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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

       Transliterasi huruf 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 

05436/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ ḥ Ha (denga titik di bawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Zal D De د

 Żal Z Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap  

 Ditulis Muta’addidah متعّددة

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

C. Ta’ marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah حكمة
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 Ditulis Jizyaḥ جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة االولياء

 

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah,  kasrah dan ḍammah 

ditulis atau h 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

 َ◌ fatḥah Ditulis A 

 ِ◌ Kasrah Ditulis I 

 ُ◌ ḍammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fathah+alif جاهلية Ditulis ā : jāhiliyyah 

2. Fathah+ya’ mati تنسى Ditulis ā : tansā 

3. Kasrah+ya’ mati كريم Ditulis ī : karīm 

4. Dammah+wawumati فروض Ditulis ū : furūd 
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F. Vokal Rangkap 

1. Fathah ya mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2. Fathah wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعَدت

 Ditulis La’in syakartum لئن شك تم

 

H. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

 Ditulis Al-Qur’ān القران

 Ditulis Al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Syamsiyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-samā السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمس
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I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis Zawi al-furūd ذوي الفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan  kata Arab, misalnya 

Hidayah, Mizan. 
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ABSTRAK 

       Penelitian ini membahas tentang praktik kajian tafsir al-Ibriz di Pondok 
Pesantren Putri Al-Hidayat. Fokus pembahasan penelitian  ini adalah latar 
belakang memilih kitab tafsir al-Ibriz sebagai rujukan di bidang tafsir, prosesi 
praktik kajian tafsir al-Ibriz dan syarat-syarat yang diselesaikan sebelum 
mengikuti kajian tafsir, serta makna praktik kajian tafsir tersebut menurut 
pengasuh, pengurus, penyimak, dan Santri Sudah Sepuh (S3), berdasarkan teori 
sosiologi pengetahuan dari Karl Mannheim. Penelitian ini adalah penelitian 
lapangan bersifat kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data peneliti 
menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
       Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa latar belakang 
dijadikannya tafsir al-Ibriz menjadi rujukan di bidang tafsir karena ngaji tafsir al-
Ibriz ialah bagian dari mempertahankan khazanah tradisi mengkaji al-Qur’an di 
kalangan masyarakat muslim, dan juga tafsir ini merupakan kitab tafsir yang 
mudah dipahami isinya. Sebelum mengikuti kajian tafsir al-Ibriz santri pondok 
maupun S3 harus menyelesaikan syarat-syarat, di antaranya faṣalatan, hingga al-
Qur’an bi an-Naẓari. Sedangkan prosesi kajian tafsirnya dimulai dari niat, hingga 
do’a penutup. Kemudian mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh Ibu Nyai 
Sintho’ Nabilah. 
       Makna dari praktik kajian tafsir al-Ibriz dengan teori sosiologi pengetahuan 
dari Karl Mannheim, dapat disimpulkan bahwa makna obyektif dari praktik kajian 
tersebut adalah memahami makna dari isi kandungan ayat-ayat al-Qur’an, 
pengalaman baru bagi S3, dan juga memberikan pelajaran baru bagi santri 
pondok. Makna ekspresifnya adalah sebagai pembelajaran, memperbaiki bacaan 
al-Qur’an, menambah pengetahuan tentang agama, sebagai amanah yang harus 
dijaga, agar silaturrahmi antara santri pondok dan S3 terjaga. Sedangkan makna 
dokumenter bahwa arti penting dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak 
Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat sebelum mengikuti kajian tafsir al-Ibriz. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya umat Islam  memiliki kewajiban untuk berusaha 

memelihara kemurnian  al-Qur’an, karena dikhawatirkan kemurnian ayat-ayat al-

Qur’an diusik dan diputarbalikkan oleh musuh-musuh Islam.1 Bagi umat Islam, 

al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi dasar dan pedoman dalam 

menjalani kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam pada 

umumnya telah melakukan praktik resepsi2

Berinteraksi dengan al-Qur’an merupakan salah satu pengalaman 

beragama yang berharga bagi seorang muslim. Pengalaman berinteraksi dengan 

al-Qur’an dapat terungkap atau diungkapkan melalui lisan, tulisan, maupun 

 terhadap al-Qur’an, baik dalam bentuk 

memahami, mengamalkan dan menjaga kemurniannya. Itu semua karena mereka 

mempunyai keyakinan bahwa berinteraksi dengan al-Qur’an semaksimal mungkin 

akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. 

                                                
1 Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), hlm. 22. 
2 Secara definitif resepsi berasal dari kata recipere (Latin), reception (bahasa Inggris), yang 

dalam arti sempit adalah sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas resepsi 
didefenisikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat 
memberikan respons terhadapnya. Respons yang dimaksudkan adalah tidak dilakukan antara karya 
dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode 
tertentu. (Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 165. 

Dalam kajian al-Qur’an sebagaimana yang diuraikan oleh Ahmad Rafiq, resepsi al-Qur’an 
adalah uraian bagaimana orang menerima dan bereaksi terhadap al-Qur’an dengan cara menerima, 
merespon, memanfaatkan, atau menggunakannya baik sebagai teks yang memuat susunan sintaksis 
atau sebagai mushaf  yyang dibukukan yang memiliki maknanya sendiri atau sekumpulan kata-
kata yang mempunyai makna tertentu. (Ahmad Rafiq, Sejarah al-Qur’an : Dari Pewahyuan ke 
Resepsi (Sebuah Pencarian Awal Metodologis)”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.) dkk, Islam,  
Tradisi, dan Peradaban (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), hlm. 73.   



