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ABSTRAK 

Rohman, Abdul. 2020. Konsep Tabayyun dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir 

Tematik). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Anwar Mujahidin, MA. 

Kata Kunci: Tabayyun, Tafsir Tematik. 

Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan 

kebohongan bila mengemukakan suatu pendapat, atau memutar balikan ayat-ayat 

Allah. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. 

Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara. 

Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar. Apapun 

yang diucapkan seseorang, harus dipertanggungjawabkan kebenaran isinya kepada Allah 

dan manusia. Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, Isu dapat membahayakan 

dan merugikan banyak orang 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengertian tabayyun 

dalam al-Qur’an, bagaimana argumen pentingnya tabayyun dalam Al-Qur’an dan 

bagaimana mengaplikasikan tabayyun menurut al-Qur’an dengan konteks 

kekinian. Sedangkan tujuannya untuk Mengetahui pengertian dan argumen-

argumen penting tentang tabayyun dalam Al-Qur’an. Mengetahui cara 

mengaplikasikan tabayyun dengan konteks kekinian yang sesuai dengan Al-Qur’an. 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian 

keislaman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, makna dan konteks dari penggunaan kata 

tabayyun dalam al-qur’an adalah pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan suatu 

kabar berita dengan jelas dan merujuk kepada sumber aslinya, manfaatnya agar 

komunikan mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya, agar komunikator 

terhindar dari menyampaikan berita dan informasi yang salah, agar tidak terjadi 

kerugian sebagai akibat kesalahan informasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

 Al-Qur‟an adalah sumber ajaran Islam dan pedoman hidup bagi 

setiap muslim. Al-Qur’an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan 

manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan manusia dengan 

sesamanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran 

Islam secara komprehensif  (kāffah), diperlukan pemahaman terhadap 

kandungan al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

secara sungguh-sungguh dan konsisten.1 

Al-Qur‟an adalah firman Allah yang mutlak benar, berlaku sepanjang 

zaman dan mengandung ajaran dan petunjuk tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ajaran 

dan petunjuk Al-Qur’an tersebut berkaitan dengan berbagai konsep yang 

sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi kehidupan didunia ini 

dan diakhirat kelak.2 

Globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum 

bagi manusia modern. Tidak terkecuali dunia Muslim, globalisasi informasi 

telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru, akibat semakin 

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi. 

Belum lagi internet yang menyajikan tidak hanya informasi formal 

                                                             
1Hasby Ash-Shiddieqi, Sejarang dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta : Bulan 

Bintang, 1986), 205. 
2Abuddin  Nata,  Tafsir  Ayat-ayat  Pendidikan (Tafsir  Al-Ayat  Al-Tarbawiy), (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002 ), 1. 



 

 

dan baku, tetapi juga informasi tanpa formalitas, bahkan tanpa kejelasan 

identitas informannya. Pertunjukan-pertunjukan senipun, baik di layar lebar, 

layar kaca, atau di atas pentas, tidak luput dari informasi dengan tujuan-tujuan 

yang dapat mempengaruhi atau mengacaukan pikiran para penontonnya. 

Dalam era ini tidak jarang fitnah disuguhkan sebagai kebenaran, maksiat 

dikemas dalam hiburan, dan keburukan manusia menjadi siaran.3 maka dari 

itu, Al-Qur’an telah mengingatkan kita sepaya meneliti dahulu berita tersebut, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat berikut ini; 

ٰٓاَيَُّها ا اَْن تُِصْيبُْوا قَْوًماٌۢ بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحْوا عَ  ي  ا اِْن َجۤاَءكُْم فَاِسق ٌۢ بِنَبٍَا فَتَبَيَّنُْوٰٓ َمنُْوٰٓ ى َما الَِّذْيَن ا  ل 

ِدِمْينَ   فَعَْلتُْم ن 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

(QS.Al-Hujurat:6) 
Allah melarang hamba-hamba-Nya berprasangka, mencari-cari 

kesalahan orang lain, dan menggunjing. Karena perbuatan tersebut termasuk 

perbuatan dosa. Firman Allah di atas menegaskan tiga larangan Allah yang 

harus di jauhi: prasangka (zhann), mencari-cari keburukan orang lain 

(tajassus), dan menggunjing (ghibah). Ibnu Katsir, memberikan komentarnya 

atas ayat di atas sebagai berikut: “Allah melarang hamba-hamba-Nya yang 

beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan 

terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan 

yang tidak pada tempatnya, karena sebagian dari prasangka itu menjadi 

                                                             
3M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, ( Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007 ), 

337-338. 



 

 

perbuatan dosa. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menjauhi berbagai 

macam bentuk prasangka kepada orang lain.”4 

Ketika terjadi perang Uhud, saat kaum Muslim menderita kekalahan, 

orang-orang musyrik melemparkan isu bahwa Nabi Muhammad Saw. telah 

wafat. Banyak yang terpengaruh oleh isu itu, bahkan sekian banyak di antara 

mereka yang lemah imannya berpaling dari keyakinan agama Islam dan 

murtad. 

Ketika itu turunlah Firman Allah, surat Ali Imran: 144 

سُُل ۗ  د  اَِّلَّ َرسُْول   قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ ٰٓى اَ اَت اَْو قُ ىِْٕن مَّ فَا  اَ َوَما ُمَحمَّ ْعقَابِكُْم ۗ َوَمْن تَِل اْنقَلَْبتُْم َعل 

َ َشْيـًٔا َۗوَسيَجْ  ى َعِقبَْيِه فَلَْن يَُّضرَّ ّٰللاه ُ يَّْنقَِلْب َعل   لشهِكِرْينَ ا ِزى ّٰللاه

Artinya;“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah 

berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau 

dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 

belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah 

sedikitpun, dan Allah akan memberi Balasan kepada orang-orang yang 

bersyukur. 

 

Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan 

kebohongan bila mengemukakan suatu pendapat, atau memutar balikan ayat-

ayat Allah. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada 

pihak lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan 

berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan 

yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang 

menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula 

pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. 

                                                             
4Sulaiman Al-Kumayi, Bersama Allah Yang Tak Mungkin Menjadi Mungkin,  ( Semarang 

: Pustaka Nuun, 2012 ), 71-72.  



 

 

Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar. 

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggungjawabkan 

kebenaran isinya kepada Allah dan manusia.5 Berita yang beredar memang 

harus diteliti lagi, Isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini 

sesuai dengan peringatan yang disampaikan dalam pengalan ayat QS. Al-

Hujarat : 6 berikut:   

“Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

Ayat ini merupakan pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam 

menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. 

Pelaksanaan perintah tabayyun, merupakan ibadah yang dapat meningkatkan 

iman dan meninggalkan tabayyun dapat mengurangi iman. Kemudian 

kewajiban tabayyun dilakukan kepada orang yang menerima kabar berita dan 

akan menjatuhkan vonis terhadap pihak yang tertuduh. 

Kata  فتبينوا (maka  telitilah  dulu).  Ada  dua  qira’ah  pada  kalimat  

ini. Jumhur al-Qurra’ membacanya “fatabayyanu”, sedangkan al-Kissa’i dan 

para qurra’ Madinah membacanya “fatatsabbatu”. Keduanya benar dan 

memiliki makna yang sama. Tentang kalimat ini, ath-Thabari memaknainya; 

“Endapkanlah dulu sampai kalian mengetahui kebenarannya,  jangan terburu- 

buru menerimanya”. Syaikh al-Jaza’iri mengatakan,”Telitilah kembali 

                                                             
5Basri Iba Asghary, Solusi Al-Qur‟an Tentang Problema Sosial Politik Budaya, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 1994), 255. 



 

 

sebelum kalian berkata, berbuat atau memvonis.” 

Dalam Tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab ketika menafsirkan 

surat Al-Hujurat ayat: 6 menjelaskan, bahwa banyaknya orang yang 

mengedarkan informasi atau isu bukan jaminan kebenaran informasi itu. 

Banyak faktor yang harus diperhatikan. Ketika ulama menyeleksi informasi 

para perawi hadits-hadits Nabi, salah satu yang diperbincangkan adalah 

penerimaan riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang yang dinilai 

mustahil menurut kebiasaan mereka sepakat berdusta, atau yang disebut 

mutawatir. Jumlah yang banyak itu harus memenuhi syarat-syarat, boleh jadi 

orang banyak itu tidak mengerti persoalan, boleh jadi juga mereka telah 

memiliki asumsi dasar yang keliru, sebanyak apapun yang menyampaikan 

berita tidak menjamin kebenarannya.6 

Melihat penafsiran yang dilakukan oleh M.Quraish Shihab dalam 

surat Al-Hujurat ayat:6 tentang Tabayyun di atas dapat disimpulkan bahwa 

penafsiran satu penafsir dengan penafsir lainnya adalah berbeda. Hal ini 

terjadi karena setiap mufassir memiliki latar belakang, letak geografis, 

kehidupan sosio-kultural yang berbeda, sehingga mempengaruhi pola pikir 

dan hasil pemikiran yang berbeda dalam memahami Al-Qur’an. Namun dari 

semua perbedaan pandangan para mufassir terdapat hikmah, salah satunya 

yaitu memudahkan kita untuk memahami sesuatu dengan banyaknya 

penjelasan-penjelasan. 

 Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan fokus 

                                                             
6M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: PT Lentera Hati, 2009), 590 



 

 

kajian yang lebih mendalam dalam menafsirkan ayat-ayat tenang  tabayyun 

yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer  

dengan judul, “KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QUR’AN (Kajian 

Tafsir Tematik)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana argumen pentingnya tabayyun dalam Al-Qur’an ? 

2. Bagaimana mengaplikasikan tabayyun menurut al-Qur’an dengan konteks 

kekinian ? 

C. Tujuan Penelitian 

Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengertian dan argumen-argumen penting tentang 

tabayyun dalam Al-Qur’an. 

2. Mengetahui cara mengaplikasikan tabayyun dengan konteks kekinian 

yang sesuai dengan Al-Qur’an. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

perkembangan kajian keislaman, khususnya dalam pengkajian tafsir 

tematik, yaitu tentang bertabayyun yang baik dan benar. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo 



 

 

Hasil penelitian ini adalah sebagai sumbangan informasi berupa 

khazanah keilmuwan dan juga pemikiran dari penelitian Mahasiswa Ilmu 

al-Qur’an dan Tafsir yang dapat menjadi bahan kajian untuk umat Islam 

secara umum. 

b. Untuk Peneliti 

Secara pribadi penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

terutama di bidang tafsir tematik yang lagi gencar-gencarnya dibahas di 

perkuliahan. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

dalam kajian-kajian serupa. 

