulkan bahwa penafsiran  Bisri Muṣṭafa mengenai ayat-ayat tentang syirik 

tidak jauh berbeda dengan penafsiran mufassir pada umumnya, terutama pada 

penafsiran yang terdapat dalam kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Baidawi. Karya 

ini membahas nilai lokal belum terhadap unsur lokal yang menyelimutinya, 

ditambah objeknya materinya sangat terbatas pada ayat-ayat yang bernuansa 

teologis.  

Kajian pustaka selanjutnya mengenai Kitab Tafsi>r al-Ibri>z    dilihat dari 

aspek teologi yaitu skripsi yang berjudul Melacak Pemikiran Logika Aristoteles 

Dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   Lima’rifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz (Kajian Atas 

Ayat-Ayat Teologi) yang ditulis oleh Sabik Al Fauzi.26 Dalam skripsinya Sabik al-

Fauzi mencoba memaparkan mengenai bagaimana  Bisri Muṣṭafa mengambil 

logika Aristoteles dalam melakukan penafsiran. Disini diambil sebuah keimpulan 

bahwa terdapat akar-akar logika Aristoteles dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  , terutama 

dalam ayat-ayat teologi dan seberapa luas pengaruhnya terhadap Kitab Tafsi>r al-

Ibri>z  . Dan karya ini juga sama sekali tidak menyinggung wujud unsur-unsur 

lokal dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  . 

                                                 
25 Nur Said Anshori, Penafsiran ayat-ayat tentang Syirik (Kajian Tafsir Tafsi>r al-Ibri>z 

karya Bisri Musthafa, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008.   

26 Sabik al-Fauzi, Melacak Pemikiran Logika Aristoteles Dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z 
Lima’rifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz (Kajian Atas Ayat-Ayat Teologi), Skripsi Fakultas Ushuluddin 
UIN Sunan Kalijaga. 2009.   
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Dan beberapa skripsi lain yang sama sekali tidak membahas unsur unsur-

unsur lokal dalam Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  , seperti “Orientasi Ilmi Dalam Tafsir 

Tafsi>r al-Ibri>z   Karya Bisri Musthafa”, tulisan dari M. Mufid Muwaffaq,27 yang 

isinya lebih memfokuskan pada nuansa-nuansa ilmi yang terdapat pada Kitab 

Tafsi>r al-Ibri>z  .  Orientasi ilmi ini muncul atas respon dialektika zaman atas 

gagasan tafsir Ilmi yang sedang berkembang. 

Sedangkan tulisan yang berbentuk artikel penulis hanya menemukan 

beberapa, diantaranya artikel yang berjudul “Budaya Pesisiran Dan Pedalaman 

Dalam Tafsir Al-Qur‟an (Studi Kasus Tafsir al-Ibrīz dan Tafsir al-Huda)“, yang 

ditulis oleh Imam Muhsin.28 Isi artikel ini berkisar tentang penjelasan bahwa 

Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   dan Kitab Tafsir al-Huda adalah dua karya tafsir al-Qur‟an 

yang akomodatif terhadap budaya lokal, khususnya Jawa. Akomodasi budaya 

tersebut terjadi terutama dalam ranah kebahasaan, yaitu bahasa Jawa. Hal ini 

dimungkinkan karena bahasa merupakan media artikulasi sekaligus transfer 

unsur-unsur budaya. Perbedaan akomodasi budaya pada kedua kitab tafsir tersebut 

terletak pada konsistensi penggunaan konsep-konsep budaya Jawa, sebagaimana 

Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   cenderung tidak konsisten, pembahasannya kurang 

mendalam, dan kurang mematuhi penerapan unsur-unsur budaya Jawa.  

Jadi sejauh pembacaaan penulis belum ditemukan buku, artikel, ataupun 

karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas terkait unsur-unsur lokal dalam 

                                                 
27 M. Mufid Muwaffaq, Orientasi Ilmi Dalam Tafsi>r al-Ibri>z  Lima’rifati Tafsir Al-Quran 

Al-Aziz Karya Bisri Musthafa, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Diterbitkan 
tahun 2015. 

28 Imam Muhsin, “Budaya Pesisiran Dan Pedalaman Dalam Tafsir Al-Qur‟an (Studi Kasus 
Tafsir al-Ibrīz dan Tafsir al-Huda)“, Jurnal THAQÃFIYYÃT, Vol. 15, No. 1, 2014. 
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Kitab Tafsi>r al-Ibri>z  . Jadi kajian mengenai unsur-unsur lokal dalam Kitab Tafsi>r 

al-Ibri>z   masih orisinil dan baru. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ilmiah yang berjudul “Unsur-unsur Budaya Lokal Tafsi>r al-Ibri>z   

(Menelusuri Logika Hermeneutika Bisri Mustofa)” ini membutuhkan panduan 

serta pedoman pijakan keilmuan untuk mengarahkan alur penelitian ini agar lebih 

terarah dan sistematis. Adapun  teori yang erat kaitannya dengan penelitian 

penulis adalah tentang unsur-unsur lokal, yang dalam hal ini ada lokal budaya, 

atau lebih dikenal dengan istilah kearifan lokal berbasis kebudayaan, dan teori 

yang berkaitan dengan hermeneutik.  

