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MOTTO 

ََلَة لِِذْكِري  ُ ََل إِلََه إَِلَّ أََنا َفاْعُبْدنِي َوأَقِِم الصَّ نِي أََنا َّللاَّ  إِنَّ

"Sesungguh Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah 

aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku" 

 

(QS. T{a> Ha> 20: Ayat 14) 
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ABSTRAK 

 

 Nama Afri Sukandar, NIM 1711420001, Judul Skripsi Tafsir Khusyu’ 

dalam Kitab Tafsir Al–Mis{bah. 

 

Dalam hubungan antara manusia dengan Allah Swt yang secara sederhana 

disebut sebagai ibadah, terdapat istilah khusyu>’. Sekarang ini, kata khusyu>’ 
seringkali dikaitkan dengan ibadah shalat padahal khusyu>’ bukan hanya ibadah 

shalat tapi juga bisa dikaitkan dengan ibadah lainnya seperti zakat, haji, puasa 

dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin melakukan kajian 

mendalam terkait pertama, bagaimana penafsiran Khusyu>’ pada QS. Al-

Baqarah/2: 45, QS. A<li Imra>n/3: 199, QS. Al-Anbiya>’/21: 90, Al-Ah}za>b/33: 35, 

QS. Asy-Syu>ra>/42: 45 dalam Tafsir Al-Mis}bah, kedua  metode interpretasi ayat-

ayat Khusyu>’ menurut Qurais} S}ihab, dan ketiga  persoalan-persoalan Khusyu>’ 

dalam Tafsir Al-Mis}bah. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, 

untuk lebih menjelaskan penafsiran Khusyu>’ kedua untuk mengetahui dan ,  

memahami metode interpretasi ayat-ayat khusyu>’ menurut Qurais} S}ihab, dan 

ketiga untuk mengetahui dan memahami persoalan persoalan khusyu>’ dalam 

Tafsir Al-Mis}bah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode 

maud}u’i. Hasil penelitian menunjukkan, Khusyu’ menurut Qurais} S}ihab adalah 

khusyu >’ bisa berarti tunduk dan patuh, kerendahan hati. Qurais} S}ihab 

menjelaskan ayat-ayat Khusyu’>  dalam tafsir dengan metode tahlili (terperinci) 

dan ia menjelaskan dengan pendapat pendapat ulama lainnya dan di akhiri 

dengan  kalimat demikian kurang lebih. Bahwa khusyu>’ bisa saja di kaitkan 

dengan ibadah selain shalat kalau tidak kita persamakan pengertian khusyu>’ 
dengan khusyu>’ dalam shalat. Dalam hubungan antara manusia dengan Allah Swt 

masyarakat sering dengan  istilah khusyu>’.   
 

 

Kata Kunci: Khusyu>’, Tafsir Al–Mis{bah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan 

pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur’a>n bukan sekedar memuat 

petunjuk tentang hubungan manusia dengan tuhannya, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan sesamanya (h}ablum min Allah wa h}ablum min an-

na>s), bahkan hubungan manusia dengan sekitarnya.
1
 Kitab suci ini 

menempatkan posisi sebagai sentral, bukan saja dalam perkembangan ilmu-

ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu gerakan umat 

Islam sepanjang empat belas abad.
2
 

Dalam al-Qur’an mengandung semua hal yang berkaitan dengan 

urusan manusia, baik untuk di dunia ataupun di akhirat kelak. Baik itu 

mengenai ibadah, muamalah, ataupun yang lainnya, yang pasti telah ada 

aturan dan petunjuknya dalam al-Qur’an yang mengatur bagaimana tatacara 

melaksanakannya dengan menggunakan petunjuk al-Qur’an.  

Menurut Taufiq Shidqi, al-Qur’an telah sempurna tidak perlu 

disempurnakan lagi sebagaimana keterangan surat al-An’a>m/6: 37.
3
 Dalam 

al-Qur’an, para Sahabat Nabi Saw. Sekalipun, yang secara umum 

menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui konteksnya, serta memahami 

                                                
1
 Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur’an: Memangun Tradisi Kesalehan Hakiki 

(Ciputat: Ciputat Pers, 2020, hlm 3. 
2Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur’an: Memangun Tradisi Kesalehan Hakiki 

(Ciputat: Ciputat Pers, 2020 . hlm. 61. 
3 Abdul Majid Khon, Pemikiran Moderen dalam Sunnah (Jakarta: Kencana, 2011), 

hlm. 292. 

 

1 
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secara alamiah struktur bahasa dan arti, kosakatanya, tidak jarang berbeda 

pendapat, atau bahkan keliru dalam pemahaman mereka tentang maksud 

firman-firman Allah yang mereka dengar atau mereka baca itu.
4
 

Al-Qur’an adalah kitab yang memancarkan darinya aneka ilmu 

keislaman, karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan 

dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab 

petunjuk yang hendaknya dipahami. Dalam konteks itulah lahir usaha untuk 

memahaminya, lalu usaha dan hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin 

ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap. 

Siapa yang mengamati aneka disiplin ilmu keislaman, baik kebahasaan, 

keagamaan, maupun filsafat, kendati berbeda-beda dalam analisis, istilah, 

dan penjelasannya.  

Namun, kesemuanya menjadikan teks-teks al-Qur’an sebagai fokus 

pandangan dan titik tolak studinya. Karena itu pula semua ilmu keislaman 

saling bersinggungan dan berhubungan serta dukung mendukung dan saling 

memperkaya.
5
 Dalam hubungan antara manusia dengan Allah Swt yang 

secara sederhana disebut sebagai ibadah, terdapat istilah khusyū’. Sekarang 

ini, kata khusyu>’ seringkali dikaitkan dengan ibadah shalat padahal khusyu>’ 

bukan hanya pada  ibadah sholat tapi bisa juga bisa di kaitkan dengan ibadah 

lainnya seperti zakat, haji, puasa dan lain-lain.  

                                                
4 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan Pustaka Anggota 

2006), hlm. 75. 
5 Quraish Shihab, Kaidah-kaidah Tafsir, ( Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 6. 

2 
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Qurais} S}ihab menjelaskan  khusyu>’ bisa berarti tunduk dan patuh 

bahwa khusyu>’ bisa saja di kaitkan dengan ibadah selain sholat kalau tidak 

kita persamakan pengertian khusyu>’ dengan khusyu>’ dalam sholat. Menurut 

Qurais} S}ihab  banyak orang yang keliru ketika memahami kewajiban 

khusyu>’ dalam sholat dan beliau menjelaskan khusyu>’. 

Khusyu>’ ada tingkatannya dan Nabi Muhammad SAW tidak selalu 

khusyu>’ dengan memperlamakan dalam sholatnya, misalkan Nabi 

Muhammad sujud cucunya datang di belakangnya dia memperlamakan 

sujudnya dan Nabi Muhammad sholat memperdengarkan seorang anak 

menangis mempercepat sholatnya dan beliau menjelaskan tidak harus 

khusyu>’ melupakan segala sesuatu yang penting patuh. 

Padahal di dalam al-Qur’an kata khusyū‘ dan segala derivasinya 

disebutkan sebanyak 17 kali. Satu kali dengan fi‘il maḍī (kata kerja masa 

lalu), satu kali dengan fi‘il muḍāri‘ (kata kerja masa kini dan akan datang), 

satu kali dengan maṣdār (infinitif) dan selebihnya diungkapkan dengan isim 

fa‘il (kata benda yang menunjukkan pelaku). Sedangkan kata khusyū‘ dalam 

al-Qur’an mempunyai kriteria yang lebih luas dari sekedar istilah khusyū‘ 

yang ada dalam ibadah shalat. 

Khusyū’ berasal dari kata bahasa Arab, namun term ini tidak asing. 

Bahkan begitu populernya perkataan khusyū’ ini, sehingga istilah tersebut 

masuk ke dalam bahasa seseorang tanpa perlu terjemahan. Ini seperti 

3 
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terminologi Islam lainnya yaitu kata shalat, zakat, haji dan sebagainya.
6
 

Secara terminologi, para ulama tidak sepakat dalam menetapkan batasan 

khusyū’. Para Fuqahā’ memberikan pengertian khusyū’, yaitu rasa takut 

seseorang jangan sampai shalat yang dikerjakannya ditolak oleh Allah yang 

ditandai dengan tertunduknya pandangan mata ke tempat sujud.  

Para Fuqahā’ memberikan beberapa indikasi khusyū’ dengan 

memelihara gerak di luar gerak shalat, seperti tidak menguap, menoleh ke 

kiri dan kanan, menggerak-gerakan jari tangan, memandang ke atas. 

Sementara itu, kelompok Sufi  memberikan definisi khusyū’ yaitu 

menghadirkan Allah atau kebesaran-Nya di dalam benak dan hati orang yang 

shalat, sehingga dia larut bersama Allah atau bersama kebesaran-Nya dan 

tidak menyadari keadaan di sekitarnya.
7
 

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan 

batasan khusyū’ dan kaitannya dengan pelaksanaan shalat, bila diteliti term-

term khusyū’ yang terdapat dalam al-Qur’a>n, akan terlihat bahwa tidak 

semua term tersebut mengacu kepada makna khusyū’ yang disebut di atas. 

Selain makna tersebut, term khusyū’ yang  disebut dalam al-Qur’a>n 

sebanyak 17 kali dalam berbagai Surah dan ayat, mempunyai konteks yang 

                                                
6 Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘jam al-Mufahrās li Alfāẓ al-Qur’an al- 

Karīm (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 296. 
7 Muḥammad al-Zuhri, al-Shirāj al-Wahhāj (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 

1933), hlm. 33-58, dan Ibn Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 1: 
Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 142-151. 

4 
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cukup bervariasi. Terkadang khusyū’ berarti membenarkan apa yang 

diturunkan oleh Allah, misalnya pada QS. Al-Baqarah/2: 458 

                        

Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu>',
9
 

 

Di lain ayat, khusyū’ mengandung arti merasa kecil, lemah, dan 

kekurangan, misalnya, pernyataan Allah (QS. Al-Syurā/42: 45). 

                     

                             

        
Artinya: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam 

Keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan 

yang lesu. dan orang-orang yang beriman berkata: "Sesungguhnya orang-

orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri 

dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, Sesungguhnya 

orang- orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.10 

 

Pada tempat lain, kata khusyū’ juga dipergunakan untuk  ahli kitab  

yang beriman dengan melakukan ketaatan sepenuhnya kepada Allah serta 

ajaran-ajaran-Nya.11 Dihubungkan dengan orang-orang yang berserah diri, 

                                                
8
 Al-Qur’an, al-Baqarah [2]: 45. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 8. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 368. 
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 368. 
11 QS. Alī Imrān [3]: 199. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya,hlm. 76. 

5 
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beriman, taat, orang-orang yang benar, sabar, suka bersedekah, dan berpuasa 

serta memelihara kehormatannya.
12

 

Di dalam Tafsir Al–Mis}bah satu kata lain maknanya misalnya dengan 

kata خشعيه saja ada berbagai makna ada yang bermakna ketenangan hati, 

keengganan mengarah kepada kedurhakaan, tunduk, takut, patuh. dan 

masing-masing ayat-ayat tentang khusyu>’ tersebut berbeda-beda persoalan 

penafsiran dan metode penafsirannya. Misalnya dalam QS. Ali Imran/3: 199 

lebih banyak menjelaskan tentang Ahlu al-Kitab dan dalam QS. Al-

Anbiya/21:  90 menjelaskan Nabi Zakaria .  

Oleh sebab itu, penulis memakai kitab Tafsir Al-Mis}bah ini karena 

Tafsir Al-Mis}bah karya Qurais} S}ihab adalah satu satunya tafsir Nusantara 

yang di dalamnnya menjelaskan kata demi kata secara rinci dan gamblang. 

Tidak ada tafsir Nusantara sebelum Tafsir Al-Mis}bah yang menjelaskan kata 

perkata secara rinci dan menyeluruh.  

Maka dari itu, hal ini bukan suatu mengada-ngada jika dikatakan 

bahwa Tafsir Al-Mis}bah adalah tafsir Nusantara pertama yang selain 

menjelasakan isi kandungan al-Qur’an yang dapat di aplikasikan dalam 

kehidupan manusia, juga konsisten dalam menafsirkan tekstualitas ayat al-

Qur’an secara rinci. Meskipun, hal itu bukan menjadi titik fokus Tafsir Al-

Mis}bah.  

Tafsir Al-Mis}bah tetap merupakan tafsir solutif-modern-konstestual, 

namun tidak meninggalkan aspek tekstualitas ayat al-Qur’an. Bahkan 

                                                
12

 QS. Al-Ahza>b[33]: 35. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya,hlm. 422. 

6 
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dikatakan Tafsir Al-Mis}bah adalah tafsir terbesar di Indonesia, yang 

menempatkannya sebagai tafsir nomor satu di Indoensia yang berhasil 

menjelaskan al-Qur’an secara rinci dan detail dengan lengkap 30 juz.   

Berdasarkan uraian di atas maka penulis lebih termotivasi dan ingin 

menelaah dari penafsiran kata khusyu>’ sebagai karya tulis ilmiah skripsi. 

Dengan demikian penulis berusaha untuk mengkaji atau meneliti ayat-ayat 

Al-Qur’an yang membicarakan tentang Tafsir  Khusyu>’  dalam  Kitab Tafsir 

Al–Mis}bah . 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang penelitian diatas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa Penafsiran Khusyu>’ pada QS. Al-Baqarah/2: 45, QS. A<li Imra>n/3: 

199, QS. Al-Anbiya>’/21: 90, Al-Ah}za>b/33: 35, QS. Asy-Syu>ra>/42: 45 

dalam Tafsir Al-Mis}bah? 

2. Apa Metode Interpretasi Ayat-Ayat Khusyu>’ Menurut Qurais} S}ihab? 

3. Apa Persoalan-Persoalan Khusyu>’ dalam Tafsir Al-Mis}bah? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan 

sehingga tujuan penelitian akan tercapai, maka batasan masalaah dalam 

  QS. A<li Imra>n/3: 199, QS. penelitian ini terfokus pada QS. Al-Baqarah/2: 45,

Al-Anbiya >’/21: 90, Al-Ah}za>b/33: 35, Al-QS. Asy-Syu>ra>/42: 45 dalam Tafsir 
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Mis}bah karya Qurais} S}ihab, dan alasan penulis mengambil hanya lima ayat 

tersebut dari 17 ayat yang menjelaskan tentang khusyu>’ karena berdasarkan 

bentuk katanya yang sama yakni شعيهبخ  . 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari rumusan masalah  penelitian diatas maka peneliti bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk QS. lebih menjelaskan penafsiran khusyu’  QS. Al Baqarah/2: 45  

Ali Imran/3: 19, QS. Al-Anbiya>’/21: 90, QS. Al-Ah}zab/33: 35, QS. Asy-

 Syura/2: 45   Menurut Tafsir Al-Mis}bah.

2. Untuk mengetahui dan memahami metode interpretasi ayat-ayat khusyu>’ 

menurut Qurais} S}ihab? 

3. Untuk mengetahui dan memahami persoalan persoalan khusyu>’ dalam 

Tafsir Al-Mis}bah? 

Dalam kajian yang telah dijelaskan diatas maka kegunaan  penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 1. Secara teoritis, sebagai bahan untuk membuka dan memperluas wawasan 

 (Tafsir Al-pemikiran tentang penafsiran ulama kontempor Qurais} S}ihab

Mis}bah) 

 Dengan adanya kajian ini ,dapat menambah wawasan keilmuan khususnya 2.

bidang tafsir  

8 
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 Dengan adanya kajian ini penulis berharap mudah-mudahan dapat 3.

dijadikan sebagai literatur dan dorongan untuk mengkaji masalah tersebut 

lebih lanjut. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka penulis belum menemukan orang lain yang membahas 

skripsi tentang khusyu’ dalam Tafsir Al-Mis}bah hanya saja penulis 

menemukan skripsi dalam Tafsir Al-Mis}bah dengan judul dan tema yang 

lain, di antara lain tersebut: 

Penelitian yang di lakukan oleh Mufasiroh mahasiswa UIN 

Walisongo Semarang Tahun 2015. Judul penelitiannya adalah "Studi 

Komparasi Tafsir Al-Mis}bah Dan Tafsir Al-Qur’an Al-A’zi>m Terhadap Ayat 

Jilbab". Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus pada penafsiran dua 

mufasir yang saling bertentangan yaitu Qurais} S}ihab dan ibnu kasir. Dalam 

skripsi ini membahas tentang penafsiran antara kedua mufasir, persamaan 

dan perbedaan antara penafsirannya, kemudian kontekstualitas jilbab pada 

masa kini.
13

 

Penelitian yang di lakukan Andi mahasiswa  Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makasar tahun 2018. Judul penelitiannya ‚Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Tafsir Al-Mis}bah (Studi Tentang  Surah Al-

An’a>m/6: 152)‛. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus pada 

                                                
13 Mufasiroh, ‚Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir al-Qur‟an AL-A‟zim 

Terhadap Ayat Jilbab‛,Skripsi(Semarang: UIN Walisongo, 2015). 