E. Telaah Pustaka     

   Kajian mengenai tabayyun ini bukanlah merupakan hal baru, baik 

dalam diskursus keilmuwan maupun dalam ranah aplikasinya. Sejauh 

penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa karya yang telah 

membahas tentang tabayyun, yaitu di antararanya;  

  Skripsi  karya Dina Nashiha, yang berjudul  Makna Tabayyun 

Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Muyassar dan Tafsir 

Al-Misbah), pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin Dan Dakwah UIN 

Wali Songgo tahun 2016. Peneliti melihat hasil penelitiannya yaitu makna  

tabayyun  menurut Aidh al-Qarni adalah teliti dalam menerima informasi, 

jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau menuduh orang lain 

yang tidak bersalah. Jangan mempercayainya sebelum mengetahui secara 

pasti kebenaran berita itu karena akan membuat kamu menyesal telah 

menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Sedangkan menurut M. Quraish 



 

 

Shihab tabayyun  adalah teliti dalam menerima berita atau informasi apalagi 

dari orang fasik, berita itu harus diteliti secara cermat seperti siapakah orang 

yang menyampaikan berita itu. 

  Namun peneliti belum mendapatkan konsep tabayyun yang jelas 

dari karya ini, mungkin kajinya kurang luas, karena tidak bisa dipungkiri 

bahwa ini adalah kajian komperatis dari dua Mufassir saja. Maka dari itu 

peneliti ingin mengungkap lebih dalam dan lebih luas lagi dari ini, selain itu 

peneliti ingin mencari solusi penerapan konsep tabayyun yang kekinian yang 

sesuai dengan keadaan sekarang ini.  

  Kemudian dalam buku Secercah Cahaya Ilahi, karya M. Quraish 

Shihab mengungkapkan terdapat ayat tentang tabayyun yaitu surat Al-Hujurat 

ayat: 6 yang berisi tentang: Berita yang beredar memang harus diteliti dan 

diteliti lagi. Isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Apabila 

ada suatu berita harus diteliti kebenarannya agar tidak merugikan banyak 

orang.7 

  Dalam buku Solusi Al-Qur’an tentang problema sosial, politik, dan 

budaya karya Basri Iba Asghary terdapat sub judul yang membahas Islam dan 

kebebasan berbicara yang berisi tentang: Islam telah menetapkan sejumlah 

norma kebebasan berbicara, misalnya: pertama, hendaklah pembicaraan yang 

diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, 

bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi 

seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya 

                                                             
7M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 332 



 

 

dampak curiga-mencurigai. Kedua, hendaklah apa yang dibicarakan itu 

perkataan yang obyektif dan benar. Apapun yang diucapkan seseorang harus 

dipertanggung jawabkan kebenaran isinya kepada Allah SWT. Ketiga, hal-hal 

yang diucapkan itu bukanlah ucapan hipokrit, yang di mulut dan dalam 

praktek beda, dalam artian bukan hanya menyuruh dan menganjurkan orang 

lain berbuat baik atau mentaati hukum, tetapi si penganjur sendiri berbuat 

kurang baik dan melanggar hukum. Menurut Basri bahwa kebenaran harus 

disampaikan kepada siapa pun sebagai suatu kebenaran, dan kebatilan harus 

disampaikan sebagai kebatilan. Dan informasi harus diteliti dengan 

menggunakan tabayyun.8 

  Kemudian dalam buku Memilih Bersama Rasulullah. Di sini 

dijelaskan tentang bahaya lidah, Kita sering mendengar dan membaca di 

berbagai media massa tentang perkelahian, perseteruan, bahkan pembunuhan. 

yang awalnya adalah disebabkan kekeliruan lidah. Banyak orang yang 

memperoleh kemalangan disebabkan oleh lidahnya. Karena itu, sangat tepat 

seruan agama agar kita menjaga diri dari bahaya lidah, karena lidah harus 

dijaga agar tidak tergelincir dan isu atau berita harus diteliti secara detail 

kebenarannya agar tidak merugikan orang lain.9 

  Dalam karya-karya tersebut di atas penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang tabayyun. Hal ini karena dalam karya-karya 

tersebut belum dibahas masalah tabayyun secara mendalam, sehingga dalam 

                                                             
8
Basri Iba Asghary, Solusi Al-Qur‟an Tentang Problema Sosial Politik Budaya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1994), 255-256 
9Alwi Shahab, Memilih Bersama Rasulullah,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 

72. 



 

 

penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah tabayyun 

menurut para mufassir, baik klasik maupun kontemporer. 

F. Metode Penelitian 

  Metode pembahasan yang dimaksud di sini adalah cara kerja yang 

bersistem untuk mempermudah pelaksanaan pengkajian dalam mencapai 

tujuan. Dalam kajian skripsi ini digunakan beberapa Metode, yakni : 

1) Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

  Pendekatan penelitian adalah pola pikir yang dipergunakan untuk 

membahas suatu masalah. Pada penelitian ini akan digunakan teori tafsir 

maudlu’i, yaitu suatu teori penafsiran al-Qur’an dengan mengkaji al-Qur’an 

sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, baik yang 

berkaitan dengan doktrinal kehidupan, sosiologi,  maupun kosmologi.10 

  Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaaan 

(library research), yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan baik 

berupa buku, media massa, serta karya tulis dalam bentuk lain yang dinilai 

relevan dengan tema pembahasan tentang tabayyun. Maka penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif-analitis.  

2) Pengumpulan Data 

   Untuk pengumpulan data, digunakan penelitian kepustakaan 

(library Research). Yakni, menelaah referensi atau literatur-literatur yang 

terkait dengan pembahasan tentang tabayyyun. Kepustakaan utama dalam 

                                                             
10Saifullah dkk. Ulumul Qur’an, (Ponorogo: PPS Press, 2004), 156. 



 

 

pembahasan ini, adalah kamus bahasa, terkusus yang merangkum lafadz-

lafadz yang sulit dipahami dalam al-Quran, kemudian kitab-kitab indek al-

Quran yang relevan untuk melacak letak lafadz yang kami cari dan kitab-

kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Di samping itu, berbagai  

kepustakaan  lainnya juga digunakan, khusus data-data yang berupa ayat al-

Qur’an lengkap dengan terjemahnya, merujuk pada kitab al-Qur’an dan 

tarjamah yang diterbitkan oieh Departemen Agama RI. 

3) Metode Pengolahan dan Analisa Data 

  Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang  akurat, 

maka digunakan metode pengelolahan dan analisis data sebagai berikut : 

a) Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai 

kepada kesimpulan yang bersifat khusus. 

b) Induktif, menganalisis data yang bersifat khusus untuk memperoleh 

rumusan yang bersifat umum. 

c) Komparatif, yakni membandingkan data yang satu dengan data  yang lain, 

untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih kuat argumentasinya. 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat 

ditafsirkan11. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan 

menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan 

adalah metode deskriptif-analitis. Metode ini adalah suatu bentuk analisa 

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertijuan 

                                                             
11 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102.  



 

 

untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data 

yang diperoleh. 

4)  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu:   

a.  Sumber data primer, dalam hal ini sumber yang digunakan sebagai objek 

utama penelitian, yaitu mushaf Al-Qur’an.  

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan 

sumber primer serta pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa indek 

Al-Qur’an, literatur kitab-kitab tafsir para mufassir, kitab hadis maupun 

buku-buku yang membahas tentang tabayyun yang relevan dengan tema 

penelitian ini.  

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran awal tentang kajian skripsi ini, maka 

terlebih dahulu dikemukakan inti sari pembahasan yang terdapat dalam bab 

dan sub-babnya sebagai berikut : 

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang diistilahkan  dengan  

draft atau proposal awal yang mengantar pada obyek kajian. Karena 

itu, muatannya secara sistematis bermula dari latar belakang, rumusan 

masalah, pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan, tinjauan 

pustaka, metode pembahasan, tujuan dan kegunaan, sarta garis-garis 

besar isi skripsi. Semua penjelasan-penjalasan tentang sub bahasan ini 

telah diuraikan terdahulu. 



 

 

Bab II, merupakan paradigma dasar tentang obyek kajian;  sehingga 

bab ini memberikan tinjauan  umum tentang tabayyun. Pcmbahasannya 

meliputi, pengertian tabayyun secara utuh dan menyeluruh, serta term-

term yang semakna dengan kata tabayyun dan bagaimana 

mengaplikasikanya. 

Bab III, merupakan konsep metodologis dalam merumuskan 

tabayyun berdasarkan tafsir maudhui dengan merujuk pada ayat-ayat 

al-Quran. Dengan demikian, ayat-ayat yang dikutip terlebih dahulu 

diklasifikasi dalam Makkiyah dan Madaniyah disertai sebab-sebab 

turunnya, kemudian  ayat- ayat tersebut dikorelasikan antara satu 

dengan lainnya. Selanjutntya, ayat- ayat tentang tabayyun dianalisis 

secara cermat dan mendalam. 

Bab IV, merupakan inti pembahasan yang merumuskan argumen-

argumen tentang pentingnya tabayyun menurut perspektif al-Quran, 

kemudian secara umum sub bahasannya adalah konsep pengaplikasianya 

tabayyun dalam kehidupan. 

 Bab V, merupakan uraian akhir atau penutup yang mengungkap 

kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan yang telah dibahas . Di samping 

itu, dikemukakan pula saran atau implikasi sebagai rekomendasi yang lahir 

dari uraian-uraian tentang tabayyun. 
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BAB II 

PENGERTIAN TABAYYUN 

A. Akar Kata Dan Turunannya 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan panjang lebar terkait akar kata 

dari kata tabayyun dalam al-Qur’an dan turunan-turunan katanya. Kemudian 

akan dipaparkan pula makna dari kata tabayyun dan turunannya, sekaligus 

konteks yang melingkupinya dan pengunaannya pada saat ayat itu diturunkan.  

1. Akar Kata 

 Kata tabayyun  berasal  dari  kata  ً   yang  artinya بَاَن – بَيَانا – تِْبيانا

tampak,  jelas, terang.12 Kata Fatabayyanū adalah fi’il amr  untuk jamak, 

dari kata kerja  tabayyana, masdarnya at-tabayyun, artinya mencari 

kejelasan hakikat sesuatu atau kebenaran seseorang dengan teliti, seksama 

dan hati-hati.13 Tabayyana mengikuti kaidah sorof dengan wazan  tafa’ala  

( تَفعَّل   ) sedangkan tabayyun merupakan bentuk masdar dari tabayyana 

tersebut. Salah satu faedah dari wazan tafa’ala yaitu membebani, sehingga 

tabayyun disitu yang awalnya bermakna jelas menjadi mencari kejelasan. 

Jadi tabayyun dalam setiap informasi berarti mencari kejelasan dari 

informasi yang didapat dengan cara memverifikasi kebenaran informasi 

tersebut.  