1. Unsur-unsur Budaya Lokal 

Sebelum memaparkan lebih jauh terkait unsur-unsur budaya lokal 

yang ada dalam objek penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan unsur-

unsur seperti apakah yang dimaksudkan dalam penelitian ini.  Pengertian 

unsur kebudayaan sendiri menurut KBBI adalah bagian suatu kebudayaan 

yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Sebagaimana dalam 

konteks penelitian ini unsur-unsur budaya yang digunakan adalah unsur 

budaya universal, namun dalam konteks lokal, yaitu lingkup wilayah  

Indonesia, khususnya Jawa.  

Adapun unsur-unsur  kebudayaan yang digunakan penulis adalah 

unsure-unsur universal, karena unsure universal merupakan unsure yang 

dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, dan merupakan isi pokok dari 
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tiap kebudayaan di dunia dengan kekhasan masing-masing. Unsure-unsur 

kebudayaan tersebut meliputi: 

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, 

alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transportasi dan 

sebagainya). 

b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, 

peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya). 

c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik. 

sistem hukum, sistem perkawinan). 

d. Bahasa (lisan maupun tertulis). 

e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya). 

f. Sistem pengetahuan. 

g. Religi (sistem kepercayaan).29 

Menurut Koentjaraningrat dari semua unsur-unsur tersebut menjelma 

menjadi beberapa wujud yaitu berupa cipta, rasa dan karsa, yang kemudian 

diaktualisasikan menjadi tiga hal, meliputi: 

a. Komplek ide, gagasan, nilai, norma dan aturan disebut dengan 

kebudayaan idealisme, dikenal dengan kebudayaan ideal. 

b. Kompleks aktifitas yang berwujud kelakuan berpola dari manusia 

dalam suatu lingkup komunitas masyarakat, disebut sebagai sistem 

sosial. 

                                                 
29

 Baca Koentjaraningrat,  Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan  (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2004), 2. 
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c. Komplek benda-benda hasil karya manusia, disebut dengan 

kebudayaan fisik.30 

Unsur-unsur kebudayaan ini akan difungsikan penulis untuk 

mengeksplorasi apasaja unsur-unsur budaya lokal  yang Bisri Mustofa 

gunakan untuk memberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat al-

Qur‟an ini.  Sekaligus implikasi dan fungsi yang dihasilkan dari 

tereksplorasinya unsur-unsur budaya lokal yang tertuang dalam Kitab Tafsi>r 

al-Ibri>z ini, sehingga dari petunjuk adanya unsur-unsur kebudayaan yang 

dimunculkan dalam karya tafsir ini mampu menjadi alat bantu untuk 

menggambarkan dan menonjolkan identitas penafsiran yang mengusung 

local wisdom (kearifan lokal) budaya, khususnya budaya Jawa Pesisiran.  

 

2. Teori Fungsi Interpretasi Jorge JE Gracia 

Logika hermeneutika yang dilakukan Bisri dalam proses penafsiran akan 

penulis bahas dan eksplorasi melalui  teori interprestasi milik tokoh hermeneutika 

teks asal Belanda, yaitu  Jorge JE. Gracia. Argumentasi pemilihan teori 

hermeneutika milik Gracia ini, dikarenakan menurut pandangan Gracia sebuah 

interprestasi itu memiliki prinsip bahwa dalam menjelaskan dan 

menginterprestasikan sebuah teks, interpreter tidak cukup hanya sebatas mengurai 

maksud yang dikehendaki dari pengarang asli, melainkan juga memiliki tugas 

memberikan penjelasan dan  pemahaman terhadap isi dari teks kepada para 

audiens kontemporer. Akan tetapi juga diperlukan adanya keterangan   tambahan  
                                                 

30 Baca selengkapnya Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: 
Djambatan, 1975), 83. 
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dari penafsir sendiri guna mencari kemudahan dalam pemahaman. Dan pemikiran 

seperti ini menurut penulis sama dengan alur berfikir Bisri Mustofa dalam 

memahami ayat-ayat al-Qur‟an yang memeiliki status  sebagai sebuah teks yang 

hendak ditafsirkan atau dicari pemahamannya.  

Adapun dalam  ranah penafsiran hermeneutika Gracia ini dikategorikan 

kepada aliran hermeneutika objektivis-cum-subjektivis, dengan alasan karena  

sebenarnya Gracia sendiri sudah berusaha seobjektif mungkin mempertahankan 

keorisinalitasan sebuah teks, dengan mempertahankan makna historis sebuah teks, 

walaupun tidak bisa dipungkiri demi mencapai tujuan pemahaman yang relevan 

bagi audiens kontemporer, Gracia juga berupaya memeberikan penjelasan lebih 

terhadap teks dengan pemberian keterangan tambahan, yang tentunya memberi 

dampak subjektif terhadap hasil penafsiran.  