2 
 

 
 

perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman emosional maupun spiritual.3 

Pengalaman berinteraksi dengan al-Qur’an menghasilkan pemahaman dan 

penghayatan terhadap ayat-ayat al-Qur’an tertentu secara atomistik.4 Pemahaman 

dan penghayatan individual yang diungkapkan dan dikomunikasikan secara verbal 

maupun dalam bentuk tindakan tersebut dapat mempengaruhi individual lain 

sehingga membentuk kesadaran bersama. Pengalaman bergaul dengan al-Qur’an 

itu meliputi bermacam-macam bentuk kegiatan, misalnya membaca al-Qur’an, 

memahami dan menafsirkan al-Qur’an, menghafal al-Qur’an, berobat dengan al-

Qur’an, memohon berbagai banyak hal dengan al-Qur’an, mengusir makhluk 

halus, menerapkan ayat-ayat al-Qur’an tertentu dalam kehidupan individual 

maupun dalam kehidupan sosial, dan menuliskan ayat-ayat al-Qur’an untuk 

menangkal gangguan maupun untuk hiasan.5

                                                
3 M. Mansur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 

11. 
4 Atomistik secara konotatif sering bermakna “atom”, yaitu bagian terkecil yang tanpa ada 

hubungan dengan yang lainnya. “Sedangkan atomistis yaitu berkaitan dengan analisis sampai ke 
bagian yang sekecil-kecilnya sehingga melupakan bahwa bagian-bagian itu ada hubungannya.” 
(Depdikbud Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 55.  
Maksudnya adalah penelitian yang benar-benar teliti bahkan sampai hal sekecil apapun diteliti. 
Atau bisa dikatakan sangat teliti. 

5 M. Mansur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an, hlm. 12. 

 

Banyak hal yang bisa dilakukan sebagai umat Islam untuk menjaga 

kemurnian ayat-ayat al-Qur’an. Salah satu usaha nyata yang dilakukan umat Islam 

untuk menjaga kemurnian ayat-ayat al-Qur’an adalah dengan mencoba memahami 

maksud dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara penafsiran. Di dalam 

mempelajari al-Qur’an, umat Islam juga harus memahami penafsiran dari ayat-

ayat tersebut. Karena sebagian dari bahasa yang digunakan dalam al-Qur’an 

merupakan bahasa kiasan yang tidak akan dapat dipahami tanpa penafsiran. 
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Salah satu karya ulama Indonesia yang terkenal sampai saat ini ialah Tafsir 

al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa. Beliau lahir pada Tahun 1915 M, dari pasangan 

H. Zainal Mustofa dan Chodijah, di kampung Sawangan Rembang Jawa Tengah. 

Beliau dibentuk dalam kultur yang memang sedari kecil sampai beliau 

menorehkan banyak karya yang tidak terlepas dari peran seorang ayah, guru dan 

lingkungan beliau belajar. Beliau merupakan ulama yang memiliki spiritualitas 

yang sangat tinggi dan juga seorang ulama yang tak pernah kenal lelah untuk 

menimba ilmu.6

Salah satu pondok pesantren yang menerapkan praktik mengkaji dan 

memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan tafsir al-Ibriz adalah 

Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, Magelang.   

Pesantren ini didirikan oleh Abah K.H  Ahmad Lazim  Zaini dan Ibu Nyai Hj. 

Sintho’ Nabila Asrori (putri pertama dari K.H Asrori Wonosari Tempuran 

Magelang) pada Tahun 1986.

 Motivasi utama seorang Muslim saat berusaha memahami dan 

menafsirkan al-Qur’an adalah motivasi religius, meski tidak dinafikan juga ada 

motivasi lain seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Hal ini juga yang melandasi 

KH. Bisri Mustofa saat menulis tafsir al-Ibriz. Karena ibadah dan semata-mata 

mencari ridho Allah, beliau tergerak hatinya untuk membuka tabir rahasia ajaran-

ajaran al-Qur’an yang terkadang tidak mudah dipahami. Di pulau Jawa sendiri 

kitab tafsir ini banyak digunakan sebagai referensi untuk dikaji di bidang tafsir. 

7

                                                
6 Bahri Ni’mah, “ Penafsiran KH. Bisri Mustafa Atas Ayat-Ayat Jihad (Telaah Atas Kitab 

Tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifati Tafsir Al-Qur’an al-‘Azīz), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 
Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016, hlm. 25-26.  

7 Titik Rahmawati, Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, 
Magelang: Mencetak Santriwati yang Mandiri, Swara Rahima: Jaringan edisi 43 2013, diakses 
pada tanggal 02 Maret 2017. 

