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Abstrak 

Pondok pesantren memiliki peranan sangat penting dan sentral dalam penyebaran agama Islam 

yang ada di Indonesia. Maka tidak heran, begitu banyak kitab yang dicetak dan disalin baik oleh 

para pengasuh pondok pesantren maupun santrinya. Penulisan dan pencetakan ini terjadi dalam 

berbagai bidang keilmuan seperti bibliografi, fikih, tafsir, teologi, pedagogis, nahwu, matematika 

dan masih banyak lainnya. Keberadaan manuskrip-manuskrip yang berbicara mengenai keilmuan 

agama Islam masih sangat sedikit ditemukan daripada manuskrip dalam keilmuan yang lainnya. 

Manuskrip tafsir memiliki keistimewaan tersendiri bagi ulama’ Indonesia karena penggalian ilmu 

yang dilakukan dari sumber utama ajaran Islam dan hanya segelintir orang yang bisa 

memahaminya. 

Kata Kunci: Pesantren, Manuskrip, Tafsir 

PENDAHULUAN 

Penafsiran merupakan hasil pemikiran dari mufassir dalam “membaca” teks al-Qur’an 

yang tidak bisa dipisahkan dari lingkup mufassir itu sendiri, baik faktor internal seperti intelektual 

dan spiritual, maupun faktor eksternal seperti kondisi sosial budaya, basis sosial, dan politiknya.2 

Dalam sejarah dunia Islam, tafsir al-Qur’an merupakan salah satu kajian keilmuan yang muncul 

paling awal, sehingga menempati hirarki paling atas dalam ilmu agama Islam. Nabi Muhammad 

SAW sendiri merupakan mufassir pertama dalam dunia Islam, hal tersebut menjadi wajar adanya, 

karena beliau merupakan orang yang menerima wahyu sekaligus wajib menyampaikan kepada 

umat. Dalam proses peyampaian itu, tidak semua sahabat dapat memahami teks al-Qur’an secara 

langsung, maka tidak jarang para sahabat bertanya kepada nabi, hal tersebut kemudian dijadikan 

argumentasi oleh para ulama’ yang menganggap Nabi merupakan mufassir awal. 

Perkembangan tafsir dalam dunia Islam sendiri memiliki karakteristik masing-masing yang 

berhubungan erat dengan faktor-faktor di atas. Seperti contoh muncul tafsir al-Kasysyaf yang 

 
1 Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
2 Husni Fithriyawan, “Tipologi Tafsir Al-Qur’an di Indonesia Pasca Reformasi: Telaah Pribumisasi Al-

Qur’an Karya M. Nur Kholis Setiawan”, (Mutawatir: Vol. 9, No. 2, Desember 2019), hlm. 324. 



ditulis oleh al-Zamakhsari yang sangat kental akan ideologi kelompoknya, tafsir Fi Zilal al-Qur’an 

yang ditulis oleh Sayyid Qutb dan tafsir al-Manar yang ditulis oleh Rasyid Ridha yang mana kedua 

tafsir tersebut merupakan respon terhadap kondisi politik yang terjadi di masing-masing wilayah 

penulis, dan tafsir Ibnu ‘Arabi yang berangkat dari spiritualitasnya. 

Begitu pula halnya dengan perkembangan tafsir yang ada di Indonesia. Sejarah mencatat 

bahwa penafsiran al-Qur’an yang ada di Indonesia sudah dilakukan sejak masa kerajaan yang ada 

di Nusatara, hal itu dibuktikan dengan ditemukannya manuskrip tafsir yang ditulis oleh ulama’ 

Aceh yaitu Syaikh Abdul Rauf Singkel dengan judul Turjuman al-Mustafid yang merupakan tafsir 

al-Qur’an utuh 30 juz. 3  Penulisan kitab tafsir ini diperkirakan pada tahun 1675 M. dengan 

menggunakan bahasa melayu. Tafsir ini merupakan resepsi yang dilakukan oleh Abdul Rauf atas 

kitab tafsir Anwar al-Tanzil atau lebih dikenal dengan Tafsir al-Baidhawi yang ditulis oleh al-

Qadhi al-Baidhawi. Aktivitas penafsiran berlanjut pada era kolonial dengan munculnya tafsir 