                                                             
12 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997) 125. 
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, vol. 2, (Jakarta; Kementrian Agama 

RI, 2012), 242. 
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Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Tafsir Al-Aisar فتبينوا  

 Fatabayyanu  artinya  periksalah sebelum   kalian  berbicara atau berbuat atau 

mengambil keputusan. Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi 

Hamzah  dan  Al-Kisa‟i  membaca  firman  Allah  itu  dengan  فثبتوا  fatsabbitū  

diambil dari kata at-tatsabut. Adapun yang lain, mereka membaca firmanAllah 

itu denganفتبينوا  fatabayyanū diambil dari kata at-tabyin.14 Menurut M.Quraish 

Shihab dalam Tafsir Al-Misbah  فتبينوا Fatabayyanu  artinya  telitilah  dengan  

sungguh-sungguh.15  Sedangkan menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam 

Tafsir Al-Maraghi  التبين at-tabayyun berarti mencari kejelasan.16  

2. Turunan Kata 

Ahmad Warson Munawwir menyebutkan dalam kamusnya beberapa 

turunan dan makna dari kata  َبَان, di antaranya yaitu;  تبَيَّنوبَياَنا وتِْبيانا و بَيَّن  yang 

berarti tampak, jelas, terang. Kata   ُبَيَّن اَّلْمر  bermakna  ُأوَضحه yang artinya 

menjelaskan dan menerangkan, sedangkan kata  َبَيَّن الشيء bermakna أضهَره 

yang artinya melahirkan. Selanjutnya dia menjelaskan kata  ُالبَيان dengan 

makna, di antaranya; 

a.  الشَّْرح واَِّلْيضاح yang berarti penjelasan, keterangan 

b. التّْصِريح  yang berarti pernyataan (statement, deklarasi) 

c. التّْقِرير  yang berarti ketetapan 

d.  ُالبَْرناِمج yang berarti program, acara 

e.  ُالَمْنطوق والفَِصيح  yang berarti kata-kata yang fasih. 

                                                             
14 Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 27 
15 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 678 
16Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Cet.1, (Semarang: 

PT.Karya Toha Putra, 1986), 209 
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Bentukan lainya adalah البَياَنات yang berarti data atau keterangan-

keterangan dan kata  البَيِّنة bermakna الُحّجة والبُرهان dengan arti hujjah, bukti.17 

B. Makna Dan Konteks Penggunaan Tabayyun Dan Turunannya 

Ada beberapa perbedaan makna dan konteks dari penggunaan kata 

tabayyun dan turunannya dalam Al-Qur’an, hal ini dikarenakan latar belakang 

turunnya ayat yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini, penulis akan 

memaparkan beberapa ayat yang terdapat kata tabayyun dan turunannya 

dengan perbedaan peristiwa ayat itu turun, berkaitan dengan pelaku atau pun 

subjek dari ayat tersebut, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku dan konteks kejadian atau sebab dari turunnya ayat tersebut.  

Makna dan konteks penggunaan tabayyun di dalam Al-Qur’an ini 

supaya lebih mudah dalam menjelaskan, akan penulis terangkan dengan 

tindakan komunikasi dengan melibatkan Komunikator, komunikan, pesan  

dan media yang digunakan. Berikut ini penulis paparkan beberapa makna dan 

konteks pengunaan tabayyun di dalam al-Qur’an di antara, yaitu:   

1. Penyembunyian ayat-ayat Allah dan mengemukakan kembali ayat-  ayat 

Allah yang sebelumnya disembunyikan. 

 Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 160, yaitu;  

ُ اَِّلَّ الَِّذْيَن تَابُْوا  ىَِٕك اَت
ِحْيمُ ْم   َواَنَا الَْيهِ عَ ْوُب َواَْصلَُحْوا َوبَيَّنُْوا فَاُول ۤ اُب الرَّ  لتَّوَّ

Artinya:“Kecuali mereka yang telah taubat dan Mengadakan perbaikan 

(Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik 

untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan) dan menerangkan (kebenaran), Maka terhadap mereka 

                                                             
17 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997) 125-

126. 
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Itulah aku menerima taubatnya dan Akulah yang Maha menerima taubat 

lagi Maha Penyayang.  

 

Makna بَيَّنُوا di atas adalah menerangkan dan mengungkapkan 

kebenaran kembali ayat-ayat Allah yang sebelumnya disembunnyikan oleh 

Ahli Kitab. Menurut Quraish Shihab, Ahli Kitab di sini lebih spesifik yang 

dimaksud adalah kaum Yahudi atau Bani Israil. Konteks ayat ini adalah 

kenyataan waktu itu bahwa Bani Israil selalu tidak percaya dan mengufuri 

setiap ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saw dan 

sering kali mencampuradukkan antara yang ḥaq dan yang batil dan selalu 

menyembunyikan kebenaran-kebenaran akan ayat-ayat Allah swt.18 

Dapat kita ambil pelajaran dari keterangan di atas, bahwa wajib 

menerangkan dan mengungkapkan kebenaran ayat-ayat Allah yang telah 

nyata kebenaranya, begitu pula perilaku kita dalam berita-berita yang 

memang sudah nyata kebenarannya, maka wajib kita mempercayainya. Ahli 

Kitab sebagai komunikan tidak mengamini berita yang sudah jelas 

kebenarannya, al-Qur’an adalah media yang sudah jelas kebenaranya dari 

Allah, namun tetap saja Ahli Kitab selalu mengkufurinya. 

2. Pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan suatu kabar berita dengan jelas 

dan pentingnya merujuk kepada sumbernya. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 94, yaitu; 

                                                             
18M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, v: 13, 238. 
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 ِ ا اِذَا َضَرْبتُْم فِْي َسبِْيِل ّٰللاه َمنُوْٰٓ ٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ا  ىٰٓ اِلَ ْوا َوََّل تَقُ بَيَّنُ فَتَ  ي 
َم لَْسَت ُمْؤِمنًا  ْيكُُم ْولُْوا ِلَمْن اَْلق  السَّل 

ِ َمغَانُِم كَ  وةِ الدُّْنيَا ۖفَِعْندَ ّٰللاه ِلَك كُْنتُ كَ َرة  ۗ ثِيْ تَْبتَغُْوَن َعَرَض اْلَحي  ُ ذ  ْن قَْبُل فََمنَّ ّٰللاه  َعلَْيكُْم فَتَبَيَّنُْوۗا اِنَّ ْم ّمِ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيرً    ّٰللاه

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi 

(berperang) di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu 

mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu 

(Dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat: laa ilaaha 

illallah): "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), 

dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi 

Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu dahulu 

(Maksudnya: orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai 

kamupun demikian pula dahulu), lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya 

atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ : 94) 

 

Dan dijelaskan pula dalam surat Al-Hujarat ayat 6, yaitu; 
ا اِْن  َمنُْوٰٓ ٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ا  َ ي  ا بَيَّ َجۤاَءكُْم فَاِسق ٌۢ بِنَبٍَا فَت ى َما فَعَْلتُْم ا قَْوًماٌۢ بَِجَهالٍَة فَتُصْ ْن تُِصْيبُوْ اَ نُْوٰٓ بُِحْوا َعل 

ِدِمْينَ   ن 

    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

(QS. Al-Hujarat : 6) 

 

Makna  فتبينوا  di atas adalah periksalah dengan teliti setiap kabar 

berita yang datang dari siapa saja terutama berita dari orang Fasik, agar 

tidak ada penyesalah di kemudian hari.19 Ayat 6 dari surat Al-Hujarat di 

atas menurut banyak ulama turun menyangkut kasus al-Walid Ibnu ‘Uqbah 

Ibnu Abi Mu’ith yang ditugaskan oleh Nabi saw.menuju ke Bani al-

Musthalaq untuk memunggut zakat.  

                                                             
19 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, v: 13, 238. 
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Ketika itu masyarakat yang dituju mendengar tentang kedatangan 

utusan Nabi saw. yakni al-Walid, mereka keluar dari perkampungan 

mereka untuk menyambutnya sambil membawa sedekah mereka, tetapi al-

Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya. Karena itu ia kembali 

sambil melaporkan kepada Rasul saw.bahwa Bani al-Musthaliq enggan 

membayar zakat dan bermaksud menyerang Nabi saw. (dalam riwayat lain 

dinyatakan bahwa mereka telah murtad). Rasul saw. marah dan mengutus 

Khalid Ibnu Walid menyelidiki keadaan sebenarnya sambil berpesan agar 

tidak menyerang mereka sebelum duduk persoalan menjadi jelas. Khalid 

ra.mengutur seorang informannya menyelidiki perkampungan Bani al-

Musthaliq yang ternyata masyarakat desa itu mengumandangkan adzan 

dan melaksanakan shalat berjamaah. Khalid kemudian mengunjungi 

mereka dan menerima zakat yang telah mereka kumpulkan. Riwayat lain 

menyatakan bahwa jutru mereka yang datang kepada Rosul saw. 

menyampaikan zakat sebelum Khalid melangkah ke perkampungan 

mereka.20 

Sedangkan pelaku pada surat An-Nisa’ ayat 94 di atas adalah 

Miqdad. Menurut riwayat ia kala itu termasuk di dalam pasukan Nabi yang 

diutus ke sariyyah (perang yang tidak diikuti Nabi saw.) ketika datang ke 

suatu kaum yang telah bercerai berai dan tersisa seorang laki-laki yang 

mempunyai banyak harta, lalu orang itu mengucapkan syahadat, namun 

Miqdad membunuhnya, karena berdalih lelaki itu hanya berpura-pura 

                                                             
20Ibid, 237.  
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supaya selamat. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi dan Nabi 

menegurnya, bersabdalah Nabi kepadanya, “Bagaimana keadaanmu di 

kemudian hari dengan La ilaha illallah ? maka kemudian Allah 

menurunkan ayat tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa orang 

yang di bunuh itu dari Bani Sulaim seorang penggembala kambing. 

Sedangkan yang diucapkan oleh yang dibunuh itu ada yang meriwayatkan 

membaca syahadat dan ada juga yang meriwayatkan mengucapkan 

salam.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ahmad Mustafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy, Terj. Bahrun Abu Bakar, Juz V, 

(Semarang: Toha Putra, 1986), 209-210. 
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BAB III 

PENTINGNYA TABAYYUN 

 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan alasan-alasan di dalam al-Qur’an 

yang menjadikan tabayyun adalah suatu tindakan yang sangat penting untuk 

pencarian fakta sebenarnya dan suatu hal dalam kehidupan sosial sehari-hari yang 

tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya untuk mencari alasan-alasan pentingnya 

tabayyun tersebut, penulis akan merujuk dan menganalisa kepada ayat-ayat al-

Qur’an yang menjelaskan tabayyun beserta pendapat-pendapat Mufassir al-Qur’an 

yang berhubungan dengan tabayyun.  