9 



19 

 

 

penafsiran nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Al-An’a>m/6: 152, tujuan 

pendidikan akhlak dalam QS. Al-An’a>m/6: 152.14 

Penelitian yang di lakukan oleh Melia Ilham mahasiswa UIN Ar-

Raniry Banda Aceh  Tahun 2015. Judul penelitiannya adalah" Konsep 

Busana Muslim Menurut Tafsir Al-Mis}bah‛. Dalam penelitian tersebut 

peneliti lebih fokus pada bagaimana ungkapan tentang busana muslimah dan 

batasan aurat dan kosnep busana muslimah menurut Tafsir Al-Mis}bah.15 

Penelitian yang di lakukan oleh Wahyudin mahasiswa UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi  Tahun 2020. Judul penelitiannya adalah Penafsiran 

kata Hikmah dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tematik dalam Tafsir Al-

Menyimpulkan bahwa: (1) Mis}bah). Dalam penelitian tersebut peneliti 

Penafsiran kata hikmah ditafsirkan oleh para mufassir dengan berbagai arti, 

seperti as-Sunnah (hadis), pengetahuan, pemikiran dan sebagainya. 

Tergantung kalimat yang bergandengan dengannya (2) Dalam tafsir Al-

Mis}bah penafsiran kata hikmah tidak jauh beda dengan penafsiran para 

ulama sebelumnya, hanya saja dalam menafsirkan Muhammad Qurais} S}ihab 

memberikan penjelasan secara mendetail dalam buku-buku tafsirnya, 

Akhirnya penulis merekomendasikan kepada umat Islam bahwa Hikmah 

ialah pemahaman serta pengetahuan yang terdapat dalam kehidupan untuk 

                                                
14 Andi, Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tafsir Al-Mis}bah (Studi Tentang  Surah 

 Al-An’am 152), Skripsi(Makasar: Uin Alauddin, 2018).
15 Melia, Konsep Busana Muslim Menurut Tafsir Al-Mis}bah‛.Skripsi(Banda Aceh: 

UIN Ar-Raniry, 2015). 
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dijadikan sebagai paduan hidup umat Islam dan untuk dapat bersikap 

pluralis, hingga benar-benar menjadikan Hikmah sebagai rahmat bagi 

sekalian alam.16 

 

F. Metode Penelitian  

Dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini dengan optimal, 

maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapaun penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan 

(library rearch), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

mengumpulkan  data-data kepustakaan yang relevan dengan obyek 

penelitian berupa, membaca,  mencatat, transkip, buku, mengolah bahan 

penelitian  dan sebagainya.17
   

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan   penulis dalam  menulis  

skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data yakni primer dan 

sekunder.  

a. Data  Primer  adalah  data yang langsung memberikan kepada 

pengumpul data atau data yang menjadi sumber pokok penelitian, juga 

merupakan sumber langsung dari Al Qur’an yaitu QS.  Al-Baqarah/2: 

45, QS. Ali Imran/3: 199,  QS. Al-Anbiya>’/21: 90,  QS. Al-Ahzab/33: 

                                                
16 Wahyudin, Penfasiran kata Hikmah dalam Al-qur’an (Suatu Kajian Tematik 

 Skripsi(Jambi: UIN , 2020). dalam Tafsir Al-Mis}bah). Sulthan Thaha Saifuddin
17 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), hlm. 19 
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35, QS. Asy-Syura/42: 45 tentang Khusyu>’ Tafsir Al-Mis}bah, 

mengenai tokoh maka, Qurais} S}ihab yang akan di bahas. 

b. Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberi data 

kepada pengumpul data atau data yang menjadi sumber penunjang 

dalam melakukan penelitian. Dan diperlukan juga bahan-bahan 

tertulis seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal penelitian yang  

serupa, dokumen  dan lain-lain.18 berkaitan dengan tema yang dikaji 

dalam penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  yang penulis gunakan  yaitu metode 

pengumpulan data dokumen dengan   mengumpulkan teks-teks tafsir, 

syarah kitab tafsir, buku, artikel dan lain sebagainya  yang menerangkan 

tentang Khusyu’.19
 Dan metode Maud}u’i (tematik) dengan langkah-

langkah dapat di rincikan sebagai berikut : 

a. Memilih dan menetapkan masalah al-Qur’an yang akan di kajikan 

secara maud}u’i. 

b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

yang telah ditetapkan, baik ayat makiyah dan madaniyah. 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya atau 

asbab al-nuzul. 

                                                
18 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

hlm. 125 
19 Suharsimi Arikunto,  Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), hlm . 202 
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d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-

masing suratnya. 

e. Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang sesuai, sistematis 

sempurnan dan utuh. 

f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits bila dipandang perlu 

sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan 

cara menghimpun ayat-ayat  yang mengandung pengertian serupa.
20

  

4. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menyusun dan 

menganalisa data-data adalah menggunakan metode kualitatif, karena 

untuk menemukan pengertian yang diinginkan, penulis mengolah data 

yang ada untuk selanjutnya di interpretasikan ke dalam konsep yang bisa 

mendukung sasaran, dan objek pembahasan. 

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

deskriptif analisis adalah metode pembahasan dengan cara berusaha 

menggambarkan obyek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa yang 

ada dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karekteristik obyek yang diteliti secara tepat. Serta memaparkan masalah 

melalui analisa. Dalam melakukan analisis digunakan  metode sebagai 

berikut: 

                                                
20 Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir  Dan Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran , ( 

Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 76-77.  
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a. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang berbentuk  umum 

kebentuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul 

dari satu atau beberapa premis. 

b. Induktif adalah cara penganalisaan yang berangkat dari data dan 

persoalan yang berifat khusus kemudian dibawa kepada persoalan yang 

bersifat umum. 

c. Komparatif adalah penganalisaan dengan cara mengadakan 

perbandigan yang berujung dengan suatu kesimpulan akhir.
21

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi, disusun dalam bab dan sub bab. 

Adapun sistematika  penelitian penulisan  ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah Pendahuluan yang terdiri dari enam sub. Sub 

bab pertama, Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, yang 

merupakan pokok masalah mengapa penelitian skripsi. Kemudian rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan ini disusun. Sub bab kedua, 

rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang menjadi titik tolak 

penelitian selanjutnya. Sub bab ketiga, tujuan dan kegunaan tentang 

penelitian ini. Sub keempat, adalah kajian/telaah pustaka adalah upaya 

penelusuran atau penelitian pendahulu yang berkaitan dengan topik pertama. 

Sub kelima, adalah metode penelitian yang merupakan langkah-langkah 

                                                
21  Skripsi Yulian Arsah, Ulul Al-Albab Dalam Al-Qur’an, Pada Fakultas Ushuludin 

Jurusan Ilmu Qur’an Tafsir, IAIN Bengkulu., 2014.hlm. 13 
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pengelolahan dan analisis data yang ditempuh dalam penyusunan penelitian. 

Kemudian, terakhir adalah sub keenam adalah sistematika penulisan. 

Bab Kedua,  membahas kerangka teori. Di dalam bab ini, sub pertama 

akan diuraikan metode maud}u’i. Sub kedua, pengertian khusyu>’ , sub ketiga 

macam-macam makna khusyu>’ dalam al-Qur’an, sub keempat bentuk lafaz 

khusyu> dalam al-Qur’an>,sub kelima posisi khusyu>’ dalam al-Qur’an,sub 

keenam klasifikasi ayat-ayat khusyu>’. 

Bab Ketiga, membahas tentang biografi Qurais} S}ihab, yakni 

menguraikan tentang, biografinya, kitab tafsirnya al-mis}bah sebab ditulisnya 

tafsir, sistematika penulisan, metode penafsiran, sumber penafsirannya. 

Bab Keempat, yaitu berisi penafsiran khusyu’ > QS. Al-Baqarah/2: 45 

QS. A>li Imra>n/3: 199, QS. Al-Anbiya>’/21: 90, QS. Al-Ahza>b/33: 35, QS. 

Asy-Syu>ra>’/42: 45 dalam Tafsir Al Mis}bah. Analisis dan perbandingan. 

Bab Kelima, Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dari sebuah 

rangkaian pembahasan dalam penelitian ini, sebagai jawaban atas rumusan 

pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Selain itu penulis juga 

mengemukakan beberapa saran penelitian setelah melalui proses penelitian. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Metode Maud{u’i 

Metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan 

kepada  satu tema, lalu mencari pandangan al-Qur’an tentang tema tersebut 

dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, 

dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam  benak ayat 

yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang Mut}laq 

digandengkan dengan yang Muqayyad dan lain-lain, sambil memperkaya 

uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan 

dalam tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang 

dibahas itu.22 

Di dalam buku yang berjudul metode tafsir maud}u’i yang ditulis oleh 

Abd Al–hayy Al-Farmawi hlm. 35-36 menjelaskan bahwa ada dua macam 

bentuk kajian tafsir maud{u’i. Yang dimaksud kedua bentuk tafsir maud}u’i 

ialah: pertama, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh 

dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, 

menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandung, sehingga 

surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.23  

Kedua: menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-

sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut sedemikian 

                                                
22 M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir,(Tangerang: Lentera Hati,2013), hlm 385.  
23 Abd. Al-Hayy  Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i,,,hlm.35. 
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dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan 

secara maud{u’i.24 Al-Farmawi merumuskan langkah-langkah pembahasan 

maudhu’i sebagai berikut
25

: 

1. Menetapkan suatu topik dalam al-Qur’an yang akan dikaji secara 

maud}u’i. Untuk para pemula, Al-Farmawi menyarankan bagi pemula yang 

akan melakukan hal ini dengan melihat kitab Tafsir Ayat al-Qur’an al-

Kari>m yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi. 

2. Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah 

ditetapkan, baik ayat-ayat makkiyah maupun madaniyyah. Kitab Mu’jam 

al-Mufahras li Alfaz} al-Qur-an al-Kari>m karya Muhammad abd al-Baqi 

dapat digunakan untuk mempermudah  pencarian ayat. 

3. Menyusun ayat-ayat  tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya ayat-

ayat al-Qur’an kepada Nabi Muhammad disertai dengan penjelasan 

mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul . Informasi 

mengenai asbab al-nuzul dapat didapatkan dari kitab Asbab al-Nuzul  

karya al-Wahidi maupun dari kitab-kitab tafsir. 

4. Melihat korelasi atau munasabah ayat-ayat  tersebut dalam masing-

masing suratnya. 

5. Menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah bingkai yang sesuai, 

kerangka yang tersusun, bangunan yang utuh, sempurna bagian-

bagiannnya , dan terpenuhi rukun-rukunnya. 

                                                
24 Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, hlm 38 
25 Abd al-Hayy al-Farmawi,al-Hidayah, hlm.61-62. 
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6. Melengkapi tema bahasan dengan hadis-hadis nabi, sehingga tema yang 

dibahas menjadi semakin jelas dan sempurna. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut dengan kajian maud}u’i yang sempurna 

dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung 

pengertian  serupa , mengkompromikan antara yang ‘amm dan khas, yang 

mut}laq dan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang secara lahir 

tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat yang nasikh dan mansukh, 

sehingga semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara, tanpa nampak 

adanya perbedaan, kontradiksi, atau pemaksaan terhadap sebagian ayat 

kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.  

Dengan adanya penjelasan dua bentuk kajian tafsir maud}u’i di atas 

maka penulis menggunakan metode tematik. Yang dimaksud tematik ialah 

membahas ayat-ayat al-Qur’an  sesuai dengan tema atau judul yang telah 

ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun, 

kemudian di kaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti 

asbab al-nuzul, kosa kata, is}tinbath (penetapan) hukum, dan lain-lain.
26

 

Langkah-langkah metode tafsir maud}u’i dapat dirinci sebagai berikut: 

1)  Memilih dan menetapkan masalah al-Qur’an yang akan di kajikan secara 

maudhu’i. 

2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

telah ditetapkan, baik ayat makkiyah dan madaniyah. 

                                                
 26 Nasaruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’a>n (Cet,1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2002), hlm 72. 
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3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya atau 

asbab al-nuzul. 

4) Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-

masing suratnya. 

5) Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang sesuai , sistematis 

sempurnan dan utuh. 

6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits bila dipandang perlu 

sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas. 

Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan 

cara menghimpun ayat-ayat  yang mengandung pengertian serupa.
27

 

 

B. Pengertian  Khusyu>’ 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia khusyu>’ adalah penuh 

penyerahan dan kebulatan hati, sungguh-sungguh, penuh kerendahan hati.
28

 

Khusyu>’ dari kata bahasa arab  bentuk masdar yakni خصْعا-خيصع– خصع  

mengikuti wazan fa’ala artinya tunduk,tenang, merendahkan.
29

 Dalam  

kamus Mu‘jam Maqāyis al-Lughah, khusyu>’ merupakan satu rangkaian huruf 

                                                
27 Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran , (Jakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 76-77. Bisa juga di lihat dalam buku Metodologi Ilmu Tafsir, 
Karangan Abd. Muin Salim, hlm.47-48. (Yogyakarta: Teras, 2010) Dan bisa juga dilihat 

dalam buku Kaidah Tafsir, karangan M. Quraish Shihab, hlm. 389. (Tanggerang: Lentera 

Hati , 2013). 
28 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khusyuk (Diakses  24 Juni 2021). 
29 Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka 

Progresif,1999), 160. 
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yang membentuk kata berindikasi menunduk. Kata ini berarti menunduk dan 

mengangguk-anggukan kepala. Khusyū‘ juga identik dengan khuḍu’, hanya 

saja khuḍu’ digunakan untuk tubuh dan khusyū‘ digunakan untuk suara dan 

pandangan.
30

  

Secara istilah khusyu’ adalah buah keimanan hasil keyakinan 

makhluk, atas sifat keagungan Allah SWT, barang siapa yang dapat 

merasakannya, niscaya ia akan khusyu’, baik dalam shalat atau diluar 

shalat.
31

 

 Al-Qusyairi dalam ar-Risālat al-Qusyairiyyah memberikan berbagai 

macam definisi khusyū‘ yang diambil dari para ulama tasawuf. Di antaranya 

adalah takut secara konsisten untuk kepentingan hati, tunduknya hati dengan 

berperilaku baik, dan keringnya hati dan perasaan rendah ketika berada di 

hadapan Allah.
32

 

Menurut Ibn Manẓūr al-Anṣārī (w. 711 H.).
33

 Dalam bukunya Lisān 

al-‘Arab, khusyū‘ adalah mengarahkan pandangan ke bumi dan merendahkan 

                                                
30 Ahmad Ibn Faris, Mu‘jam Maqāyis al-Lughah, hlm. 182. 
31 Al-Sya’rawi, Tirulah Shalat Nabi, Jangan asal shalat, hlm. 105. 

     32 Abu al-Qāsim al-Qusyairi, Al-Risālah al-Qusyairiyyah (Kairo: Dār asy-

Sya’b, 1989), hlm. 168. 
33 Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū Faḍal Jamāl al- 

Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, lahir pada bulan Muharram 630 /1232 M. dan wafat pada bulan 

Sya’ban 711 /1311 M. Ia adalah seorang pekamus, sastrawan, sejarawan, ilmuan di bidang 

fikih dan bahasa Arab. https://id.wikipedia.org/wiki/Ibn_Manzhur, diakses pada 17 Agustus 

2019. 
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suara.
34

 Rāghib al-Aṣfahānī (w. 502 H.)
35

 Menyamakan arti khusyū‘ dengan 

ḍirā’ah (merendahkan diri).
36

  

Sementara itu, kelompok Sufi  memberikan definisi khusyū‘ yaitu 

menghadirkan Allah atau kebesaran-Nya di dalam benak dan hati orang yang 

shalat, sehingga dia larut bersama Allah atau bersama kebesaran-Nya dan 

tidak menyadari keadaan di sekitarnya. 