Marah Labid Li Kasyfi Ma’na Al-Qur’an al-Majid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi 

dengan menggunakan bahasa Arab. Tafsir ini merupakan karya pertama Ulama’ Nusantara yang 

ditulis dengan menggunakan bahasa arab lengkap 30 juz. Penulisan tafsir ini diperkirakan pada 

tahun 1305 H/1887 M.4 pada tahun 1947 M. muncul kitab tafsir lain yang jarang diketahui oleh 

khalayak umum ditulis oleh ulama’ Indonesia yaitu Syaikh Abdul Hamid Khatib yang merupakan 

putra dari Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Kitab tafsir ini terdiri dari empat juz dan pertama 

kali dicetak di perpustakaan Musthafa al-Babi al-Halabi di Kairo.5 

Pada abad ke-20 kajian tafsir di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Hal tersebut berdasarkan pada banyaknya tafsir yang muncul dengan menggunakan bahasa dan 

aksara lokal seperti Al-Ibriz karya K.H. Bisri Mustafa, Al-Iklil kara K.H. Misbah Zainul Mustafa, 

dan Faid al-Rahman karya K.H. Saleh Darat, ketiga tafsir tersebut ditulis dengan menggunakan 

tulisan Arab pegon,6 yang menjadi ciri khas dari Nusantara. 

 Perkembangan manuskrip tafsir yang ada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 

penyebaran Islam yang dilakukan oleh ulama’-ulama’ terdahulu, salah satunya yaitu organisasi 

 
3 A. Ginanjar Sya’ban, Mahakarya Islam Nusantara: Kitab, Naskah, Manuskrip dan Korespondensi Ulama’ 

Nusantara, (Tangerang: Pustaka Compass, 2017), hlm. 59. 
4 A. Ginanjar Sya’ban, Mahakarya Islam Nusantara…, Hlm. 269. 
5 A. Ginanjar Sya’ban, Mahakarya Islam Nusantara…, hlm. 465. 
6 Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika”, (Jurnal Nun, Vol. 1, No. 1, 2015), 

hlm. 3 



wali songo yang ada di Indonesia. Para walisongo dalam menyebarkan Islam menggunakan 

penafsiran-penafsiran yang telah ada di dunia Islam waktu itu, akan tetapi kemudian yang 

membedakan antara penyebaran yang ada di Indonesia dengan yang ada di Arab yaitu cara 

penyampaian isi kandungannya. Ulama’ yang ada di dunia Arab pada waktu itu melakukan 

dakwah penyebaran Islam, terutama dalam kajian tafsir melalui karya tulis yang kemudian 

diajarkan kepada murid-muridnya. Penyebaran agama dengan menggunakan sistem tersebut 

dinilai efektif karena Al-Qur’an yang merupakan bahasa Arab kemudian mereka tafsirkan dengan 

menggunakan bahasa Arab juga yang telah menjadi bahasa ibu (dalam istilah ilmu bahasa dikenal 

sebagai ‘Mother Tounge’) sekaligus menjadi bahasa keseharian mereka, maka tidak ada kesulitan 

dalam memahami tulisan dengan menggunakan bahasa Arab, jikalau pun ada hanya beberapa kata 

saja yang telah mengalami perkembangan makna. 

 Namun tantangan berbeda di hadapi oleh ulama’ Indonesia waktu itu. Penyebaran agama 

Islam tidak dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan berbahasa Arab belaka, tetapi harus bisa 

masuk ke dalam ranah praksis masyarakatnya. Agama Islam masuk ke Indonesia terbilang akhiran 

setelah agama-agama lain dan juga kepercayaan-kepercayaan lokal. Maka da’wah ulama’ 

Indonesia waktu itu mayoritas lebih ke ranah praksis daripada teoritis. meskipun pada awal 

perkembangan Islam di Indonesia menggunakan cara da’wah sosial yang lebih mengedepankan 

pemahaman agama secara lisan ke lisan daripada tulisan, beberapa ulama’ Indonesia tetap ada 

yang berdakwah dengan menggunakan tulisan. Metode dakwah dengan tulisan menjadi sangat 

berkembang dibuktikan dengan banyaknya manuskrip yang ditulis oleh ulama’ Indonesia dalam 

berbagai kajian keilmuan.7 

 Pada tulisan ini, penulis akan membahas mengenai manuskrip tafsir yang lahir dari ranah 

pesantren dilihat dari segi perkembangan tafsirnya, corak penafsirannya, bahasa dan aksara yang 

digunakan serta mazhab yang diusung oleh beberapa manuskrip tafsir tesebut. 