Jorge JE. Gracia dalam bukunya A Theory Of Textuality mengenalkan 

sebuah theory interpretasi yang dikenal dengan theory fungsi interpretasi 

(interpreter function). Teori fungsi interprestasi milik Gracia ini memiliki tujuan 

untuk menciptakan pemahaman di benak audien kontemporer  tentang teks yang 

sedang ditafsirkan.31 Gracia juga berpendapat ada tiga unsur yang selalu ada 

dalam proses interprestasi, yaitu: 

a. Teks yang ditafsirkan (interpretandum), yang wujudnya berupa teks 

historis.  

b. Penafsir (interpreter), 

                                                 
31 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan . . . , 113.  
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c. Keterangan tambahan (interpretandum), yang diberikan penafsir dalam 

rangka memudahkan pemahaman terhadap teks historis.32 Sedangkan 

keterangan tambahan disini bukanlah tambahan yang muncul secara 

mandiri (independent), melainkan keterangan tambahan yang 

menggabungkan dan atau mengiringi teks asli sebagai sumber kajian.33  

Dalam teori fungsi interpretasi ini ada tiga macam fungsi spesifik dalam 

penafsiran teks, yaitu historical function, meaning function, dan implicative 

function. 

Jika menoleh lebih jauh, maka dapat diketahui bahwa ide terkait teori 

interpretasi ini didasari pada sudut pandang Gracia dalam memahami dan 

memaknai apa itu teks. Menurutnya teks adalah: 

“A text is a group of entities, used as signs, which are elected, arranged, and 
intended by an author in a certain context to convey some specific meaning 
to an audience”34  

Dari defenisi teks yang diungkapkan Gracia di atas ada beberapa poin yang 

perlu kita perhatikan dalam memahami teks, yaitu: (1) Sekumpulan entitas yang 

digunakan sebagai tanda (a group of entities, used as signs), (2) Tanda-tanda 

(signs), (3) Makna khusus (specific meaning), (4) Maksud (intention), (5) Pilihan 

dan susunan (selection and arrangement), (6) Konteks (context). Elemen-elemen 

                                                 
32 Sahiron Syamsuddin, “Interpretasi”, dalam Syafa‟atun Al-Mirzanah dan Sahiron 

Syamsuddin, ed., Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Barat: Reader, (Yogyakarta: Lembaga 
Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011), 120-121.   

33 Jorge J.E. Gracia, A Theory of  Textuality  (Albany: State University Of New York Press, 
1995)148-149.   

34 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology, 4. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



24 
 

inilah yang nantinya menjadi fokus dalam memahami sutau makna dalam teori 

fungsi interpretasi Gracia. 

Sedangkan pengoperasian teori fungsi Gracia dalam kajian ini lebih sebagai 

barometer kesamaan logika berfikir hermeneutik antara Gracia dalam kajian teks 

dengan Bisri Mustofa dalam usahanya memahami teks Al-Qur‟an, melalui jalur 

penafsiran terhadap teks, yang menghasilkan karya monumental  berupa Tafsi>r al-

Ibri>z ini. Dengan argumentasi pendukung bahwa telah terpenuhi unsur-unsur 

pembangun teks yang Gracia syaratkan dalam memahami teks, telah dipenuhi 

oleh Bisri Musthafa, karena wujud teks yang dimaksudkan adalah al-Qur‟an, yang 

di dalamnya  berisi kumpulan kata arab (a group of entities),  yang mengandung 

tanda-tanda khusus (used as signs), dan makna khusus (to convey some specific 

meaning to an audience), serta memiliki maksud dan tujuan (intended by an 

author), dengan pemakaian diksi dan susunan kata tertentu (which are elected, 

arranged), serta memiliki konteks turun tertentu (asba>b al- nuzu>l) dan memiliki 

kondisi yang berbeda-beda (a certain context). Adapun logika hermeneutika Bisri 

dalam Tafsi>r al-Ibri>z   berdasarkan barometer aplikasi teori fungsi interpretasi 

Jorge JE Gracia secara operasional, kurang lebih sebagaimana berikut: 

 

1. Historical Function (fungsi historis) 

Fungsi  Histori (Historical function) yang berarti usaha penafsir untuk 

memaknai suatu teks dengan memahami konteks dimana teks itu muncul 
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dan dipahami oleh pengarang teks dan audien historis.35 Secara aplikasi 

penafsiran sebuah teks, yang dalam hal ini adalah teks al-Qur‟an, 

merupakan suatu yang mutlak dan harus dilakukan sebagai respon berbagai 

permasalahan yang timbul di masyarakat karena situasi dan kondisi yang 

berbeda- beda, sebagaimana latar belakang kemunculan  Tafsi>r al-Ibri>z    

sendiri adalah karena merespon problematika ummat Islam pada masa Bisri 

Mustofa hidup dan bersosial, sehingga beliau terilhami untuk membuat 

Kitab Tafsi>r al-Ibri>z   sebagai wujud pembacaan, pemahaman, dan 

pengekspresian kembali maksud dan tujuan yang diinginkan oleh teks awal 

(Al-Qur„an). Dalam teori ini interpretasi tidak bisa lepas dari sejarahnya 

baik itu berhubungan dengan pencipta teks dan audiens pada saat teks itu 

muncul, tepatnya zaman turunnya Al-Qur‟an. 

Gracia menjelaskan tujuan dari penafsir adalah untuk menciptakan 

pemahaman di benak audiens kontemporer, terkait tindakan mental yang 

memunculkan teks pertama kalinya (historical author) bukan orang yang 

mengkreasikan teks melainkan seperti kondisi masyarakat ketika teks itu 

muncul.36 Dan dalam kajian tafsir al-Qur‟an ini historical author yang 

dimaksud adalah Allah yang berfirman lewat Al-Qur‟an dengan perantara 

media Nabi Muhammad SAW. Sebagai wasilah penyampaian wahyu.  