Perintah untuk tabayyun merupakan perintah yang sangat penting yang 

mengharuskan pencarian bukti-bukti yang terkait dengan kebenaran atau 

kesalahan dan identitas seseorang ketika orang itu dihakimi atau diadili, sehingga 

keputusan-keputusan tidak hanya berdasarkan sangkaan-sangkaan negatif atau isu 

dan bisikan orang lain. Perintah tabayyun merupakan peringatan, jangan sampai 

ummat Islam melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat 

keputusan yang tidak didahului dengan tabayyun, yang bisa mencelakakan dan 

merugikan orang lain.22 

Berdasarkan ayat-ayat yang telah penulis paparkan sebelumnya, 

ditemukan argumen-argumen pentingnya bertabayyun, diantaranya : 

 

                                                             
22Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, vol. 2,(Jakarta; Kementrian Agama 

RI, 2012), 242-243. 
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A. Agar Komunikan Mendapatkan Informasi Yang Valid dan Terpercaya 

Perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang 

datang, komunikan haruslah mengetahui terlebih dahulu kevalidan dari 

informasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā’ ayat 

94 :  

ٰٓاَيَُّها الَِّذْينَ  َم لَسْ ي  ىٰٓ اِلَْيكُُم السَّل 
ِ فَتَبَيَّنُْوا َوََّل تَقُْولُْوا ِلَمْن اَْلق  ا اِذَا َضَرْبتُْم فِْي َسبِْيِل ّٰللاه َمنُوْٰٓ َت ُمْؤِمنًا  تَْبتَغُْوَن  ا 

ْن قَْبُل فَ  ِلَك كُْنتُْم ّمِ ِ َمغَانُِم َكثِْيَرة  ۗ َكذ  وةِ الدُّْنَيا ۖفَِعْندَ ّٰللاه َ َكاَعَرَض اْلَحي  ُ َعلَْيكُْم فَتَبَيَّنُْوۗا اِنَّ ّٰللاه َن بَِما َمنَّ ّٰللاه

 تَْعَملُْوَن َخبِْيًرا

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) 

di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada 

orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang 

mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda 

kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu 

jugalah Keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya 

atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” 

 

Poin-poin pentingnya terkait tabayyun adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan suatu pelajaran bahwasanya, janganlah sembrono, terburu 

nafsu, dan tidak terkendali. Melainkan hendaklah teliti dan berhati-

hati. Jangan sampai membunuh leher seseorang yang tidak patut 

diperlakukan demikian, hanya karena salah informasi atau alasan yang 

persepsi belaka. Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar 

tidak terjadi pembunuhan terhadap orang muslim, adalah suatu 

keharusan dan kewajiban. Apabila kalian pergi berperang di jalan 

Allah, maka telitilah terlebih dahulu siapa orang yang akan diperangi. 

Jadi aspek siapa kawan dan siapa lawan haruslah dikategorikan 
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dengan jelas dan gamblang, supaya tidak akan terjadi sesuatu yang 

buruk dan yang tidak diinginkan.  

b. Jadi ketika seseorang pergi berjihad, janganlah terlalu terburu 

membuat keputusan bahwa musuh adalah orang-orang yang bukan 

Islam, maka dari pada itu sebelum berperang hendaklah mencari tahu 

background musuh atau latarbelakang musuh. Apalagi membuat 

keputusan terburu-buru dan disertai dengan hawa nafsu, maka yang 

akan terjadi adalah tidak bisaterkontrol. Begitu juga ketika kita 

bersosial di masyarakat, jangan lah terburu-buru mengecap orang lain 

dengan sebutan kafir atau pun musyrik, sebelum benar-benar 

diketahui fakta-fakta dan bukti-bukti yang sebenarnya. 

Dalam surah al-Hujurat ayat 6 dan surah an-Nisa’ ayat 94 di atas 

sama-sama menerangkan Allah SWT menyuruh untuk meneliti sesuatu 

yang belum tampak jelas keadaanya dan tidak buru-buru dalam mengambil 

keputusan. Dua surah ini hampir sama yang diperintahkan Allah SWT, 

tetapi kedua surah ini memiliki perbedaan dari segi obyek, yaitu dari surah 

al-hujurat mempunyai obyek bagaimana sikap seseorang ketika menerima 

berita, sedangkan dalam surah an-Nisa’ memiliki obyek bagaimana 

keadaan ketika bertemu musuh yang tidak diketahui latar belakangnya. 

Allah memberitakan peringatan kepada kaum mukminin, jika 

datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, 

agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti 

dahulu kebenaranya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan 
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cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak 

memperdulikan kefasikanya, tentu juga tidak akan memperdulikan 

kedustaan berita yang disampaikannya. Perlunya berhati-hati dalam  

menerima berita adalah umtuk menghindarkan penyesalan akibat berita 

yang tidak diteliti atau berita bohong itu. Penyesalan yang akan timbul 

sebenarnya dapat dihindari, jika bersikap teliti dan lebih berhati-hati. 

Ayat ini memberikan pedoman bagi kaum mukminin,agar berhati-

hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang 

fasik. Maksud yang terkandung dari ayat ini adalah agar diadakan 

penelitian dahulu mengenai kebenaranya. Mempercayai suatu berita tanpa 

diselidiki kebenaranya, besar kemungkinan akan membawa musibah, 

korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan 

belaka. 

Dalam menetapkan suatu perkara apapun, wajib bagi pengadil, 

penengah atau pelaksana untuk mengetahui terlebih dahulu asal-usul 

perkara tersebut dan dijelaskan dengan alasan-alasan yang gamblang dan 

terang dengan menetapkan sesuatu perkara harus berdasarkan fakta yang 

jelas. Sebagaimana disebutkan dalam surat at-taubah ayat 113, 114 dan 

115 sebagai berikut:   

ى ِمْنٌۢ بَ  ا اُولِْي قُْرب  ا اَْن يَّْستَْغِفُرْوا ِلْلُمْشِرِكْيَن َولَْو َكانُوْٰٓ َمنُْوٰٓ ِ َوالَِّذْيَن ا  ْم اَنَُّهْم ْعِد َما تَبَيََّن لَهُ َما َكاَن ِللنَّبِّي

ا  َعدََهآٰ اِيَّاهُ  فَلَمَّ ْوِعدَةٍ وَّ ِهْيَم َِّلَبِْيِه اَِّلَّ َعْن مَّ ُب اْلَجِحْيِم َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر اِْبر  اَ اَْصح  ِ تَبَرَّ ه تَبَيََّن لَٗهٰٓ اَنَّٗه َعدُوٌّ لِّّلِ

 ُ اه  َحِلْيم  َوَما َكاَن ّٰللاه ِهْيَم ََّلَوَّ َ بِكُّلِ ِمْنهُۗ اِنَّ اِْبر  َّقُْوَنۗ اِنَّ ّٰللاه ا يَت ىُهْم َحتهى يُبَّيَِن لَُهْم مَّ ِليُِضلَّ قَْوًماٌۢ بَْعدَ اِذْ َهد 

 َشْيٍء َعِلْيم  
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Artinya:“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman 

memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun 

orang-orang musyrik itu adalah kaum Kerabat (Nya), sesudah jelas bagi 

mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka 

jahanam.Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk 

bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya 

kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya 

itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. 

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi 

Penyantun.Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, 

sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya 

kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.” 

 

Perlunya meneliti berita dan yang membawa berita yang belum 

jelas kebenaranya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hujarat 

ayat 6 : 

 ُ ا اَْن تُِصْيبُْوا قَْوًماٌۢ بَِجَهالٍَة فَت ا اِْن َجۤاَءكُْم فَاِسق ٌۢ بِنَبٍَا فَتَبَيَّنُْوٰٓ َمنُْوٰٓ ٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ا  ى ي  ْصبُِحْوا َعل 

ِدِمْينَ   َما فَعَْلتُْم ن 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

 

Poin-poin pentingnya terkait tabayyun adalah sebagai berikut: 

a. Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa 

oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak 

ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan 

orang fasiktersebut. Jadi ketika seseorang fasik membawa berita 

jangan terburu-buru mengambil berita tersebut, tetapi periksalah berita 

tersebut. Memeriksa berita itu mulai dari pembawa berita, kualitas 

berita, dan kepentingan dari sebuah berita. Karena seseorang tidak 



 

30 
 

bisa terburu-buru mengambil keputusan dari suatu berita, sebelum 

berita itu telah jelas kebenarannya. 

b. Diperlukan penegasan informan atau penyidik yang kredibel dan dapat 

dipercaya untuk menggali fakta sebenarnya. Karena selama dalam 

penyelidikan haruslah dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya dan 

tidak boleh sembarangan dalam pemilihanya. 

c. Perlunya penjelasan tentang fakta kejadian yang sebenarnya terlebih 

dahulu sebelum bertindak. 

d. Wajib diselidiki terlebih dahulu, ketika diketahui yang membawa 

berita adalah orang yang fasik. 

Di atas sudah dijelaskan, bahwa penafsiran surah al- Hujurat ayat 6 

adalah Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa 

oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada 

seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang 

fasiktersebut. Jadi ketika seseorang fasik membawa berita jangan terburu-

buru mengambil berita tersebut, tetapi periksalah berita tersebut. 

Memeriksa berita itu mulai dari pembawa berita, kualitas berita, dan 

kepentingan dari sebuah berita. Karena seseorang tidak bisa terburu-buru 

mengambil keputusan dari suatu berita, sebelum berita itu telah jelas 

kebenarannya, ketika seseorang mengambil berita itu tanpa mencari 

kejelasan dari berita itu, maka berita itu bisa merusak dirinya atau bahkan 

merusak masyarakat sekitarnya. 
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B. Agar Komunikator Terhindar Dari Menyampaikan Berita dan 

Informasi Yang Salah 

Suatu berita atau janji yang dikabarkan dan diberikan oleh Nabi wajib 

dibenarkan dan berita dari orang yang mumpuni serta dapat dipercaya dalam 

bidangnya, maka beritanya bisa dibenarkan dan bisa diterima. Begitu juga 

dengan kesaksian dari saksi yang sudah jelas kejujuranya, kesaksianya bisa 

diterima. Maka dari itu, haruslah dipastikan terlebih dahulu orang yang 

membawa berita dan kesaksian tersebut terkait kredibelitasnya dan 

kejujurannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anfāl ayat 6 : 

 بَْعدََما تَبَيََّن َكاَنََّما يَُساقُْوَن اَِلى اْلَمْوِت َوهُْم يَْنظُُرْوَن ۗيَُجاِدلُْونََك ِفى اْلَحّقِ 

Artinya:“Merekamembantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa 

mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, 

sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).” 

 

  Semua yang diberitakan al-Qur’an dan Nabi pasti benar adanya dan 

wajib mempercayainya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Fushshilat 

ayat 53 : 

 
فَاِق َوفِْيٰٓ اَْنفُِسِهْم َحتهى يَتَبَيََّن لَُهْم اَنَّهُ اْلَحقُّۗ تِنَا فِى اَّْل  ي  ى كُّلِ َشْيٍء  َسنُِرْيِهْم ا  اََولَْم يَْكِف بَِربَِّك اَنَّٗه َعل 

 َشِهْيد  

Artinya:“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 

(kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, 

hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah 

cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala 

sesuatu?.” 

