


ABSTRAK 
 
 
 Dalam jajaran tafsir abad keenam, tafsir Mafatih al Gaib senantiasa 
memperoleh peringkat utama, karena pengarangnya adalah mutakallim, rasionalis dan 
isinya mencakup banyak uraian ilmiah. Dalam menafsirkan al Qur’an untuk 
memahami maknanya secara utuh serta menempatkan bagian-bagian teologis dan 
etika legal dalam suatu keseluruhan yang padu, ar-Razy menggunakan suatu metode, 
karena dengan metode ini suatu pandangan dunia al Qur’an dapat dirumuskan dan 
dipahami. 
 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber penafsiran ar-Razy dalam 
tafsir Mafatih al Gaib. Mengetahui metodologi penafsiran ar-Razy dalam penulisan 
Mafatih al Gaib. Mengetahui karakteristik metodologi penafsiran Fakhruddin ar-Razy. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi, dengan cara berfikir induktif dan 
deduktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitab yang disusun sistematika 
mushafi ini, dalam penafsirannya ayat-ayat al Qur’an berdasarkan pada apa yang ada 
dalam al Qur’an, sabda Nabi, perkataan Sahabat, Tabi’in dan ijtihadnya sendiri serta 
mengacu pada beberapa pembahasan yaitu, munasabah, asbab an-nuzul, qira’at, 
nahwu, dan balagah. Ar-Razy dalam menafsirkan al-Qur’an menggunakan metode 
tahlily. Karakteristik metodenya adalah bebas mengemukakan pendapat, banyak 
menggunakan perbedaan qira’at, banyak menggunakan hadis nabi. 
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