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa seorang penafsir harus mampu 

menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari teks sejarah (historical teks  

                                                 
35

 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul . . , 113. 

36 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology, 155. 
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dalam hal ini Al-Qur‟an), dengan pemahaman yang sama dengan apa yang 

diinginkan oleh historical author. Pemahaman yang dimiliki penafsir inilah 

yang kemudian di bawa pada audiens kontemporer, yakni umat Islam yang 

berada pada masa Bisri Mustofa hidup, sebagai satu pemahaman yang di 

dasarkan pada kondisi psikologi ummat terdahulu (historical audience). 

Pemaparan ini menyimpulkan bahwa tujuan penafsir adalah untuk 

menciptakan pemahaman pada sebuah teks di antara audiens kontemporer 

tindakan pemahaman yang intensional artinya sama dengan yang dihasilkan 

oleh historical text pada konteks historical author dan historical 

audience dari historical text.37  

Dari sinilah kita dapat melihat lebih jelas mengapa interpretasi 

merupakan bagian integral dari pemahaman historical text untuk memahami 

sebuah teks. Tujannya ialah untuk menjembatani kesenjangan kontekstual, 

konseptual, budaya dan sebagainya yang memisahkan teks dimana ia 

dibaca, didengar, atau bahkan diingat.38 Hal ini merupakan sesuatu yang tak 

bisa dipungkiri karena perbedaan budaya dan rentang waktu antara pencipta 

teks dengan pembaca tentu saja akan melahirkan konsep yang berbeda pula. 

Untuk menyatukan makna dari suatu teks disinilah letak urgennya sebuah 

kajian terhadap sejarah teks atau disebut historical text dalam teori ini. 

2. Meaning Function (fungsi makna) 

                                                 
37 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology, 157. 

38 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology…,  157. 
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Fungsi Makna (Meaning function), maksudnya usaha memahami 

perkembangan makna dengan menggali makna lebih dalam, sehingga 

audien kontemporer mampu menangkap makna dari teks yang dimaksud, 

terlepas adanya korelasi dengan pengarng teks dan audien kontemporer. 39 

Meaning function atau lebih tepat fungsi perkembangan makna. 

Gracia menegaskan bahwa fungsi ini bertujuan untuk menciptakan 

pemahaman di benak audiens kontemporer dan mengembangkan makna dari 

suatu teks. Terlepas dari apakah pemaknaan tersebut sama atau tidak dengan 

apa yang dimaksud oleh author dan audiens historis.40 Dan langkah ini 

tentunnya telah dilewati KH Bisri Mushthafa saat membuat Tafsir al-Ibrīz, 

dimana beliau dengan bantuan beberapa kitab Tafsir terdahulu telah 

berusaha mencari makna yang relevan dengan konteks masyarakat yang 

dihadapi beliau. Perkembangan makna yang dimaksud adalah suatu 

pemahaman tambahan dalam menafsirkan suatu teks karena kondisi yang 

dialami para penafsir yang berbeda- beda. Akan tetapi bukan dalam artian 

penafsiran tersebut hilang kendali dari makna substansi suatu teks, 

melainkan perkembangan makna tersebut hanyalah suatu pengembangan 

dari makna subtansi yang di kandung oleh teks sebagai upaya penyesuaian 

dengan problematika yang sedang dialami para penafsir atau dengan kata 

lain menghidupkan teks sesuai dengan permasalahannya. 

3. Implicative Function (fungsi penerapan) 

                                                 
39

 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul . . , 113. 

40 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology.. ., 160. 
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Fungsi Implikatif (Implicative function), yaitu usaha penerapan hasil 

pemahaman terhadap teks setelah melalui langkah-langkah sebelumnya, 

sehingga hasil penerapan ini merupakan makna yang ditangkap penafsir, 

yang kemudian disesuaikan dengan audiens kontemporer, dan pada akhirnya 

audien kontemporer memahami implikasidari makna teks yang ditafsirkan.41 

Pemaknaan suatu teks dapat dipahami dari tindakan yang dilakukan 

oleh audiens. Tindakan inilah yang nantinya dipahami sebagai fungsi 

penerapan. Akan tetapi antara makna dan penerapan harus tetap dibedakan 

walaupun makna dan penerapan terlihat sama tapi pada hakikatnya kedua 

kategori ini sangat berbeda. Makna hanya pada ranah konseptual sedangkan 

penerapan sudah lebih jauh dari konsep menjadi sebuah tindakan audiens. 

Dan dalam Tafsir al-Ibrīz ini, implicative function (fungsi penerapan) 

terlihat dari unsur-unsur lokal tafsir tambahan yang diberikan KH Bisri 

Musthafa, yang lebih aplikatif dan berkesan sehingga mudah diterima dan 

diterapkan oleh audiens dari Tafsir al-Ibrīz tersebut. 

Pemahaman tentang makna historis merupakan syarat yang harus 

dipenuhi untuk memahami fungsi penerapan ini. Jadi seorang penafsir harus 

konsisten dengan makna yang ada pada teks tersebut yang kemudian 

menjadi makna yang dipahami oleh audiens kontemporer bukan pemahaman 

yang subyektif.42 Akan tetapi hal ini bukanlah suatu yang mudah bagi 

                                                 
41

 Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul . . , 113. 