 

Poin pentingnya terkait tabayyun adalah semua yang diberitakan 

al-Qur’an dan Nabi pasti benar adanya dan wajib mempercayainya, dan 

apa yang dijanjikan dan dikabarkan akan terjadi seiring dengan 
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bermunculannya tanda-tanda yang telah jelas dan ada disekitar kita. Hal ini 

telah dibuktikan pula oleh para ilmuan dan peneliti tentang misteri-misteri 

alam yang telah terungkap.23 

C. Agar Tidak Terjadi Kerugian Sebagai Akibat Kesalahan Informasi 

Perlu menjaga kebenaran berita dan informasi adalah kemutlakan. Ini 

disebabkan apabila terjadi kesalahan informasi maka akan berakibat fatal dan 

akan menimbulkan kerusakan dan fitnah. Sebagaimana diterangkan dalam 

ayat; 

ا اِْن َجۤاَءكُْم فَاِسق ٌۢ بِنَبٍَا فَ  َمنُْوٰٓ ٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ا  ى َما ْيبُْوا قَْوًماٌۢ بَِجَهالَ ا اَْن تُِص يَّنُْوٰٓ تَبَ ي  ٍة فَتُْصبُِحْوا َعل 

دِ   ِمْينَ فَعَْلتُْم ن 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

(QS. Al-Hujarat; 6) 

 

Beberapa cara untuk mengatasi kecerobohan dan ketidaktelitian 

dalam banyak hal dan bisa digunakan dalam keadaan apa saja, berikut ini  

beberapa cara yang dapat diamalkan, sebagai berikut: 

1. Memperkuat ketakwaan dan rasa dipantau oleh Allah 

2. Merenungi jika saatnya tiba harus berhadapan dengan Allah untuk 

menerima pertanyaan dan mempertanggungjawabkannya kepada-Nya 

3. Mempelajari al-Qur’an dan sunnah Nabi melalui pengkajian terhadap 

nash-nash yang berkaitan dengan masalah ketelitian dan kecermatan 

dalam mengatasi berbagai masalah. 

                                                             
23Al-Misbah, vol. 12, 90. 
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4. Senantiasa memperhatikan dan meneladani sisi-sisi kehidupan para 

Nabi dan Rosul, para Sahabat Nabi dan salafush-shalih yang penuh 

dengan contoh sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam bertindak.  

5. Memetik pelajaran dari bermacam-macam peristiwa atau kasus di 

sekitar kita. 

6. Membiasakan diri berprasangka baik terhadap kaum muslimin, 

kecuali jika mereka melakukan saesuatu yang mengharuskan sikap 

sebaliknya.24 

Penulis sisipkan pula beberapa manfaat bertabayyun yang sangat banyak, 

yaitu di antaranya : 

1. Bebas dari kecerobohan dan kesalahan yang bisa berakibat fatal 

2. Harapannya akan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak, 

arif dan lebih tepat sesuai keadaan masyarakat sekitar kita. 

Sebagaimana Allah SWT memberikan pelajaran bagi kita semua 

dalam firmanNya yang artinya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar 

kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)  

 

Pada ayat lain, Allah SWT berfirman :  

ُ كُ ادَ َواْلفُؤَ َوََّل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِٖه ِعْلم  ۗاِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر  ىَِٕك َكانَ لُّ ا
 َعْنهُ َمْسـُْٔوًَّل  ول ۤ

Artinya :“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan 

dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. al-Isrâ’ : 36).  

                                                             
24Ibid, 286-293 
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Ayat tersebut mengandung makna yang selaras dan saling 

melengkapi dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat 

pertama menyebutkan keharusan bertabayyun terhadap adanya suatu 

berita atau informasi ataupun datangnya suatu pemahaman dan cara 

berpikir keberagamaan yang baru. Sedangkan pada ayat kedua disiratkan 

tidak diperkenankannya mengikuti sesuatu yang belum diketahui secara 

jelas. Menyiratkan pula adanya proses tindak lanjut terhadap sesuatu 

yang belum diketahui, agar dapat diketahui secara benar dan jelas. 

Aktivitas pendengaran, aktivitas penglihatan dan aktivitas hati akan 

dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.25 

3. Menjaga Keharmonisan Bermasyarakat 

Manfaat tabayyun yang pertama adalah dengan tabayyun kita akan 

menjaga keharmonisan bersosial dalam bermasyarakat. Karena setiap ada 

berita yang muncul kita selalu mencari info sedalam-dalamnya sampai kita 

bisa membuat sebuah kesimpulan yang benar. Tabayyun dalam 

bermasyarakat begitu penting, karena jika tidak dilakukan dan ada sebuah 

berita fitnah yang hadir bisa saja menimbulkan kegaduhan bahkan bisa 

terjadi pertumpahan darah. 

4. Mengetahui Berita Yang Benar 

Dengan bertabayyun kita secara individu bisa secara otomatis 

menyaring, memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana berita 

                                                             
25Ahmad Fauzan, Wakil Sekretaris MWCNU Pringsewu 

Lampung,Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/65389/tabayyun-sebagai-ajaran-islam, pukul 

10.30 WIB 17,02,2020 

https://islam.nu.or.id/post/read/65389/tabayyun-sebagai-ajaran-islam
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yang salah. Apalagi jika mendengar berita tersebut dari orang yang fasiq 

kita harus lebih berhati-hati lagi. 

5. Mencegah Munculnya Berita Bohong (Hoax) 

Manfaat bertabayyun yaitu bisa mencegah muncul dan 

berkembangan berita bohong atau palsu (hoax) di masyarakat luas. Dengan 

mencegah berita bohong diharapkan tidak timbul permusuhan dan 

perpecahan di bermasyarakat. 

6. Menjaga Perkataan dari dosa 

Tabayyun tentunya menjadikan lisan kita untuk tidak berlaku 

sembarangan dalam menyebarkan sebuah informasi yang belum tentu 

kebenarannya. Dengan menjaga perkataan kita juga menjaga nilai-nilai 

kebenaran dalam sebuah berita sehingga berita tersebut bisa dipertanggung 

jawabkan. 

7. Menghindari Dari Salah Paham 

Dengan bertabayyun kita bisa menghindari kesalahpahaman 

terutama jika berita itu berita bohong. Karena sangat berbahaya jika 

muncul kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan konflik di masyarakat. 

8. Menghindari Fitnah 

Fitnah dari dahulu sampai sekarang tidak mungkin tidak ada. 

Namun dengan tabayyun memberikan manfaat agar terhindar dari 

buruknya fitnah. Karena fitnah bisa menjadi alat yang merusak bagi 

sesorang. Meskipun dulunya orang itu berkelakuan baik sekalipun, hal ini 

tentunya sangatlah merugikan bagi pihak tertentu. 



 

36 
 

9. Tidak Mudah Terpengaruh 

Tidak mudah terpengaruh akan berita yang baru muncul di sekitar 

kita. Karena sekarang ini banyak sekali berita yang datang baik dari 

tetangga, keluarga, teman sekantor dan yang paling mudah kita akses 

adalah media sosial. Jangan mudah terpengaruh akan berita yang hadir, 

apalagi berita itu datangnya dari sumber yang tidak jelas. 

10. Selalu Berprasangka Baik 

Tabayyun menjadikan kita orang yang selalu berprasangka baik kepada 

siapapun, meskipun kita juga harus selalu waspada. Rasulullah saw selalu 

mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik agar tidak timbul di hati 

kita rasa dengki, iri hati dan sebagainya. 

11. Menjaga Aib atau Keburukan Sesama Muslim 

Menjaga aib atau keburukan sesama muslim merupakan sebuah 

kewajiban tanpa terkecuali. Karena kita harus sadar bahwa ketika kita 

diperlihatkan sebuah keburukan, berarti kita juga mempunyai sebuah 

tanggung jawab untuk menjaga hal itu, apalagi ini berkaitan dengan 

sesama muslim. Jangan sampai musuh-musuh Islam mengetahui hal 

tersebut yang bisa menjadikan sebuah alat untuk menyerang umat Islam. 

12. Terhindar Dari Perbuatan Dosa 
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13. Menghindari dari perbuatan dosa. Dengan bertabayyun menjadikan kita 

dari sifat-sifat tercela seperti fitnah, menyebarkan keburukan, 

berprasangka buruk dan sebagainya.26 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26Adin,https://dibilikkamar.blogspot.com/2018/01/10-manfaat-tabayyun-yang-perlu-di-

ketahui.html? m=1#, 10.50 WIB, 17,02,2020. 

https://dibilikkamar.blogspot.com/2018/01/10-manfaat-tabayyun-yang-perlu-di-ketahui.html?%20m=1
https://dibilikkamar.blogspot.com/2018/01/10-manfaat-tabayyun-yang-perlu-di-ketahui.html?%20m=1


36 
 

 
 

BAB IV 

TABAYYUN DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN  

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan pengertian tabayyun 

menurut al-Qur’an, kemudian alasan-alasan di dalam al-Qur’an yang menjadikan 

tabayyun adalah suatu tindakan yang sangat penting digunakan untuk melakukan  

pencarian fakta sebenarnya, maka pada bab ini akan dipaparkan pengaplikasian 

tabayyun dalam konteks saat ini yang sering kita hadapi dan alami dikehidupan 

sehari-hari. Dan tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan arahan dari kitab 

suci al-Qur’an. 

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak kita temui kejadian-

kejadian yang sering membuat gaduh dan canggung. Tidak jarang menjadikan 

perselisihan antar teman atau kelompok satu dengan yang lainya, bahkan sampai 

menimbulkan kekacauan dan gugurnya korban. Misalkan, Toni salah 

mengabarkan berita tentang seorang temannya yang sedang sakit. Sebenarnya 

temannya hanya sakit flu biasa dan demam, namun disampaikan oleh Toni kepada 

keluarga temannya tersebut dengan kabar bahwa temannya terkena virus corona 

(yang sedang viral saat ini) maka sontak keluarganya menjadi khawatir dan 

bingung. Kejadian  Toni ini tergolong suatu tindakan ceroboh dalam 

menyampaikan suatu berita, dikarenakan tidak teliti dan tidak mencari kejelasan 

yang sebenarnya dari keadaan temannya terlebih dahulu sebelum disampaikan ke 

keluarganya.  
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Dan begitu pula dengan kejadian-kejadian lainnya, dari hal sepele hingga 

ke hal-hal yang lebih luas cakupannya, dari tatanan keluarga misalkan hingga 

tatanan negara bahkan dunia, maka semuanya itu perlu klarifikasi dan ketelitian 

dalam memecahkan masalah-masalah tersebut, supaya tidak akan menimbulkan 

penyesalan dan kekacauan bagi diri kita dan orang lain. 

