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ُرونَ   َوتِلَك ٱأَلمثََُٰل َنضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهم يَ تَ َفكَّ
Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat 

untuk manusia supaya mereka berfikir”. (QS. Al-Hasyr: 21) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf arab Nama Huruf latin Keterangan 

 alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 bā‟ B Be ة

 tā‟ T Te ت

 ṡā‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 ḥā‟ ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 khā‟ Kh ka dan ha خ

 dāl D De د

 żāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 rā‟ R Er ز

 zai Z Zet ش

 Sīn S Es س

 syīn Sy es dan ye ش

 ṣād ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍād ḍ de (dengan titik di ض
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bawah) 

 ṭā‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓȧ‟ ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain G Ge غ

 fā‟ F Ef ف

 qāf Q Qi ق

 kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 mīm M Em و

ٌ nūn N En 

 wāw W W و

 hā‟ H Ha هـ

 hamzah ` Apostrof ء

 yā‟ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis muta„addidah يـتعّددة

 Ditulis „iddah عّدة
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III. Tā’ marbūṭah 

Semua tā‟ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti 

oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata 

Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, 

dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 Ditulis ḥikmah حكًة

 Ditulis „illah عهّـة

 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كسايةاألونيبء

 

IV. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- fatḥah ditulis A 

----  َ --- kasrah ditulis I 

----  َ --- ḍammah ditulis U 

 

 fatḥah Ditulis fa„ala فع م

 Kasrah Ditulis Żukira ذ كس

 ḍammah Ditulis Yażhabu ي رهت

 

V. Vokal Panjang 

1. fathah + alif ditulis ā 
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 ditulis jāhiliyyah جبههـيّة

2. fathah + ya‟ mati 

نسى  تـ 

ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3. kasrah + ya‟ mati 

 كسيـى

ditulis 

ditulis 

ī 

karīm 

4. dammah + wawu 

mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ū 

furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

 1. fathah + ya‟ mati 

 ثـينكى

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a‟antum أأنـتى

عّدتا ُ  Ditulis u„iddat 
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ُنئنشكستـى Ditulis la‟in syakartum 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 Ditulis al-qur‟ān انقسأٌ

 Ditulis al-qiyās انقيبس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sama seperti bila diikuti oleh huruf 

Qamariyyah. 

 ‟Ditulis al-samā انّسًبء

 Ditulis al-syams انّشًس

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis żawi al-furūḍ ذوىبنفسوض

 Ditulis ahl al-sunnah أهم انّسـنّة
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ABSTRAK 

Ams}al (Perumpamaan) merupakan salah satu kajian dalam ulum al-Qur’an 

yang memiliki keunikan dari segi metode pengajaran dan penyampaian pesan-

pesannya ke dalam jiwa manusia. Melalui ams}al hakikat yang abstrak dan atau 

tinggi makna akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, menurut para 

mufasir menyatakan bahwa amsal (perumpamaan) dalam al-Qur‟an ada 3 macam: 

a) ams}al  musarrahah, b) ams}al kaminah dan c) ams}al mursalah. Ams}al jenis yang 

terakhir ini masih diperdebatkan dikalangan mufasir. Dari ketiga jenis ams}al 

tersebut, penulis akan fokus pada penelitian ams}al musarrahah. Quraish Shihab 

termasuk tokoh mufasir yang sangat popular dikalangan mayarakat Indonesia  

yakni Quraish Shihab dengan karyanya Tafsir al-Misbah: pesan dan kesan 

keserasian al-Qur‟an dilabeli sebagai seorang mufasir yang produktif dengan 

dakwahnya baik itu lisan maupun tulisan. Tafsir al-Misbah dengan karakter 

penyajiannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosial (konteks). 

Surat al-Baqarah merupakan surat terpanjang dari seluruh surat yang ada dalam 

al-Qur‟an. Dalam surat al-baqarah terkumpul ajaran-ajaran pokok Islam, mulai 

dari tauhid, keimanan, seruan, perintah dan lain sebagainya. Hal inilah yang 

menarik bagi penulis untuk dibahas lebih mendalam terhadap isi penafsiran dalam 

Tafsir al-Misbah tentang ams}al (perumpamaan), khususnya jenis “ams}al 

musarrahah” dalam surat al-baqarah.  