PERKEMBANGAN TAFSIR PESANTREN YANG ADA DI INDONESIA 

Howard M. Federspiel menulis buku yang berisi tentang pembagian kemunculan dan 

perkembangan tafsir al-Qur’an yang ada di Indonesia menjadi tiga generasi. Generasi pertama 

 
7  Mubin, F. (2020). Pesantren Studies Dinamika dan Perkembangan Pesantren, (makalah tidak 

dipublikasikan) 



dimulai pada awal abad XX sampai dengan tahun 1960-an. Era ini ditandai dengan penerjemahan 

dan penafsiran yang didominasi oleh model tafsir terpisah-pisah dan cenderung pada surat-surat 

tertentu sebagai objek tafsir. Generasi kedua, muncul pada pertengahan 1960-an, yang mana 

kemunculan tafsir pada era ini dianggap sebagai penyempurna dari generasi pertama dengan 

penambahan catatan kaki, terjemah kata per kata dan ada tambahan indeks sederhana. Kemudian, 

generasi ketiga dimulai pada tahun 1970-an. Pada tahun ini Howard menganggap bahwa 

penafsiran yang ada di Indonesia telah sempurna ditandai dengan komentar-komentar yang luas 

terhadap teks disertai dengan terjemahnya.8 

Buku yang ditulis Howard tersebut kemudian mendapat beberapa kritikan dari para filolog 

Indonesia dan tidak sesuai fakta di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebelum awal 

abad XX atau generasi pertama dalam bukunya Howard ditemukan kitab tafsir yang ditulis secara 

utuh dan lengkap seperti kitab Tarjuman al-Mustafid karya Abdur Ra’uf al-Sinkili dan kitab Tafsir 

Marah Labid atau tafsir al-Munir yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani. Berdasarkan 

penemuan manuskrip kitab tafsir yang ditulis oleh ulama’ Indonesia, sejarah perkembangan tafsir 

di Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam empat periode, pertama yaitu periode klasik, kedua 

periode pertengahan, ketiga periode pra modern dan keempat periode modern hingga saat ini. 

1. Periode klasik 

Periode klasik dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke 15 M. Patokan tahun ini 

dinamakan sebagai klasik karena akan menjadi cikal bakal perkembangan tafsir pada era 

setelahnya. Pada era ini ulama’ Indonesia menekankan pengajaran tafsir secara praksis yang 

tidak menggunakan kitab maupun buku. Era ini disebut pula sebagai periode Islamisasi bangsa 

Indonesia. Seperti contohnya penafsiran yang dilakukan oleh Sunan Ampel tentang Molimo 

(dari kata emoh dan limo). Jika diartikan secara terminologi emoh berasal dari bahasa jawa 

yang artinya tidak mau, sedangkan limo berasal dari bahasa jawa yang merupakan bilangan 

lima. Adapun ajaran molimo sendiri yaitu, pertama emoh main (tidak mau main judi), kedua 

emoh ngombe (tidak mau minum-minuman yang memabukkan), ketiga emoh madat (tidak 

mau menghisap candu/ganja), keempat emoh maling (tidak mau mencuri atau korupsi), kelima 

emoh madon (tidak mau berzina). Ajaran tersebut merupakan intisari dari tafsir al-Qur’an, 

akan tetapi Sunan Ampel dalam pengajarannya hanya menyampaikan barangsiapa yang 

 
8 Howard M. Federspiel, Kajian Tafsir Indonesia, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), h. 129. 



menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat hendaknya menjauhi lima perkara tadi tanpa 

menyebutkan secara gamblang bahwa itu merupakan tafsir al-Qur’an.9 

Tafsir pada era klasik tampak dengan sangat jelas diajarkan menyatu bersamaan 

dengan pembinaan kepribadian umat, baik yang menyangkut akidah, akhlak maupun hal-hal 

yang berkaitan dengan hukum fikih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penafsian 

tersebut diterapkan secara integral sehingga tidak ada perbedaan mana yang menjadi bahasan 

tafsir dan mana yang bukan. Penyampaian dengan model seperti ini nampaknya jika ditelusuri 

lebih jauh sama dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah pada 

awal-awal Islam muncul. 

Metode yang digunakan dalam periode klasik yaitu model tafsir ijmali, meskipun 

dilakukan dengan sangat sederhana dan kebanyakan disampaikan secara lisan dan belum 

ditemukan satu karya khusus yang ditulis pada periode ini. Maka dengan hal itu, dapat kita 

tarik kesimpulan bahwa pada periode ini tafsir al-Qur’an yang ditulis oleh ulama’ Indonesia 

bersifat sporadik, praktis dan kondisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat waktu itu. 

Adapun tafsir yang berkembang pada periode ini diperkirakan oleh Nashruddin Baidan telah 

ada sejak masa Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M) dengan menggunakan media lisan atau 

tafsir lisan. 

