


ABSTRAK 

 

 Kajian skrispi ini mengangkat tentang salah satu karya tafsir yang bernuansa lokal 
yang tentunya mempunyai karakter atau cirri khas tersendiri dari karya tafsir yang sudah ada 
yaitu membahas karakteristik kedaerahan tafsir al Munir bahasa Aksara Lontarak Bugis karya 
Ag. H. Daud Islamail al Suffiny. Kajian utamanya adalah mencari karakteristik 
kedaerahannya dan bagaimana mufassir mengakomodir budaya setempat dalam karya 
tafsirnya, juga sekilas tentang riwayat hidup sang mufassir, sumbangan pemikirannta 
terhadap masyarakat setempat, sistematika, metode, corak dan bentuk penafsirannya. 

 Kajian ini menggunakan literature kepustakaan sebagai prospektif keilmuan dasar 
terhadap tafsir dengan cara studi kepustakaan dan mengadakan wawancara langsung dengan 
mufassir dan para pihak yang terkait guna mendukung dan memperkuat data yang ada.Dalam 
pengolahan data menggunakan metode Deskriptif Analitik yakni pencarian fakta dengan 
interpretasi yang tepat lalu dianalisis dengan menguraikan data dan sumber yang ada. Kajian 
ini menggunakan pendekatan antropologis yalni pengolahan data yang di dalamnya 
mengandung pelukisan mengenai kejadian dan gejala juga kebudayaan masyarakat Sulawesi 
Selatan. 

 Kajian ini menyimpulkan bahwa karakteristik kedaerahan tafsir al Munir bahasa 
Bugis yang paling menonjol dapat langsiung terlihat dari oenggunaan aksara Lontarak Bugis 
dalam tafsirnya. Unsur kedaerahan ini sengaja ditampilkan untuk memperkaya khasanah 
pemahaman al Qur’an melalui bahasa setempat sehingga akrab dengan para pembacanya. 
Dalam bidang Aqidah berusaha menafsirkan ayat-ayat tentang tauhid dan syirik dengan 
upaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar seperti system 
religi dan kepercayaan animism dan dinamisme yang masih dianut sebagian masyarakat 
Bugis. Dalam bidang hokum berusaha mengangkat persoalan-persoalan yang marak terjadi di 
kalangan masyarakat Bugis khususnya masalah kewarisan dan khamar. 
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