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan 

(library research) yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui bacaan dan 

beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis yaitu menggunakan 

metode studi kitab tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan 

kemudian menganalisisnya.  

Hasil dari penelitian ini yaitu penafsiran Quraish Shihab terhadap amsal 

musarrahah dalam surah al-Baqarah menggunakan metode tafsir bi al-ma’sur dan 

bi ar-ra’yi, artinya dengan menampilkan pendapat-pendapat para ulama mufasir 

terdahulu sebagai penguat dari pandangan beliau terhadap fenomena sosial. 

Sedangkan amsal dalam surah al-Baqarah yakni ayat 17-20, 171, 262, dan 265. 

Adapun nilai-nilai dan pesan-pesan perumpamaan dari ayat-ayat tersebut 

membahas dua hal pokok yakni tentang orang munafik dan atau kafir beserta 

sifat-sifatnya dan membelanjakan harta (infak) di jalan Allah sebagai bentuk 

perhatian dari yang mampu kepada yang lemah secara ekonomi. Detailnya lagi 

dari dua hal pokok teresbut terkandung nilai hablu min Alla>h dan hablu min an-

na>s.  

Kata kunci: Ams}al Mus\arrahah, Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Al-Qur‟an merupakan bacaan yang sempurna, karena tiada satu 

bacaanpun sejak manusia mengenal tulis-baca yang dapat menandingi 

terhadap al-Qur‟an, karena al-Qur‟an yang dipelajari bukan hanya susunan 

redaksi dan pemilihan kosakatanya, akan tetapi juga kandungannya yang 

tersurat dan tersirat, bahkan sampai kepada kesan-pesan yang 

ditimbulkannya.
1
 

Dalam kajian ulum al-Qur‟an ada pembahasan tentang ams\al  

(perumpamaan). Definisi tentang ams\al menurut para mufasir yakni sebagai 

berikut: 

Pertama, menurut Rasyid Ridho ams\al adalah kalimat yang digunakan 

untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani.
2
 Kedua, menurut Ibn 

al-Qoyyim ams\al yakni menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang abstrak 

dengan sesuatu yang konkrit atau salah satu dari keduanya. Apabila didengar 

terus, pengaruhnya akan menyentuh hati yang paling dalam.
3
  Menurut 

pesan-pesan al-Qur‟an yang disampaikan dengan melalui sebuah 

perumpamaan-perumpamaan seperti dengan mengumpamakan hal-hal 

abstrak dengan hal-hal yang konkrit. Dibalik hal tersebut ada tujuan yakni 

agar pesan-pesan kandungan al-Qur‟an lebih mudah dipahami. Melalui 

ams\al, hakikat yang tinggi makna akan lebih mudah untuk dipahami.
4
 

Macam-macam jenis “ams\al” dalam al-Qur‟an menurut pandangan 

para ahli tafsir, yakni sebagai berikut: 

1. Ams\al al-Mus}arrahah adalah perumpamaan yang didalamnya 

menggunakan lafadz mastal atau sesuatu yang menunjukkan kepada 

                                                           
1
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2003), hlm 3.  
2
 Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur‟an al-Karim; Tafsir al-Manar (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm  

3
 Ibn al-Qayyim al-Jauzi, Tafsir Ibn al-Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan, terj. Kahrur 

Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.  
4
 Abdul Jalal, Ulumul Qur‟an (Surabaya, Dunia Ilmu, 1998), hlm. 331.  
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pengertian lafadz tersebut, tasybih dengan menggunakan huruf kaf (ن). 

ams\al semacam ini banyak dijumpai dalam al-Qur‟an seperti dalam surat 

Muhammad ayat 15 dijelaskan tentang keadaan dan sifat surga yang 

sangat mengagumkan. Adapun ayatnya sebagai berikut: 

ن لَََّب َّلَّ يَ تَ َغريَّ طَ  ن مَّاٍء َغرِي َءاِسن َوأَنََٰر مِّ ُت َُّقوَن ِفيَها أَنََٰر مِّ
َثُل ٱجلَنَِّة ٱلَِِّت ُوِعَد ٱمل وُ مَّ ُُ َوأَنََٰر مِّن ََخر  ۥع

ن َعَسل مَُّصّفى َوََلُم رِِبنَي َوأَنََٰر مِّ ة لِّلشََّٰ ِلد ِِف  لَّذَّ ن ُىَو خََٰ َُ ن رَِّّبِِّم َك رََِٰت َوَمغِفرَة مِّ َُ ِفيَها ِمن ُكلِّ ٱلثَّ

يُا فَ َقطََّع أَمَعاَءُىم   ٱلنَّاِر َوُسُقواْ َماًء َحَِ

Artinya: “Perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-

orang bertaqwa yang didalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada 

berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah 

rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya 

dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh 

didalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan 

mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka jahanam dan diberi 

minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya.” (QS. 