42 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology.. 161. 
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seorang penafsir karena situasi yang dialami seorang penafsir dan 

kemunculan teks tidak sama. 

Untuk menanggapi hal ini Gracia memberikan tiga kategori yang 

harus dipahami. Pertama, interpretasi dipahami sebagai gabungan dari teks 

yang akan di tafsirkan (intrpretandum) dan penambahan tekstual 

(interpretans) yang diperlukan untuk memahami teks. Kedua, tindakan 

pemahaman subyek. Ketiga, proses atau kegiatan dengan cara 

mengembangkan pemahaman.43  

Dari pemaparan di atas yang ditekankan adalah pentingnya 

membedakan mana yang disebut sebagi tambahan dari sebuah teks, tindakan 

pemahaman penafsir, dan pengembangan pemahaman. Singkatnya fungsi ini 

dapat dipahami sebagai upaya memunculkan di benak audiens kontemporer 

suatu pemahaman sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks 

yang ditafsirkan.44 Tentu saja pemahaman yang dimaksud bukanlah 

pemahaman yang terpaku pada tekstual melainkan pemahaman yang dapat 

dimengerti oleh audiens kontemporer dengan membaca kondisi yang 

dialami oleh audiens itu sendiri. Lebih jelasnya penafsir berhak 

mengembangkan pemahaman sebagai lanjutan dari pemahaman obyektif 

tersebut, sehingga teks tersebut mempunyai signifikansi dan bisa 

                                                 
43 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology…, 161. 

44 Jorge J. E. Gracia, A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology, dalam Sahiron, 
Syamsuddin, Hermenetika Jorge J. E. gracia dan Kemungkinannya dalam  Pengembangan Studi 
al- Qur’an ( Yogyakarta: Secretariat Dosen Tetap UIN Sunan Kali Jaga, 2010), 7. 
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diaplikasikan sesuai untuk masa dan tempat di mana penafsiran itu 

dilakukan.45  

 

F. Metode Penelitian  

Dalam setiap penelitian ilmiah, dituntut untuk menggunakan metode yang 

jelas.  Metode yang dimaksud di sini merupakan cara kerja untuk memahami 

objek yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan.46 Dengan kata lain, 

metode ini merupakan cara atau aktifitas analisis yang dilakukan oleh  seorang 

peneliti dalam meneliti objek penelitiannya, untuk mencapai hasil atau 

kesimpulan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil 

metodologi penelitian sebagai berikut : 

 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, karena dalam 

prosesnya menggunakan data-data yang dikumpulkan berdasar pada telaah 

kepustakaan (literer), di mana peneliti dalam proses pencarian data tidak 

perlu turun ke lapangan dengan survey maupun observasi.   

2. Sumber Data 

Adapun sumber-sumber penelitian dalam kajian ini dibagi menjadi 

dua, pertama, sumber data primer, yaitu Tafsi>r al-Ibri>z   dan buku-buku 

yang berkaitan dengan sosok KH Bisri Mustafa. 
                                                 

45 Sahiron, Syamsuddin, Hermenetika Jorge J. E. Gracia dan Kemungkinannya dalam  
Pengembangan Studi al- Qur’an, 8. 

46 Koentjaningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1997), 7. 
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 Kedua, sumber data sekunder, yaitu data-data pendukung yang 

berkaitan dengan judul penelitian, baik itu buku, artikel, jurnal, majalah, 

maupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan tema yang dikaji 

penulis. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Mengenai teknik pengumpulan datanya, penulis menggunakan jenis 

data kepustakaan (library research), 47 dengan wujud operasional berupa 

pengumpulan data terkait unsur-unsur lokal kebudayaan yang ada pada 

Tafsir al-Ibrīz dengan acuan konsep kebudayaan Koentjaraningrat, 

kemudian pengumpulan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi 

yang terdapat di ruang perpustakaan.48 Setelah ayat-ayat yang mengandung 

unsur-unsur lokal ditemukan kemudian diklasifikasikan ke dalam 

kelompok-kelompok sesuai konsep kebudayaan Koentjaraningrat, kemudian 

dianalisis kandungan yang ada didalamnya, untuk ditunjukkan bukti yang 

mengarah pada unsur-unsur kebudayaan. Selain itu juga berupaya 

membuktikan adanya logika hermeneutik dalam karya tafsir tersebut. 

 

4. Teknik Pengolahan Data  

Untuk mengolah data yang ada, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengolahan data yang berjenis deskriptif-analisis-
                                                 

47 Winarno Surakhmad,  Pengantar Penelitian Ilmiyah (Bandung: Tarsito, 1998), . 256-261. 

48 Mardalis,  Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal  (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 
28. 
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interpretatif (descriptive analytic interpretatif), yaitu berupaya 

mendeskripsikan dan menjelaskan ayat-ayat yang menjadi objek kajian 

penelitian, kemudian mencatat temuan-temuan serta menganalisis, dan 

menginterpretasikan materi yang diteliti,49 dengan wujud operasional berupa 

mendeskripsikan apasajakah unsur-unsur lokal yang ditemukan dalam Kitab 

Tafsi>r al-Ibri>z, dan tentunya yang sesuai dengan  konsep kebudayaan 

Koentjaraningrat. Kemudian pada tahap analisis, penulis berusaha mencari 

kesesuaian logika  hermeneutika JJ. Gracia dengan logika hermeneutika 

Bisri Mustofa dengan bantuan hasil perolehan data dari pendiskripsian dan 

penganalisisan terhadap unsur-unsur lokal tafsir. Sehingga akan terlihat 

adanya logika hermeneutika yang digunakan Bisri dalam memahami teks 

mampu menciptakan kekhususan terhadap karya tafsir beliau ini, salah satu 

yang memang dikaji adalah aspek unsur-unsur lokal kebudayaan yang 

dimunculkan dalam tafsirannya.  