Memposisikan tabayyun yang berasal dari perbendaharaan terminologi 

keagamaan ke dalam bidang komunikasi adalah suatu upaya yang mungkin 

dilakukan tanpa menunjukkan superioritas atau subordinasi melainkan saling 

melengkapi. Tabayyun sangat urgen di dalam komunikasi terlebih lagi masyarakat 

saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. 

Karena itu diperlukan tabayyun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas 

informasi yang diterima dan yang disampaikan melalui media cetak, media sosial 

dan media online. Dampaknya, diharapkan komunikasi terbangun secara efektif 

sekaligus memiliki landasan teologis.  

A. Tabayyun Dan Potret Kehidupan Manusia Dalam Berkomunikasi Di Era 

Kekinian 

Berkaitan dengan kejadian yang saat ini sering terjadi, seiring berkembang 

pesatnya berita dan informasi melalui dunia maya yang begitu global dan bebas, 

baik cetak maupun online yang sulit dikendalikan. Kemudian yang menjadi 

masalahnya adalah bagaimana konsep yabayyun ini dipraktekkan dengan zaman 

yang demikian?, maka untuk lebih mudahnya penulis akan bagi ke dalam tiga 

bagian media saat ini, yaitu tabayyun dalam media cetak, tabayyun dalam media 

online dan tabayyun dalam media sosial atau media baru. Sebenarnya masih 
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begitu luas termnya, namun supaya lebih ringkasnya penulis membuatnya 

demikian. Ada sebagian orang yang menganggap media online dan sosial itu 

sama, maka perlu dijelaskan bahwa keduanya berbeda. Media online bisa 

diartikan media informasi yang mempunyai nama atau perkumpulan, bisa resmi 

atau tidak resmi, misalkan kompas.com yang memerlukan proses jurnalisme. 

Sedangkan media sosial adalah media untuk bersosial yang lingkupnya umum dan 

bebas tanpa terikat, misalkan faacbook dan whatsapp grup. Sedangkan media 

cetak media yang bisa berupa tulisan atau gambar yang dicetak, misalkan koran 

dan buku.27 Untuk lebih jelasnya akan penulis terangkan kemudian. 

1. Aplikasi Tabayyun Dalam Komunikasi Di Media Cetak 

Salah satu fungsi utama seorang Rasul dalam Al-Qur’an adalah 

pembawa berita. Selain membawa berita gembira beliau juga memberi 

peringatan (QS. al-Ahzab (33): 45). Peran sebagai pembawa berita gembira 

dan peringatan ini sejatinya tercermin dalam tugas pemberitaan seorang 

wartawan, penulis (mushonnif) atau pelukis. Dengan demikian aktivitas 

jurnalistik dan menulis yang diemban bermuatan dakwah. Berita gembira dan 

peringatan terkait langsung dengan perbuatan manusia. Jika mereka 

melakukan pebuatan baik maka disiapkan pahala dan balasan yang 

menggembirakan pada hari kemudian. Sebaliknya, kalau mereka melakukan 

perbuatan jelek akan berdampak pada ganjaran yang menyakitkan pada hari 

kemudian. Selain menyampaikan berita dari Tuhan beliau juga 

menyampaikan berita hasil interaksi beliau dengan Jibril, para sahabat, 

                                                             
27Waspada online,  https://waspada.co.id/2018/02/masyarakat-harus-paham-beda-media-

online-dan-medsos/?amp, diakses Juma’at, 5 Juni 2020, jam 08.00 WIB. 

https://waspada.co.id/2018/02/masyarakat-harus-paham-beda-media-online-dan-medsos/?amp
https://waspada.co.id/2018/02/masyarakat-harus-paham-beda-media-online-dan-medsos/?amp
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bahkan dengan lingkungan sekitar. Berita-berita seperti ini tertuang dalam 

hadits-hadits beliau yang diriwayatkan secara mutawatir yang dapat dilihat 

sampai sekarang karena telah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadits, 

khususnya, kitab hadits enam (al-kutub al-sittah). Enam Kitab hadis dimaksud 

adalah: 1. Shaḥȋḥ Bukhȃrȋ, 2. Shaḥȋḥ Muslim, 3. Sunan Abu Dawud, 4. Sunan 

al-Tirmidzȋ, 5. Sunan al-Nasȃ’ȋ, dan 6. Sunan Ibnu Majah.  

Selain Nabi Muhammad saw. para sahabat nabi juga berperan sebagai 

penyebar berita. Dengan keterlibatan para sahabat ini berita-berita dari nabi 

dengan cepat menyebar ke masyarakat. Para sahabat ini di samping berperan 

sebagai penyampai berita dari nabi tetapi mereka juga menyampaikan berita-

berita yang berasal dari masyarakat terkait dengan resepsi dan aplikasi ajaran 

Islam yang disampaikan kepada mereka, dan begitu seterusnya.28 

2. Aplikasi Tabayyun Dalam Komunikasi Di Media Online 

Kata itu merupakan fiil amr untuk jamak, dari kata kerja tabayyana. 

Masdarnya at-tabayyun, yang artinya adalah mencari kejelasan hakekat 

sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati. 

Justru, sesungguhnya konsep tabayyun dalam Alquran sama sekali tidak 

dapat dipisahkan atau sungguh sangat melekat dengan profesi wartawan yang 

melaksanakan tugas-tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

Wartawan tidak boleh menerima begitu saja setiap informasi yang ia peroleh 

                                                             
28Iftitah  Jafar,  Konsep  Berita Dalam Al’Quran ( Implikasinya Dalam Sistem 

Pemberitaan Di Media Sosial ), 
Https://Www.Researchgate.Net/Publication/322792339_KONSEP_BERITA_DALAM_AL-

QUR'AN_IMPLIKASINYA_DALAM_SISTEM_PEMBERITAAN_DI_MEDIA_SOSIAL, 

Diakses Pada Senin 1 Juni 2020, Pukul 20.00 WIB. 9. 

https://www.researchgate.net/publication/322792339_KONSEP_BERITA_DALAM_AL-QUR'AN_IMPLIKASINYA_DALAM_SISTEM_PEMBERITAAN_DI_MEDIA_SOSIAL
https://www.researchgate.net/publication/322792339_KONSEP_BERITA_DALAM_AL-QUR'AN_IMPLIKASINYA_DALAM_SISTEM_PEMBERITAAN_DI_MEDIA_SOSIAL
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dari narasumber, terutama informasi yang menyangkut pencemaran nama 

baik, seperti tentang korupsi. Dalam konteks tuduhan korupsi umpamanya, 

wartawan bersangkutan harus melakukan tabayyun (chek and richek) atau 

konfirmasi kepada yang dituduh melakukan kejahatan tersebut sebelum 

dimuat di media untuk diinformasikan ke publik. Chek and richek atau 

konfirmasi adalah merupakan kewajiban wartawan untuk melakukannya 

sebagai mana tuntutan KEJ pada Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji 

informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan 

opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Dalam hal ini, menguji informasi berarti melakukan check and 

recheck terhadap kebenaran informasi yang diterima oleh wartawan. Karena 

dengan melakukan hal itu, maka akan melahirkan keberimbangan atau 

memberikan ruang serta waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak 

secara proporsional. Ini sejalan dengan penegasan ayat “hai orangorang yang 

beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 

periksalah dengan teliti... “(Q.S. 49 al-Hujurat : 6). Ayat ini menuntut bahwa 

wartawan sebagai pemegang amanah publik untuk mencari informasi dan 

menyampaikannya kepada publik haruslah berlaku dan bertindak adil, tidak 

boleh berat sebelah atau diskriminatif, hanya memberi ruang dan waktu 

kepada yang memberikan informasi. Sebab, tidak tertutup kemungkinan 
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informasi tersebut merupakan fitnah yang menyebabkan orang lain terzalimi 

secara sepihak.29 

3. Aplikasi Tabayyun Dalam Komunikasi Di Media Sosial atau Media Baru 

Konsep berita yang ditawarkan Al-Qur’an sangat signifikan dan 

memberi kontribusi dalam system pemberitaan pada media massa, khususnya 

media sosial. Beberapa implikasi dari konsep berita dalam Al-Qur’an dalam 

system pemberitaannya sebagai berikut: 

1. Sumber berita harus jelas 

Sumber berita cukup banyak dan beragam. Karena itu diperlukan 

kemampuan selektivitas terhadap sumber-sumber berita. Hal ini bertujuan 

agar diperoleh berita yang betul-betul meyakinkan sebagai sebuah 

kebenaran, atau sesuai dengan fakta. Kualitas berita sangat ditentukan oleh 

kredibiltas sumbernya. Al-Qur’an mengisyaratkan perlunya memeriksa 

dengan cermat sumber berita. Dalam QS. al-Hujurat (49): 6 Allah swt. 

berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 

2. Berita harus benar 

Berita dari berbagai sumber membanjiri ruang baca khalayak. 

Varian berita ini jelas memerlukan kearifan untuk memilah dan memilih 

dari khalayak pembaca. Diperlukan kecermatan dan kejelian ekstra dalam 
                                                             

29 Erwan Efendi, Tabayyun Dalam Jurnalistik, diakses dari 
file:///C:/Users/Lenovo%20pc/Downloads/1845-4592-1-PB%20(1)%20(1).pdf,  02 Juni 2020, 
pukul 13.00 WIB,  10-11. 

file:///C:/Users/Lenovo%20pc/Downloads/1845-4592-1-PB%20(1)%20(1).pdf
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memilah dan memilih berita yang akan dibaca. Apalagi kalau berita 

tersebut menyentuh hal-hal sensitif dalam kehidupan, misalkan terkait 

dengan isu-isu SARA. Kebenaran berita menjadi pertimbangan utama, 

terlepas dari menarik atau tidaknya berita tersebut. Kebenaran menjadi 

fokus perhatian karena terkait dengan beberapa hal: 1. Kemungkinan 

dampak yang ditimbulkan, 2. Komentar yang akan diberikan, dan 3. 

Pertimbangan untuk dishare ke teman di Facebook, Whatsapp, Instagram 

dan lain-lain.  

Kebenaran sebuah berita harus didasarkan pada kriteria tertentu. 

Salah satu kriteria yang patut dipertimbangkan adalah kebenaran agama 

karena ia berasal dari wahyu Tuhan Sang Pencipta alam semesta.26 

Wahyu Tuhan ini telah terkodifikasikan dalam kitab suci. Kitab suci, 

karena ia berasal dari Tuhan maka ia memiliki kebenaran mutlak (QS. al-

Baqarah (2): 213). Sebagai standar kebenaran, Al-Qur’an berfungsi 

sebagai tolok ukur (muhaymin) dan pengoreksi (mushaddiq) kitab-kitab 

suci lainnya (QS. al-Maidah (5): 48). Selain itu Al-Qur’an juga berfungsi 

sebagai landasan hukum dan peraturan atas kasus-kasus hukum yang 

dihadapi masyarakat (QS. al-Baqarah (2): 213). Sebagai tambahan, Al-

Qur’an juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, 

khususnya orang-orang beriman. Pemahaman akan sebuah makna ayat 

juga harus didasarkan kredibilitas dan kompetensi penafsirnya. Kedua, 

berasal dari Rasul atau utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan dipastikan 

para rasul menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Mereka itu 
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mendapatkan jaminan Tuhan akan kebenaran pesan-pesan yang 

disampaikan kepada umat. Rasulullah saw. misalnya sejak masih muda 

sudah mendapatkan gelar terpercaya “al-Amȋn” dari komunitas Arab. 