Muhammad: 15) 

 

Ayat tersebut bisa diartikan sebuah perumpamaan surga, atau 

gambaran, sifat, serta keadaan surga yang sangat mengagumkan. 

Sebagaimana yang didefinisikan para ahli sastra adalah ucapan yang 

banyak disebutkan yang mengarahkan pada perumpamaan suatu keadaan 

yang diceritakan dengan sesuatu yang akan dituju. Misalnya Allah 

berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 21: 

ُروَن      َوتِلَك ٱأَلمثََُٰل َنضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهم يَ تَ َفكَّ

Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia 

supaya mereka berfikir”. (QS. Al-Hasyr: 21) 
 

Menurut ulama Bayan, ams\al  merupakan bentuk  majas 

murakkab yang konteksnya adalah persamaan. Maksudnya bahwa  ams\al  

merupakan ungkapan majas majemuk yang kaitan antara yang 

disamakan dan asalanya disebabkan adanya keserupaan. Semua bentuk  

ams\al ini adalah  isti‟arah tamtsiliyyah  (kiasan yang menyerupakan). 

Sedangkan menurut ulama tafsir ams\al adalah menampakkan pengertian 
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abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik yang tertancap 

di dalam jiwa, baik dalam bentuk  tasybih  maupun  majaz mursal  

(ungkapan bebas).
5  

2. Ams\al Kaminah adalah suatu perumpamaan yang didalamnya tidak 

disebutkan secara jelas, baik lafadz tamtsil (perumpamaan), keadaan, 

sifat-sifatnya, dam tidak pula dijelaskan secara pasti mengenai saat 

terjadinya peristiwa. Tetapi, lafadz yang digunakan adalah menunjukkan 

kepada makna tersiratnya yang indah dan menarik dalam susunan kata 

atau redaksi kalimatnya serta mempunyai pengaruh tersendiri bila 

kalimat itu digunakan untuk makna yang serupa dengannya. Tegasnya 

jenis ams\al  ini merupakan perumpamaan yang bersifat maknawi yang 

tersembunyi. Ams\al  semacam ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat-

ayat al-Qur‟an, diantaranya: 

a. Ayat yang senada dengan ungkapan agar berbuat bijak dan 

sederhana, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 68: 

ِلَك  …   …ِإن ََّها بَ َقَرة َّلَّ فَاِرض َوََّل ِبكٌر َعَواُن َبنَي ذََٰ

Artinya: “bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan 

tidak muda; pertengahan antara itu...” (QS. Al-Baqarah/2:68) 

 

Berdasarkan ayat diatas ungkapan “tidak tua”, dan “tidak muda” 

menurut sebagian ulama dipandang sebagai ams\al  kaminah, karena 

sesuai dengan ungkapan sebaik-baik perkara itu tengah-tengah.
6
 

3. Ams\al Mursalah adalah kalimat-kalimat perumpamaannya bebas 

kalimatnya berlaku atau berfungsi sebagai matsal, yang mana 

didalamnya terdapat peringatan dan pelajaran bagi manusia.
7
 Ams\al  

semacam ini banyak dijumpai didalam al-Qur‟an, diantaranya surat Ali 

Imran ayat 92: 

اُ ٌَُٓ اُ َُحز ىُ ُجِشُ ٌ ُٱُرََٕبٌٛ  فِمٛ  بُرٕ   ّ ُُِِ َْ بُر ِحجُّٛ َِ اُ َُٚ فِمٛ  ُٓرٕ  ُِِ ًُ ُْ ُءُ َش ِ َُٱُفَا ُُِّٗلل  ُُ ۦُثِ  َُُػٍٍِ

                                                           
5
 Abdul Jalal, Ulumul Qur‟an,.. hlm, 120. 

6
 Supiana dan Karman, Ulumul Qur‟an (Surabaya: Pustaka Islamika, 2000), hlm. 257. 

7
 Muhammad Bakar Ismail, Dirasat fi Ulum al-Qur‟an (Kairo: Dar al-Manar, 1991), hlm. 

345.  
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Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang 

sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 

cintai”.  