2. Periode pertengahan (abad ke 16-18 M) 

Perkembangan manuskrip tafsir Al-Qur’an di Indonesia pada periode ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah daripada 

periode sebelumnya. Pada periode ini penulisan manuskrip sudah menggunakan kitab-kitab 

rujukan yang representatif. Manuskrip tafsir al-Qur’an di Indonesia secara faktual bisa 

dikatakan dimulai pada periode ini dengan ditemukannya beberapa manuskrip tafsir yang 

ditulis oleh ulama’ Nusantara pada waktu itu. Selain itu, penyalinan dan penerjemahan kitab 

tafsir yang ditulis oleh ulama’ Arab ke dalam bahasa lokal ditemukan sangat banyak, 

penulisan ini mayoritas merupakan kitab yang menjadi bahan ajar selama di Pondok 

Pesantren. Seperti penerjemahan kitab tafsir jalalain ke dalam bahasa melayu, jawa, sunda dan 

sebagainya.10 

 
9  Mahrus, M. (2015). “Studi Pesantren Dan Filologi: Kontribusi Untuk Studi Islam Indonesia 

Kontemporer”. Refleksi, 14(1), 121-140. 
10 Ahyad, A. (2009). Lektur Keagamaan Dalam Pengajaran Teologi Islam Di Pondok Pesantren Abad 18-20 

Di Indonesia. 



Pola penafsiran ini berlangsung lebih kurang selama tiga abad (XVI-XVIII M) di 

Indonesia. Tafsir tersebut berproses sesuai dengan corak tafsir yang ada di dalam kitab yang 

dibacakan (diterjemahkan). Artinya para ulama’ atau guru tafsir yang mengajarkan tidak 

melakukan inisiatif dalam upaya pengembangan pemahaman suatu ayat, kecuali sebatas yang 

mereka pahami dari penafsiran yang sudah diberikan di dalam kitab-kitab tafsir yang 

dibacakan. Hal tersebut membuktikan bahwa yang berkembang pada periode ini ialah tafsir 

dalam bentuk pemikiran, sementara yang berbentuk riwayat tidak dijumpai datanya, hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 

a. Kondisi mufasir, yang mana latar belakang keahlian yang dimiliki oleh para ulama’ yang 

mengajarkan Islam kepada bangsa Indonesia, baik yang datang dari luar Indonesia, seperti 

Arab maupun yang berasal dari pribumi sendiri. Berdasarkan fakta yang ada, tidak 

dijumpai di antara mereka yang mempunyai spesialisasi bidang hadits atau riwayat, tetapi 

mereka lebih cenderung kepada ajaran-ajaran tarekat atau tasawuf.  

b.  Kondisi umat, dimana pada saat itu bangsa Indonesia belum mengenal bahasa Arab 

secara baik sehingga tidak memungkinkan untuk mengenalkan penafsiran Nabi SAW dan 

Sahabat yang berbahasa Arab kepada mereka. Karena kondisi demikianlah semua 

penafsiran yang diberikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa-

bahasa daerah yang dipahami oleh mereka. Sehingga tafsiran tersebut tidak lagi dapat 

dikategorikan al-ma’tsur, tetapi mau tidak mau ia adalah tafsir bi al-ra’y karena tidak lagi 

murni dari Nabi SAW atau Sahabat, atau bahkan mungkin telah bercampur dengan 

pemikiran penerjemah. 

c.  Letak geografis, letak Indonesia yang teramat jauh dari tempat kelahiran Islam menjadi 

kendala yang membuat ajaran Islam terlambat sampai ke negeri ini. Sehingga 

menyebabkan Indonesia tidak pernah mendapatkan misi dakwah Nabi SAW dan para 

Khalifah. Berdasarkan kondisi yang demikian, wajar jika tafsir bi Al-ma’tsur tidak 

berkembang di Indonesia karena memang dari semula tidak pernah diperkenalkan.11 

Pada periode ini metode yang digunakan tidak berbeda dari periode sebelumnya yaitu 

metode ijmali, tetapi teknik penyampaiannya telah meningkat. Kalau pada periode klasik 

sepenuhnya disampaikan secara lisan, namun pada periode ini teknik penyampaiannya 

 
11 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 

21-23. 



dilengkapi dengan kitab. Adapun corak atau dominasi tafsir pada periode ini masih seperti 

pada periode klasik, yaitu bersifat umum tidak mengacu pada pemikiran tertentu sebagaimana 

diwakili oleh kitab tafsir al-Jalalain, yang dijadikan pegangan pada saat itu.  