 Sedangkan menurut Ibnu Katsir khusyū‘ pada suara dan pandangan 

sama artinya dengan khuḍū’ pada tubuh.
37

 Aṣfahānī mengatakan bahwa 

khusyū‘ sama artinya dengan aḍ-ḍarā’ah, hanya saja kata al-khusyū‘ lebih 

banyak digunakan oleh anggota badan, sedangkan kata aḍ-ḍarā’ah  

digunakan untuk sesuatu yang terdapat di dalam hati.
38

 Sama halnya Ibnu 

Qayyim berpendapat bahwa khusyū‘ secara bahasa memiliki arti tunduk, 

merendah dan tenang.
39

 Sedangkan menurut al-Qurtubī, khusyū‘ ialah suatu 

keadaan di dalam jiwa di mana dia mewujudkan keadaan tetap (tenang) dan 

merendah diri segala anggota badan.
40

Menurut Ibnu Rajab berpendapat 

bahwa khusyu>’ adalah hatii yang lembut, tentram, tenang, tunduk, terenyuh, 

                                                
34 Ibn Manẓūr al-Anṣārī, Lisān al-‘Arab, vol. 8 (Mesir: al-Dār al-Miṣriyyāt, t.t), 

hlm. 71. 
35 Nama lengkapnya adalah Abu al-Qāsim Ḥusain ibn Muḥammad Rāghib al- 

Aṣfahānī adalah sarjana Muslim abad ke-11 dari penafsir al-Qur’an dan bahasa Arab. 
36 Abdullah al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-Dāmaghānī menjelaskan bahwa kata 

khusyū’ dalam al-Qur’an mempunyai 4 (empat) makna, yaitu al-Tawāḍū‘, al-Khawf, al- 
Taḍallul, dan al-Sukūn. Lihat ‘Abdullah al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-Dāmaghānī, Al- 
Wujūh wa al-Naẓā’ir li AlFāẓ Kitābillāh al-‘Azīz, vol. 1 (Kairo: t.p., 1996), hlm. 316. 

37 Ibn al-Katsir, al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadiṡ wa al-Aṡār (Riyāḍ: al-Maktabah al- 

Islamiyah,T.Th), hlm. 34. 
38 Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān, jilid 1 (T.Tp: 

Maktabah Nazār Mustafā al-Bāz, T.Th), hlm. 197. 

39 Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Madāriju as-Sālikin (Riyadh: Dar as-Ṣami’i, 2011), 

hlm. 1321.  
40 Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansārī’ al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Aḥkām 

al-Fikr al-Qur’ān, juz 12 (Dār, 1414 H/1993 M),hlm.  103. 
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dan tersentuhnya hati. Hati yang khusyu>’ selalu diikuti oleh khusyunya 

seluruh anggota tubuh. Sebab, seluruh anggota tubuh selalu mengikuti hati. 

Dan hati yang khusyu>’ selalu diikuti oleh khusyu’nya pendengaran, 

penglihatan, kepala, wajah dan seluruh anggota tubuh lainnya beserta segala 

sesuatu yang timbul darinya , bahkan ucapan pun.
41

 

 Menurut penulis menyimpulkan pengertian khusyu>’ adalah secara 

bahasa tunduk, merendah diri, takut. Secara istilah adalah pokus dengan 

ibadah yang dilakukan  tidak terganggu dengan keadaan sekitarnya. 

 

C. Macam-macam makna khusyu’ dalam al-Qur'a>n 

1. Bermakna dzullun/lemah,hina,jinak 

     QS. T}a>ha>/20: 108  

ْحَمِه فَََل تَسْ     َمُع إَِلَّ هَْمًسب يَْوَمئٍِذ يَتَّبُِعوَن الدَّاِعَي ََل ِعَوَج لَهُ َوَخَشَعِت اْْلَْصَواُت لِلرَّ

Artinya: Pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) 

penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua suara 

kepada Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu tidak mendengar kecuali 

bisikan saja.
42

  

 

Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

116 jilid 5 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan ‚Dan 

merendahlah semua suara kepada Rabb yang Maha Pemurah.‛Ibnu ‘Abbas 

mengemukakan: ‚yakni diam‛ . Hal yang sama juga dikemukan oleh as-

Suddi. 

           QS. Al-Hasyr/59: 21 

                                                
41 Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi, Tirulah Shalat Nabi, Jangan asal shalat, hlm. 193. 
42 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 319 
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َٔ٘ٔ اللَُٓٔ َّٔتِلَو اِلَأِمَجاُل   َىِضِسبََُا ٔلليَٓاِس َلَعلََُِٓه ََٓتَفهَُٓسٌَّ لَِْ َأِىَصِلَيا ٍََرا اِلُكِسآٌَ َعَلٙ َجَبٍل َلَسأَِٓتَُُ َخأشّعا ُمَتَصدّٔٓعا ٔمًِ َخِص

 

Artinya: Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Qur’a>n ini kepada 

sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah 

disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan 

itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
43 

  

Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

125 jilid 8 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan ‚ yakni , jika 

gunung yang perkasa dan keras , seandainya ia memahami makna al-

Qur’an ini, lalu merenungkannya, niscaya ia akan tunduk terpecah belah 

karena rasa takut kepada Allah. Lalu bagaimana patut bagi kalian , wahai 

sekalian umat manusia , bila hati kalian  tidak bersikap lunak, tunduk dan 

patuh karena rasa takut kepada Allah, padahal kalian dapat memahami 

perintah Allah dan merenungkan kitab-Nya. 

 QS. Al-G}a>syiah/88: 2 

 

ِْْ َّٔ٘ َىاّزا َتِصَلٙ (3) َىأصبَْ٘ َعأملَْ٘ (2) َخأشعَْ٘ ََِْٓمٔئٕر ُُّج  (4) َحأم
 

           Artinya: Banyak muka pada hari itu tunduk terhina.(2) (karena) 

bekerja keras lagi kepayahan(3). mereka memasuki api yang sangat panas 

(neraka)(4).
44

 
     

 Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

456 jilid 8 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan Qatadah dan Ibnu 

‘Abbas mengemukakan pada ayat ini  yang membuat khusyu>’ dan 

mengamalkannya tidak mendatangkan manfaat. 

                                                
43 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 548 
44 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 592 
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2. Bermakna sukun al-jawarih/tenang segala anggota tubuh. 

    QS. Al-Mu’Minu >n/23: 1-2 

 (2) َخأشُعٌَْ َصَلاتَِِٔه ٔفٕ ٍُِه الَٓٔرًَٓ (1) اِلُنِؤٔمُيٌَْ َأِفَلَح َقِد 

Artinya: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman(1), (yaitu) 

orang     yang khusyuk dalam shalatnya,(2).
45

 

 

Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

570 jilid 5 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan menurut Ali bin 

Abi thalib khusyu>’ disini  adalah kekhusyukan hati. 

   QS. Al-Qamar/54: 4-8 

ُٔٔ ُمِصَدَجْس  َعيَُِِه ََِْٓو َِٓدُع الدَٓاِع ِإَلٙ  َفتََْلَٓ (5)ٔحِهنَْ٘ َبألػَْ٘ َفَنا ُتِػًِ اليُُٓرُز  (4)ََّلَكِد َجاَءٍُِه ٔمًَ اِلَأِىَبأء َما ٔف

ِٕٕء ُىُهٍس  مَُِٔطٔعنَي ِإَلٙ الدَٓاِع َُٓكُْل  (7)ُخصَّٓعا َأِبَصاُزٍُِه َِٓخُسُجٌَْ ٔمًَ اِلَأِجَدأث َنَأىََُِٓه َجَساْد ُمِيَتٔصْس  (6)َش

 (8)اِلَهأفُسٌَّ ٍََرا َِْْٓو َعٔطْس 
Artinya: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa 

kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran)(4). Itulah 

suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak 

berguna (bagi mereka)(5). Maka berpalinglah kamu dari mereka. 

(Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada 

sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan)(6), sambil 

menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan 

seakan-akan mereka belalang yang beterbangan(7). mereka datang 

dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah 

hari yang berat"(8).
46

 

 

Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

602 jilid 7 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan kata khusyu>’ pada 

ayat tersebut maksudnya hinanya pandangan mereka. 

                                                
45 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 342 
46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 528-529 
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   QS. Al-Qalam/68: 42-43 

َخأشعَّ٘ َأِبَصاُزٍُِه َتِسٍَكَُُِه ٔذلَْٓ٘ ََّقِد  (42)ََِْٓو ُِٓهَصُف َعًِ َضاٍم َُِّٓدعٌََِْ ِإَلٙ الطُُٓحْٔد َفَلا َِٓطَتٔطُٔعٌَْ  

 (43)َناُىْا ُِٓدعٌََِْ ِإَلٙ الطُُٓحْٔد ٍَُِّه َضألُنٌَْ 
  Artinya:  Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil 

untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa(42), (dalam keadaan) 

pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan 

sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan 

mereka dalam keadaan sejahtera(43).
47

 

 

 Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

262 jilid 8 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan ayat 43 

maksudnya yakni, di alam akhirat. Hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa 

dan kesombongan mereka di dunia, sehingga mereka diberi hukuman yang 

sebaliknya dari apa yang mereka alami. Dan setalah diseru untuk bersujud 

didunia , mereka menolak melakukannya meski mereka dalam keadaan 

sehat lagi normal. Maka demikian pula mereka diberi siksaan berupa 

ketidakmampuan untuk melakukannya (sujud) di akhirat. Jika Rabb 

tampak, orang-orang mukmin bersujud kepada-Nya dan tidak bersujud, 

bahkan punggungnya selalu kembali tegak lurus setiap kali dia hendak 

bersujud, sebagaimana dulu mereka perbuat di dunia, berbeda dengan apa 

yang dialami oleh orang-orang mukmin. 

 

 

 

 

                                                
47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 565-566 
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3. Bermakna khauf/takut 

    QS. Al-Anbiya>’/21: 90 

 

ٍَََِّّبَيا لَُُ َٓحَِٔٙ ََّأِصَلِحَيا لَُُ شََِّجُُ ِإىََُِٓه َناُىْا َُٓطاِزُعٌَْ ٔفٕ اِلخََِٔسأت ََّٓ ِدُعَْىَيا َزَغّبا ََّزٍَّبا َفاِضَتَحِبَيا لَُُ 

 (90)ََّناُىْا َلَيا َخأشٔعنَي 

 

Artinya: Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami 

anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat 

mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 

bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan 

mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. dan mereka adalah 

orang-orang yang khusyu' kepada kami(90).
48

 

 

Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

480 jilid 5 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan menurut Abu 

Sinan khusyu’ di sana adalah rasa takut yang lazim ada dalam hati dan 

tidak dapat terpisah selama-lamanya.  

  QS. Asy-Syu>ra>/42: 45 

 

ٌَٓ اِل     ٍٕٓ ََّقاَل الَٓٔرًَٓ آَمُيْا ِإ ََِٔا َخأشٔعنَي ٔمًَ الرُٓلِٓ َِٓيُظُسٌَّ ٔمًِ َطِسٕف َخٔف ًَ الَٓٔرًَٓ َخٔطُسّا ََّتَساٍُِه ُِٓعَسُضٌَْ َعَل َخأضِسٓ

َِِٔه ٌَٓ الظَٓألٔننَي ٔفٕ َعَرإب ُمٔكٍٔه  َأِىُفطََُِه ََّأٍِٔل  (45)ََِْٓو اِلكَٔٔامَ٘ٔ َأَلا ِإ
 

Artinya: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka 

dalam Keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan 

pandangan yang lesu. dan orang-orang yang beriman berkata: 

"Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang 

kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada 

hari kiamat. Ingatlah, Sesungguhnya orang- orang yang zalim itu berada 

dalam azab yang kekal(45).
49

 

 
Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

464 jilid 7 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan kata khusyu>’ pada 

                                                
48 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 329 
49 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 488 
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ayat ini adalah kehinaan yang menimpa mereka disebabkan kemaksiatan  

kepada Allah yang dahulu mereka lakukan. 

  Q.S. Al-Hadi>d/57: 16 

 

 َفَطاَل َقِبُل ٔمًِ اِلٔهَتاَب ُأُّتْا َنالَٓٔرًَٓ َُٓهُْىْا ََّلا اِلَحلِٓ ٔمًَ َىَصَل ََّما اللَُٓٔ ٔلٔرِنِس ُقُلْبَُُِه َتِخَصَع َأٌِ آَمُيْا ٔللَٓٔرًَٓ َِٓأٌِ َأَلِه   

َُِِٔه  َفأضُكٌَْ ٔميَُِِه ََّنٔجرْي ُقُلْبَُُِه َفَكَطِت اِلَأَمُد َعَل
 Artinya: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang 

beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada 

kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka 

seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab 

kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati 

mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-

orang yang fasik.
50

 

 

 Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

54 jilid 8 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan kata khusyu’ pada 

ayat ini menurut Qatadah di ceritakan kepada kami bahwa Syaddad bin  

Aus pernah diriwayatkan dari Rasulallah saw di mana beliau bersabda ‚ 

sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari manusia adalah 

kekhusyu’an‛.  

4. Bermakna tawadhu’-tazallul-istikanah/rendah diri,patuh,bersimpuh diri. 

 

QS. Al-Baqarah/2: 45-46 

 

الَٓٔرًَٓ َُٓظيٌَُْٓ َأىََُِٓه ُمَلاُقْ َزبَِِٓٔه ََّأىََُِٓه ِإلَُِٔٔ  (45)َّاِضَتٔعُٔيْا ٔبالصَِٓبِس َّالصََٓلاٗٔ َِّإىَََٓا َلَهٔبريَْٗ ِإلَٓا َعَلٙ اِلَخأشٔعنَي 

 (46)َزأجُعٌَْ

   
Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

                                                
50 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 539 
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yang khusyu'(45), (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan 

menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya(46).
51

 

 

  Dalam buku yang berjudul Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir hlm. 

125 jilid 1 karya Abdullah bin Muhammad menjelaskan kata khusyu’ 

pada ayat ini menurut Ibnu Jarir yakni merak yang patuh dan tunduk 

dalam ketaatan kepada-Nya serta merendahkan diri karena takut kepada-

Nya. 

QS. A<li-Imra>n/3: 199 

 

ٌَٓ َِِِٔه ُأِىِصَل ََّما ِإلَُِٔهِه ُأِىِصَل ََّما ٔباللَُٓٔ ُِٓؤٔمًُ َلَنًِ اِلٔهَتأب َأٍِِل ٔمًِ َِّإ  ُأَّلٔئَو َقٔلّٔلا َثَنّيا اللَُٓٔ ٔبآَٓأت َِٓصَتُسٌَّ َلا ٔللَُٓٔ َخأشٔعنَي ِإَل

ٌَٓ َزبَِِٓٔه ٔعِيَد َأِجُسٍُِه لََُِه  (199) اِلٔحَطأب َضِسُٓع اللََُٓ ِإ
Artinya: Dan Sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan 

yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada 

Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang 

sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya 

Allah Amat cepat perhitungan-Nya (199).
52

 
 

  QS. Al-Ah}za>b/33: 35.  

ٌَٓ  َّالصَٓأبَسأت َّالصَٓأبِسًَٓ َّالصَٓأدَقأت َّالصَٓأدٔقنَي َّاِلَكأىَتأت َّاِلَكأىٔتنَي َّاِلُنِؤٔمَيأت َّاِلُنِؤٔمٔينَي َّاِلُنِطٔلَنأت اِلُنِطٔلٔننَي ِإ

 َّاِلَحأفَظأت ُفُسّجََُِه َّاِلَحأفٔظنَي َّالصَٓأئَنأت َّالصَٓأئٔننَي َّاِلُنَتَصدَٔٓقأت َّاِلُنَتَصدٔٓٔقنَي َّاِلَخأشَعأت َّاِلَخأشٔعنَي

 (35) َعٔظّٔنا ََّأِجّسا َمِػٔفسَّٗ لََُِه اللَُُٓ َأَعدَٓ َّالرَٓأنَسأت َنٔجرّيا اللََُٓ َّالرَٓأنِسًَٓ
Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, 

laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang 

tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki 

dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-

laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-

laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar(35).
53
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D. Bentuk lafaz khusyu’ dalam al-Qur’a>n 

1. Khudu’ 

Kata khudu’ berasal dari kata kerja khada’a terdiri dari tiga huruf, 

yakni kha’ dha ‘ain, rangkaiannya mengandung makna tunduk dan 

merendahkan diri.
54

QS. Al-Ah}za>b/33: 32 : 

 

ِٕٓ ٔىَطاَء َٓا ًَٓ اليَٓٔب ًَٓ ِإٌِ الئَٓطأء ٔمًَ َنَأَحٕد َلِطُت  َمِعُسّّفا قَِّْلا َُّقِلًَ َمَسْض َقِلبُٔٔ ٔفٕ الَٓٔرٖ ِطَنَعفََٔ ٔباِلكَِِْل َتِخَضِعًَ َفَلا اتَٓكَُِٔت

(32) 
Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti 

wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk 

dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam 

hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik(32),
55

 

   

 Pada ayat ini, Allah memperingatkan kepada istri-istri Nabi saw 

bahwa mereka dengan julukan ‚ ummaha>t al-mu’mini>n‛ sama sekali tidak 

di persamakan dengan perempuan mukminat yang mana pun dalam segi  

keutamaan dan kehormatan, jika mereka betul-betul bertakwa. Tidak ada 

seorang perempuan pun yang dapat menyerupai kedudukan apalagi 

melebihi keutamaan mereka karena suami mereka adalah ‚sayyi>d al-

anbiya>’ wa al-mursali>n‛. 