 

Dari uraian tentang ams\al  (perumpamaan) diatas, tentunya 

orientasinya sama yakni isi dan kandungan al-Qur‟an mampu menjawab 

berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh seluruh umat manusia 

kapanpun, ditempat manapun (shalih likulli zaman wa al-makan), serta 

sebagai perantara memahami isi dan kandungan serta pesan-pesan al-Qur‟an 

guna menanggapi dari segala perubahan dan perkembangan di setiap 

zaman.
8
  

Perumpamaan al-Qur‟an merupakan sebuah fenomena keindahan gaya 

bahasa  al-Qur‟an, kemukjizatan, dan rahasia gaya bahasanya yang  luar 

biasa. Perumpamaan adalah cahaya yang dapat membedakan antara  yang 

menyimpang dan yang lurus, yang buruk dan yang baik, sehingga manusia 

dapat memahami hakikat pesan yang disampaikan al-Qur‟an. 

Quraish Shihab termasuk tokoh mufasir yang sangat popular 

dikalangan mayarakat Indonesia  yakni Quraish Shihab dengan karyanya 

Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur‟an dilabeli sebagai 

seorang mufasir yang produktif dengan dakwahnya baik itu lisan maupun 

tulisan. Tafsir al-Misbah dengan karakter penyajiannya terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan fenomena sosial (konteks). Hal inilah yang menarik 

bagi penulis untuk dibahas lebih mendalam terhadap isi penafsiran dalam 

Tafsir al-Misbah tentang ams\al  (perumpamaan), khususnya jenis “ams\al  

musarrahah”, karena ams\al  jenis tersebut yang secara jelas dari segi lafad 

perumpamaan (matsal) dan ada juga yang menggunakan dengan huruf 

tasybih.  

Membahas tentang M.quraish  Shihab dan tafsirnya al-misbah, 

hendaknya  tidak luput untuk membahas metode apakah yang digunakan 

dalam menafsirkan  al-Qur‟an. Sebagaimana al-Farmawi memebagi metode 

                                                           
8
 Mahfudz, Masduki, Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab; Kajian Ata Ams\al  al-Qur‟an, 

Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. vi.  
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penafsiran menjadi empat macam, yaitu metode  Tahlili, Ijmali, Muqorin,  

dan  Maudu‟i.
9
 Jika dilihat dari  macamnya  Tafsir al-Misbah  merupakan 

salah satu dari metode diatas yaitu menggunakan metode tahlili, karena 

Quraish Shihab menulisnya seseuai  dengan urutan mushaf. Disisi lain juga 

memberikan perhatian sepenuhnya kepada aspek-aspek yang terkandung 

dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dengan tujuan menghasilkan makna yang 

benar dari setiap bagian ayat.
10

 

Dipilihnya Tafsir al-Misbah dengan pertimbangan bahwa Quraish 

Shihab merupakan tokoh mufasir kontemporer asal Indonesia, yang mana 

terlibat secara langsung dalam berbagai persoalan masyarakat Indonesia. 

Kemudian hal yang yang tak kalah menarik untuk dikaji yakni seberapa jauh 

pesan, kesan dan keserasiannya yang ada dalam tafsir al-Misbah. Maka, atas 

pertimbangan dari uraian latar belakang diatas penulis mengangkat 

penelitian dengan sebuah judul “Ams\al Musarrahah Dalam Surat al-

Baqarah: Kajian Tafsir al-Misbah”. . 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana landasan-lndasan penafsiran Muhammad Qurais Syihab 

terhadap ams\al Musharrahah pada surat al-Baqarah dalam Tafir al-

Misbah? 

2. Bagaimana nilai-nilai ams\al musharrahah yang terkandung pada surat al-

Baqarah dalam Tafsir al-Misbah? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis membagi tujuan penelitian ini pada 

tujuan khusus dan tujuan umum. 