Sepintas penilaian itu mungkin terkesan sedikit subyektif karena tergambar seolah-

olah tafsir al-Jalalain tersebut paling top, tidak ada duanya. Namun jika ditelusuri kondisi 

umat pada waktu itu, yaitu di zaman Walisongo dulu, kesan subyektif itu tidak perlu muncul 

karena pada masa itu pola pikir umat masih sangat sederhana, jangkauan nalar mereka belum 

begitu luas, pengetahuan mereka terbatas sekali, dan buta huruf merupakan pemandangan 

umum di tengah masyarakat Indonesia pada saat itu.12 

Adapun manuskrip tafsir yang ditulis pada tahun ini yaitu tafsir Tarjuman al-Mustafid 

fi Tafsir al-Qur’an al-Majid karangan Abdur Ra’uf as-Sinkili (1615-1693) yang terkenal 

sebagai ulama’ Nusantara yang berhasil menyelesaikan tafsir al-Qur’an lengkap 30 juz. 

Penyebaran tafsir ini sangat massif di wilayah Melayu-Indonesia dan cetakannya pun tersebar 

mulai dari komunitas Melayu sampai ke Afrika Selatan dan Timur Tengah. 

Kitab tafsir Tarjuman memiliki karakteristik yang unik yaitu ditulis dengan 

menggunakan bahasa melayu dengan menggunakan aksara Arab (Melayu-Arab). Tafsir ini 

sendiri mulai dicetak pada tahun 1884 M di Istanbul, Turki. Kitab ini menjadi pegangan dan 

acuan masyarakat Indonesia selama berabad-abad dari medio 17-19 M. Tafsir ini secara tidak 

langsung juga memberikan petunjuk masih kuatnya jaringan intelektual Islam antara 

Nusantara, Haramain, Kairo dan Istanbul pada masa itu. 

3. Periode pra modern (abad ke-19 M) 

Pada abad ke-18 muncul beberapa ulama’-ulama’ yang menulis dalam berbagai 

disiplin ilmu, termasuk tafsir, meskipun yang paling menonjol adalah karya yang terkait 

mistik ilmu atau ilmu tasawuf. Di antara ulama’ tersebut adalah Abd al-Shamad al-Palimbani, 

Muhammad Arsyad al-Banjari, Abd al-Wahhab Bugis, Abd al-Rahman al-Batawi dan Daud 

al-Fatani yang bergabung dalam komunitas Jawa. Karya-karya mereka tidak berkontribusi 

langsung kepada bidang tafsir, akan tetapi banyak kutipan ayat al-Qur`an yang dijadikan dalil 

untuk mendukung argumentasi atau aliran yang mereka ajarkan seperti dalam kitab Siyar al-

Salikin, yang ditulis oleh al-Palimbani dari ringkasan kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din karya al-

Ghazali. 

 
12 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia…, h. 30 



Namun memasuki abad ke-19, perkembangan tafsir di Indonesia tidak lagi ditemukan 

seperti pada masa-masa sebelumnya. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, di antara 

pengkajian tafsir al-Qur’an selama berabad-abad lamanya hanya sebatas membaca dan 

memahami kitab yang ada, sehingga merasa cukup dengan kitab-kitab Arab atau Melayu yang 

sudah ada. Di samping itu, adanya tekanan dan penjajahan Belanda yang mencapai puncaknya 

pada abad tersebut, sehingga mayoritas ulama’ mengungsi ke pelosok dan mendirikan 

pesantren-pesantren sebagai tempat pembinaaan generasi sekaligus tempat konsentrasi 

perjuangan. Ulama’ tidak lagi fokus untuk menulis karya, akan tetapi lebih cenderung 

mengajarkan karya-karya yang telah ditulis sebelumnya.  

Pada abad ke-19, muncul sebuah karya tafsir yang menggunakan bahasa Melayu-Jawi 

yaitu kitab Fară’idh al-Qur’an. Namun tidak diketahui siapa menulisnya (anonim). Naskah 

tafsir ini masuk dalam bentuk sederhana, nampak lebih sebagai artikel tafsir, karena terdiri 

dari dua halaman dengan huruf kecil, dan spasi rangkap. Naskah tafsir ini masuk dalam sebuah 

koleksi beberapa tulisan ulama’ Aceh yang disunting oleh Ismail bin Abd al-Muthallib al-

Asyi. Sekarang naskah ini tersimpan di Perpustakaan Universitas Amseterdam, dan 

diterbitkan di Bulaq.  

Pada abad yang sama dijumpai literatur tafsir utuh yang ditulis oleh ulama’ asal 

Indonesia, Syekh Nawawi al-Bantani yang bernama lengkap Muhammad Nawawi ibn Umar 

ibn Arabi al-Tanara al-Jawi al-Bantani (1813-1897 M). Tafsir ini ditulis dalam bahasa Arab 

dan dicetak di Timur Tengah. Ada juga beberapa tulisan surah-surah dalam bahasa Arab yang 

dimuat di jurnal al-Manar pada edisi-edisi tahun pertama (1898) dari pulau Jawa, Sumatera 

dan Kalimantan.  