Oleh karena itu mengadakan pembicaraan dengan orang lain, maka 

mereka dilarang merendahkan suara yang dapat menimbulkan perasaan 

kurang baik terhadap kesucian dan kehormatan mereka, terutama jika 

                                                
54 Ahmad Munawir Arson , Al-Munawir, 347. Lihat Shu>q Dayf, et.al. Mu’jam al-

Wasi>t, 250. Lihat Ar-Ra>ghib al-Isfaha>ni>,  Mu’jam Mufrada>t al-Faz> a-Qur’a>n, hlm.  168.  
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yang dihadapi itu orang-orang fasik atau munafik yang itikad baiknya 

diragukan.
56

 

2. Tadarru’ 

Secara bahasa tadarru’ memiliki arti tunduk, patuh, dan 

merendahkan diri.
57

 

QS. Al-A’ra>f/7: 25 

ََٔا َقاَل  ٌََِْٔ ٔف ََٔا َتِح  (25) ُتِخَسُجٌَْ َّٔميََِا َتُنُْتٌَْ َّٔف
Artinya: Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi 

itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan(25).
58

 

 

3. Al-wajal 

 Kata wajal merupakan bentuk fi’il al-mad}i yang berasal dari kata 

wajila-yajilu-wajalan yang berarti takut. Secara istilah kata wajal berarti 

kebingungan hati karena ingat atau melihat sesuatu yang mempunyai 

kekuasaan dan hukumnya sangat ditakuti.
59

 QS. Al-Mukminu>n/23: 60 

ًَ ٌَ َّالٓ ٔرٓ ِْا َما ُِٓؤُتْ ٌ٘ َُّقُلُْبَُِه آَت ٌَ َزبَِِٔٓه ِإل ٙ أ ىََُِٓه َّٔجل   (60) َزأجُعْ
Artinya: Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah 

mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) 

sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka(60),
60
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E. Posisi khusyu’ dalam al-Qur’a>n 

  Kata khusyu>’ sudah tidak asing bagi kaum Muslim, namun pada 

praktiknya dalam kehidupan sehari-hari masih dirasa perlu ada tambahan 

penjelasan. Misalkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 45-46: 

 ِإلَُِٔٔ ََّأىََُِٓه َزبَِِٓٔه ُمَلاُقْ َأىََُِٓه َُٓظيٌَُْٓ الَٓٔرًَٓ (45) اِلَخأشٔعنَي َعَلٙ ِإلَٓا َلَهٔبريَْٗ َِّإىَََٓا اَّٗٔالصََٓل ٔبالصَِٓبِس َّاِضَتٔعُٔيْا

 (46)َزأجُعٌَْ
Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu'(45), (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan 

menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya(46) 
61 

 
     Menurut penafsiran   Syaikh Mu’min Al Haddad khusyu>’ dalam 

ayat tersebut berarti: 

1. Merasa sedang berhadapan dengan Allah dan mengingat kematian 

Hal ini dengan membayangkan bagaimana perasan berseri-seri 

apabila berada dihadapan Allah, dan perasaan khawatir ketika 

membayangkan perjalanan menuju surga atau neraka, dengan 

menyaksikan pandangan hari kiamat dan alam akhirat dari s}irat 

(jembatan di atas neraka). 

2. Memfokus pikiran serta merenungi ayat dan zikir 

Kekhusyukan ini berinti di hati, barangsiapa berhasil 

memfokuskan pikiran untuk menyadari apa yang di baca, baik al-Qur’an, 
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z}ikir, maupun doa dalam s}alat, berarti ia telah memasuki tingkat 

kekhusyukan.
62

 

F. Klasifikasi Ayat-ayat Khusyu’ 

 

No. 

            

     Nama Surah 

   

 Kedudukan 

  

  Ayat al-Qur’a>n dan 

Terjemahannya 

1.  

QS. Al-Baqarah/2: 

45 

 

Madaniyah 

 َعَلٙ ِإلَٓا َلَهٔبريَْٗ َِّإىَََٓا َّالصََٓلاٗٔ ٔبالصَِٓبِس َّاِضَتٔعُٔيْا

 اِلَخأشٔعنَي
 Jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian 

itu sungguh berat, kecuali bagi 

orang-orang yang khusyu' 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

QS. A<li-Imra>n/3: 

199 

  

 

 

 

Madaniyah 

ٌَٓ  ُأِىِصَل ََّما ٔباللَُٓٔ ُِٓؤٔمًُ َلَنًِ اِلٔهَتأب َأٍِِل ٔمًِ َِّإ

َِِِٔه ُأِىِصَل ََّما ِإلَُِٔهِه  َِٓصَتُسٌَّ َلا ٔللَُٓٔ َخأشٔعنَي ِإَل

 ٔعِيَد َأِجُسٍُِه لََُِه ُأَّلٔئَو َقٔلّٔلا َثَنّيا اللَُٓٔ ٔبآَٓأت

ٌَٓ َزبَِِٓٔه  اِلٔحَطأب َضِسُٓع اللََُٓ ِإ

Dan Sesungguhnya diantara 

ahli kitab ada orang yang 

beriman kepada Allah dan 

kepada apa yang diturunkan 

kepada kamu dan yang 

diturunkan kepada mereka 

sedang mereka berendah hati 

kepada Allah dan mereka 

tidak menukarkan ayat-ayat 

Allah dengan harga yang 

sedikit. mereka memperoleh 

pahala di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya Allah Amat 
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cepat perhitungan-Nya .  
 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

QS. Al-Isra>/17: 109 

 

 

 

Makkiyah 

ٍُِه ُخُصّْعا ََِّٓصُٓد  ٌَ ٌِ َِٓبُكْ ٌَ ٔلْلأ ِذق ا  ََّٓٔخسُّٓ

 
Dan mereka menyungkur atas 

muka mereka sambil menangis 

dan mereka bertambah 

khusyu'. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

QS. T}a>h}a>/20: 108 

 

 

 

 

 

Makkiyah 

 

ِْمَٕٝٔر َٓ ٌَ َٕ َٓتَٓٔبُعْ ََْج ل ا الدَٓأع ُُ ٔع  ََّخَصَعٔت ل 

َْاُت ًِ اْلأ ِص  ٍَِنّطا ِإلٓ ا َتِطَنُع ف ل ا ٔللسَِٓحَن

Pada hari itu manusia 

mengikuti (menuju kepada 

suara) penyeru dengan tidak 

berbelok-belok; dan 

merendahlah semua suara 

kepada Tuhan yang Maha 

pemurah, Maka  

kamu tidak mendengar kecuali 

bisikan saja. 
 

 

 

 

5. 

 

 

 

QS. al-Anbiya>’/21: 

90 

 

 

 

Makkiyah 

ُُ ف اِضَتَحِبَيا ٍَِبَيا ل  َّ ُُ َّأ ِصل ِخَيا َِٓخَٔٙ ُُل  َّ  ل 

ُُ َِّج ٌَ ك اُىْا ِإىََُِٓه َش  اْلَخَِٔسأت ٔفٕ َُٓطاِزُعْ

ٍَّبا َزغ ّبا ََِّٓدُعَْىَيا  َخأشٔعنَي ل َيا َّك اُىْا ََّز
Maka Kami memperkenankan 

doanya, dan Kami 

anugerahkan kepada nya 

Yahya dan Kami jadikan 

isterinya dapat mengandung. 

Sesungguhnya mereka adalah 

orang-orang yang selalu 

bersegera dalam (mengerjakan) 

perbuatan-perbuatan yang baik 

dan mereka berdoa kepada 

Kami dengan harap dan cemas. 
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dan mereka adalah orang-

orang yang khusyu' kepada 

kami. 

 

 

6. 

 

 

QS. al-

Mu’minu >n/23: 2 

 

 

Makkiyah 

 ًَ ٌَ َصل أتَِِه ٔفٕ ٍُِه الٓ ٔرٓ  َخأشُعْ
 (yaitu) orang-orang yang 

khusyu' dalam 

sembahyangnya, 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

QS. al-Ahza>b/33: 

35 

 

 

 

 

Madaniyah 

ٌَٓ  َّاْلُنِؤٔمٔينَي َّاْلُنِطٔلَنأت اْلُنِطٔلٔننَي ِإ

 ٔدٔقنَيَّالصَٓا َّاْلك أىَتأت َّاْلك أىٔتنَي َّاْلُنِؤٔمَيأت

ًَ َّالصَٓأدق أت  َّالصَٓأبَسأت َّالصَٓأبِسٓ

 َّاْلُنَتَصدٔٓٔقنَي َّاْلَخأشَعأت َّاْلَخأشٔعنَي

 َّالصَٓأَٜنأت َّالصَٓأٜٔننَي َّاْلُنَتَصدٔٓق أت

ًَ َّاْلَخأفظ أت ُفُسَّجَُِه َّاْلَخأفٔظنَي  َّالرَٓأكِسٓ

َُ ُُ دَٓأ َع َّالرَٓأكَسأت ك ٔثرّيا اللٓ   َمِغٔفَسًٗ ل َُِه اللٓ 

  َعٔظّٔنا َّأ ِجّسا
 Sesungguhnya laki-laki dan 

perempuan yang muslim, laki-

laki dan perempuan yang 

mukmin, laki-laki dan 

perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan 

perempuan yang benar, laki-

laki dan perempuan yang 

sabar, laki-laki dan perempuan 

yang khusyuk, laki-laki dan 

perempuan yang bersedekah, 

laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan 

perempuan yang memelihara 

kehormatannya, laki-laki dan 

perempuan yang banyak 

menyebut (nama) Allah, Allah 
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telah menyediakan untuk 

mereka ampunan dan pahala 

yang besar. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

QS. al-Ahza>b/33: 

35 

 

 

 

 

Madaniyah 

ٌَٓ  َّاْلُنِؤٔمٔينَي َّاْلُنِطٔلَنأت اْلُنِطٔلٔننَي ِإ

 َّالصَٓأدٔقنَي َّاْلك أىَتأت َّاْلك أىٔتنَي َّاْلُنِؤٔمَيأت

ًَ َّالصَٓأدق أت  َّالصَٓأبَسأت َّالصَٓأبِسٓ

 َّاْلُنَتَصدٔٓٔقنَي َّاْلَخأشَعأت َّاْلَخأشٔعنَي

 َّالصَٓأَٜنأت َّالصَٓأٜٔننَي َّاْلُنَتَصدٔٓق أت

ًَ َّاْلَخأفظ أت ُفُسَّجَُِه َّاْلَخأفٔظنَي  َّالرَٓأكِسٓ

َُ ُُ أ َعدَٓ َّالرَٓأكَسأت ك ٔثرّيا اللٓ   َمِغٔفَسًٗ ل َُِه اللٓ 

 َعٔظّٔنا َّأ ِجّسا

Sesungguhnya laki-laki dan 

perempuan yang muslim, laki-

laki dan perempuan yang 

mukmin, laki-laki dan 

perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan 

perempuan yang benar, laki-

laki dan perempuan yang 

sabar, laki-laki dan perempuan 

yang khusyuk, laki-laki dan 

perempuan yang bersedekah, 

laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan 

perempuan yang memelihara 

kehormatannya, laki-laki dan 

perempuan yang banyak 

menyebut (nama) Allah, Allah 

telah menyediakan untuk 

mereka ampunan dan pahala 

yang besar. 
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9. 

 

 

 

QS. Fus}ilat/41: 39 

 

 

 

Makkiyah 

ًِ ً٘ اْلأ ِزَض َٚتَس أ ىَٓك  آَٓأتُٔ َّٔم  ف ِإَذا َخأشَع

ََا أ ِىَصْلَيا َٛ َعل ِٔ ٍَِتصَِٓت اْلَنا ٌَٓ ََّزَبِت ا  الٓ ٔرٖ ِإ

ٍَا َِْتٙ ل ُنخِٕٔٔ أ ِحَٔا ُُ اْلَن ِٕٕٛ ُكلِٓ َعل ٙ ِإىَٓ  َش

    ق ٔدْٓس
Dan di antara tanda-tanda-Nya 

(ialah) bahwa kau Lihat bumi kering 

dan gersang, Maka apabila Kami 

turunkan air di atasnya, niscaya ia 

bergerak dan subur. Sesungguhnya 

Tuhan yang menghidupkannya, 

pastilah dapat menghidupkan yang 

mati. Sesungguhnya Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

QS. Asy-Syu>ra>/42: 

45 

 

 

 

 

Makkiyah 

ٍُِه ٌَ ََّتَسا ََا ُِٓعَسُضْ ًَ َخأشٔعنَي َعل ِٔ  الرُٓلِٓ ٔم

ٌَ ًِ َِٓيُظُسّ ٕٓ  ط ِسٕف ٔم ًَ َّق اَل َخٔف  آَمُيْا الٓ ٔرٓ

ٌَٓ ًَ ِإ ًَ اْلَخأضِسٓ ٍِٔلَِِٔه أ ِىُفَطَُِه َخٔطُسّا الٓ ٔرٓ  َّأ 

َِْو ٌَٓ أ ل ا اْلٔكَٔاَم٘ٔ َٓ  ُمٔكٔه  َعَرإب ٔفٕ الظٓ ألٔننَي ِإ
Dan kamu akan melihat 

mereka dihadapkan ke neraka 

dalam Keadaan tunduk karena 

(merasa) hina, mereka melihat 

dengan pandangan yang lesu. 

dan orang-orang yang beriman 

berkata: "Sesungguhnya orang-

orang yang merugi ialah orang-

orang yang kehilangan diri 

mereka sendiri dan 

(kehilangan) keluarga mereka 

pada hari kiamat. Ingatlah, 

Sesungguhnya orang- orang 

yang zalim itu berada dalam 

azab yang kekal. 

 

 

11. 

 

 

 QS. al-Qamar/54: 

  

 

Makkiyah 

ٍُِه ُخصَّٓعا ٌَ أ ِبَصاُز ًَ َِٓخُسُجْ  اْلأ ِجَدأث ٔم

 ُمِيَتٔصْس َجَساْد ك أ ىََُِٓه
Sambil menundukkan 

pandangan-pandangan mereka 
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7 keluar dari kuburan seakan-

akan mereka belalang yang 

beterbangan 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

QS. al-Hadi>d/57: 

16 

 

 

 

 

Madaniyah 

ٌِ ل ِه ًَلٔ َْٓأ ٌِ آَمُيْا لٓ ٔرٓ  اللٓ ُٔ ٔلٔرْكِس ُقُلُْبَُِه َتِخَصَع أ 

ًَ َىَصَل ََّما ًَ َُٓكُْىْا َّل ا اْلَخلِٓ ٔم  ُأُّتْا ك الٓ ٔرٓ

ًِ اْلٔكَتاَب  ف ك َطِت اْلأ َمُد َعل َُِِٔه ف ط اَل ق ِبُل ٔم

ٌَ ٔمِيَُِه َّك ٔثرْي ُقُلُْبَُِه  ف أضُكْ

 Belumkah datang waktunya 

bagi orang-orang yang 

beriman, untuk tunduk hati 

mereka mengingat Allah dan 

kepada kebenaran yang telah 

turun (kepada mereka), dan 

janganlah mereka seperti 

orang-orang yang sebelumnya 

telah diturunkan Al kitab 

kepadanya, kemudian 

berlalulah masa yang panjang 

atas mereka lalu hati mereka 

menjadi keras. dan kebanyakan 

di antara mereka adalah orang-

orang yang fasik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

QS. al-Hasyr/59: 

21 

 

 

 

 

 

 

Madaniyah 

ِْ ٌَ ٍََرا أ ِىَصْلَيا ل  ُُ َجَبل  َعل ٙ اْلُكِسآ  َخأشّعا ل َسأ َِٓت

ًِ ُمَتَصدّٔٓعا  اْلأ ِمَثاُل َّٔتْلك  اللٓ ُٔ َخِصَٔ٘ٔ ٔم

ََا َُِه ٔلليَٓاِس َىِضِسُب ٌَ ل َعلٓ   ََٓتف كٓ ُسّ

Kalau Sekiranya Kami 

turunkan Al-Quran ini kepada 

sebuah gunung, pasti kamu 

akan melihatnya tunduk 

terpecah belah disebabkan 

ketakutannya kepada Allah. 

dan perumpamaan-

perumpamaan itu Kami buat 

untuk manusia supaya mereka 
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berfikir. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

QS. al-Qalam/68: 

43 

 

 

 

 

Makkiyah 

ً٘ ٍُِه َخأشَع ٍَُكَُِه أ ِبَصاُز ٌ٘ َتِس  ك اُىْا َّق ِد ٔذلٓ 

ٌَ ِْ ٍُِه الطُُٓحْٔد ِإل ٙ ُِٓدَع َّ ٌَ   َضألُنْ

 (dalam keadaan) pandangan 

mereka tunduk ke bawah, lagi 

mereka diliputi kehinaan. dan 

Sesungguhnya mereka dahulu 

(di dunia) diseru untuk 

bersujud, dan mereka dalam 

Keadaan sejahtera. 