 

 

                                                           
9
 Abd al-Hayy al-Farmawi>, al-Bida>yah fi> Tafsi>r al-Maudu>’i, (al-Qohirah: al-Hadoroh al- 

Arobiyyah, 1977), hlm. 18  
10

 Hafid Nur Muhammad, “Penafsiran Quraish Shihab Terhadat Ayat Infaq dan Sedekah 

Ditinjau dari Uslub Amsal al-Qur‟an”, Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, hlm. 4.  
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a. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara akademik bertujuan untuk memahami 

dan mengetahui tentang pesan-pesan dalam ams\al musharrahah 

pada surat al-Baqarah dalam Tafsir al-Misbah (kajian tafsir al-

Misbah) 

b. Tujuan Umum 

1) Memberikan kontribusi wawasan dan memperkaya khazanah 

intelektual seputar ilmu tafsir kepada civita akademik prodi 

Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

2) Mendorong umat Islam agar dapat memahami ayat-ayat al-

Qur‟an dan makna serta pesan-pesan yang terkandung 

didalamnya 

3) Untuk melengkapi sebagian dari persyaratan guna memperoleh 

gelar akademik Sarjana Strata Satu (S-1) pada jurusan Ilmu al-

Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dan 

pesan-pesan ams\al musharrahah pada surat al-Baqarah dalam Tafsir 

al-Misbah  

b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap studi 

Al-Qur‟an dalam kajian studi tafsir ke-Indonesia-an. 

 

D. Tinjauan Putaka  

Tinjauan putsaka sejatinya berperan penting untuk menentukan posisi 

yang jelas bagi peneliti terhadap penelitian, agar jelas kontribusi yang akan 

dihasilkan dari penelitian yang akan ditelitinya. Penelitian seputar amstal 

Musharahah dalam al-Qur‟an sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan 

oleh para peneliti terdahulu. Disini penuli akan menampilkan beberapa 

karya-karya terebut, menyimpulkan sekilas tentang hasil penelitiannya, 
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kemudian menentukan posisi penulis dan perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Diantara karya-karya terdahulu 

yakni sebagai berikut: 

Pertama, buku karya Al-Hakim At-Tirmidzi yang berjudul “Rahasia 

Perumpamaan dalam al-Qur‟an Hadis. Dalam buku tersebut membahas 

bahwa ams\al  dalam al-Qur‟an dan Hadis, namun objek kajiannya masih 

bersifat umum terhadap rahasia ams\al  dalam al-Qur‟an dan Hadi. 

Misalnya, ams\al  itu merupakan salah satu metode penafiran al-Qur‟an 

dengan menitik beratkan kepada gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan 

dengan tujuan tertentu. Sementara objek kajian dalam ini tidak sama 

penelitian terebut. Karena objek kajian penuli dalam ini akan dikhususkan 

membahas amtal al-Qur‟an pada surat al-Baqarah dalam tafsir al-Misbah.
11

  

Kedua, skripsi yang berjudul “Pesan Moral Ams\al al-Qur‟an Pada 

Hewan”, dihasilkan temuan bahwa ams\al pada hewan dalam al-Qur‟an itu 

ada dua jenis. Pertama ams\al hewan berupa serangga, meliputi; nyamuk, 

lalat, dan laba-laba. Adapun ams\al nyamuk terdapat dalam surat al-Baqarah 

ayat 26. Menurut Quraisy Shihab menafsirkan ayat tersebut ditujukan untuk 

umat Islam mengambil pelajaran agar tidak meremehkan terhadap perkara 

yang kecil seperti nyamuk. Kemudian ams\al lalat terdapat dalam surat al-

Hajj ayat 73. Selanjutnya ams\al  laba-laba terdapat dalam surat al-„Ankabut 

ayat 41. Kedua, ams\al hewan peliharaan meliputi; anjing dan keledai. ams\al 

hewan peliharaan anjing terdapat dalam surat al-A‟raf ayat 176 yang 

ditafsirkan al-Qurtubi dengan kisah Ba‟lam bin Baurah yang dahulunya 

hamba yang taat dan berilmu. Lalu ia menjadi kafir dan sesat meski telah 

diberi peringatan hingga akhir hayatnya. Sedangkan Quraisy Shihab 

menafsirkan ayat tersebut sebagai perumpamaan orang yang serakah dan 

tidak pernah puas bahkan terus menerus mengejar dunia.
12

  