 Pesantren ini dikenal dengan pesantren Qur’an, 
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karena didalamnya para santri diajarkan mengkaji al-Qur’an baik dari segi tajwid, 

penafsiran, ‘ulumul Qur’an dan lain sebagainya. Inilah salah satu faktor yang 

mempermudah para santri untuk memahami al-Qur’an.8

Inilah beberapa kajian yang harus diselesaikan para santri sebelum 

mengkaji tafsir Al-Ibriz. Adapun yang menjadi alasan mengapa para santri 

terlebih dahulu menyelesaikan beberapa kajian tersebut sebelum mengkaji tafsir 

adalah karena perlunya pembersihan diri terlebih dahulu sebelum memulai 

mengkaji ayat-ayat al-Qur’an.

 Sehari-hari, para santri 

mengaji al-Qur’an dengan kaidah tajwid dan juga memahami isi kandungan al-

qur’an dengan membaca kitab al-Ibriz. Selain itu juga para santri mengaji kitab-

kitab fiqh, akhlak, hadis, dan lain-lain. 

Di dalam bidang tafsir, pesantren ini mengkaji kitab tafsir al-Ibriz, hal ini 

dikarenakan bahwa pengasuh pondok pesantren yaitu ibu Nyai Sinthok sendiri 

masih ada hubungan keluarga dengan pengarang kitab tafsir tersebut. Dalam 

mengkaji tafsir tersebut, para santri terlebih dahulu menyelesaikan beberapa 

kajian lainnya sebelum mengkaji tafsir al-Ibriz. Adapun kajian yang harus 

diselesaikan (dikhatamkan) sebelum mengkaji tafsir tersebut  adalah  faṣalatan 

(bimbingan atau tata cara melakukan sholat), yanbu’a, surat yāsin, dan al-Qur’an 

bi an-naẓari (membaca al-Qur’an dengan melihat mushaf). 

9

                                                
8 Dikelola dari hasil wawancara kepada salah satu santri Pondok Pesantern putri Al-

Hidayat, yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2017. 
9 Dikelola dari hasil wawancara kepada ibu Nyai Hj. Sintho’ selaku pendiri Pondok 

Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, Magelang, yang dilakukan pada tanggal 25 
Maret 2017. 

 Setelah menyelesaikan beberapa kajian tersebut 

barulah santri boleh mengikuti kajian tafsir al-Ibriz. Kajian tafsir ini dilakukan 
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dengan cara sorogan.10

B. Rumusan Masalah 

 Di dalam mengkaji tafsir ada beberapa hal yang harus 

dibaca, yaitu niat, do’a nabi Musa, do’a kafarah al-majlis, Al-fātiḥah, dan kajian 

tafsir. 

Inilah beberapa hal yang dibaca ketika melakukan kajian tafsir al-lbriz. 

Adapun yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk mengkaji praktik kajian 

tersebut ialah banyaknya rentetan praktik yang harus diselesaikan oleh santri 

sebelum mengkaji  tafsir al-Ibriz. Artinya bahwa jika para santri ingin mengkaji 

tafsir al-Ibriz maka mereka harus benar-benar mengetahui tata cara sholat yang 

baik dan benar, baik dari segi makharijul ḥuruf, pelafalan dan hafalannya, selain 

itu juga mereka harus menyelesaikan membaca al-Qur’an bin naẓari dan 

menyelesaikan surat Yāsīn. 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai praktik kajian tafsir al-Ibriz di Pondok Pesantren Putri Al-

Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, Magelang, Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas dan agar penelitian 

ini terfokus, maka penulis mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut ini : 

1. Apa yang menjadi latar belakang dari kegiatan mengkaji tafsir al-Ibriz ini 

dilakukan  di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, 

Magelang? 

2. Bagaimana prosesi kajian tafsir al-Ibriz yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, Magelang? 

                                                
10 Sorogan adalah mengkaji sesuatu yang dilakukan oleh guru dan murid dengan cara 

berhadapan, seorang murid membacakan kitab dan guru menyimaknya. 
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3. Bagaimana makna yang terkandung dari praktek kajian tafsir al-Ibriz yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, 

Magelang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan penelitian tersebut 

dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui latar belakang dari kegiatan mengkaji tafsir al-Ibriz yang 

dilakukan  di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, 

Magelang. 

2. Untuk  mengetahui prosesi kajian tafsir al-Ibriz yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, Magelang. 

3. Untuk mengetahui makna yang terkandung dari praktek kajian tafsir al-Ibriz 

yang dilakukan di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, 

Salaman, Magelang. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangan akademik yang berkaitan 

dengan kajian keislaman, terkhusus dalam kajian al-Qur’an dan Tafsir. Selain 

itu juga dapat dijadikan sebagai contoh dari bentuk penelitian lapangan atau 

biasa disebut dengan Living Qur’an.11

                                                
11 Berbagai bentuk dan model praktik resepsi dan respon masyarakat dalam memperlakukan 

dan berinteraksi dengan al-Qur’an. Atau bisa dikatakan al-Qur’an yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat. Baca lebih lanjut Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir 
(Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 103.  
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2. Dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya adalah praktek kajian tafsir al-

Ibriz yang dilakukan di Pondok Pesantren Putri al-Hidayat, dusun 

Kedunglumpang, Salaman, Magelang 

3. Untuk memperkaya khazanah keislaman dalam bidang al-Qur’an dan tafsir. 

Sesuai dengan judul penelitian ini, mengenai praktik kajian tafsir al-Ibriz. 