Tafsir al-Qur’an pada periode pra-modern tidak jauh berbeda dari apa yag dilakukan 

pada periode tengah. Jadi, secara substansial tafsir mereka sama, karena sama-sama memakai 

kitab tafsir al-Jalalain dalam pengajaran tafsir kepada murid-murid. Dengan demikian, 

wawasan tafsir al-Qur’an di seluruh Indonesia berada pada level yang sama. Meskipun kitab 

yang dipelajarinya sama, namun teknik cara penyampaian dan sarananya tampak lebih maju. 

Kalau pada periode sebelumnya penerjemahan yang dilakukan belum tertulis, maka periode 

ini telah ditulis, demikian pula dengan tempat dan sistem pengajian dibuat semacam halaqah. 

Selain itu perkembangan pemikiran juga telah meningkat kepada syarh terhadap tafsir al-



Jalalain tersebut sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Syarh tersebut ada yang berbahasa 

lokal dan ada pula yang berbahasa Arab. 

Jika diperhatikan dari sudut bentuk, metode dan corak penafsiran tampak bahwa ketiga 

komponen itu juga tidak banyak berubah. Bentuk tafsir tetap berupa ar-ra’y, metode dan 

coraknya pun sama. Pada periode ini masih belum bisa diandalkan untuk membimbing umat 

ke arah suatu penafsiran ayat-ayat al-Qur’an secara menyeluruh dan tuntas. Beberapa 

kemungkinan adalah: 

a. Tafsir secara langsung dari al-Qur’an dianggap tidak diperlukan, karena kebutuhan 

terhadap hal itu dapat dipenuhi oleh kitab-kitab lain, seperti fiqh, tasawuf, dan tauhid.   

b. Mempelajari Al-Qur’an secara langsung membutuhkan bahasa Arab yang kuat. Tanpa itu 

mustahil mereka dapat mempelajarinya. 

c. Adanya anggapan untuk mendapatkan ilmu melalui tafsir al-Qur’an jalurnya terasa agak 

panjang dan berliku sehingga terlalu lama sampai ke tujuan, yaitu amaliah sehari-hari. 

4. Periode modern sampai dengan saat ini (abad 20 M sampai dengan sekarang)  

Pada tahapan periode ini tafsir di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dengan ditemukan banyaknya kitab tafsir yang dituliss oleh ulama’ Indonesia dengan 

berbagai bahasa dan aksara yang digunakannya. Selain itu, organisasi masyarakat (ormas) 

yang ada di Indonesia juga mengambil andil dalam penyebaran tafsir ini, seperti ormas NU, 

Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kemunculan ormas ini memberikan warna tersendiri 

bagi perkembangan tafsir di Indonesia dengan segala karakteristiknya, mulai dari aliran 

madzhabnya, bahasa yang digunakan serta tema pembahasannya. 

Nahdatul Ulama’ dalam catatan sejarah tidak pernah tampil menulis tafsir al-Qur’an 

secara kolektif dalam bentuk buku pada organisasi tersebut. Hanya saja ditemukan keterangan 

bahwa NU pernah menerbitkan sebuah kitab tafsir karya salah seorang ulama’ NU yang 

kemudian tidak populer karena ditengarai bertentangan dengan tradisi NU yang tradisionalis. 

Adapun karya tafsir perorangan dari NU justru lahir dari tangan-tangan ulama’ pesantren, di 

antaranya Al-Ibriz li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al- ‘Aziz karya KH. Bisri Musthafa, Al-Iklil fi 

Ma’ani at-Tanzil dan Taj al-Muslimin karya KH. Misbah Musthafa, Tafsir Mahalli fi Ma’rifah 

Ayat al-Qur’an wa Nuzuliha karya Mudjab Mahalli, dan Al-Furqon li Ma’rifah Ayat al-

Qur’an karya KH. Aba al-Firdaus al-Halwani (Faizah 2021). Perkembangan Tafsir di Ormas 

NU dilakukan secara orang ke orang dan penyebarannya melalui mulut ke mulut atau 



santrinya. Mayoritas tafsir yang ditulis oleh ulama’ NU digunakan dan diajarkan untuk 

kalangan sendiri dan jarang yang dipatenkan untuk dijadikan sebagai tafsir kelembagaan, hal 

tersebut berbeda dengan ormas-ormas lain yang penafsirannya dilakukan atas kolektif dan 

menjadi pegangan ormasnya. 