                                                           
11

 Hakim at-Tirmidzi, Rahasia Perumpamaan Dalam al-Qur‟an dan Snunah, Terj. Fauzi 

Faisal Bahreisy; Melihat Makna Ghaib Melalui Fenomena Nyata (Jakarta: PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2006)  
12

 Syahbandar Eka Wijaya, “Pesan Moral Ams\al  Dalam al-Qur‟an Pada Hewan”, Skripsi 

Prodi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir ; UIN Suska Riau. 
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Ketiga, Skripsi Muhammad Rifki yang berjudul “Mas\al Serangga 

Dalam Al-Qur‟an”, dihasilkan temuan bahwa ams\al serangga itu sebuah 

perumpamaan kepada manusia agar berfikir terhadap serangga yang berupa 

lalat itu sebagai mahluk yang menjijikan dan kotor bahkan dikuatkan dengan 

hadis nabi bahwa lalat itu sebagai perumpamaan orang yang kurang beradab. 

Kemudian serangga yang berupa lebah sebagai perumpamaan bahwa hewan 

tersebut mampu menghasilkan madu yang manis dan dapat dijadikan obat 

penyakit dalam tubuh manusia.
13

 

Dari hasil temuan diatas tidak terdapat kesamaan kajian, karena kajian 

dalam penelitian ini fokus pada ams\al muharrahah pada surat al-Baqarah 

dalam tafir al-Misbah. 

Keempat, skripsi Lailatul Maghfiroh yang berjudul “Ams\al Dalam Al-

Qur‟an; Studi Komparatif Antara Al-Qurtubi dan Hamka Terhadap Surat 

Ibrahim ayat 24-27”, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa ams\al  berupa 

kalimat thayyibah yang diumpakan dengan syajarah kh{abi>tsat. menurut Al-

Qurtubi, kalimat thayyibah adalah “La> ila> haillalla>h, beliau menambahkan 

pemaknaan kalimat tersebut adalah keimanan yang merupakan hal yang ada 

dalam hati orang beriman dan bertaqwa. Syajarah thayyibah diibaratkan 

pohon kurma. Sedangkan makna dari syajarah thayyibah adalah orang 

mukmin yang memiliki keteguhan didalam hatinya. Adapun kalimat 

kh{abi>tsat diibaratkan kalimat kemusyrikan yang diumpamakan syajarah 

kh{abi>tsat yang berarti orang musyrik itu sendiri. Sementara menurut 

penafsiran Hamkan bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat “La> ila> 

haillalla>h “, kemudian perumpamaan ams\al ini bagaikan pohon yang baik 

dengan akarnya yang menancap kuat dibumi dan daunnya menjulang tinggi 

ke langit dan berbuah tiap waktu. Beliau tidak menyebutkan jenis pohon 

tersebut. Namun menamakannya sebagai “syajarah hayah”, yang berarti 

pohon kehidupan. Selain itu Hamka menambahkan betapa pentingnya 

pemeliharaan iman yakni dengan taqwa. Sementara ams\al pada kalimat 

                                                           
13

 Muhamad Rifki, “Ams\al  Serangga Dalam al-Qur‟an”, Skripsi Program Studi Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 
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“kh{abi>ts{at” diumpamakan sebagai “syajarah kh{abi>tsat” yang bermakna 

pohon yang memiliki akar yang lemah dan mudah goyah.  

Kelima, dalam jurnal Al-Irfani yang ditulis oleh Nursyamsu dijelaskan 

bahwa amstal pada surat al-Baqarah ayat 261, ayat teresbut berbicara 

tentang ams\al  atau perumpamaan al-Qur‟an dalam menginfakkan sebagian 

hartanya bagi yang membutuhkannya. Kemudian ditambah dengan dari 

mufasir Indonesia, Quraish shihab bahwa ayat tersebut memberi pesan 

kepada yang punya harta agar tidak merasa berat  untuk membantu atau 

mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan. Karena yang diinfakkan akan 

berkembang atau dilipat gandakan oleh Allah Swt.
14

  