Beliau dipercaya untuk memimpin para kepala suku untuk memindahkan 

Hajratul Aswad ke tempatnya semula setelah bergeser karena banjir.  

Selain itu secara skriptural Rasulullah saw. mendapatkan 

justifikasi Ilahi atas kebenaran dan kejujurannya yang memang layak 

mengemban tugas pewahyuan. Dalam QS. Allah berfirman: “Dan tidak 

Muhammad itu berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan 

berdasarkan wahyu di sampaikan kepadanya.” Dengan demikian Allah 

memerintahkan untu mengambil atau menerima apa yang dibawa oleh 

Rasul. 

3. Berita harus sesuai dengan fakta 

Realitas faktual atau realitas historis menjadi syarat bagi sebuah 

berita. Berita dari Tuhan dipastikan memiliki realitas faktual. Dalam QS. 

al-An’am (6): 67, Allah berfiran: “untuk Setiap berita (yang dibawa oleh 

rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui.” 

Karena itu menjadi tantangan bagi manusia untuk meneliti dengan 

berbagai kapasitas yang dimiliki untuk mencari bukti-bukti historis dari 

sebuah berita dalam Al-Qur’an. 

QS. al-Hujurat (49): 6 yang telah disebutkan di atas 

mengisyaratkan perlunya crosscheck atau check and recheck atas berita 

yang dibaca. Saat ini crosscheck akan mudah dilakukan karena banyak 
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penyedia berita yang tersedia. Crosschek sangat penting bagi penyedia 

berita dengan melacak sumber-sumber berita yang kredibel sebelum 

memberitakan atau mempostingnya. Selain penyedia berita khalayak juga 

harus semakin cerdas dalam mengakses sebuah berita, diperluakn daya 

kritis terhadap berita yang dibaca. Tidak boleh langsung meyakini 

kebenaran berita yang diterima. Mereka juga harus melakukan 

crosscheck atau check and recheck terhadap berita yang dihadapi untuk 

mengetahui apakah ia sesuai dengan fakta atau tidak.30 

Perintah untuk tabayyun merupakan perintah yang sangat 

penting. Yang mengharuskan pencarian bukti-bukti yang benar terkait 

dengan kebenaran atau kesalahan dan identitas seseorang ketika orang 

itu dihakimi atau diadili. Sehingga keputusan-keputusan tidak hanya 

berdasarkan sangkaan-sangkaan negatif atau isu dan bisikan orang lain. 

Perintah tabayyun merupakan peringatan, jangan sampai ummat Islam 

melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat 

keputusan yang tidak didahului dengan tabayyun, yang bisa 

mencelakakan dan merugikan masyarakat luas.31 

B.  Pentingnya Melakukan Tabayun dalam Menerima Sebuah Berita  

Dalam menyelesaikan suatu masalah perlu kita ketahui terlebih dahulu 

masalahnya apa, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimanacara 

menyelesaikanya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan menemui 

                                                             
30 Iftitah Jafar, Konsep Berita Dalam Al’Quran (Implikasinya Dalam Sistem Pemberitaan 

Di Media Sosial), 18-19. 
31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, vol. 2,(Jakarta; Kementrian Agama 

RI, 2012), 242-243. 
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kejadian-kejadian dan kasus-kasus yang sangat mengganggu kenyamanan dalam 

kehidupan sosial sehari-hari kita. Hal ini disebabkan banyak faktor yang 

mempengaruhi dan menyebabkan tidak cermat dan tidak jelasnya suatu masalah. 

Sayyid Muhammad Nuh menjelaskan alasan-alasanya sebagai berikut : 

1. Latar belakang kehidupan 

Hal ini biasanya dipengaruhi oleh kecerobohan yang terjadi di 

dalam lingkungan keluarga dan orang tua. Dimana orang tua kerap kali 

melakukan hal-hal yang ceroboh, sehingga prilaku tersebut ditiru oleh 

anak-anaknya. 

2. Persahabatan yang kosong dari akhlak islami 

3. Lalai dan lupa 

4. Tertipu oleh perkataan yang muluk 

Biasanya seseorang terkesan dengan kata-kata manis dan 

ungkapan yang menarik hati, lantaran kehebatan kata-kata dan 

ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang berkata dan belum tentu 

baik apa-apa yang dikatakanya. 

5. Tidak mengerti metode dan jalan ketelitian atau kejelasan 

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat metode-

metode yang benar dalam memperoleh kejelasan suatu masalah sangat 

dibutuhkan. Jika salah dalam memilih dan menerapkan metode dan 

jalan untuk memperoleh kejelasan, maka akan menyebabkan seseorang 

menjadi ceroboh dan tersesat dalam memutuskan perkara atau hukum. 
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Sayyid Muhammad Nuh menjelaskan, Sesungguhnya at-

tabayyun atau at-tatsabut itu memiliki metode atau jalan yang banyak 

agar sampai kepada kebenaran. Di antara metode-metode itu adalah 

sebagai berikut:  

a. Mengembalikan permasalahan kepada Allah, Rasul dan orang-orang 

yang cerdik dan pandai. 

Ini sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa’ ayat 83, 

yaitu : 

ٰٓى اُوِلى اَّْلَمْ َواِذَا  سُْوِل َواِل  َن اَّْلَْمِن اَِو اْلَخْوِف اَذَاعُْوا بِٖه ۗ َولَْو َردُّْوهُ اِلَى الرَّ ِر ِمْنُهْم َجۤاَءهُْم اَْمر  ّمِ

ِ َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُٗه ََّلتَّبَْعتُُم ال بِطُْونَٗه ِمْنُهْم ۗ َولَْوََّل فَْضُل ّٰللاه َن اَِّلَّ قَِلْيًل لَعَِلَمهُ الَِّذْيَن يَْستَْنٌۢ  شَّْيط 

Artinya; “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang 

keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau 

mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri (tokoh-tokoh 

sahabat dan Para cendekiawan di antara mereka) di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 

dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau 

tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu 

mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” 

 

b. Bertanya dan berdiskusi dengan orang yang memiliki objek dalam 

masalah tersebut. 

c. Memusatkan perhatian dengan baik, merujuk kembali pada 

permaslahan jika ternyata belum jelas 

d. Mengambil pengalaman dan perhatian selama menjalin kehidupan dan 

pergaulan. 

Diriwayatkan bahwa suatu hari ada orang yang memuji-muji 

seseorang di hadapan Umar bin Khatab r.a. Ia bertanya kepada orang 
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yang memberikan pujian tersebut, “Apakah kamu pernah menemaninya 

dalam perjalanan ?” orang itu menjawab, “Tidak pernah.” Umar 

bertanya lagi, “Apakah kamu pernah menitipkan amanat kepadanya ?” 

dia menjawab, “tidak”. Kemudian Umar bertanya lagi, “ Apakah antara 

kamu dan dia pernah terjalin hubungan dalam suatu kebenaran ?” orang 

itu menjawab lagi, “tidak”. Setelah itu Umar berkata, “Kalau begitu 

diamlah, karena aku melihatmu tidak mengenalinya. Aku kira – demi 

Allah – kamu hanya pernah melihatnya di masjid mengangguk-

anggukkan kepalanya.” (H.R. al-Aqiili dan Baihaqi)  

e. Mempertemukan dua pihak yang bertikai bila menghukumi dan 

mengadili. 

f. Mendengarkan secara langsung dari orang yang menjadi objek lebih 

dari satu kali antara waktu yang lama 

6. Semangat atau fanatisme keislaman yang mendidih dan gejolak 

semangat yang meluap-luap dan berlebihan di dalam jiwa dapat 

menjadikan seseorang bersikap ceroboh dan tidak teliti dalam menerima 

informasi 

Ini dikarenakan, selama semangat dan gejolak jiwa ini tidak 

diimbangi dengan tuntutan syari’at dan tidak dikekang oleh tali logika, 

ia akan menghilangkan fungsi akal dan logika seseorang. Orang-orang 

semacam itu akan banyak melakukan kesalahan dan gugur ketika 

menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. 

7. Terpikat oleh harta benda duniawi yang fana 
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Hal ini dikarenakan rasa cinta terhadap sesuatu yang berlebihan 

dapat menyebabkan mata dan hati menjadi buta dan tuli, kemudian 

menjadikan seseorang tidak dapat membedakan antara sikap yang benar  

dan sikap yang buruk dan memilah hakekat sesuatu hal, dan faktor 

inilah yang diingatkan oleh al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 94. 

8. Lalai terhadap akibat dan dampak buruk akibat sikap tidak teliti dan 

tidak jelas 

Hal ini menyebabkan timbulnya sifat terburu-buru, ceroboh dalam 

menyikapi suatu masalah, tidak teliti, dan tidak saksama. Karena 

sesungguhnya seseorang yang lalai akan akibat dari suatu perbuatan, maka 

pasti ia akan terjerumus untuk melakukannya kembali, kecuali jika Allah 

memeliharanya.32 

Sayyid Muhammad Nuh menjelaskan beberapa fenomena-

fenomena ketidakjelasan dan faktor lainnya yang berkaitan dengan 

tabayyun, sebagai berikut:  

1. Fenomena ketidaktelitian dan ketidakjelasan biasanya terjadi karena 

beberapa alasan, yaitu sebagai berikut: 

a. Bersikap bermusuhan dengan para aktivis dan organisasi-

organisasi dakwah dengan tidak didahului oleh pergaulan dan 

pengenalan secara lebih dekat dengan para aktivis atau lembaga-

lembaga tersebut dan tidak dibekali pengetahuan yang memadai 

tentang keadaan dan perilaku mereka secara langsung. 