 

15. 

 

QS.al-Ma’a >rij/70: 

44 

 

Makkiyah 

 ً٘ ٍُِه َخأشَع ٍَُكَُِه أ ِبَصاُز ٌ٘ َتِس ُِْو َذٔلك  ٔذلٓ   اْلَٔ

ٌَ ك اُىْا الٓ ٔرٖ  َُْٓعُدّ
 Dalam Keadaan mereka 

menekurkan pandangannya 

(serta) diliputi kehinaan. Itulah 

hari yang dahulunya 

diancamkan kepada mereka. 

 

16. 

 

QS.an-Na>zi’a >t/79: 

9 

 

Makkiyah 

ٍَا ٌ٘ أ ِبَصاُز   َخأشَع
 Pandangannya tunduk. 

 

17. 

 

QS.al-

G}a>syiyah/88: 2 

 

Makkiyah 

ِْْ ِْمَٕٝٔر ُُّج َٓ ٌ٘  َخأشَع
Banyak muka pada hari itu 

tunduk terhina, 
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BAB III 

BIOGRAFI M. QURAIS} S}IHAB  

DAN GAMBARAN UMUM TAFSIR AL- MIS}BAH 

 

A. Biografi Qurais} S}ihab 

M. Qurais} S}ihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi 

Selatan. Qurais} S}ihab adalah putra dari Prof. K.H. Abdurrahman S}ihab 

(1905-1986), seorang wiraswastawan dan ulama yang cukup populer di 

kawasan ini.
63

 Qurais} S}ihab Seorang cendikiawan muslim di Indonesia  ini 

dikenal ahli di bidang al-Qur’an, Qurais} seorang pakar al-Qur’an mampu 

menterjemahkan dan menyampaikan al-Qur’an dalam konteks masa kini dan 

masa modern.  

Qurais} S}ihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap 

cabang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anaknya duduk 

bersama, pada saat inilah sang ayah menyampaikan nasihat yang kebanyakan 

berupa ayat al-Qur’an. Semenjak usia 6-7 tahun, ia sudah diharuskan untuk 

mendengarkan ayahnya mengajar al-Qur’an. Selain motivasi yang telah 

ditanamkan oleh ayahnya, namun peran seorang ibu juga tidak diragukan 

dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk belajar, terutama 

                                                
63 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara (Analisis Isu-isu Gender dalam Al-

Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid karya Abd Al-Ra’uf Singkel, 
(Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2017), hlm. 41 
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berkaitan dengan soal agama yaitu menjadikan al-Qur’an dan hadis seba

gai tolak ukur.
64

 

M. Qurais} S}ihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang 

taat, pada usia sembilan tahun, beliau sudah terbiasa mengikuti ayahnya 

ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman membentuk kepribadian bahkan 

keilmuannya kelak, beliau menamatkan pendidikannya di Jammiyahal-Khair 

Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.  

Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai 

rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas 

Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Menurut M. Qurais} S}ihab sejak 6-

7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar al-Qur’an. 

Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang 

merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur’an.
65

 

Selain berwiraswasta, sejak muda ayah beliau juga di sibukkan 

dengan berdakwah dan mengajar. Di tengah kesibukkan ayahnya itu selalu 

menyisakan waktunya, baik pagi maupun petang, untuk membaca kitab 

tafsir. Kontribusi M. Qurais} S}ihab dalam bidang pendidikan terbukti dari 

usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu 

Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. 

Beliau juga tercatat pernah menjadi rektor pada kedua Perguruan Tinggi Di 

                                                
64 Rina Mardiana, Konsep Adil Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, 

Skripsi Prodi Tafsir Hadis, Jurusan Ushuluddin, STAIN Bengkulu, 2011, hlm.16 
65 Atik Wartini, ‚Nalar Ijtihat Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian 

Metodologi),‛ Jurnal Musawa, Vol. 13 No. 1, 2014. hlm. 31 
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samping berwiraswasta, sejak muda ayah beliau juga di sibukkan dengan 

berdakwah dan mengajar. Di tengah kesibukan ayahnya itu selalu 

menyisakan waktunya, baik pagi maupun petang, untuk membaca kitab 

tafsir tersebut.  

Ayahnya, Abdurrahman, percaya bahwa pendidikan merupakan agen 

perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat 

dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami’atul Khair, sebuah lembaga 

pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga 

ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. 

Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan 

sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian 

dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di 

antaranya Syekh Ahmad Surkati yang berasal dari Sudan.
66

 

Pendidikan formal Qurais} S}ihab pertama Sekolah Dasar, setelah 

menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, Qurais} S}ihab 

melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil ‚nyantri‛ di 

Pondok Pesantren Darul-Hadist Al-Faqihiyah. Kemudian pada tahun 1958, 

beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan di terima di kelas II Fakultas 

Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian 

melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 

meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur’an dengan tesis 

berjudul Al-I’jaz Al-Tasyi’iy li Al-Qur’an Al-Karim.  

                                                
66 Moh. Cholil, ‚Tafsir Jihad M. QuraisShihab dalam Tafsir al-Misbah‛, UIN Sunan 

Ampel Surabaya, Marâji„: Jurnal Studi Keislaman 2015. Vol. 1, No. 2. hlm. 540. 
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Sekembalinya ke Ujung Pandang, Qurais} S}ihab dipercayakan untuk 

menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN 

Alaudin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga diserahi jabatan-jabatan lain, 

baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, maupun 

di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesian Timur 

dalam pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, beliau juga sempat 

melakukan berbagai penelitian. Antara lain, penelitian dengan tema 

‚Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia Timur‛ (1975) dan 

‚Masalah Wakaf Sulawesi Selatan‛.  

Pada tahun 1980, Qurais} S}ihab kembali ke Kairo dan melanjutkan 

pendidikannya ke almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. 

Kemudian pada tahun 1982, dan beliau berhasil menyelesaikannya dengan 

disertasi berjudul Nazm Al-Durar li Al-Biqᾱ‟iy, Tahqiq wa Dirᾱsah, dan 

berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu-ilmu al-Qur’an dengan yudisium 

Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I. Sekembalinya di 

Indonesia, sejak 1984, Qurais} S}ihab ditugaskan di Fakultas Ushuludin dan 

Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Selain itu di luar kampus dia juga dipercayai untuk menduduki 

berbagai jabatan. Antara lain : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat 

(sejak tahun 1984), anggota Lajnah Pentashihan al-Qur’an Departemen 
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Agama (sejak tahun1984), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan 

Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan.
67

 

B. Tafsir Al-Mis}bah 

1. Sebab ditulisnya Tafsir 

Tafsir Al-Mis}bah merupakan salah satu karya Qurais} S}ihab yang 

ditulis pada 18 Juni 1999 atau 04 Rabiul Awwal Tahun 1420 H, pada saat itu 

namanya belum Tafsir Al-Mis}bah.  Tafsir Al-Mis}bah  ditulis secara berseri, 

terdiri dari beberapa volume terlihat direncanakan hingga 30 juz. Model 

cetakannya terdiri dari dua bentuk: dicetak dalam tampilan biasa, dan kedua 

dalam tampilan lux hard cover.
68

  Dalam pengantar tafsirnya Qurais} S}ihab 

menjelaskan mengenai makna dan pentingnya tafsir bagi seorang muslim. 

Masih banyak di antara muslimin yang menjadi ‚keledai pemikul buku atau 

pengembala yang tuli, bisu dan buta‛.  

Al-Qur’an menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti Rasulullah akan 

mengadu kepada Allah Swt. Beliau berkata: ‚Wahai Tuhanku, sesungguhnya 

kaumku/umatku telah menjadikan al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang 

mahjura. (QS. Al-Furqan: 30). Tidak ada orang Islam yang suka atau 

dimasukkan dalam golongan mahjura , namun kenyataannya menunjukkan 

bahwa  banyak orang yang tidak memahami al-Qur’an dengan baik dan 

benar.  

                                                
67 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 6. 
68 Abdul Rouf, Mozaik Tafsir Indonesia (Kajian Ensiklopedis), (Depok: Sahifa 

Publishing, 2020), hlm. 341. 
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Menghadapi kenyataan yang demikian, Qurais} S}ihab merasa 

terpanggil untuk memperkenalkan al-Qur’an dan penyuguhkan pesan-

pesannya sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebelum menulis 

Tafsir Al-Mis}bah. Penulisan Tafsir Al-Mis}bah diawali oleh penafsiran 

sebelumnya berjudul ‚tafsir al-Qur’an al-kari>m‛ yang diterbitkan oleh 

Pustaka Hidayah pada 1997, tafsir tersebut dianggap kurang menarik minat 

orang banyak. 

Dalam Tafsir Al-Mis}bah selalu dijelaskan tema-tema pokok surah al-

Qur’an dan tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu 

agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yan besar.
69

 

Kemudian dari penulisan Tafsir Al-Mis}bah pada dasarnya memberi 

kemudahaan kepada umat Islam dalam memahami kandungan al-Qur’an 

dengan mengurai secara rinci tujuan dan tema pokok surat. Qurais} S}ihab 

melihat bahwa kebiasaan sebagian kaum muslimin adalah membaca surah-

surah tertentu dari al-Qur’an, seperi Ya>si>n, Al-Waqiah, atau Ar-Rahma>n. 

Akan tetapi, berat dan sulit bagi mereka memahami maksud ayat-ayat yang 

dibacanya walaupun telah mengkaji terjemahannya.  

Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surah akan semakin 

menjadi-jadi bila membaca buku yang menjelaskan berdasarkan hadis-hadis 

yang lemah. Oleh sebab itu, Qurais} S}ihab dalam Tafsir Al-Mis}bah membantu 

meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar dan Tafsir Al-

Mis}bah pada dasarnya memberi kemudahaan kepada umat Islam dalam 

                                                
69 M. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan,Keserasian Al-Quran). 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006),, Vol. 1, hlm. IX. 



45 

 

 

memahami kandungan al-Qur’an dengan mengurai secara rinci tujuan dan 

tema pokok surat.
70

 

2. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan tafsir yang dimaksud adalah rangkaian yang 

dipakai dalam kajian tafsir. Dari data yang didapatkan bahwa Qurais} S}ihab 

dalam menulis tafsirnya, paling tidak menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

a. Dimulai dari penjelasan surat secara umum 

b. pengelompokan ayat sesuai tema-tema tertentu lalu diikuti dengan 

terjemahannya. 

c. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna 

ayat. 

d. Penyisipan kata penjelas sebagai penjelas makna atau sisipan tersebut 

merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan al-Qur’an. 

e. Ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW yang dijadikan penguat atau 

bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja. 

f. Menjelaskan munasabah ayat-ayat al-Qur’an. 

Dengan demikian Tafsir Al-Mis}bah mengarah pada metode 

sistematika penyajian runtut yaitu model sistematika penyajian penulisannya 

mengacu pada urutan surat yang ada dalam model mushaf standar dan atau 

mengacu pada urutan turunnya wahyu.
71

 Tidak jauh berbeda dengan 

                                                
70 Mahfudz Masduki, Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab (Kajian Atas Amtsal Al-

Quran),Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 15 
71 Abdul Rouf, Mozaik Tafsir Indonesia (Kajian Ensiklopedis), hlm. 350. 
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sistematika dari kitab-kitab tafsir yang lainnya. Selanjutnya,  dari segi 

jenisnya, Tafsir Al-Mis}bah dapat digolongkan kepada tafsir bi al-ma’s|ur 

sekaligus juga tafsir bi ar-ra’yi. Dikatakan bi al-ma’s|ur karena hampir pada 

setiap penafsiran ayat, disebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat 

yang ditafsirkannya, dikatakan bi ar-ra’yi karena uraian-uraian yang 

didasarkan pada akal atau rasio juga sangat mewarnai penafsirannya.
72

 

3. Metode Penafsiran 

Secara metodologis Tafsir Al-Mis}bah ditafsirkan dengan 

menggunakan metode Tahlili, yaitu ayat per ayat disusun berdasarkan 

tata urutan al-Qur’an. Menurut Quraish Shihab al-Qur’an merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Tafsir Al-Mis}bah Qurais} S}ihab 

tidak luput dari pembahasan ilmu Al-Munasabah. Yang tercermin dalam 

enam hal: 

a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah 

b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat 

c. Keserasian hububgan ayat dengan ayat berikutnya 

d. Keserasian uraian awal satu surah dengan uraian awal surah 

sesudahnya 

e. Keserasian tema surah dengan nama surah 

Metode yang dipergunakan dan yang dipilih dari penafsirannya 

adalah metode Tahlili. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang penulisan 

tafsirnya dan penafsirannya, yaitu menafsirkan dengan menjelaskan ayat 

                                                
72 Mahfudz Masduki, Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab (Kajian Atas Amtsal Al-

Quran), hlm. 25 
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demi ayat, surat demi surat sesuai dengan susunannya yang terdapat 

dalam mushaf.
73

  

Tidak hanya itu, metode yang digunakan Qurais} S}ihab dalam 

Tafsir Al-Mis}bah, berusaha mengkombinasikan beberapa metode yang 

lazimnya digunakan para ulama tafsir, yaitu: pertama, Metode Kedati 

dikenal sangat luas dan sarat informasi namun tidak menyelesaikan satu 

pokok bahasan diuraikan kelanjutanya pada ayat atau surat yang lain. 

Kedua, Metode Muqarin (Komparatif), karena ini memaparkan 

berbagai pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat, baik pendapat 

ulama tafsir klasik maupun ahli tafsir kontemporer. Ketiga, Motode 

Maud}u’i (Tematik), karena dalam menafsirkan senantiasa dijelaskan tema 

pokok surat-surat al-Qur’an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling 

ayat-ayat dari surat itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta 

menciptakan kesan yang benar.
74

 

4. Sumber Penafsiran 

Qurais} S}ihab mengumukakan sejumlah kitab tafsir yang ia jadikan 

sebagai rujukan atau sumber pengambilan. Sumber yang dimaksud di 

antaranya: Ibrahim Ibnu Umaral-Baqa’i (w. 887 H/1480 M), Muhammad 

Tanthawi pemimpin tinggi al-Azhar, Mutawalli Al-Sya’rawi, Sayyid 

Qutb, Muhammad Thahir bin Ashur, dan Muhammad Husayn 

Thabathabai. 

                                                
73 M. Qurais} S}ihab Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesandan,Keserasian Al-Quran, hlm. 

xiii 
74 Abdul Rouf, Mozaik Tafsir Indonesia (Kajian Ensiklopedis), hlm. 344 
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Dalam kaitan ini Hamdani Anwar mengungkapkan ‚Bahwa 

sumber penafsiran yang digunakan dalam Tafsir Al-Mis}bah ada dua. 

Pertama, bersumber dari hasil ijtihad penulisnya. Kedua, dalam rangka 

menguatkan ijtihadnya, Qurais} S}ihab juga menggunakan sumber-sumber 

berasal dari pendapat dan fatwa ulama, baik yang terdahulu maupun yang 

masih hidup saat ini‛.
75

 

Tafsir Al-Mis}bah bukan semata-mata hasil ijtihad sendiri dari 

Qurais} S}ihab, melainkan hasil karya-karya ulama terdahulu dan 

kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis 

nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umaral-Baqa’i (w. 