Selain itu juga, menumbuhkan  motivasi serta semangat bagi para pembaca 

untuk memahami kandungan ayat-ayat al-Qur’an. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah  penulis melakukan pencarian pustaka terhadap karya-karya yang 

berkaitan dengan penelitian penulis, maka penulis mendapatkan beberapa karya 

penelitian yang bersinggungan dengan judul penelitian ini diantaranya: 

Pertama adalah buku yang berjudul “Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari 

Klasik Hingga Kontemporer”, karya Saiful Amin Ghofur. Di dalam buku ini 

membahas biografi beberapa mufassir dan juga gambaran umum karya-karya 

mereka. Salah satu mufassir yang termasuk di dalamnya ialah Bisri Mustofa yang 

merupakan pengarang dari kitab tafsir al-Ibriz yang menjadi objek kajian 

penelitian ini.12 Selanjutnya buku yang berjudul “Mutiara Pesantren Perjalanan 

Khidmah KH.Bisri Mustofa” karya Achmad Zainal Huda. Buku ini membahas 

tentang kehidupan K.H Bisri Mustofa mulai dari keluarga, pendidikan, kehidupan 

dan karya-karyanya.13

                                                
12 Saiful Amin Ghofur. Mozaik Mufassir Al-Qur’an Dari  Klasik Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013). 
13 Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH.Bisri Mustofa, 

(Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2011). 
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Yang ketiga ialah penelitian sebuah skripsi karya Mohamad Sholihin yang 

berjudul “Penafsiran K.H Bisri Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam 

Tafsir Al-Ibriz. Skripsi ini diterbitkan oleh fakultas Ushuluddin UIN Sunan 

Kalijaga. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang berjenis kualitatif. 

Muhammad Sholihin hanya menitikberatkan penelitian ini kepada ayat-ayat 

mutasyabihat saja yang ada pada tafsir al-Ibriz.14

Penelitian yang keempat ialah skripsi yang berjudul “Kisah-Kisah 

Isra’iliyyat Dalam Tafsir Al-Ibriz karya K.H Bisyri Musthofa” oleh Achmad 

Syaefudin yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri 

Yogyakarta tahun 2003. Penelitian ini terfokus pada kisah Isra’iliyyat dalam tafsir 

al-Ibriz yang berkaitan dengan kisah para Nabi dan umat terdahulu.

 

15

Yang kelima  ialah penelitian tentang “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang 

Syirik (Kajian Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustafa)” yang disusun oleh Nur Said 

Anshori. Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2008. Penelitian ini terfokus pada konsep syirik menurut Bisri 

Mustafa. Konsep syirik menurut beliau adalah perbuatan menyekutukan Allah 

SWT. dengan yang lainnya.

 

16

Yang keenam skripsi karya Bahri Ni’mah yang berjudul “Penafsiran KH. 

Bisri Mustafa Atas Ayat-Ayat Jihad (Telaah Atas Kitab Tafsir Al-Ibriz Li 

Ma’rifati Tafsir Al-Qur’a>n al-‘Azīz), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

 

                                                
14 Mohamad Sholihin, “Penafsiran K.H Bisri Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat 

Dalam Tafsir Al-Ibriz”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2008. 

15 Achmad Syaefudin, “Kisah-Kisah Isra’iliyyat Dalam Tafsir Al-Ibriz karya K.H Bisyri 
Musthofa”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2003. 

16 Nur Said Anshori, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Syirik (Kajian Tafsir Al-Ibriz Karya 
Bisri Mustafa)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016”. Penelitian ini 

menitikberatkan pada penafsiran ayat-ayat jihad menurut Bisri Mustafa yang 

dikontekstualisasikan dengan masa sekarang. Skripsi ini membantu peneliti untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai tafsir al-Ibriz dan juga pengarangnya.17

Yang ketujuh skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Tafsir 

Al-Ibriz dalam Pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang” 

yang disusun oleh Sukri Ghozali jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Kalijaga tahun 2013. Hasil dalam penelitian ini adalah mengenai latar 

belakang pengajian tersebut diminati masyarakat, adanya perintah agama tentang 

menuntut ilmu, kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan al-Qur’an dan lain 

sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian living Qur’an di Semarang dan 

merupakan penelitian kualitatif.

 

18

Penelitian yang kedelapan adalah skripsi yang disusun oleh Nailir 

Rahmawati Syahidah, yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN sunan kalijaga 2014 yang berjudul “ Pembelajaran Kitab Tafsir 

Al-Qur’an Al-Ibriz Pada Orang Lanjut Usia di Pondok Sepuh Masjid Agung 

Payaman Magelang”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Adapun hasil dari skripsi ini adalah bahwa proses pelaksanaan 

pembelajaran kitab tafsir al-Ibriz meliputi tujuan pembelajaran yaitu agar orang-

orang lanjut usia dapat memahami ayat-ayat al-Qur’an dan menerapkannya. 

 

                                                
17 Bahri Ni’mah, “ Penafsiran KH. Bisri Mustafa Atas Ayat-Ayat Jihad (Telaah Atas Kitab 

Tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifati Tafsir Al-Qur’an al-‘Aziz)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan 
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016. 