                                                             
32Sayyid Muhammad Nuh, Penyebab Gagalnya Dakwah, terj. Nur Aulia, (Jakarta: Gema 

Insani Pres, 1998), 276-280. 
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b. Banyaknya lembaga-lembaga Islam yang hanya memperhatikan 

sisi penampilan atau bentuknya saja, seperti berjenggot, bercelana 

cingkrang, bersiwak, memendekkan jubah, bertongkat, dan 

bersorban. Namun meremehkan sama sekali tentang isi dan inti 

dari semua itu. Hal ini lah yang membuat mereka tidak bisa 

membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan 

dusta atau palsu. Ungkapan di atas tidak bermaksud untuk 

meremehkan atau pun menghinakan, namun hal itu memang telah 

jelas banyak diterangkan dalam hadis-hadis nabi. 

c. Tidak mau menerima alasan udzur dan tidak mau mendengarkan 

argumentasi dan pendapat orang lain. Alasanya bahwa hal itu 

bukan merupakan kendala atau kesulitan dalam hidup. 

d. Segera memberi komentar dan melontarkan pendapat walau dirinya 

hanya mendengarkan atau mendapatkan informasi dari orang lain 

atau hanya kebetulan melihat dan menyaksikan secara sepintas. 

e. Segera dan tergesa-gesa melaksanakan suatu aktivitas hanya karena 

ada suatu tanggung jawab, tanpa lebih dahulu memeriksa dan 

meliput secara seksama terhadap kondisi dan kerancuan yang ada 

pada tugas tersebut, dan tanpa pengetahuan yang mendalam 

terhadap siapa yang berhak dan ahli dibidang tugas tersebut.33 

                                                             
33Muhammad Nuh, Penyebab Gagalnya Dakwa, 281. 
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Beberapa cara untuk mengatasi kecerobohan dan ketidaktelitian dalam 

banyak hal dan bisa digunakan dalam keadaan apa saja, berikut ini  beberapa 

cara yang dapat diamalkan, sebagai berikut: 

1. Memperkuat ketakwaan dan rasa dipantau oleh Allah. 

2. Merenungi jika saatnya tiba harus berhadapan dengan Allah untuk 

menerima pertanyaan dan mempertanggungjawabkannya kepada-

Nya. 

3. Mempelajari al-Qur’an dan sunnah Nabi melalui pengkajian 

terhadap nash-nash yang berkaitan dengan masalah ketelitian dan 

kecermatan dalam mengatasi berbagai masalah. 

4. Senantiasa memperhatikan dan meneladani sisi-sisi kehidupan 

para Nabi dan Rosul, para Sahabat Nabi dan salafush-shalih yang 

penuh dengan contoh sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam 

bertindak.  

5. Memetik pelajaran dari bermacam-macam peristiwa atau kasus di 

sekitar kita. 

6. Membiasakan diri berprasangka baik terhadap kaum muslimin, 

kecuali jika mereka melakukan saesuatu yang mengharuskan sikap 

sebaliknya.34 

Penulis sisipkan pula beberapa manfaat bertabayyun yang sangat 

banyak, yaitu di antaranya : 

1. Bebas dari kecerobohan dan kesalahan yang bisa berakibat fatal 

                                                             
34Ibid, 286-293 
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2. Harapannya akan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak, 

arif dan lebih tepat sesuai keadaan masyarakat sekitar kita. 

Sebagaimana Allah SWT memberikan pelajaran bagi kita semua 

dalam firmanNya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu 

itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)  

 

Pada ayat lain, Allah SWT berfirman : 

ىَِٕك َكاَن َعنْ فَُؤادَ كُلُّ  َوالْ َصرَ َوََّل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِٖه ِعْلم  ۗاِنَّ السَّْمَع َواْلبَ 
 .هُ َمْسـُْٔوًَّل  اُول ۤ

“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu 

akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. al-Isrâ’ : 36).  

 

Ayat tersebut mengandung makna yang selaras dan saling 

melengkapi dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat 

pertama menyebutkan keharusan bertabayyun terhadap adanya suatu 

berita atau informasi ataupun datangnya suatu pemahaman dan cara 

berpikir keberagamaan yang baru. Sedangkan pada ayat kedua 

disiratkan tidak diperkenankannya mengikuti sesuatu yang belum 

diketahui secara jelas. Menyiratkan pula adanya proses tindak lanjut 

terhadap sesuatu yang belum diketahui, agar dapat diketahui secara 

benar dan jelas. Aktivitas pendengaran, aktivitas penglihatan dan 
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aktivitas hati akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah 

SWT.35 

3. Menjaga Keharmonisan Bermasyarakat 

Manfaat tabayyun yang pertama adalah dengan tabayyun kita 

akan menjaga keharmonisan bersosial dalam bermasyarakat. 

Karena setiap ada berita yang muncul kita selalu mencari info 

sedalam-dalamnya sampai kita bisa membuat sebuah kesimpulan 

yang benar. Tabayyun dalam bermasyarakat begitu penting, karena 

jika tidak dilakukan dan ada sebuah berita fitnah yang hadir bisa 

saja menimbulkan kegaduhan bahkan bisa terjadi pertumpahan 

darah. 

4. Mengetahui Berita Yang Benar 

Dengan bertabayyun kita secara individu bisa secara otomatis 

menyaring, memilih dan memilah mana berita yang benar dan 

mana berita yang salah. Apalagi jika mendengar berita tersebut dari 

orang yang fasiq kita harus lebih berhati-hati lagi. 

 

 

5. Mencegah Munculnya Berita Bohong (Hoax) 

Manfaat bertabayyun yaitu bisa mencegah muncul dan 

berkembangan berita bohong atau palsu (hoax) di masyarakat luas. 

                                                             
35Ahmad Fauzan, Wakil Sekretaris MWCNU Pringsewu 

Lampung,Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/65389/tabayyun-sebagai-ajaran-islam, pukul 

10.30 WIB 17,02,2020 

https://islam.nu.or.id/post/read/65389/tabayyun-sebagai-ajaran-islam
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Dengan mencegah berita bohong diharapkan tidak timbul 

permusuhan dan perpecahan di bermasyarakat. 

6. Menjaga Perkataan dari dosa 

Tabayyun tentunya menjadikan lisan kita untuk tidak berlaku 

sembarangan dalam menyebarkan sebuah informasi yang belum 

tentu kebenarannya. Dengan menjaga perkataan kita juga menjaga 

nilai-nilai kebenaran dalam sebuah berita sehingga berita tersebut 

bisa dipertanggung jawabkan. 

7. Menghindari Dari Salah Paham 

Dengan bertabayyun kita bisa menghindari kesalahpahaman 

terutama jika berita itu berita bohong. Karena sangat berbahaya 

jika muncul kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan konflik di 

masyarakat. 

8. Menghindari Fitnah 

Fitnah dari dahulu sampai sekarang tidak mungkin tidak ada. 

Namun dengan tabayyun memberikan manfaat agar terhindar dari 

buruknya fitnah. Karena fitnah bisa menjadi alat yang merusak 

bagi sesorang. Meskipun dulunya orang itu berkelakuan baik 

sekalipun, hal ini tentunya sangatlah merugikan bagi pihak 

tertentu. 

9. Tidak Mudah Terpengaruh 

Tidak mudah terpengaruh akan berita yang baru muncul di 

sekitar kita. Karena sekarang ini banyak sekali berita yang datang 



 
 

54 
 

baik dari tetangga, keluarga, teman sekantor dan yang paling 

mudah kita akses adalah media sosial. Jangan mudah terpengaruh 

akan berita yang hadir, apalagi berita itu datangnya dari sumber 

yang tidak jelas. 

10.  Selalu Berprasangka Baik 

Tabayyun menjadikan kita orang yang selalu berprasangka baik 

kepada siapapun, meskipun kita juga harus selalu waspada. Rasulullah 

saw selalu mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik agar tidak 

timbul di hati kita rasa dengki, iri hati dan sebagainya. 

11.  Menjaga Aib atau Keburukan Sesama Muslim 

Menjaga aib atau keburukan sesama muslim merupakan sebuah 

kewajiban tanpa terkecuali. Karena kita harus sadar bahwa ketika kita 

diperlihatkan sebuah keburukan, berarti kita juga mempunyai sebuah 

tanggung jawab untuk menjaga hal itu, apalagi ini berkaitan dengan 

sesama muslim. Jangan sampai musuh-musuh Islam mengetahui hal 

tersebut yang bisa menjadikan sebuah alat untuk menyerang umat 

Islam. 

12. Terhindar Dari Perbuatan Dosa 

13. Menghindari dari perbuatan dosa. Dengan bertabayyun menjadikan 

kita dari sifat-sifat tercela seperti fitnah, menyebarkan keburukan, 

berprasangka buruk dan sebagainya.36 

 

                                                             
36Adin,https://dibilikkamar.blogspot.com/2018/01/10-manfaat-tabayyun-yang-perlu-di-

ketahui.html? m=1#, 10.50 WIB, 17,02,2020. 

https://dibilikkamar.blogspot.com/2018/01/10-manfaat-tabayyun-yang-perlu-di-ketahui.html?%20m=1
https://dibilikkamar.blogspot.com/2018/01/10-manfaat-tabayyun-yang-perlu-di-ketahui.html?%20m=1
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Al-Qur’an adalah sumber segala pelajaran dan pengetahuan, di 

dalamnya terdapat pembicaraan-pembicaraan dan kandungan isinya tidak 

semata-mata terbatas pada bidang-bidang keagamaan, Ia meliputi berbagai 

aspek hidup dan kehidupan manusia. 

Dari penelitian di atas, makna dan konteks dari penggunaan kata 

tabayyun dalam Al-Qur’an adalah penyembunyian dan mengemukakan 

kembali ayat- ayat Allah yang sebelumnya disembunyikan dan pentingnya 

ketelitian dalam pemeriksaan kabar berita dan informasi dengan jelas dan 

pentingnya merujuk kepada sumber aslinya. 

Argumen-argumen pentingnya bertabayyun, yaitu agar Komunikan 

mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Sedangkan bagi 

Komunikator agar terhindar dari menyampaikan berita dan informasi yang 

salah. Dan yang tidak kalah penting agar tidak terjadi kerugian sebagai akibat 

kesalahan informasi. 

Dalam konteks saat ini, menerima berbagai informasi atau berita baik 

dari media cetak, sosmed maupun online, diharuskan tidak boleh tergesa-gesa 

dan langsung menerima begitu saja, apalagi berita itu yang menyebarkan 

orang fasik atau media hoax, maka berita itu harus diteliti lagi, siapa dan 

media apa yang mengedarkan berita tersebut, apakah sering berdusta atau 

tidak. Karena penyampai informasi atau berita harus memenuhi syarat. 
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B. Saran 

Telah disadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada 

penelitian ini disebabkan keterbatasan dalam upaya meneliti. Karena itu perlu 

kiranya ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang tabayyun 

dengan menghimpun beberapa ayat yang berkaitan dengan pemberitaan 

bohong (houx) yang terdapat dalam Alquran dengan menggunakan pendekatan 

lainnya yang tidak diketahui. Penelitian yang dilakukan penulis bukanlah 

penelitian yang bersifat final, sehingga masih memberikan ruang untuk 

penelitian yang lebih lanjut dengan kajian yang berbeda. 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi bahan 

pemikiran bersama demi meluas dan berkembangnya khazanah pemikiran 

dunia Islam. Sekaligus menambah keimanan serta syukur umat Islam atas 

kebesaran Allah yang telah diperlihatkan kepada hamba-Nya. Amin. 
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