 

5. Metode dan Pendekatan 

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

maudhu’i (tematik) milik Abdul Hayyi al-Farmawi50 dengan modifikasi 

yang disesuaikan dengan tema yang dibahas oleh penulis. Modifikasi ini 

disebabkan karena tidak semua langkah-langkah dalam metodek tematik al-

                                                 
49 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 26. 

50 Abd. Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu’iy Suatu Pengantar [sic] terj. Suryan A. 
Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 45-46. 
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Farmawi  bisa difungsikan dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah 

konkretnya adalah sebagai berikut: 

a.  Memilih dan menetapkan tema yang akan dibahas dalam 

penelitian, yang dalam hal ini adalah pencarian unsur-unsur lokal 

Tafsi>r al-Ibri>z dalam bingkai logika hermeneutik. 

b. Mencari dan menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan 

dengan wujud dan unsur lokal yang sesuai dengan konsep nilai 

lokal kebudayaan milik Koentjaningrat.51  

c. Mengklasifikasikan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan 

wujud dan unsur lokal yang sesuai dengan konsep nilai lokal 

kebudayaan milik Koentjaningrat. 

d. Menganalisis ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan wujud 

dan unsur lokal yang sesuai dengan konsep nilai lokal kebudayaan 

milik Koentjaningrat. 

e. Mencari korelasi antara nilai lokal yang ditemukan dengan 

paradigma berfikir hermeneutika Bisri Mustofa yang diuraikan 

berdasarkan barometer hermeneutika JJ. Grracia dalam memahami 

dan meresepsi ayat-ayat al-Qur‟an.  

Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk mencari makna sekaligus 

kesesuaian antar ayat yang diteliti, sehingga menemukan makna dan 

penafsiran yang dicari. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini, tidak bisa dikategorikan sebagai pendekatan yang konsisten 
                                                 

51 Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1998), 151. 
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disetiap pembahasan data ayatnya, melainkan perlu disesuaikan dengan 

jenis ayat yang dikaji. beran  tidaklah memakai satu jenis pendekatan 

melainkan menyesuaikan dengan ayat yang dikaji. Berangkat dari alasan 

inilah, dalam aplikasinya penulis memakai beberapa pendekatan dalam 

pengolahan data ayat yang diteliti, misalnya pendekatan ekonomi dalam 

mengurai unsur budaya yang sifatnya perekonomian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan laporan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah 

yang berbentuk tesis, yang konsisten dan terarah, sekaligus terurai secara 

sistematis dan saling memiliki keterkaitan secara logis maka dibentuklah 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi gambaran umum tentang persoalan yang akan diteliti, 

meliputi latar belakang masalah, pembatassan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, tela‟ah pustaka (yang menunjukkan perbedaan sekaligus 

orisinalitas penilitian dengan pembahasan sebelumnya). Dilanjutkan penjelasan 

kerangka teori yang akan digunakan dan bentuk operasionalnya, kemudian 

penjelasan metode penulisan, baik tentang jenis penelitian yang diambil, cara 

memperoleh data, samapai metode dan pendekatan yang akan digunakan, dan 

terakhir penggambaran sistematika pembahasan yang akan mengarahkan langkah-

langkah dalam penelitian dan penjelasan pembahasan hasil penelitian.  

Pada bab kedua, fokus pembahasan pada deskripsi tentang biografi Bisri 

Mustofa dan kitab Tafsi>r al-Ibri>z. Dalam bab ini dipaparkan bagaimana perjalanan 
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Bisri Mustofa mulai dari kelahiran, latar belakang keluarga, pendidikan, karir 

politik dan perjuangannya, karya dan pemikiran, hingga wafatnya. Selanjutnya 

dikemukakan pula deskripsi dari kitab Tafsi>r al-Ibri>z, meliputi latar belakang 

penulisan kitab, sistematika kitab, serta metode yang digunakan dalam penafsiran. 

Dari sini dapat diketahui bagaimana karakteristik penafsiran dari Bisri Mustofa, 

atau corak penafsiran, sekaligus gambaran aplikatif dari proses menafsiri teks al-

Qur‟an yang dilakukan oleh Bisri Mustofa. 

Sedangkan pada bab tiga ini, penjelasan terkait konten unsur-unsur lokal 

kitab Tafsi>r al-Ibri>z  yang diuraikan berdasarkan konsep kebudayaan milik 

Koentjaningrat, sekaligus menunjukkan bukti-bukti nyata dari wujud serta unsur 

kebudayaan itu sendiri. Bab ini ditutup dengan penjelasan terkait fungsi dan 

implikasi dari adanya unsur-unsur lokal kebudayaan yang digunakan Bisri 

Mustofa dalam menjelaskan tafsirannya terhadap teks al-Qur‟an. 