18 Sukri Ghozali, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tafsir Al-Ibriz dalam Pengajian Ahad 
Pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang”,  Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin 
dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.  
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Selanjutnya adalah materi pembelajarannya sendiri yaitu dari juz satu hingga juz 

tiga puluh. Dalam hal ini yang menentukan materi adalah pengurus Pondok Sepuh 

dan santrinya hanya melaksanakan.19

Selanjutnya adalah penelitian yang berkaitan dengan Pondok Pesantren 

Putri Al-Hidayat Magelang. Skripsi yang berjudul “Penerapan Fungsi-Fungsi 

Manajemen Sumber DAI Terhadap Pengelolahan Kegiatan Dakwah Pondok 

Pesantren Al-Hidayat Kedung Lumpang Salaman Magelang (Tinjauan Fungsi 

Manajemen George R Terry)” yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif yang menitikberatkan pada struktur kepengurusan Pondok Pesantren Al-

Hidayat yang menjadi pengelola dalam kegiatan dakwah di pondok tersebut.

 

20

Penelitian berikutnya berupa jurnal yang berjudul “Telaah Karakteristik 

Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz”  karya Abu Rokhmad yang dimuat dalam jurnal 

”Analisa Semarang”. Di dalam jurnal ini penulis mencoba menelusuri perbedaan 

karakteristik tafsir al-Ibriz dengan tafsir lainnya. Hal ini tentu menjadi kelebihan 

dari tafsir tersebut.

 

21

Selanjutnya jurnal yang berjudul “ Corak Mistis dalam Penafsiran KH. 

Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)” karya Fejrian Yazdajird Iwanebel. 

Tulisan ini membahas tentang corak penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam tafsir 

  

                                                
19 Nailir Rahmawati  Syahidah, “Pembelajaran Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Ibriz Pada Orang 

Lanjut Usia di Pondok Sepuh Masjid Agung Payaman Magelang”, Skripsi Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014, hlm. 
48-49. 

20 Irawati, “Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Da’i Terhadap Pengelolaan 
Kegiatan Dakwah Pondok Pesantren Al-Hidayat Kedung Lumpang Salaman Magelang (Tinjauan 
Fungsi Manajemen George R.Terry”, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 
2006. 

21 Abu Rokhmad, “Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz”, Jurnal “Analisa” 
Vol. XVIII, No. 01, Januari-Juni 2011, Semarang : 2011. 
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Al-Ibriz. Secara analisis dapat dijelaskan bahwa salah satu tafsir lokal ini dapat 

dimasukkan dalam kategori corak adab ijtima’i, yang menekankan pada aspek 

kebahasaan dan sosial.22

E. Kerangka Teori 

 

Dari beberapa karya yang penulis temukan dan telah dipaparkan, maka ini 

menunjukkan bahwa telah banyak kajian yang mengacu kepada kajian tafsir al-

Ibriz tersebut. Namun, karya-karya di atas sebagian besar hanya menyinggung 

dengan teks tafsir tersebut atau merupakan kajian teks, akan tetapi dalam 

penelitian ini penulis ingin mencoba melengkapi kajian-kajian tersebut dengan 

memfokuskan kepada bagaimana konteks pengajian tafsir al-Ibriz  di satu sisi 

mempengaruhi hasil bacaan, sekaligus disisi lain praktik-praktik kajian di 

pesantren yang menjadi konteks juga dipengaruhi oleh seberapa dalam santri 

mampu membaca dan menghayati kajian tafsir tersebut. Persoalan inilah yang 

ingin diteliti oleh peneliti dengan menggunakan kajian living Qur’an. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori seorang sosiolog yang 

bernama Karl Mannheim. Beliau disebut sebagai pencetus atau perintis sosiologi 

pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah salah satu cabang sosiologi yang 

berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dengan praktek kehidupan 

sehari-hari serta berupaya menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu 

dalam perkembangan intelektual manusia. Sosiologi pengetahuan bertujuan untuk 

menemukan kriteria yang operasional untuk menentukan kesalingterkaitan-

                                                
22 Fejrian Yazdajid Iwanebel, “ Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa (Telaah 

Analitis Tafsir Al-Ibriz)”, Rasail, I, 2014, hlm. 23 
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kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan.23 Adapun prinsip dasar yang 

pertama dari sosiologi pengetahuan Karl Mannheim ini adalah bahwa tidak ada 

cara berfikir yang dapat dipahami jika asal usul sosialnya belum diklarifikasi.24

Dengan melakukan interpretasi tersebut, maka peneliti akan menghasilkan 

makna yang berbeda-beda dari data-data yang dikumpulkan. Mannheim 

mengklasifikasikan dan membedakan makna perilaku dari suatu tindakan sosial 

menjadi tiga macam yaitu : 1) makna obyektif, adalah makna yang ditentukan oleh 

konteks sosial dimana tindakan berlangsung. 2) Makna ekspresive, adalah 

tindakan yang ditunjukkan oleh aktor atau pelaku tindakan. 3). Makna 

dokumenter, yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga aktor (pelaku 

suatu tindakan) tersebut, tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang 

 

Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk dari dua 

dimensi yaitu perilaku (behaviour) dan makna (meaning). Dalam hal ini tindakan 

manusia  dibentuk oleh perilaku dan makna. Sehingga dalam memahami suatu 

tindakan sosial seorang ilmuwan sosial harus mengkaji perilaku eksternal, di sini 

metode ilmiah tentu dapat diterapkan dan makna perilaku, yang membutuhkan 

pendekatan hermeneutika. Yang dimaksud tindakan sosial disini ada hubungannya 

dengan perilaku, yang menggunakan interpretasi yang bersifat hermeneutis. Jadi 

tugas seorang peneliti dalam hal ini adalah mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan objek penelitian untuk melakukan interpretasi.  