887 H/1480 M) yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip 

menjadi bahan distertasi Qurais} S}ihab di Universitas Al-Azhar, Kairo.
76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Hamdani Anwar dalam Abdul Rouf, Mozaik Tafsir Indonesia (Kajian 

Ensiklopedis), hlm. 350. 
76 M. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesandan,Keserasian Al-Quran, 
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BAB IV 

PENAFSIRAN QURAIS} S}IHAB TERHADAP AYAT-AYAT KHUSYU>>>>>>’ 

 

1. Penafsiran Khusyu>’ 

a. QS. Al-Baqarah/2: 45 

ََا َّالصَٓل اٗٔ ٔبالصَِٓبِس َّاِضَتٔعُٔيْا  (54) اْلَخأشٔعنَي َعل ٙ ِإلٓ ا ل ك ٔبرَيٌٗ َِّإىَٓ

   
Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu>'(45).
77 

 
 Ada yang memahami lanjutan tuntunan kepada orang-orang Yahudi 

atas dasar penyebutannya sesudah tuntunan dan kecaman di atas. Thahir 

Ibnu Asyur menulis ayat ini ditujukan kepada Bani Isra’il sebagai petunjuk 

guna membantu mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh 

ayat-ayat lalu. Petunjuk yang dikandung ayat ini sungguh pada tempatnya 

karena, setelah mereka diajak disertai dengan janji dan ancaman, dapat 

diduga keras bahwa tidak ada lagi jalan masuk bagi setan ke dalam hati 

mereka, tidak ada juga tempatnya untuk mundur bahkan kini mereka telah 

bersiap-siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun 

demikian, boleh jadi kebiasaan lama masih  memberatkan langka mereka. 

Maka, ayat ini menyodorkan resep yang amat ampuh agar mereka dapat 

melangkah maju menuju kebajikan. Kandungan resep itu adalah shalat dan 

sabar. 

                                                
77 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 7 
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Ada juga ulama yang memahami ayat ini sebagai tuntunan kepada 

kaum muslimin yang taat, baik bagi yang melaksanakan shalat dengan baik 

maupun bagi yang tidak melakukan shalat sesuai dengan tuntunan yang 

diajarkan Nabi Muhammad saw. Di sisi lain, menurut penganut pendapat 

kedua ini, orang-orang Yahudi tentu tidak wajar untuk diperintah agar  

menjadikan shalat sebagai penolong. Alasan ini tentu saja tidak pada 

tempatnya. Memahaminya sebagai tuntunan yang ditujukan kepada kaum 

muslimin bukan kaum yahudi, di samping mengaburkan hubungan ayat, 

juga kata dan yang terdapat pada awal ayat ini menunjukkan bahwa ia 

berhubungan dengan uraian lalu. 

Apa pun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan: Mintalah 

pertolongan, yakni kukuhkan jiwa, dengan sabar yakni menahan diri jiwa 

dengan Allah swt, serta bermohon kepada-Nya guna menghadapi segala 

kesulitan serta memikul segala beban. Dan sesungguhnya yang demikian 

itu, Yakni shalat dan sabar ituatau beban yang kamu pikul sungguh berat, 

kecuali  bagi orang-orang khusyu’, yakni orang-orang yang tunduk dan 

hatinya merasa tentram dengan berzikir kepada Allah. 

Kata الّّصبر) ) ash-shabr/ sabar artinya menahan diri dari sesuatu yang 

tidak berkenan di hati . Ia juga berarti ketabahan. Imam Ghazali 

mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati melaksanakan tuntunan agama 

menghadapi rayuan nafsu. 

 Ayat ini memerintahkan mintalah pertolongan, yakni kukuhkan jiwa 

kamu, dengan sabar yakni menahan diri dari rayuan menuju nilai rendah 
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dan dengan shalat yakni dengan mengaitkan jiwa dengan Allah swt, serta 

bermohon kepada-Nya guna menghadapi segala kesulitan serta memikul 

segala beban. Shalat dan sabar itu atau beban yang akan akan kamu pikul 

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusyu>’ yakni orang-orang 

yang tunduk dan yang hatinya merasa tentram dengan berzikir kepada 

Allah.  

Secara umum, kesabaraan dapat dibagi  dalam dua bagian pokok: 

pertama, Sabar jasmani yaitu Kesabaran dalam menerima dan 

melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota 

tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan 

keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula 

dalaa kategori ini , sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa 

jasmani, seperti penyakit, penganiayaan, dan semacamnya. Kedua adalah 

Sabar ruhani menyangkut kemampuan menahan kehendak  nafsu yang 

dapat mengantar kepada kejelekan, seperti sabar menahan amarah  atau 

menahan hawa nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. 

Sedang  ) الّصَلة ) ash-shala>h , dari segi bahasa adalah doa dan dari 

segi    pengertian syariat islam adalah ‚ucapan dan perbuatan tertentu  yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam‛.  Shalat juga  

mengandung pujian kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, mengingat 

Allah , dan mengingat karunia-Nya mengantar seseorang terdorong untuk 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya serta mengantarnya 
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tabah menerima cobaan atau tugaa yang berat. Demikian, shalat membantu 

manusia menghadapi segala tugas dan bahkan petaka. 

Ayat di atas bermakna: mintalah pertolongan kepada Allah dengan 

jalan tabah dan sabar  menghadapi segala tantangan serta dengan 

melaksanakan shalat. Bisa juga bernakna, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolong kamu, dalam arti jadikanlah ketabahan menghadapi 

segala tantangan bersama dengan dengan shalat, yakni doa dan 

permohonan kepada Allah sebagai sarana untuk meraih segala macam 

kebajikan. 

Memahaminya demikian, menghilangkan keberatan mereka yang 

menolak menjadikan ayat ini ditujukan  kepada orang-orang  yahudi. 

Memang orang yahudi tidak shalat seperti shalatnya umat islam, tetapi 

mereka juga mengenal shalat, apalagi shalat seperti seperti dikemukakan di 

atas dapat berarti doa. 

Firmannya ( اْلَخأشٔعنَي َعل ٙ ِإلٓ ا ل ك ٔبرَيٌٗ َِّإىَََٓا  ) wa innaha> lakabi>ratun illa> ‘ala al-

khasyi’i>n/dan sesungguhnya  ia sungguh berat  kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu’ mengandung arti bahwa keduanya sabar dan shalat tidak 

mudah dipraktikkan  kecuali mereka yang khusyu>’. Ia juga berarti bahwa 

sabar dan shalat harus menyatu, sebagaimana diisyaratkan oleh penggunaan 

bentuk tunggal untuk menunjuk keduanya (إىٓيَا) innaha> /sesungguhnya ia, 
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bukan  (إٓىَنا ) innahuma>/ sesungguhnya keduanya. Ini berarti,  ketika anda 

shalat atau bermohon, Anda harus sabar, dan Ketika anda menghadapi   

ketika menghadapi kesulitan  anda pun harus bersabar, dan kesabaran itu 

harus dibarengi dengan doa kepada-Nya. Ada juga ulama memahami 

pengganti nama (pronoun) pada kata innaha/sesungguhnya ia  menunjukkan 

kepada tuntunan-tuntunan Allah yang disebut ayat-ayat lalu, yakni 

melaksanakan tuntunan-tuntunan tersebut merupakan sesuatu yang berat 

kecuali bagi mereka yang khusyu>’. 

 Khusyu’ adalah ketenangan hati dan keengganannya ( خشوع)

mengarah kepada kedurhakaan. Yang dimaksud dengan orang-orang 

khusyu>’ oleh ayat ini adalah mereka yang menekan kehendak nafsunya dan 

membiasakan dirinya menerima dan merasa tenang menghadapi ketentuan 

Allah serta selalu mengharapkan kesudahan yang baik. Ia bukanlah orang 

yang terperdaya oleh rayuan nafsu. Ia adalah yang mempersiapkan dirinya 

untuk menerima dan mengamalkan kebajikan. Orang-orang khusyu’ yang di 

maksudkan oleh ayat ini adalah mereka yang takut lagi mengarahkan 

pandangannya kepada kesudahan segala sesuatu sehingga dengan demikian 

mudah baginya meminta bantuan sabar yang membutuhkan penekanan 

gejolak nafsu dan mudah juga baginya melaksanakan shalat kendati 

kewajiban ini mengharuskan disiplin waktu serta kesucian jasmani, padahal 

ketika itu boleh jadi ia sedang disibukkan oleh aktivitas yang menghasilkan 

harta atau kelezatan.  



54 

 

 

Ayat ini bukannya membatasi kekhusyukan  hanya dalam shalat, 

tetapi  menyangkut segala aktivitas manusia. Adapun kekhusyukan dalam 

shalat, ia menuntut manusia untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan 

Allah, sekaligus kelemahannya  sebagai manusia di hadapan-Nya. Puncak 

khusyu>’ adalah ketundukkan dan kepatuhan seluruh anggota badan, dalam 

keadaan pikiran dan bisikan hati secara keseluruhan menuju hadir ke hadir 

Ilahi. Itulah puncaknya, tetapi ada peringkat-peringkat di bawah itu. 

Peringkat terendah adalah sekadar pengamalan yang tulus kepada-Nya 

walau diselingi oleh pikiran yang melayang kepada hal-hal yang tidak 

bersifat negatif. Nabi Muhammad saw  ketika shalat masih mendengar 

suara tangis anak sehingga beliau mempersingkat shalatnya, di kali lain 

beliau memperlama sujud karena cucu  beliau putra Fatimah dan ‘Ali Ibn 

‘Abi Thalib  menungang pundak beliau ketika beliau sedang shalat. Dengan 

demikian, kekhusyukan tidak selalu berarti hilangnya segala ingatan 

kecuali kepada Allah swt. 

Mereka yang dapat melaksanakan tuntunan sabar dan khusyu’ adalah 

mereka yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 46 : 

  ‚(Yaitu) orang-orang yang menduga keras bahwa mereka akan menemui 

Tuhan mereka dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya‛.
78

 

Arti khusyu’ itu sendiri di terangkan dalam ayat 46 yakni ‚(yaitu) 

orang-orang yang menyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan 

bahwa mereka akan kembali kepada-Nya‛. Menurut Qurais} S}ihab kalimat 

                                                
78 M.Quraish Shihab , Tafsir Al-Misbah, Pesan , Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera hati, 2011) , Vol. I. hlm. 220-223. 
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yazhunnun takni menduga keras, walaupun belum sampai tingkat tingkat 

yakin. Dalam bahasa Arab kata Zhan juga bermakna yakin, kata mulaqu 

rabbihim ada yang mengartikan sebagai hari kemudian  dan ada juga 

sebagai perolehan ridho-Nya. Namun pada umunnya pemahaman kata 

zhaan yakni yakin atau mempercayai sesuatu dengan sempurna, bukan 

hanya sekedar dugaan. Kemudian pemahaman arti mulaqu rabbihim yakni 

dugaan dengan keras bahwa mereka berpendapat akan bertemu dengan 

Tuhan dalam pandangan hati mereka.
79

 

Dapat disimpulkan  bahwa khusyu’ menurut Qurais} S}ihab dalam ayat 

ini adalah orang-orang yang hatinya merasa menemui Allah, dengan 

demikian terlahirlah konsep ihsan, sehingga bagaimana seorang hamba 

akan berpikiran  lain dan menjalani larangan-Nya sedangkan penciptaannya 

berada di hadapannya. 

Analisis penulis terhadap penafsiran ayat ini: 

1. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya  

2.  Berbicara sabar dan shalat untuk orang-orang yahudi yakni Bani Israil 

dan ada juga ada yang bependapat untu orang-orang mukmin yang taat , 

3. Menjelaskan hubungan sabar dan shalat 

4. Menjelaskan makna sabar , khusyu’ dan shalat 

5. Menjelaskan konsep ihsan. 
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b. QS. A<li Imra>n/3: 199 

 

ٌَٓ َِِِٔه ُأِىِصَل ََّما ِإلَُِٔهِه ُأِىِصَل ََّما للَُٓٔٔبا ُِٓؤٔمًُ َلَنًِ اِلٔهَتأب َأٍِِل ٔمًِ َِّإ  َقٔلّٔلا َثَنّيا اللَُٓٔ ٔبآَٓأت َِٓصَتُسٌَّ َلا ٔللَُٓٔ َخأشٔعنَي ِإَل

ٌَٓ َزبَِِٓٔه ٔعِيد َأِجُسٍُِه لََُِه ُأَّلٔئَو  (911)   اِلٔحَطأب َضِسُٓع اللََُٓ ِإ

Artinya: Dan Sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu 

dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati 

kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan 

harga yang sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya Allah Amat cepat perhitungan-Nya(199) .
80

 

 

Seperti di kemukakan diatas , kelompok ayat ini merupakan 

penutup surah A<li Imra>n . Dalam surah ini, banyak uraian tentang 

mereka yang merupakan kecaman serta peringatan agar berhati-hati 

dari tipu daya mereka. Karena itu, sangat wajar pula jika mereka 

disinggung dalam penutup ini,  apalagi di antara mereka ada juga yang 

berhijrah dan beramal shaleh. Karena itu,ayat ini mengingatkan bahwa 

sesungguhnya di antara Ahl al Kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani 

ada yang beriman kepada Allah Yang Maha Esa, keimanan yang benar 

dan tulus bukan seperti keimanan Ahl al-Kitab yang di kecam itu. 

Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni al-

Qur’an dan semua kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka, 

seperti Taurat dan Injil, sedang mereka dalam keadaan khusyu’ yakni 

tunduk, patuh, dan berendah hati kepada Allah Yang Maha Esa dan 
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mereka tidak membeli, yakni menukar ayat-ayat Allah  dengan sesuatu 

betapa pun besarnya karena sesuatu itu, jika dibandingan dengan apa 

yang mereka tukar, merupakan harga yang sedikit. Mereka tidak 

melakukan hal demikian, sebagaimana dilakukan oleh banyak Ahl al-

Kitab selain mereka, bahkan mereka menjelaskannya sebagaimana 

adanya. Karena itu, mereka memeroleh pahala mereka yang 

dianugerahkan Allah dan terpelihara di sisi Tuhan mereka. Jangan 

khawatir! Kalian tidak akan menunggu terlalu lama, jangan juga 

menduga ganjaran dan balasan-Nya  tidak akan adil karena Dia Maha 

Mengetahui  amal setiap orang dan mengetahui yang paling wajar 

untuk masing-masing. Memang, banyak yang akan memeroleh balasan 

dan ganjaran, baik lelaki maupun perempuan, tetapi itu tidak akan 

memakan waktu lama karena sesungguhnya Allah amat cepat 

perhitungan-nya. Allah tidak terhalangi oleh satu aktivitas dengan 

melakukan aktivitas orang lain, bahkan Dia tidak membutuhkan bila 

dia berkehendak melakukan sesuatu karena ‚Sesungguhnya perintah-

Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 

‚Jadilah!‛ Maka jadilah ia‛ (QS. Ya>si>n[36] :82). 

Sementara ulama  memahami ayat 199 ini berbicara tentang  

Ahl al-Kitab yang belum secara terang-terangan memeluk agama Islam 

karena pertimbangan–pertimbangan yang dibenarkan agama. Seperti 

halnya an-Najasyi Asmahah. Pemahaman ini berdasarkan penggunaan 

nama Ahl al-Kitab karena, jika mereka telah memeluk Islam, mengapa 
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mereka masih dinamai Ahl al-Kitab?. Kelompok Ahl al-Kitab ini, 

menurut penganut pendapat tersebut, merupakan kelompok yang 

bertolak belakang dengan orang-orang munafik. Hemat  penulis, 

walaupun dalam kenyataan pada masa turunnya al-Qur’an ada Ahl al-

Kitab yang keadannya seperti dikemukakan oleh penganut pendapat 

diatas, menjadikan penggunaan nama Ahl al-Kitab buat mereka 

sebagai alasan tidak mutlak harus diterima karena pemberian nama 

kepada sesuatu bisa saja berdasarkan keadaannya yang lalu. Bukankah 

Allah memerintahkan kepada wali agar memberi harta anak yatim 

(baca QS. An-Nisa>’[4]: 2), sedang para ulama memahami bahwa yang 

dimaksud dengan anak yatim di sini adalah yang dahulu pernah yatim, 

tetapi ketika menyerahkannya dia tidak yatim lagi karena telah 

dewasa. 

Kandungan ayat semacam ini cukup banyak dalam al-Qur’an. 

Misalnya: ‚Mereka itu tidak sama; di antara Ahl al-Kitab itu ada ada 

golongan yang berlaku lurus‛ ( QS. A<li Imra<n [3]: 133) atau firman-

Nya: ‚ Di antara mereka ada golongan yang pertengahan‛ ( QS. al-

Ma>’idah [5]: 66). Memang, al-Qur’an, tidak jemu-jemunya 

mengingatkan kaum muslimin  bahwa ganjaran bukan atas dasar ras 

dan keturunan, tapi atas dasar iman dan takwa. Di sisi lain, ayat-ayat 

semacam ini mengajarkan kaum muslimin untuk mengikuti 

objektivitas al-Qur’an, yang tidak menjadikan ras sebagai tolak ukur 

penilaian terhadap manusia.  
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Firman-Nya: Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya 

dipahami oleh sementara ulama dalam arti kesempurnaan ilmu-Nya 

dan  ada juga memahaminya dalam arti dekatnya  waktu perolehan 

ganjaran itu. 
81 

Analisis Penulis terhadap penafsiran ayat ini: 

1. Menjelaskan kecaman serta peringatan agar berhati-hati dari tipu 

daya Ahl Kitab yang belum beriman. 

