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ABSTRAK 

 

Jannah, Miftakhul. 2018. Kedudukan Akal dan Implikasinya dalam Pendidikan 

Islam (Analisis dalam Tafsir al-Mishba<h danTafsir al-Mara<ghy) Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, M. Harir Muzakki.M. 

HI. 

 

Kata Kunci: Akal, Al-Qur’an, Pendidikan Islam, Tafsir al-Mishba<h, dan Tafsir 
al-Mara<ghy 

 
 Pada era saat ini, memiliki pemahaman yang benar  tentang  sebuah  materi 

pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam sangatlah penting. Ini 

ditandai dengan krisisnya pemikiran, permasalahan tentang akal, dan pentingnya 

pendidikan. Akal apabila tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya akan 

menjerumuskan manusia terhadap tindakan keji, ini ditandai dengan rusaknya moral 

anak-anak zaman sekarang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan 

tentang kedudukan akal dan implikasinya dalam pendidikan dengan menggunakan 

analisis dalam Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah (1)untuk 

mengetahui kedudukan akal dalam Tafsiral- Mishba>h dan Tafsiral- Mara>ghy, 

(2)untuk mengetahui implikasi kedudukan akal dalam Tafsiral- Mishba>h dan Tafsiral- 
Mara>ghy dalam Pendidikan Islam. 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif  

dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik library research atau riset 

kepustakaan. Untuk analisis data menggunakan metode interpretasi datadancontent 

analysis (analisis isi). 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa(1)kedudukan akal sebagai 

pelaksana apa yang diingat dan dipikirkan atau direncanakan oleh manusia, dengan 

akalnya menjadi makhluk yang sempurna, dengan akal pula manusia menanggung 

amanah untuk menjadi khalifah di  bumi, serta dengan akalnya manusia dapat 

mengembangkan dirinya melalui pendidikan sehingga terwujud tujuan pendidikan 

Islam yaitu, menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, (2)implikasi kedudukan 

akal dalam pendidikan Islam adalah pendidikan yang  baik adalah pendidikan yang 

dapat mengembangkan potensi akal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi tidak dibiarkan begitu saja. 

Dia memberi petunjuk berupa kitab-kitab samawi melalui para Nabi dan Rasul-

Nya untuk dijadikan sebagai pegangan hidupnya. Allah Swt menganugerahkan 

akal pikiran kepada manusia sebagai kunci untuk memperoleh petunjuk terhadap 

segala hal.
1
 

Manusia sebagai pelaku dan sasaran pendidikan memiliki alat yang dapat 

di gunakan untuk mencapai kebaikan, dan keburukan. Alat yang dapat digunakan 

untuk mencapai kebaikan adalah hati nurani, akal, ruh dan sirr. Sedangkan alat 

yang dapat digunakan untuk mencapai keburukan adalah hawa nafsu amarah yang 

berpusat di dada. Dalam konteks ini, pendidikan harus berupaya mengarahkan 

manusia agar memiliki keterampilan untuk dapat mempergunakan alat yang dapat 

membawa kepada kebaikan, yaitu akal, dan menjauhkannya dari mempergunakan 

alat yang dapat membawa kepada keburukan yaitu hawa nafsu.
2
 

Al-Qur‟an sudah banyak menjelaskan tentang akal. Dengan menggunakan 

akal pikiran diharapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan 

                                                           
 

1
 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia (Jakarta: Lantabora 

Press, 2005), 76. 

 
2
 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat al-Tarbawy) (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 129. 
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masih tersembunyi akan dapat terkuak, yang pada akhirnya dapat dikembangkan 

guna kepentingan masyarakat luas.
3
 Dengan potensi akal pikiran manusia, Allah 

menyuruh manusia untuk berfikir dan mengelola alam semesta serta 

memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup 

manusia.
4
 Memikirkan segala sesuatu, baik yang berkenaan dengan alam semesta 

maupun berkenaan dengan dzikir kepada Allah Swt. 

Pendidikan harus mempertimbangkan manusia yang merupakan sasaran 

dan pelaku pendidikan. Sebab manusia makhluk yang memiliki akal dengan 

berbagai fungsinya yang amat variatif. Pendidikan yang baik adalah pendidikan 

yang harus mempertimbangkan potensi akal. Pendidikan harus membina, 

mengarahkan dan mengembangkan potensi akal pikirannya sehingga ia terampil 

dalam memecahkan berbagai masalah, diisi dengan berbagai konsep-konsep dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki pemahaman tentang yang baik 

dan benar. 