                                                
23 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, terj. Budi Hardiman, (Yogyakarta : Kanisius, 

1991), hlm. 287. 
24 Gregory Baum, Agama dan Bayang-Bayang Relativisme: Agama, Kebenaran dan 

Sosiologi Pengetahuan, terj. Achmad Murtajib  Chaeri dan Masyuri Arow, (Yogyakarta: PT Tiara 
Wacana Yogya, 1999), hlm. 8. 
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diekspresikan menunjukkan kepada kebudayaan secara keseluruhan.25

Adapun prinsip kedua dari sosiologi pengetahuan adalah ide-ide dan cara 

berpikir sebagaimana entitas sosial, mengalami perubahan makna dan perubahan 

historis yang signifikan. Perubahan makna ini terjadi, karena adanya perbedaan 

pemikiran individu terhadap apa yang diterima di lapangan. Karena hal inilah, 

banyak makna yang muncul dari berbagai individu yang terjadi di lapangan.  

Prinsip ini berlaku bagi semua bentuk pemikiran, Mannheim sendiri 

menggunakan prinsip ini untuk membedakan tradisionalisme dan 

konservatisme.

 Beberapa 

makna yang didapat dari data-data yang dikumpulkan tersebut, kemudian 

diklasifikasikan kepada tiga jenis makna menurut Mannheim di atas. Hal ini akan 

dilakukan melalui metode analisis, yaitu peneliti akan mencoba menganalisa 

makna-makna tersebut dan mengklasifikasikan makna tersebut apakah termasuk 

makna obyektif, makna ekspresif, ataupun makna dokumenter sesuai dengan 

defenisi masing-masing makna tersebut menurut Mannheim. 

26

Adapun alasan penulis menggunakan teori sosiologi pengetahuan Karl 

Mannheim ialah sebagai acuan dasar untuk mengetahui dan membahas mengenai 

latar belakang atau asal-usul dilakukannya praktek kajian tafsir al-Ibriz di Pondok 

Pesantren Putri Al-Hidayat Magelang, juga memaparkan prosesi kajian tafsir itu 

berlangsung dan makna praktik dari kajian tafsir al-Ibriz, yang meliputi makna 

obyektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter yang diklasifikasikan oleh Karl 

Mannheim. 

 

                                                
25 Gregory Baum,  Agama dan Bayang-Bayang Relativisme, hlm. 15-16. 
26 Gregory Baum,  Agama dan Bayang-Bayang Relativisme, hlm.17-19. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Langkah Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Research Field), yakni 

penelitian yang menjadikan wilayah sosial masyarakat sebagai obyek penelitian 

dengan metode kualitatif, sekaligus penelitian kepustakaan (Research Library) 

yaitu jenis penelitian yang menyangkut kepustakaan murni, merujuk pada 

berbagai literatur yang berkaitan dengan tema di atas seperti data-data pustaka 

berupa buku, jurnal, skripsi, majalah. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologis berasal dari kata 

fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani “phainesthai” yang 

berarti menampak. Selain itu juga fenomena terbentuk dari akar kata fantasi, 

fantom  dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Secara harfiah fenomena 

diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Sedangkan menurut 

terminologis yaitu mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu 

terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau 

fenomena.27

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka 

mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara 

memisahkan tiap-tiap unsur dari keseluruhan fokus yang dikaji atau memotong 

 

                                                
27 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima 

Pendekatan : Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 105. 
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tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial yang sedang diteliti.28

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun 

unsur-unsur yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dari 

praktik kajian tafsir al-Ibriz yang dilakukan serta apa makna yang terkandung 

dalam kajian tersebut di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat. Adapun tindakan 

sosial yang terjadi dalam penelitian ini adalah bagaimana prosesi praktik kajian 

al-Ibriz berlangsung, dan kajian apa saja yang harus diselesaikan untuk bisa 

mengikuti kajian tafsir al-Ibriz. Jadi dalam penelitian ini penulis mencoba untuk 

menganalisis latar belakang, prosesi dan makna yang terkandung dalam praktek 

kajian  tafsir al-Ibriz  yang ada di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Magelang. 

Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat  

Kedunglumpang, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang praktek kajian tafsir al-Ibriz di Pondok Pesantren Putri 

Al-Hidayat ini dibutuhkan proses penelitian yang lama, sekitar 3-4 bulan sehingga 

bersinggungan dengan masalah waktu. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan 

September-Desember 2017. Hal ini menyesuaikan dengan peneliti dan subyek 

penelitian. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya subyek sebagai sumber informasi yang 

representative terkait praktek kajian tafsir al-Ibriz yang dilakukan oleh warga 

Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat Magelang. Di antara subyek penelitian 

                                                
28 Moh Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 134.  
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tersebut adalah Ibu Nyai Hj. Sintho’ Nabila Asrori selaku pendiri pesantren 

sekaligus guru yang mengkaji tafsir al-Ibriz  tersebut. Beberapa pengurus pondok, 

serta para santri Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat tersebut. 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh penulis untuk menyusun 

laporan hasil penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah praktek kajian tafsir 

al-Ibriz yang telah disusun secara sistematis oleh ibu Nyai Hj. Sintho’ selaku 

pendiri Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat. Sebagaimana dalam mengkaji tafsir  

tersebut terdapat hal  yang menarik, yaitu ada beberapa kajian yang harus 

diselesaikan oleh santri terlebih dahulu sebelum mengikuti kajian tafsir al-Ibriz. 