Bab  empat, mendiskripsikan hasil analisis metode penafsiran Bisri Mustofa 

terhadap al-Qur‟an, yang diuraikan berdasarkan barometer hermeneutika teori 

fungsi interpretasi milik Gracia.  

Bab lima, akan menyajikan kesimpulan dari penelitian karya ilmiah ini, 

dengan menguraikan secara singkat dan terperinci mengenai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Kemudian ditutup 

dengan pemaparan mengenai beberapa saran yang yang diajukan untuk kajian 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Eksistensi Al-Qur‟an sebagai kitab suci yang s}a>lih li kulli zama>n wa maka>n, 

meniscayakan adanya kelenturan dan perubahan dalam substansi ajaran yang 

dikandungnya. Flexsibilitas al-Qur‟an ini pun juga sudah seyogyanya beriringan 

dengan pertumbuhan agama Islam yang menyebar ke penjuru Dunia. Secara fisik, 

wujud al-Qur‟an telah permanent, namun secara substansi pemahaman tentang isi Al-

Qur‟an terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dinamika perubahan 

zaman dan tantangan umat Islam di setiap zaman memberikan pengaruh terhadap 

keanekaragaman pemahaman.   

Sebagaimana pemahaman tentang substansi al-Qur‟an yang ada di Indonesia 

pun akan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan wilayah dan waktu yang 

lain. Dikarangnya kitab Tafsi>r al-Ibri>z merupakan salah satu karya yang lahir dari 

adanya respon dan resepsi seorang Bisri Mustofa terhadap pembacaan dan 

pemahaman isi al-Qur‟an, yang tentunya konsteks audien yang dihadapi juga akan 

memberikan pengaruh terhadap resepsi yang dihasilkannya. Bisri sendiri merupakan 

tokoh agama yang memiliki kemampuan  articulation (public speaker yang handal), 

documentation (produktif dengan karya-karya yang monumental), organizing ( aktifis 

dan organisatoris yang kompeten).   
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Kelebihan dan eksistensi dari kitab Tafsi>r al-Ibri>z ini yang menjadikan peneliti 

tertarik untuk mengkaji nilai-nilai local kebudayaan, yang muncul dalam kitab 

Tafsi>r al-Ibri>z, sekaligus logika hermeneutika yang digunakan Bisri Mustofa untuk 

membaca, memahami dan mengurai tafsiran atau interprestasinya terhadap tesk.   

Melalui konsep kebudayaan Koentjaraningrat lah peneliti mengurai nilai-nilai 

local kebudayaan yang dikandung kitab Tafsi>r al-Ibri>z, sebagai identitas serta 

keunggulan produk tafsir Al-Qur‟an dengan yang lainnya. Dan hasil penelitian 

terbukti bahwa kitab Tafsi>r al-Ibri>z ini telah memenuhi konsep wujud kebudayaan 

serta mengandung unsur-unsur kebudayaan yang sesuai dengan konsep kebudayaan 

Koentjaraningrat, sebagaimana bukti penelitian berikut ini: 

1. Wujud Kebudayaan dalam Tafsi>r al-Ibri>z 

a. Komplek ide, gagasan, nilai, norma dan aturan terlihat dari budaya 

unggah-ungguh yang Bisri munculkan baik dalam pemilihan diksi atau 

redaksi bahasa Jawa, atau dalam penjelasan argumentasi dalam uraian 

interprestasinya terhadap teks,  seperti pemaknaan lafadz Ummi dalam 

QS. Al-A’ra>f [7] ayat  158.  

b. Kompleks aktifitas yang mengarah pada sistem social, sebagaimana 

dalam kitab Tafsi>r al-Ibri>z ini telah ditemukan beberapa kegiatan 

social yang sidatnya lokalistik seperti tradisi tahlil yang 

disinggung dalam penjelasan QS. Al- Jumu‟ah [62] ayat 11. 
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c. Komplek benda-benda hasil karya manusia, disebut dengan kebudayaan 

fisik, dan terbukti adanya kitab Tafsi>r al-Ibri>z ini adalah wujud dari 

kebudayaan fisik hasil dari resepsi terhadap pembacaan teks al-Qur‟an. 

2. Unsur-unsur Kebudayaan dalam Tafsi>r al-Ibri>z 

a.  Sistem Religi, misal penyamaan budaya memule atau sesaji dengan 

tradisi Arab saat menempati tempat asing.1   

b. Organisasi Kemasyarakatan, yang tertuang dalam pembagian sistem 

warisan yang didasarkan dengan konteks ke-Indonesia-an, dengan 

penggunaan mata uang rupiah sebagai sampelnya.2  

c. Sistem Pengetahuan, penggunaan alat ukur meter dalam penjelasan 

ukuran tinggi kaum ‘A<d.3 

d. Bahasa adalah unsure yan sangat menonjol dalam kajian budaya dalam 

kitab Tafsi>r al-Ibri>z. 