Pada periode ini ormas Muhammadiyah banyak sekali memunculkan kitab tafsir di 

antaranya yaitu, pertama pada tahun 1923 sebuah rapat di Yogyakarta mengusulkan 

penyusunan tafsir berjudul Tafsir Al-Qur’an Djoez ke Satoe yang disusun secara kolektif oleh 

lajnah lembaga Muhammadiyah yang terdiri dari KH R. Hadjid, KH M. Mansoer, KH A. 

Badawi dan lain sebagainya. Kedua, pada tahun 1927 Muhammadiyah bidang Taman Pustaka 

di Surakarta menerbitkan Kur’an Jawen, yang berupa terjemah Al-Qur’an dengan memakai 

cacarakan dan bahasa Jawa. Ketiga pada era 90-an, Majlis Tarjih dan Pemikiran Islam 

Muhammadiyah mengeluarkan tafsir tematik yang berjudul Tafsir Tematik Hubungan Sosial 

Antar Umat Beragama. 

Sejak akhir tahun 1920an dan seterusnya, sejumlah terjemahan al-Qur’an dalam 

bentuk per juz, bahkan seluruh isi al-Qur’an mulai bermunculan. Kondisi penerjemahan al-

Qur’an semakin kondusif setelah terjadinya sumpah pemuda pada tahun 1928 yang 

menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tafsir al-Furqon misalnya 

adalah tafsir pertama yang diterbitkan pada tahun 1928. Selanjutnya atas bantuan pengusaha 

yaitu Saad Nabhan, pada tahun 1953 barulah proses penulisannya dilanjutkan kembali hingga 

akhirnya tulisan tafsir al-Furqon secara keseluruhan 30 juz dapat diterbitkan pada tahun 1956. 

Pada tahun 1932 Syarikat Kweek School Muhammadiyah bagian karang mengarang dengan 

judul “Al-Qur’an Indonesia”, Tafsir Hibarna oleh Iskandar Idris pada tahun 1934, dan Tafsir 

Asy-Syamsiya oleh KH. Sanusi.  

Pada tahun 1938 Mahmud Yunus menerbitkan Tarjamah al-Qur’anul Karim. 

Kemudian pada tahun 1942, Mahmud Aziz menyusun sebuah tafsir dengan judul Tafsir 

Qur’an Bahasa Indonesia. Proses terjemahan semakin maju pasca kemerdekan RI pada tahun 

1945 yaitu munculnya beberapa terjemahan seperti al-Qur’an dan terjemahannya yang 

didukung oleh Menteri Agama saat itu. Pada tahun 1955 di Medan dan dicetak ulang di Kuala 

Lumpur pada tahun 1969, diterbitkan sebuah tafsir dengan judul Tafsir al-Qur’an Al-Karim 

yang disusun oleh tiga orang yaitu A. Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahim 

Haitami. 



Pada tahun 1963 perkembangan terjemahan mulai tampak dengan munculnya Tafsir 

al-Qur’an karya Zainuddin Hamidi dan Fakhrudin HS. Tafsir al-Azhar yang ditulis oleh 

Hamka pada saat dalam tahanan di era pemerintahaan Soekarno dan diterbitkan untuk pertama 

kalinya 1966. Kemudian pada tahun 1971, Tafsir Al-Bayan dan pada tahun 1973 Tafsir al-

Qur’an al-Madjied an-Nur, di cetak juz pe rjuz yang keduanya disusun oleh Hasbi as-Shiddiqy 

di samping menerjemahkan secara harfiah dengan mengelompokkan ayat-ayatnya juga 

menjelaskan fungsi surat atau ayat tersebut, menulis munasabah dan diakhiri dengan 

kesimpulan. Bentuk karya Hamka lebih ensklopedis karena dia seorang novelis dan orator 

sedangkan as-Shiddiqi menggunakan bahasa prosa.13 

Di samping tafsir-tafsir sudah mulai marak dilakukan oleh para ulama’, terjemahan al-

Qur`an masih sangat dibutuhkan pada masa itu. Terbukti dengan masih terbitnya terjemahan-

terjemahan al-Qur’an seperti al-Qur’an dan terjemahnya yang ditulis oleh Yayasan 

Penterjemah/tafsir al-Qur’an pada tahun 1967 dan 1971 dan pada tahun 1975, yayasan tersebut 

menerbitkan tafsir dengan judul Al-Qur’an dan Tafsirnya.  

Muncul juga berbagai ilmu yang terkait dengan al-Qur’an, baik itu sejarah al-

Qur’an/tafsir, ulum al-Qur’an maupun ilmu yang secara tidak langsung terkait dengan al-

Qur’an dan tafsirnya. Pada awal abad ke-20 muncullah berbagai karya, seperti karya Munawar 

Khalil dengan judul al-Qur’an Dari Masa ke Masa yang ditulis pada tahun 1952, dan Hasbi 

ash-Shiddiqy dengan bukunya Sejarah dan Pengantar al-Qur’an pada tahun 1954. Masjfuk 

Zuhdi ikut juga menulis ilmu tafsir dengan judul Pengantar Ulumul Qur’an pada tahun 1979. 