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, kiranya dapat dirumuskan 

bahwa belum ada ditemukan penelitian tentang amsal (perumpamaan) 

musarrahah pada surat al-Baqarah dalam tafsir al-Misbah, Karya Quraish 

Shihab. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) 

yaitu penelitian data dan bahan kajian yang digunakan berasal dari 

sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal 

ensiklopedi, makalah dan lainnya. Kajian pustaka berfungsi untuk 

membangun konsep yang menjadi dasar dalam penelitian.
15

  

Adapun sifat penelitian ini adalah dekriptif-analitis yakni suatu 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan informasi melalui data-

data yang diteliti.
16

 Sehingga, penulis dapat menjelaskan secara 

komperehensif metode penafsiran dari Qurais Shihab dalam tafsirnya 

“al-Misbah” dalam menafsirkan tentang ams\al musarrahah dalam surat 

al-Baqarah.  

                                                           
14

 Nursyamsu, “Ams\al  al-Qur‟an dan Faedah-faedahnya; Kajian Q.S al-Baqarah ayat 

261”, Jurnal Irfani, vol. V No. 1 Tahun 2019. 
15

 Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 

hlm. 57.  
16

 Sugiono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 29.  
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Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan linguistik (bahasa). Penafsiran ayat dengan menggunakan 

pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan maksud ayat yang 

terkandung dalam al-Qur‟an karena selain al-Qur‟an sendiri memberi 

kemungkinan-kemungkinan arti yang berbeda. Terlebih menurut Quraish 

Shihab akibat banyak orang non Arab yang memeluk agama Islam, serta 

kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra. Sehingga, 

dibutuhkan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan 

kedalaman kandungan al-Qur‟an dibidang ini.
17

   

2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data-data yang memberikan informasi 

langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.
18

 Dalam 

penelitian ini yaitu buku Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraisy 

Shihab Vol. 1 dan Vol lain yang masih berkaitan dalam pembahasan, 

Kajian Kaidah-kaidah Tafsir karya Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; 

Kajian Ams\al  Dalam al-Qur‟an karya Mahfudz Masduki, 2000 dan 

karya-karya beliau lainnya.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder
19

 adalah data-data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumbernya yakni tafsir al-Misbah, melainkan dari 

buku-buku lain. dari penelitian ini yakni buku-buku, kitab-kitab yang 

membahas tentang metode penafsiran, seperti; kitab Ulum al-Qur‟an 

karya Manna‟ al-Qattan, Dira>sat Fi> Ulu>m al-Qur’an  karya 

Muhammad Bakar Ismail, 1991. Ulumul Qur‟an karya Supiana dan 

Karman, 2002 dan buku-buku lain yang menunjang dan melengkapi 

pembahasan penelitian. Kemudian dilengkapi dengan skripsi-skripsi 

                                                           
17

 M. Qsuraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 72.  
18

 Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), hlm. 

150.  
19

 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45. 
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maupun jurnal-jurnal yang membahas seputar kajian dalam 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 

dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data-data, 

dokumen, dan memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan serta 

keperluan penelitian, menerangkan, menafsirkan. Studi dokumentai juga 

akan dilengkapi dengan stsudi pustaka guna mendapatkan teori-teori, 

konesp-konsep sebagai bahan dalam temuan penelitian untuk ditarik 

kesimpulan.
20

 Adapaun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Pertama, peneliti akan mengumpulkan ayat-ayat surat al-Baqarah 

dalam Tafsir al-Misbah yang termasuk kategori ams\al  baik itu yang 

menggunakan lafadz ams\al  maupun tidak. 

b. Kedua, peneliti akan mengklasifikasikan ayat-ayat ams\al  dalam 

surat al-Baqarah dalam Tafsir al-Misbah. 

c. Ketiga, peneliti akan menguraikan corak penafsiran dari Quraisy 

Shihab dalam karyanya Tafsir al-Misbah dalam menguraikan ayat 

ams\al musarrahah pada surat al-Baqarah. 

d. Keempat, peneliti akan mengurai pesan-pesan dari ayat ams\al  

(perumpamaan) muharrahah yang ada pada surat al-Baqarah dalam 

Tafsir al-Misbah 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data-data yang telah dikumpulkan, memilih data dan membuat 

kesismpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
21

 Dalam proses analisis data yakni; data reduction (reduksi data), 

display data (penyajian data) dan conclusion (kesimpulan).
22

 

 