2. Menginformasikan ada juga Ahl Kitab yang beriman kepada Allah 

dan sedang dalam keadaan khusyu’. 

3. Menjelaskan ayat ayat yang menjelaskan tentang Ahl Kitab. 

c. QS. Al-Anbiya>’/21: 90 

 

ُُ ف اِضَتَحِبَيا ٍَِبَيا ل  َّ َّ ُُ ُُ َّأ ِصل ِخَيا َِٓخَٔٙ ل  ُُ ل  َِّج ٌَ ك اُىْا ِإىََُِٓه َش  َزغ ّبا ََِّٓدُعَْىَيا اْلَخَِٔسأت ٔفٕ َُٓطاِزُعْ

ٍَّبا  (09) ل َياَخأشٔعنَي َّك اُىْا ََّز
   Artinya: Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami 

anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat 

mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 

bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan 

mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. dan mereka 

adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami(90).
82

 

 

 Nabi Yunus as., berkat bantuan Allah, berhasil keluar  dari 

perut ikan yang sungguh sangat aneh dan menakjubkan. Uraian itu 

dilanjutkan dengan Nabi Zakariyya as. Yang juga berkat bantuan dan 

anugerah Allah  memeroleh seorang anak yang keluar dari dari perut 

seorang ibu yang juga keadaannya sangat aneh  dan menakjubkan  
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sebab sang ibu adalah seorang tua lagi mandul. Demikian al-Biqa>’i  

menghubungkan ayat ini  dengan ayat yang lalu. Anda dapat menerima 

hubungan ini atau menolaknya, yang jelas  dalam ayat di atas Allah 

berfirman  lebih kurang menyatakan: Dan ingat serta ingatkan pula 

tentang kisah  Zakariyya tatkala ia menyeru, yakni mengadu dan 

berdoa, kepada Tuhan Pemelihara dan Pembimbing-nya. Dia berkata: 

‚Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa 

anak  yang mewarisiku  dan mewarisi ajaran agama yang Engkau 

ajarkan kepadaku dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik karena 

Engkau Yang Maha kekal, setelah kemusnahan alam semesta. Engkau 

adalah  Zat yang paling tidak membutuhkan peninggalan, bahkan 

Engkau menyerahkan apa  yang Engkau Warisi kepada hamba-hamba-

Mu dan Engkau pun sangat adil dalam membagi warisan.‛ 

Allah swt Maha mengetahui  betapa tulus  Nabi Zakariyya as 

dalam doanya. Oleh karena itu , Allah berfirman: Maka, Kami 

memperkenankan doanya untuknya walaupun ia telah tua bangka, dan 

Kami anugerahkan kepadanya Yahya sebagai ahli waris, dan Kami 

jadikan anaknya utusan Kami kepada masyarakatnya dan Kami 

sehatkan untuknya istrinya  sehingga ia dapat mengandung dan 

melahirkan  anak yang dimohonkannya itu.  Anugerah ini Kami 

limpahkan  kepada mereka karena sesungguhnya mereka, yakni 

Zakariyya dan istrinya, serta putranya Yahya  atau karena 

sesungguhnya Zakariyya dan istrinya serta para nabi dan tokoh-tokoh  
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yang disebut sebelum ini, adalah orang-orang yang selalu bersegera 

dalam menganjurkan  dan mengerjakan amal-amal kebajikan dan 

mereka  juga selalu berdoa kepada Kami  dalam keadaan mengharap 

rahmat lagi haus akan kasih sayang Kami dan cemas serta takut  

menghadapi siksa Kami. Dan mereka adalah orang-orang yang kepada 

Kami secara khusus senantiasa  khusyu’ patuh lagi sedikit pun tidak 

angkuh. 

Firmannya: ( ّأصلحيا لُ شّجُ   ) tidak harus dipahami dalam arti 

istrinya dikembalikan Allah  dalam keadaan muda sebagaimana 

dikemukakan oleh Thaba>thaba>’i tetapi ishlah atau perbaikan yang 

dimaksud di sini adalah perbaikan kesehatannya sehingga dia yang 

tadinya mandul kembali sehat dan dapat melahirkan.
83

 

Analisis penulis terhadap penafsiran ayat ini: 

1. Menceritakan cerita Nabi Yunus dan Zakariyya yang khusyu’ patuh 

kepada Allah swt. 

2. Menjelaskan penafsiran kalimat ( ّأصلحيا لُ شّجُ   ( 
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d. QS. Al-Ah}za>b/33: 35 

 

ٌَٓ ًَ َّالصَٓأدق أت َّالصَٓأدٔقنَي َّاْلك أىَتأت َّاْلك أىٔتنَي َّاْلُنِؤٔمَيأت َّاْلُنِؤٔمٔينَي َّاْلُنِطٔلَنأت ِطٔلٔننَياْلُن ِإ  َّالصَٓأبِسٓ

 َّاْلَخأفٔظنَي أتَّالصَٓأَٜن َّالصَٓأٜٔننَي َّاْلُنَتَصدٔٓق أت َّاْلُنَتَصدٔٓٔقنَي َّاْلَخأشَعأت َّاْلَخأشٔعنَي َّالصَٓأبَسأت

ًَ َّاْلَخأفظ أت ُفُسَّجَُِه َُ َّالرَٓأكِسٓ ُُ أ َعدَٓ َّالرَٓأكَسأت ك ٔثرّيا اللٓ   (54) َعٔظّٔنا َّأ ِجّسا َمِغٔفَسًٗ ل َُِه اللٓ 
Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, 

laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang 

tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki 

dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-

laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-

laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (45).
84

 

  

Setelah ayat–ayat lalu berbicara secara khusus tentang wanita-

wanita yang merupakan istri Nabi Muhammad saw., kini diuraikan tentang 

wanita-wanita muslimah secra umum, apalagi sebelum ini telah 

dikemukakan bahwa  istri-istri Nabi saw. Itu tidak sama dengan wanita-

wanita lain, dan bahwa ganjaran yang mereka peroleh berlipat ganda dari 

ganjaran yang diperoleh mereka. Di sisi lain, sekian banyak yang 

mempertanyakan mengapa wanita ridak disebutkan dalam  al-Qur’an? 

Maka, turunlah ayat ini. Riwayat-riwayat mencatat beberapa nama, seperti 

Ummu Salamah. Asma’ binti ‘Uwais,‘Umarah al-Ansha>riyah. Masing-

masing menemui Nabi dan menanyakan hal tersebut. Allah berfirman: 

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 
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yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan 

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan 

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang 

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar . 

Ayat di atas menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam sifat –

sifat yang sama.  Sebenarnya melihat sabab nuzul ayat ini kita dapat 

berkata bahwa  Firman Allah di atas bermaksud menekankan peranan 

perempuan. Tetapi h jika hanya perempuan yang disebut, bisa jadi ada 

kesan bahwa mereka tidak sama dengan lelaki dalam hal keberagaman. 

Nah, untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebutkan juga laki-laki 

dalam rangkaian ayat-ayat di atas dan mempersamakannya dengan 

perempuan dalam  segala amal kebajikan  yang disebutnya serta dalam 

ganjaran yang menanti kedua jenis kelamin itu. Atas dasar sendiri itu pula  

agaknya sehingga ayat ini dimulai dengan kata yang menunjukkan 

penekanan, yaitu inna>/sesungguhnya. 

Penyebutan sifat-sifat tersebut satu setelah lainnya amat serasi. 

Al-Biqa>’i  menuliskan bahwa: ayat ini  memulai dengan menyebut sifat 

umum yang melekat pada penganut agama yang dibawa Nabi Muhammad 

saw. Sambil menekankan  (dengan kata sesungguhnya) karena banyak 

orang munafik yang dapat masuk dalam kategori apa yang diberitakan ini. 

Selanjutnya,  karena keislaman , kendati merupakan sifat yang tertinggi, 

karena boleh jadi  ia hanya bersifat lahiriah, maka sifat berikut yang 
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disebut adalah yang mewujudkan secara hakiki keislaman itu, yaitu 

keislaman batin berupa iam yang sempurna disertai oleh kedudukan yang 

mantap. Ini dihubungkan dengan huruf )ّ( wauw demikian juga dengan 

sifat-sifat berikutnya untuk mengisyaratkan  kemantapan mereka yang 

dibicarakan ayat ini pada setiap sifat yang disebutnya. Selanjutnya, karena 

yang muslim dan yang mukmin bisa saja dalam beberapa amalnya tidak 

mukhlis, disebutlah sifat al-qani<ti>n dan al-qanitat  bisa berarti keikhlasan  

dan kesinambungan beramal, bisa juga berarti taat,  sifat berikutnya yang 

disebut adalah ash-shadiqi>n, yakni orang-orang yang bersikap  benar dalar 

seluruh sifat yang disebut di atas sera sha>diqa>t  dalam keikhlasan meeka 

taat. Selanjutnya ash-shidq/kebenaran yang merupakan ucapan dan 

perbuatan yang bebas dari segala kekurangan dan kekotoran bisa jadi tidak 

bersinambung sifat berikutnya mengisyaratkan bahwa yang tidak 

bersinambung tidaklah benra dalam kenyataan. Karena itu, sifat yang 

disebut sesudahnya adalah ash-sha>biri>n  dan ash-sha>bira>t. Selanjutnya, 

karena kesabaran bisa saja merupakan bawaan dan tabiat manusia, sifat 

selanjutnya menggaris bawahi bahwa kesabaran mereka arahkan 

demikarena Allah. Ini dilukiskan dengan sifat kekhusyuan, yakni al-

khasyiin dan al-kha>syi’a>t. Selanjutnya karena kekhusyuan yang 

mengandung makna ketundukan dan ketenangan bisa jadi tidak terpenuhi 

dengan banyaknya harta,  ayat di atas melanjutkan dengan menyebut al-

mutashaddiqi>n dan al-mutashaddiqa>t, yakni yang menafkahkan harga 
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mereka gunamencari keridhaan Allah menafkahkannya dengan upaya 

sungguh-sungguh sebagaimana diisyaratkan oleh huruf ta’ pada kata al-

mutashaddiqin, baik yang disedekahkan itu bersifat wajib maupun sunnah, 

secara rahasia atau terang-terangan. Selanjutnya, karena pemberian harta 

boleh jadi bukan disebabkan oleh dorongan keinginan untuk 

mengutamakan orang lain, sifat berikutnya menekankan motivasi 

pengutamaan itu, yakni ash-sha>’imi>n dan ash-sha>‘imat. Selanjutnya, karena 

puasa dapat menekankan puasa seksual dan dapat juga mengakibatkannya, 

disebutlah sifat al-ha>fizhi>na furu>jahum wa al ha>fizha>t, yakni yang selalu 

memelihara kemaluannya dan perempuan yang juga selalu memelihara 

yakni kehormatannya. Selanjutnya, karena pemeliharaan ini hampir-hampir 

tidak dapat terlaksana seacar sempurna kecuali dengan zikir, yaitu 

pengawasan secara terus-menerus yang mengantar kepada ‚hudhu>r‛ 

kehadiran Allah yang pasti dan ‚musya>hadah‛ penyaksia-Nya dalam benak, 

sifat terakhir yang disebutnya adz-dza>kiri>n Allah , yakni ‚ Mengingat Allah 

dengan hati dan menyebut dengan lidah sambil menghadirkan sifat-sifat-

Nya yang sempurna dan agung.‛ 

Sayyid Quthub, ketika menafsirkan ayat ini , menguraikan bahwa 

sifat-sifat yang disebut ayat di atas saling mendukung dalam pembentukan 

jiwa seorang muslim. Islam adalah penyerahan diri dan iman adalah 

pembenaran. Terdapat hubungan erat antara keduannya atau salah satu dari 

keduannya merupakan wajah dari yang lain. Penyerahan diri (Islam) adalah 

konsekuensi dari pembenaran (iman), sedang pembenaran yang tulus (iman) 
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melahirkan penyerahan diri. Qunu>t  adalah ketaatan yang dilahirkan oleh 

Islam dan Iman, ketaatan yang lahir dari kerelaan internal bukan akibat 

paksaan eksternal. Ash-shidq/kebenaran dan ketulusan adalah yang 

menjadikan siapa yang tidak menyandangnya berada di luar barisan umat 

islam berdasarkan firman-Nya: 

 (901)ِإىََٓنا َِٓفَتِسٖ اِلَهٔرَب الَٓٔرًَٓ َلا ُِٓؤٔمُيٌَْ ٔبآَٓأت اللَُٓٔ َُّأَّلٔئَو ٍُُه اِلَهأذُبٌَْ
   Artinya: ‚Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan 

mereka itulah para pendusta‛ (QS. An-Nahl/16: 105).
85

 

 
Dengan demikian, pembohong terusir dari barisan umat yang 

selalu bersikap benar. Selanjutnya, ash-shabr (kesabaran) adalah sifat yang 

mutlak dimiliki oleh setiap yang ingin menyandang akidah Islamiah dan 

memikul aneka konsekuensinya . Sang muslim memerlukan kesabaran 

dalam setiap langkahnya. Kesabaran menghadapi syahwatnya, kesabaran 

menghadapi tugas-tugas dakwah terhadap gangguan manusia, tehadap 

geliat, kelemahan, keterbolak balikan nafsu, terhadap ujian dan fitnah 

dalam keseangan dan kesusahan.  Khusyu’ adalah sifat kalbu dan anggota 

badan yang membuktikan keterpengaruhan hati merasakan hati merasakan 

kebesaran dan keagungan Allah swt. At-tashadduq (bersedekah) adalah 

bukti kesucian hati dari kekikiran serta rasa iba dan kasih sayang terhadap 

kaum lemah juga sebagai pertanda solidaritas sosial, di samping penunaian 

hak harta dan kesyukuran kepada Allah atas anugerah-Nya. Ash-shaum, 

yang dijadikan oleh redaksi ayat di atas sebagai salah satu sifat dari sifat-
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sifat yang disebutnya, mengisyaratkan kelanggengan dan keteraturannya. 

Ini adalah keterbebasan dari kebutuhan pokok, kesabaran menyangkut 

hajat-hajat primer dalam kehidupan. Ia adalah penegasan tentang tekad 

yang kuat serta kemenangan manusia atas sifat kebinatangan. ‚Memelihara 

kemaluan‛ adalah kesucian atas pengendalian dorongan yang paling kuat 

dan paling dalam pada diri manusia. Ia adalah penguasaan atas dorongan 

itu, yang tidak dapat dilakukan kecuali orang bertakwa yang mendapat 

pertolongan Allah. Sedang dzikir adalah yang menghubungkanantar semua 

kegiatan manusia dengan akidahnya. Ia adalah getaran jiwa yang 

menghubungkan manusia dengan Allah pada saat setiap sehingga tiada 

ingatan, tiada juga gerak, yang terputus dari tali Allah yang kukuh itu. 

Mereka itulah yang terhimpun dalam dirinya sifat-sifat ini, dan yang 

bekerja sama dalam pembentukan kepribadian muslim mereka itulah yang 

telah disiapkan oleh Allah buat mereka pengampunan dan ganjaran besar . 

Thahir Ibn Asyur menilai ayat ini dengan kesepuluh sifat yang 

disebutnya telah mengisyaratkan pokok  syariat islam . 

1. Islam. Mencakup Rukun Islam yang lima  syahadatain, shalat, zakat, 

puasa, dan haji yang merupakan amal-amal wajib. 

2. Iman. Mencakup semua kewajiban hati, mencakup akidah yang wajib 

dipercayai dan yang merupakan syarat sahnya amal-amal islam. 

3. Qunu>t . ini mencakup semua jenis ketaatan, yang wajib dan sunnah serta 

mencakup juga kewajiban meninggalkan segala larangan atau 

menghentikannya bagi yang melakukan pelanggaran dengan bertaubat. 
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Dengan demikian, Qunu>t adalah kesempurnaan ketaatan atau 

ketakwaan. 

4. Ash-Shidq yang menghimpun semua amal. Ini merupakan persesuaian 

ucapan dan perbuatan yang terlaksana dalam pengadilan, kesaksian, 

dalam aqad, serta komitmen. Demikian juga mu’amalah (hubungan 

timbal balik) serta kewajiban memenuhinya tanpa sedikit khianatpun, 

bahkan persesuaian lahir dan batin dalam segala tingkatannya. 