e. Kesenian dalam kitab Tafsi>r al-Ibri>z, juga terlihat dalam penggunakan 

contoh hasil karya yang mengusung kebudayaan Indonesia seperi 

gerabah4 (seni rupa), dan seni suara contoh car abaca Al-Qur‟an yang 

baik dan tartil.5 

f. Sistem Mata Pencaharian yang terkait dengan system perekonomian, 

budaya yang mengandung unsure ini lebih kepada istilah kata yang 

                                                           
1 Penafsiran QS. Al-Jin [72] ayat 6 
2 Penafsiran QS. Al-Nisa>’ [4] ayat 11 
3 Penafsiran QS. Al-Fajr [89] ayat  6 – 8 
4 Penafsiran QS. Al-Rahma>n [55] ayat 14 
5 Penafsiran QS. Al-Muzammil [73] ayat  4 
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familiar digunakan dalam system mata penceharian, misalnya kata 

ramban, raja kaya,6 wedus kacang.7 Istilah-istilah ini adalah system 

perekonomian di bidang peternakan.   

g. Sistem Tehnologi Dan Peralatan, juga peneliti jelaskan dengan contoh 

gerabah, yang membedakan hanya pada argumentasi yang mampu 

menguatkan alasan pemakaian alat tersebut. 

 Sedangkan alat ukur untuk membuktikan logika hermeneutika yang 

digunakan Bisri Mustofa dalam membaca teks al-Qur‟an adalah jenis 

hermeneutika Gracia yang memberi tawaran dengan teori fungsi 

interprestasinya, dan hasil penelitian terbukti bahwa secara struktur pembacaan 

terhadap Kitab Tafsir ini sudah melibatkan tiga hal, yaitu: (1) Teks yang ditafsirkan 

(interpretandum) yaitu Kalamullah yang terkumpul dalam Teks Suci Al-Quran, 

(2) Interpretans : keterangan tambahan atau ziyadah dari teks yang ditafsirkan, 

sepeti tambahan lafadz tanbi>h,8fa>idah,9qis}s{a>h,10 (3) penafsir atau interpreter 

yaitu Bisri Mustofa. 

Sedangkan kaidah-kaidah hermeneutika seperti ini pun juga 

mengahasilkan fungsi interprestasi. Sebagaimana contoh uraian fungsi 

                                                           
6 Penafsiran QS. „Abasa [80] ayat 24 sampai 32 
7 Penafsiran QS. Al-Zumar ayat 6. 
8 Yang berfungsi sebagai peringatan (warning), pengawasan, perhatian, pengumuman, 

pemberitahuan resmi dari seseorang terkait agama atau kewajiban. 
9 Memiliki arti fa>idah (berdaya guna),9 kemanfaatan, sesuatu yang dihasilkan dari harta atau 

pengetahuan, atau serupa dengannya 
10 yang artinya cerita, kisah, hikayat, riwayat,10 berita atau kabar yang memiliki hikmah ( حديٌث

 ,(وخَبَر
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interprestasi dari penjelasan QS. Al-Baqarah [2] ayat 286, yang sudah 

memenuhi aspek-aspek khusus dari fungsi interprestasi, (1) terjemahan ke 

bahasa Jawa dengan sistem makna gandul, melalui aksara pegon merupakan 

wujud penjagaan kemurnian teks asli, didukung dengan penafsiran yang 

mengaitkan dengan ayat lain yang masih ada kaitannya, adalah sebagai bukti c 

Historical function,  (2) Meaning function dari penjelasan QS. Al-Baqarah [2] 

ayat 286 dalam Tafsi>r al-Ibri>z dibuktikan dengan usaha Bisri dalam 

menjelaskan dan mengurai alur logika makna dalam ayat yang terkandung, dan 

kemudian penambahan keterangan secara aspek bahasa merupakan usaha 

memberikan pemahaman terhadap audiens kontemporer makna yang 

dimaksudkan, (3) interpretans atau keterangan tambahan yang secara jelas 

mengarahkan pembaca pada fungsi implikasi teks al-Qur‟an berdasarkan aspek 

performatif.  

 

B. Saran-saran 

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan luput dari kesalahan, begitu pula 

dalam penelitian yang membahas “Nilai-Nilai Lokal Tafsi>r Al-Ibri>z dalam Bingkai 

Hermeneutika”. Oleh karena itu untuk mengembangkan lebih lanjut kajian tentang 

Nilai-Nilai Lokal Tafsi>r Al-Ibri>z, maka penulis mengemukakan beberapa saran, 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Perlunya perluasan objek material dalam Nilai-Nilai Lokal Tafsi>r Al-

Ibri>z  terutama kacamata analisi yang digunakan untuk mengurai 

bentuk nilai-nilai lokalnya, supaya didapatkan hasil secara maksimal 

dan optimal, serta mampu memperkaya kajian nilai-nilai lokal pada 

tafsir lokal. 

2.  Karena keterbatasan kesempatan penulis dalam mencari dan 

menganalisi nilai-nilai lokal Tafsi>r Al-Ibri>z dan dalam Bingkai 

Hermeneutika, maka diperlukan pengkajian nilai-nilai lokal Tafsi>r Al-

Ibri>z  berdasarkan prespekti lainnya, sehingga akan memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai nilai-nilai lokal yang 

terkandung dalam  Tafsi>r Al-Ibri>z ini.  

Semoga dengan pembahasan tentang Nilai-Nilai Lokal Tafsi>r Al-Ibri>z dalam 

Bingkai Hermeneutika”ini, memberikan manfaat untuk pembaca sekaligus menjadi 

gambaran awal untuk melanjutkan penelitian yang lainnya. 
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