


ABSTRAK 

  

 Sedikitnya informasi tenttang kajian tafsir yang bernuansa Indonesia yang memiliki 
ragam ragam suku dan bahas daerahnya sehingga banyak dari intelektual tafsir maupun 
masyarakat luas tidak menyadari bahwa sangat  banyak karya penafsiran local selama ini ada 
tapi tak terdengar. Kajian utama dalam skripsi ini adalah tentang metodologi penafsiran yang 
digunakan Tgk. H. Mahjiddin Jusuf pada karyanya yang berjudul al Qur’an al Karim dan 
terjemahan bebas bersajak dalam bahasa Aceh. 

 Penelitian ini menggunakan literarur kepustakaan sebagai prospektif keilmuan dasar 
terhadap keilmuan tafsir dengan cara studi kepustakaan (Library Research), dan mewancarai 
dari pihak yang terkait dalam penelitian guna mendukung dan memperkuat data yang ada. 
Dalam pengolahan data menggunakan metode deskriptif Analisis, sedangkan dalam 
mengumpulkan data menggunakan sumber data primer yaitu al Qur’an dan terjemahan bebas 
bersajak dalam bahasa Aceh karya Tgk.H. Mahjiddin Yusuf, dan  data sekunder adalah 
literature-literatur yang relevan dalam mendukung kajian penelitian agar terlahir pemahaman-
pemahaman yang obyektif dan dipercaya. 

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karya Tgk. Mahjiddin Yusuf dilator belakangi 
oleh ketidakpuasan beliau terhadap karya tafsir yang telah ada belum bisa menjangkau secara 
keseluruhan lapisan masyarakat Aceh. Di dalam penafsirannya beliau menggunakan metode 
Tafsir Ijmali yang menjelaskan makna al Qur’an secara global. Selanjutnya sistematika 
penulisan tafsirnya menggunakan tartib mushafi sebagaimana tertib susunan ayat dan surah 
dalam mushaf al Qur’an. Kemudian karya tafsir al Qur’an al Karim dan terjemahan bebas 
bersajak dalam bahasa Aceh ini bercorak ‘Am (umum) yang menafsirkan makna dengan 
mengungkapkan kata-kata yang indah secara puitis. Selain itu karya tafsir ini memiliki 
karakteristik kedaerahan karena penyampaian makna al Qur’an berbentuk sajak sempurna 
berbahasa Aceh dan menggunakan pendekatan kultur masyarakat Aceh. 
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