Adapun sumber sekunder dari penelitian ini ialah karya-karya baik berupa buku, 

jurnal dan lain-lain yang membahas tentang living Qur’an, tafsir al-Ibriz, 

penelitian yang berhubungan dengan mengkaji tafsir al-Ibriz, dan buku-buku atau 

tulisan yang memuat tentang Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian salah satu yang harus diperhatikan adalah teknik 

mengumpulkan data, yaitu bagaimana cara seorang peneliti mengumpulkan data 

yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara atau 

teknik dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan juga 

dokumentasi. Adapun penjelasan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi 

Observasi adalah sebagai langkah utama yang dilakukan peneliti untuk 

mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam hal ini penulis menggunakan 

pengamatan terlibat (participant observation), dimana peneliti melibatkan dirinya 

dalam proses kehidupan sosial masyarakat yang diteliti dalam rangka melakukan 

“empati” terhadap subyek penelitian. Dengan teknik pengamatan terlibat ini 

peneliti memahami lapangan penelitian dan telah menjadi bagian dari kehidupan 

dirinya.29

b. Wawancara 

 

Adapun objek penelitian ini adalah praktek kajian tafsir al-Ibriz di Pondok 

Pesantren Putri Al-Hidayat yang berlokasi di Kedunglumpang Kec. Salaman, 

Kab. Magelang Jawa Tengah. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dari 

objek penelitian tersebut melalui observasi. Peneliti akan mencoba mengamati 

objek penelitian tersebut secara langsung dengan cara melibatkan diri untuk 

mengikuti kajian tafsir al-Ibriz yang dilakukan di Pondok Pesantren Putri Al-

Hidayat tersebut. Dengan demikian peneliti mendapatkan informasi mengenai 

proses kajian tafsir tersebut dilakukan dan hal apa saja yang dibaca dalam kajian 

tersebut.  

Wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif. 

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan seni bertanya dan 

mendengar. Dalam penelitian kualitatif, umumnya dibedakan antara wawancara 

umum dan wawancara mendalam. Wawancara umum dilakukan untuk menggali 

                                                
29  Moh Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif  Untuk Studi Agama, (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 121. 
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data yang bersifat umum dilakukan untuk kepentingan analisis yang hanya 

bersifat deskriptif semata. Wawancara umum dilakukan terhadap informan 

pangkal atau orang-orang yang dianggap awam terhadap persoalan yang dijadikan 

materi wawancara, namun ia terlibat secara langsung (ataupun tidak langsung) 

dengan materi wawancara tersebut. 

Sementara itu wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan untuk 

menggali data yang berasal dari seseorang informan kunci (key informan) 

menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus dan sangat spesifik. 

Informan kunci tersebut biasanya orang yang memiliki pengalaman dan ahli 

dalam persoalan penelitian ini.30

c. Dokumentasi 

 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa informan 

yang menjadi subjek penelitian dan sumber pengumpulan data diantaranya : 

pendiri pondok, pengasuh pondok, pengurus pondok, para pengajar pondok dan 

para santri Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat. Dalam teknik wawancara ini 

peneliti berusaha menemukan informasi mengenai latar belakang dilakukannya 

kajian tafsir ini dan alasan mengapa para santri terlebih dahulu menyelesaikan 

beberapa kajian sebelum mengikuti kajian tafsir al-Ibriz. Demikian juga 

memungkinkan peneliti menemukan beberapa makna dari hasil wawancara yang 

dilakukan.  

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang 

dibutuhkan dari sumber data. Diantaranya dokumen-dokumen yang berisikan 

                                                
30 Moh Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif  Untuk Studi Agama, hlm. 114-115. 
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tentang Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat yang meliputi profil pondok, data 

santri, sejarah pondok dan lain sebagainya. Selain itu juga literatur-literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu tafsir al-Ibriz. Selain berupa 

dokumen, biasanya dokumentasi juga berbentuk foto dan video yang dapat 

melengkapi sumber data penelitian ini. 

Selain dari yang disebutkan di atas, melalui teknik dokumentasi ini peneliti 

juga mendapatkan beberapa informasi mengenai makna-makna yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini, dari data-data yang ada akan membantu peneliti untuk 

mengklasifikasikan makna-makna tersebut ke dalam tiga jenis makna perilaku 

menurut Mannheim.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini dibagi menjadi beberapa 

bab dan sub bab sebagai rasionalisasi pembahasan sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan. Rangkaian 

sub bab ini diletakkan diawal sebagai acuan dasar sebelum melewati tahap 

selanjutnya. 