Begitu juga mulai muncul terjemahan ilmu tafsir seperti terjemah karya Manna’ al-Qattan 

pada tahun 1941.  

Tidak kalah pentingnya adalah tafsir yang menggunakan bahasa daerah. Di antara 

tafsir dalam bahasa daerah adalah seperti upaya yang dilakukan KH. Muhammad Ramli 

dengan al-Kitab al-Mubin, yang diterbitkan pada tahun 1974 dalam bahasa Sunda. Sedangkan 

dalam bahasa Jawa antara lain Kemajuan Islam Yogyakarta dengan tafsirnya Qur’an Kejawen 

dan Qur’an Sandawiyah, KH. Bisyri Mustofa Rembang dengan tafsir al-Ibriz pada tahun 

1950. 

Penulisan tafsir di Indonesia bila ditinjau dari segi sistematika penulisan dapat dibagi 

dalam dua bagian yaitu tahlili dan maudhu’i. 

 
13  Ismail Lubis, Falsifikasi Terjemahan Al-Qur’an Depag, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), h. 34-36.  



a. Metode tahlili atau runtut adalah penulisan tafsir yang mengacu pada urutan surat yang 

ada dalam mushaf atau mengacu pada turunnya wahyu. Kebanyakan tafsir Indonesia 

menggunakan metode ini, di antaranya Tarjuman al-Mustafid karya Abd Rauf As-Sinkili, 

Tarjamah Al-Qur’an al-Karim karya Mahmud Yunus, Al-Qur’an al-Karim Bacaan 

Mulya karya H.B Jassin, Quraish Syihab dengan tafsir al-Misbah. Disamping itu, banyak 

juga tafsir-tafsir dalam bahasa daerah, baik menggunakan bahasa Jawa, Sumatera maupun 

bahasa yang ada di Sulawesi menggunakan metode tahlili. 

b. Metode Maudhu’i (Tematik), penulisan dalam tafsir yang menggunakan metode tematik 

itu baru muncul pada abad ke-20, yaitu pada saat dibukanya pasca sarjana pada perguruan 

tinggi oleh Harun Nasution pada tahun 1982. Diantara tematik klasik adalah Ayat-Ayat 

Tahlil karya Muhammad Quraish Shihab, Edham Syafi’i dengan karya Tafsir dan Juz 

‘Amma. 

KESIMPULAN 

Manuskrip pesantren yang ada di Indonesia begitu banyak jumlahnya, bahkan diperkirakan ada 

sekitar puluhan ribu manuskrip. Sayangnya hampir setengahnya lebih manuskrip yang berasal dari 

Indonesia keberadaannya berada di luar negeri. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari masa 

kolonialisasi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Keberadaan manuskrip tersebut kemudian di 

angkut dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. 

Manuskrip pesantren yang ditulis oleh ulama’ Indonesia memiliki beragam tema kajian mulai dari 

matematika, falak, fikih, bibliografi, ilmu pedagogik nahwu sampai pada phonologi Arab (tajwid). 

Manuskrip tersebut memiliki beberapa karakteristik masing-masing seperti pada penggunaan 

bahasanya, metode dan corak serta afiliasinya terhadap lembaga/ormas tertentu dan lain 

sebagainya. Hal yang sama juga berlaku pada manuskrip tafsir. Beberapa manuskrip tafsir 

menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan seperti tafsir Marah Labid yang ditulis oleh Syaikh 

Nawawi al-Bantani dan tafsir yang menggunakan bahasa Jawa aksara arab (arab pegon) seperti 

tafsir al-Ibriz yang ditulis oleh K.H. Bisri Mustofa dan lain sebagainya.  

Selain itu keunikan lain yang dapat kita temui dalam manuskrip tafsir pesantren Indonesia yaitu 

penggunaan metode dan corak tafsir yang bermacam-macam. Seperti tafsir yang ditulis dengan 

menggunakan metode tahlili sesuai urutan mushaf, ada kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid karya 

Abdur Rauf al-Sinkili, Tarjamah Al-Qur’an al-Karim karya Mahmud Yunus dan lain sebagainya. 



Adapula yang menggunakan metode maudhu’i (tematik) seperti Ayat-Ayat Tahlil karya 

Muhammad Quraish Shihab, Edham Syafi‟i dengan karya Tafsir dan Juz ‘Amma. 
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