5. Asb-Shabr (kesabaran) berkaitan dengan memikul amal-amal yang 

merupakan beban berat, seperti jihad, hisbah, Amr Ma’ruf dan Nahi 

Mungkar, perhatian terhadap kaum muslimin, dan lain-lain 

6. Khusyu’ yaitu keikhlasan lahir dan batin. Ini adalah ketundukan dan 

penghindaran dari kedurhakaan. Termasuk juga di dalamnya ihsan, yaitu 

yang dijelaskan oleh ‚Hadist Jibril‛ bahwa ihsan adalah ‚Engkau 

menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan bila engkau 

tidak (dapat seakan-akan) melihat-Nya, (yakinlah) bahwa dia 

melihatmu.‛ Termasuk juga di sini semua amal-amal sunnah dan yang 

mendekatkan kepada Allah karena itu semua adalah dampak kekhusyuan 

sebagaimana termasuk juga taubat atas segala kesalahan. 

7. Sedekah.  Ini mencakup segala macam sedekah, pemberian, serta 

anugerah kebaikan. 

8. Shaum. Ini secara khusus disebut walau telah termasuk dalam islam 

karena dia merupakan ibadah yang sangat agung. Memang tulis Ibn 
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Asyur dalam hadits, Nabi SAW. Bersabda bahwa Allah berfirman:  

‚puasa untuk-ku dan Aku yang akan memberi ganjarannya.‛ 

9. Memelihara kemaluan, Yakni memeliharanya sebagiamana diajarkan 

oleh syariat. Termasuk dalam bagian ini, semua hukum nikah dan 

cabang-cabangnya serta sarana-sarananya. 

10. Dzikr. Ini mengandung dua hal. 1) Zikir dengan lidah. Termasuk di 

dalamnya membaca al-Qur’an, menurut ilmu, serta melakuakan studi 

dan penelitian; 2) zikir dengan hati, yakni mengingat Allah dalam semua 

perintah dan larangan-Nya. Ini yang diisyaratkan oleh firman-Nya: 

 الرُُٓىَْب ِإلَٓا اللَُُٓ ََّلِه ُٓٔصسُّٓا َّالَٓٔرًَٓ ِإَذا َفَعُلْا َفأحصَّ٘ أَِّ َظَلُنْا َأِىُفطََُِه َذَنُسّا اللََُٓ َفاِضَتِػَفُسّا ٔلُرُىْبَِِٔه ََّمًِ َِٓػٔفُس

 (931) َعَلٙ َما َفَعُلْا ٍَُِّه َِٓعَلُنٌَْ
Artinya: ‚Dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji 

atau menganiaya diri sendiri , mereka mengingat Allah, lalu memohon 

ampun terhadap dosa-dosa mereka  dan siapa lagi yang dapat 

mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak 

meneruskanperbuatan kejinya itu, sedang mereka mengatahui‛ (QS. A<li 

Imra>n/3: 135)
86

 

 
Dengan demikian , termasuk di sini taubat, penghindaran diri dari 

segala macam penganiayaan, seperti membunuh, mengambil harta orang 

lain, serta segala yang merugikan mereka . 
87

  

Analisis Penulis terhadap penafsiran ayat ini: 

1. menjelaskan persamaan laki-laki dengan perempuan dalam  segala amal 

kebajikan. 

2. Menjelaskan  sepuluh sifat  mengisyaratkan pokok syariat islam. 
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e. QS. Asy-Syu>ra>/42: 45 

 

ٍُِه ٌَ ََّتَسا ََا ُِٓعَسُضْ ًَ َخأشٔعنَي َعل ِٔ ٌَ الرُٓلِٓ ٔم ًِ َِٓيُظُسّ ٕٓ َخ ط ِسٕف ٔم ًَ َّق اَل ٔف ٌَٓ آَمُيْا الٓ ٔرٓ ًَ ِإ ًَ اْلَخأضِسٓ  الٓ ٔرٓ

ٍِٔلَِِٔه أ ِىُفَطَُِه َخٔطُسّا َِْو َّأ  ٌَٓ أ ل ا اْلٔكَٔاَم٘ٔ َٓ  (54)ُمٔكٔه  َعَرإب ٔفٕ الظٓ ألٔننَي ِإ
Artinya: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka 

dalam Keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan 

pandangan yang lesu. dan orang-orang yang beriman berkata: 

"Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang 

kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada 

hari kiamat. Ingatlah, Sesungguhnya orang- orang yang zalim itu berada 

dalam azab yang kekal(45).
88

 
 

Setelah ayat yang lalu menjelaskan bahwa mereka pasti akan 

melihat siksa, ayat di atas menjelaskan kedekatan posisi mereka  dari 

siksa yang mereka hadapi itu. Allah berfirman: Dan engkau siapa pun  

engkau yang hadir di arena ini akan melihat juga mereka, orang-orang 

zalim itu, di hadapkan dari saat ke saat kepadanya, yakni para malaikat 

menghadapkan mereka ke neraka tempat penyiksaan dan ketika itu 

mereka tertunduk akibat kehinaan, dan terus-menerus  mereka melihat  

dengan pandangan sembunyi-sembunyi, yakni mencuri pandangan 

karena takut akan siksa yang segera  akan menimpa. Dan orang-orang 

yang beriman telah, yakni ketika itu, pasti akan berkata ketika melihat 

keadaan mereka itu bahwa: ‚Sesungguhnya orang-orang yang rugi serta 

mantap dan sempurna kerugiannya ialah orang-orang yang merugikan 

diri mereka sendiri dengan pengingkaran  mereka terhadap ajakan Rasul, 

dan mereka juga amat rugi  karena kehilangan keluarga mereka yang 
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beriman, atau yang durhaka dan tersiksa juga tapi di tingkat neraka yang 

lain dan tidak dapat di membantu. Kerugian itu pasti mereka akan 

rasakan pada Hari Kiamat.89
 Setelah menegaskan hakikat di atas kepada 

semua pihak diingatkan bahwa: Ingatlah, sesungguhnya orang-orang 

zalim, yang mantap kezalimannya itu, berada dalam azab yang kekal, 

Dan mereka  sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung seperti 

yang tadinya mereka harapkan dari tuhan-tuhan yang selama ini mereka 

sembah. Mereka tidak mempunyai pelindung yang dapat menolong  dari  

siksa tersebut selain Allah Yang Maha Esa. Tetapi, Allah telah 

menetapkan tidak akan membantu orang yang zalim dan yang telah 

disesatkan oleh Allah akibat kebejatan mereka sendiri,  dan siapa yang 

disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya akibat kesesatannya itu 

sesuatu jalan pun  untuk memeroleh petunjuk, dan tentu siapa yang 

tidak memeroleh petunjuk tidak juga memeroleh keselamatan . 

Firman-Nya: (ٕٓ  /yanzhuru>na min tharfin khafiyyi (ٓيظسٌّ مً طسف خف

melihat dengan pandangan sembunyi-sembunyi menggambarkan 

keadaan hina, takut menghadapi aneka siksa. Mereka takut kepada siksa 

tapi dalam saat yang sama takut juga terlengah sehingga siksa 

menimpanya secara tiba-tiba tanpa dapat berusaha menghindar. 

Keadaannya ketika itu serupa dengan seorang yang menanti pukulan itu. 

Atau, seperti seorang yang dikejar oleh musuh. Dia berlari secepat 
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mungkin dan dari saat ke saat dia meonleh ke belakang terdorong oleh 

rasa ingin tahu untuk melihat musuh yang mengejarnya itu. 

Ucapan orang-orang beriman di atas, di samping untuk 

menggambarkan kesyukuran mereka karena terhindar dari siksa, juga 

sebagai tambahan kecaman terhadap orang-orang zalim itu karena tidak 

mustahil ucapan tersebut  terdengar atau bahkan ditujukan kepada 

mereka. Demikian pendapat banyak ulama. Thaba>thaba>’i memahami 

ucapan tersebut bukan dari semua orang beriman, tetapi orang-orang 

yang sempurna keimanannya yang mendapat izin untuk bercakap dengan 

percakapan yang benar. Pendapat ini berbeda dengan pendapat al Biqa>’i 

yang memahami kata  

 ( رًٓ اميْا الل ) alladzi>na a>man>u dalam arti orang-orang beriman, 

baik dalam peringkat iman yang paling renda maupun yang tertinggi. 

Pendapat ini didukungoleh penggunaan kata tersebut yang 

mengambarkan terjadinya iman walau dalam bentuk sangat sederhana. 

Pendapat Thaba>tha’i dapat didukung seandainya ayat di atas 

menggunakan kata al-mu’minu>n, yakni orang mukmin yang mantap 

keimanannya.  

 Firman-Nya: ) ّاٍلَٔه ( wa ahli>him dipahami dalam arti kehilangan 

keluarga mereka, ada juga yang memahaminya dalam arti kehilangan 
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pasangan-pasangan mereka dari para bidadari  yang tadinya telah disiapkan 

Allah dan akan mereka peroleh jika mereka beriman. 

Kata )ضبٔل( sabil>  yang digunakn di atas berbentuk nakirah/infintive  

yang dikemukan dalam konteks menafikan jalan. Ini berarti yang dinafikan 

adalah semua jalan yang memungkinkan mengantar ke arah yang dituju. 

Kalau sabil yang biasanya digunan menggambarkan jalan kecil saja sudah 

tidak ditemukan, tentu lebih-lebih jalan yang besar atau (صساط) shira>t. 

Rujuklah ke QS. al-Fa>tihah untuk memahami perbedaan antar kata sabi>l 

dan shirath.90
 

Analisis penulis terhadap penafsiran  ayat ini: 

1. Menjelaskan tentang orang-orang zalim dan siksaannya . 

2. Menjelaskan makna  ّاٍلَٔه dan ضبٔل 

2. Karakteristik penafsiran 

Menurut analisis penulis Qurais} S}ihab dalam menafsirkan ayat-

ayat tentang khusyu>’ dengan pendekatan bi al ma’t\su>r atau bil riwa>yah 

karena beliau menjelaskan mengambil riwayat-riwayat  sebagai sumber 

penafsirannya dan rujukan dari beberapa ulama salah satunya Sayyid 

Quthub, Ibrahim bin Umar al-Biqa>’i dan mengambil  beberapa pendapat  

seperti Thahir Ibn ‘Asyur, Ibrahim, Thathaba’i dan tafsir al-mis}bah. 

                                                
90 M.Quraish Shihab , Tafsir Al-Mishbah , Pesan , Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera hati, Cet. IV,2002) , Vol. I. hlm. 79. 
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kemudian beliau juga memasukan ke dalam Tafsi>rnya dari sisi balaghah 

dengan menjelaskan kosa kata dari ayat khusyu’. Adapun coraknya beliau 

menggunakan tafsir al-adabi al-ijtima’i yakni penafsiran yang 

berkesinggungan  dengan hal-hal yang berbau kemasyarakatan atau 

mengaplikasian ayat  al-Qur’an di tengah-tengah masyarakat dan  beliau 

menggunakan metode tahlili. Kesimpulan yang Qurais s}ihab jelaskan 

makna  khusyu’ secara detail beliau juga menerima pendapat orang lain di 

samping itu ada juga pendapat beliau sendiri dalam menjelaskan khusyu’. 

 

3. Relevansi dengan kehidupan sekarang 

 Dalam hubungan antara manusia dengan Allah Swt masyarakat 

sering dengan  istilah khusyū’.  seringkali dikaitkan dengan ibadah shalat 

padahal khusyu>’ bukan hanya pada  ibadah sholat tapi bisa juga bisa di 

kaitkan dengan ibadah lainnya seperti zakat, haji, puasa dan lain-lain. 

 Qurais} s}ihab menjelaskan bahwa khusyu’  tidak selalu identik dengan 

shalat tetapi dengan ibadah yang lain bisa juga khusyu’dan khusyu’ tidak 

selalu waktunya lama tetapi sesuai situasi dan kondisi seperti beliau 

menjelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 45 beliau menjelaskan bukannya 

membatasi kekhusyukan  hanya dalam shalat, tetapi  menyangkut segala 

aktivitas manusia. Adapun kekhusyukan dalam shalat, ia menuntut manusia 

untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus 

kelemahannya  sebagai manusia di hadapan-Nya. Dan Qurais} s}ihab 

menjelaskan bahwa khusyu’ mempunyai tingkataan,  Puncak khusyu>’ 
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adalah ketundukkan dan kepatuhan seluruh anggota badan, dalam keadaan 

pikiran dan bisikan hati secara keseluruhan menuju hadir ke hadir Ilahi. 

Itulah puncaknya, tetapi ada peringkat-peringkat di bawah itu. Peringkat 

terendah adalah sekadar pengamalan yang tulus kepada-Nya walau 

diselingi oleh pikiran yang melayang kepada hal-hal yang tidak bersifat 

negatif. Nabi Muhammad saw  ketika shalat masih mendengar suara tangis 

anak sehingga beliau mempersingkat shalatnya, di kali lain beliau 

memperlama sujud karena cucu  beliau putra Fatimah dan ‘Ali Ibn ‘Abi 

Thalib  menunggang pundak beliau ketika beliau sedang shalat. Dengan 

demikian, kekhusyukan tidak selalu berarti hilangnya segala ingatan 

kecuali kepada Allah swt. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan pemaparan dari berberapa bab sebelumnya, peneliti 

berupaya mengambil kesimpulan dari uraian-uraian dari permasalahan yang 

sudah ditetapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa: 

Khusyu’ menurut Qurais} Shihab adalah khusyu >’ bisa berarti tunduk 

dan patuh, kerendahan hati. 

Qurais} S}ihab menjelaskan ayat-ayat Khusyu’>  dalam tafsir dengan 

metode tahlili (terperinci) dan ia menjelaskan dengan pendapat pendapat 

ulama lainnya dan di akhiri dengan  kalimat demikian kurang lebih. 

 Bahwa khusyu>’ bisa saja di kaitkan dengan ibadah selain sholat 

kalau tidak kita persamakan pengertian khusyu>’ dengan khusyu>’ dalam 

sholat. Dalam hubungan antara manusia dengan Allah Swt masyarakat 

sering dengan  istilah khusyū’.  seringkali dikaitkan dengan ibadah shalat 

padahal khusyu>’ bukan hanya pada  ibadah sholat tapi bisa juga bisa di 

kaitkan dengan ibadah lainnya seperti zakat, haji, puasa dan lain-lain. 

 Qurais} s}ihab menjelaskan bahwa khusyu’  tidak selalu identik dengan 

shalat tetapi dengan ibadah yang lain bisa juga khusyu’dan khusyu’ tidak 

selalu waktunya lama tetapi sesuai situasi dan kondisi seperti beliau 

menjelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 45 beliau menjelaskan bukannya 

membatasi kekhusyukan  hanya dalam shalat, tetapi  menyangkut segala 

aktivitas manusia. Adapun kekhusyukan dalam shalat, ia menuntut manusia 
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untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus 

kelemahannya  sebagai manusia di hadapan-Nya. Dan Qurais} s}ihab 

menjelaskan bahwak husyu’ mempunyai tingkataan,  Puncak khusyu>’ adalah 

ketundukkan dan kepatuhan seluruh anggota badan, dalam keadaan pikiran 

dan bisikan hati secara keseluruhan menuju hadir ke hadir Ilahi. Itulah 

puncaknya, tetapi ada peringkat-peringkat di bawah itu. Peringkat terendah 

adalah sekadar pengamalan yang tulus kepada-Nya walau diselingi oleh 

pikiran yang melayang kepada hal-hal yang tidak bersifat negatif. Nabi 

Muhammad saw  ketika shalat masih mendengar suara tangis anak sehingga 

beliau mempersingkat shalatnya, di kali lain beliau memperlama sujud 

karena cucu  beliau putra Fatimah dan ‘Ali Ibn ‘Abi Thalib  menungang 

pundak beliau ketika beliau sedang shalat. Dengan demikian, kekhusyukan 

tidak selalu berarti hilangnya segala ingatan kecuali kepada Allah swt. 

B. Saran 

Setelah melihat kontribusi penafsiran Qurais} S}ihab dalam 

menafsirkan khusyu’ tentu banyak sekali yang perlu diteliti lebih dalam lagi 

bukan hanya khusyu namu kata kata yang lain dalam al-Qur’an. Dan kita 

harus terbukaan dengan pendapat orang lain sehingga kita bisa mengetahui 

dari sudut pandang atau perspektif orang lain terhadap sesuatu itu. 
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