Kemudian Bab II menjelaskan ngaji tafsir al-Ibriz merupakan khazanah 

tafsir di Indonesia. Adapun yang menjadi sub bab dari bab ini adalah deskripsi 

atau gambaran umum mengenai sejarah perkembangan tafsir di Indonesia dan di 

Jawa. Selain itu juga gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah 



20 
 

 
 

berdirinya Pondok Pesantren, visi dan misi, dan keadaan pengasuh, 

ustadz/ustadzah, serta santri. 

Bab III akan membahas dan berusaha menjawab rumusan masalah pertama 

dan kedua dalam penelitian ini, yaitu tentang latar belakang mengkaji tafsir al-

Ibriz di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat dan prosesi praktik kajian tafsir al-

Ibriz di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, 

Magelang, yang mencakup mengenai deskripsi sejarah, waktu, alasan, proses dan 

syarat-syarat yang diselesaikan sebelum mengikuti praktik kajian tafsir tersebut. 

Bab IV akan berusaha menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu 

membahas makna dari praktik kajian tafsir al-Ibriz di  Pondok Pesantren Putri Al-

Hidayat, Kedunglumpang, Salaman, Magelang. Dalam hal ini penulis mencoba 

menganalisis makna-makna yang peneliti dapatkan dari data-data yang ada dan 

diklasifikasikan berdasarkan jenis makna menurut Karl Mannheim. 

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan 

dan juga saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengajian Tafsir Al-Ibriz ini dilakukan oleh S3, mereka adalah ibu-ibu yang 

berada di sekitar wilayah pondok dan juga dari berbagai daerah seperti 

Yogyakarta, Borobudur, Bandongan dan lain-lain.  Kajian tafsir al-Ibriz  ini 

dilakukan karena ibu Nyai Sintho’ Nabilah selaku pengasuh Pondok 

Pesantren Al-Hidayat merupakan sepupu dari Mustofa Bisri dan juga 

keponakan dari pengarang kitab tafsir al-Ibriz yaitu K.H Bisri Mustofa. Ibu 

Nyai Sintho’ meminta izin kepada Mustofa Bisri (Gusmus) untuk mengkaji 

kitab tafsir al-Ibriz tersebut bersama para santri atau siapa saja yang ingin 

mempelajarinya. Selain itu, kitab tafsir al-Ibriz merupakan kitab yang 

mudah dipahami dari segi bahasa dan penjelasannya. 

2. Sebelum mengikuti  kajian tafsir al-Ibriz para santri pondok maupun S3 

harus menyelesaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-

syarat tersebut ialah menyelesaikan kajian  faṣalatan, yanbu’a, yāsīn, dan 

al-Qur’an bi an-naẓari. Kajian faṣalatan adalah kajian yang berkaitan 

dengan ilmu fiqh dan juga bimbingan solat. Kajian faṣalatan ini terbagi 

menjadi dua, yaitu faṣalatan lafaẓ dan faṣalatan ma’na. Setelah 

menyelesaikan semua syarat tersebut barulah santri diizinkan mengikuti 

kajian tafsir al-Ibriz. Adapun yang dibaca sebelum memulai kajian tersebut 

ialah niat, do’a nabi Musa, do’a kafaratul majlis sebanyak 3 kali dan surat 

al-Fātiḥah. Kemudian S3 mengaji kitab tafsir al-Ibriz dengan metode 
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sorogan. Kemudian setelah ngaji tafsir, S3 membaca do’a penutup secara 

individu tanpa dipimpin lagi oleh pengasuh, lalu mendengarkan tausiyah ibu 

Nyai Sintho’ Nabilah. 

3. Makna praktik kajian tafsir al-Ibriz di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat 

apabila dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan menurut Karl 

Mannheim bahwa makna tindakan itu terbagi menjadi tiga, yaitu makna 

obyektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. Makna obyektif dari 

praktik kajian tafsir al-lbriz ini yaitu memahami makna dari isi kandungan 

ayat-ayat al-Qur’an. Makna ekspresif dari kajian tafsir al-Ibriz menurut S3 

adalah memahami kandungan ayat-ayat al-Qur’an, dengan demikian 

pengetahuan mereka menjadi bertambah, walaupun mereka memiliki latar 

belakang dan kemampuan yang berbeda-beda namun mereka memiliki 

pendapat yang sama mengenai kajian tafsir al-Ibriz. Sedangkan menurut 

pengurus dan penyimak adalah sebagai amanah yang harus dijaga 

kelancaran dan keefektifannya, agar silaturrahmi antara santri pondok 

(penyimak) dengan S3 terjaga. Menurut pengasuh kajian tafsir al-Ibriz itu 

merupakan obat hati dan bisa menambah keimanan dan juga ketakwaan 

kepada Allah SWT. Makna dokumenter dari kajian tafsir al-Ibriz ialah arti 

penting dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Pondok 

Pesantren Putri Al-Hidayat sebelum mengikuti kajian tafsir al-Ibriz. 

Ternyata syarat-syarat tersebut saling berkaitan satu sama lain. 
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B. Saran 

Dalam penelitian living Qur’an ini, penulis mengkaji tentang praktik 

kajian tafsir al-Ibriz di Pondok Pesantren Al-Hidayat Kedunglumpang, Salaman, 

Magelang dengan sederhana.  Tentu masih banyak objek penelitian living  Qur’an 

lainnya  yang belum dikaji. Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk penulisan berikutnya yang lebih baik.   
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