                                                           
20

 Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 87-88. 
21

 Sugiono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif,… hlm. 246. 
22

 Sugiono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif,… hlm. 247. 
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F. Sistematika pembahasan   

Pada sistematika pembahasan penelitian ini, kami sajikan dalam V 

Bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling 

berkaitan yakni sebagai berikut: 

Bab I, diawali dengan Pendahuluan yang berisi; Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II, menjelaskan kerangka teoritik penelitian yang berupa; 

Definisi Ams\al  (perumpamaan) dari mulai menurut bahasa hingga 

menurut para mufasir, Macam-macam Ams\al, Hikmah dan Tujuan Ams\al 

(perumpamaan) dalam al-Qur‟an. 

Bab III, memberikan informasi tentang; Biografi dan Pemikiran 

Pengarang Tafsir al-Misbah, dimulai dari kelahiran, riwayat pendidikan, 

corak tafsirnya dan metode penafsirannya dalam Tafsir al-Misbah serta 

latar belakang penafsiran. 

Bab IV, akan disajikan dengan menampilkan ayat-ayat ams\al pada 

surat al-Baqarah kemudian diklasifikasikan mana saja ayat yang termasuk 

ayat ams\al makiyah dan madaniyahnya, selanjutnya dikemukakan 

penafsiran dari Quraish Shihab satu persatu ayat yang termasuk amsal 

musarrahah dalam surah al-Baqarah. Kemudian diakhiri dengan relevansi 

penasfiran ayat ams\al  (perumpamaan) dalam konteks ke=Indonesiaan.  

Bab V, merupakan kesimpulan yakni menyimpulkan rumusan 

masalah yang telah rumuskan pada bab awal. Kemudian diakhiri dengan 

saran dan penutup.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dalam skripsi ini, maka dapat kami simpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Landasan-landasan penafsiran Quraish Shihab dalam ams\al musarrahah 

pada surat al-Baqarah yaitu dengan menggunakan metode tafsir bi ar-

Riwayah sampai bi ar-Ra’yi dan pengelompokan ayat-ayat yang setema 

dengan memperhatikan pesan dan kesan serta keserasiannya. 

2. Nilai-nilai penafsiran ams\al musarrahah pada surat al-Baqarah dalam 

Tafsir al-Misbah berupa: 

a. Hablun min Allah, yakni perumpamaan terhadap orang-orang munafik 

dan kafir, yang digambarkan seperti orang yang buta dan tuli dan 

disirami air hujan dari langit kepada hati mereka agar mereka dapat 

sadar dan berubah namun, mereka tetap dengan sifat dan karakternya 

dan menutup hatinya dari seruan Allah. (dalam ayat 17-20) dang 

dengan mengkaitkan ayat lain; surat al-Hasr ayat 16-17.  

b. Hablun min an-Na>s, yakni, ayat 261-265, 

1) Perumpamaan bagi orang membelanjakan (infak), rasa perhatian 

terhadap sesama di jalan Allah kepada orang yang lemah secara 

ekonomi atau membutuhkan, yakni dengan niatan mendapat ridha 

Allah yang diumpamakan dengan pelipatgandaan (keberkahan).  

2) Perumpamaan orang yang berinfak, memberi sebagian harta yang 

dimilikinya dengan kata manna dan adza, artinya memberi 

sebagian harta dengan ucapan yang menyakiti orang yang diberi. 

Seperti contohnnya praktik serangan fajar dalam pemilihan umum 

(pemilu), baik itu pemilihan calon DPRD, DPR RI dan lain 

sebagainya. Praktik bagi-bagi uang tersebut dengan harapan 

kekuasaan.  
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B. Saran 

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu mengkaji penelitian 

terhadap penafsiran Quraish Shihab dari segi fokus kajian yang di 

kontekskan dengan sebuah kasus nyata (real) yang terkini di Indonesia 

2. Diharapkan bagi peneliti berikutnya mampu mengkaji sebuah kajian 

penafsiran Quraish Shihab dengan dihubungkan dengan perkembangan 

sains terkini 

3. Seyogyanya ada penelitian berikutnya yang membahas sebuah penafsiran 

komparasi (perbandingan) denan penafsiran yang sezaman dengan Qurais 

Shihab 

4. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang penelusuran 

“genealogi pemikiran Quraish Shihab dalam penafsirannya”.  
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