Pendidikan juga harus mengarahkan dan mengingatkan manusia agar tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merangsang dorongan hawa nafsu, 

seperti berpakaian mini yang membuka aurat, berjudi, minumminuman keras, 

narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Pendidikan Islam harus menekankan 

                                                           
 

3
 Mohammad Nor Ichwan, Tafsir „Ilmiy: Memahami Al-Qur‟an melalui Pendekatan Sains 

Modern (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), 236. 

 
4
 Slamet Wiyono, Manajemen Potensi Diri (Jakarta: Grasindo, 2004), 40. 
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larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang nafsu syahwat 

tersebut.
5
 

Akal adalah utusan kebenaran, ia adalah kendaraan pengetahuan, serta 

pohon yang membuahkan istiqomah dan konsistensi dalam kebenaran, karena itu, 

manusia baru bisa menjadi manusia kalau ada akalnya.
6
 “Konon malaikat Jibril as 

datang kepada kakek kita Adam as. menyampaikan bahwa dia diperintahkan 

Tuhan agar Adam as memilih salah satu dari tiga pilihan yang di sodorkan; akal; 

rasa malu dan agama. Maka Adam as memilih akal. Jibril as pun menyatakan 

kepada rasa malu dan agama agar kembali. Tetapi keduannya berkata, “Kami di 

perintahkan Allah untuk selalu bersama Akal, di manapun dia berada, karena itu 

kami tidak akan pergi”. Demikian riwayat yang dinisbahkan kepada sayyidina Ali 

ra. Memang “Tiada agama tanpa akal, dan tiada juga agama tanpa rasa Malu ”.
7
 

Akal bukan hanya daya pikir, tetapi gabungan dari sekian daya dalam diri 

manusia yang menghalanginya terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, Karena 

itulah maka ia di namai oleh al-Qur‟an „aql (akal) yang secara harfiah berarti tali, 

yakni yang mengikat hawa nafsu manusia dan menghalanginya terjerumus 

kedalam dosa, pelanggaran dan kesalahan.
8
 Hal  ini dapat di lihat dalam QS. al-

Rum: 24: 

                                                           
 

5
 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat al-Tarbawy), 148. 

 
6
 Muhammad Quraish Shihab, Dia dimana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena 

(Jakarta: Lentera Hati, 2004), 135. 

 
7
 Ibid. 

 
8
 Muhammad Quraish Shihab, Dia dimana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena,  

135. 
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Artinya: 

“Dan diantara Tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Ia memperlihatkan kepadamu kilat 

untuk ketakutan dan harapan dan ia menurunkan air (hujan) dari langit, maka ia 

dengan air hujan itu menghidupkan (menyuburkan) kami sesudah ia mati (kering). 

Sungguh pada yang demikian itu banyak tanda-tanda bagi mereka yang 

mempergunakan akal”.
9
 

Dorongan terhadap akal pikiran juga datang dari Hadits sebagai sumber 

kedua dari ajaran Islam.
10

 Di antara Hadits yang memberikan penghargaan tinggi 

pada akal adalah (artinya): Agama adalah penggunaan akal, tiada beragama bagi 

orang yang tak berakal. 

Dengan kata lain, akallah makhluk Tuhan yang tertinggi dan akallah yang 

membedakan manusia dari binatang dan makhluk Tuhan lainnya. Karena 

akalnyalah manusia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya.
11

 

Uraian di atas mengimplikasikan bahwa akal mempunyai posisi yang 

begitu penting dalam kehidupan manusia, sehingga dengan akal manusia mampu 

menangkap realitas, selanjutnya terjadi proses pemikiran yang lebih dalam. 

                                                           
9
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Semarang: PT. 

Kumudasmoro Grafindo, 1994), 210. 
10

 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

1986), 48. 
11

 Ibid., 49. 
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Manusia dengan akalnya mampu berkreasi lebih dibanding dengan makhluk 

lainnya. Begitulah tingginya kedudukan akal dalam ajaran Islam, tinggi bukan 

hanya dalam soal-soal keduniaan saja tetapi juga dalam soal-soal agama. 

Penghargaan tinggi terhadap akal ini sejalan pula dengan ajaran Islam lain yang 

erat hubungannya dengan akal, yaitu menuntut ilmu. 

Pada era saat ini, memiliki pemahaman yang benar tentang sebuah materi 

pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam sangatlah penting. 

Ini ditandai dengan krisisnya pemikiran, permasalahan tentang akal, dan 

pentingnya pendidikan. Akal apabila tidak digunakan dengan sebagaimana 

mestinya akan menjerumuskan manusia terhadap tindakan keji, ini ditandai dengan 

rusaknya moral anak-anak zaman sekarang. Contohnya saja, banyak anak atau 

remaja yang berkata kotor, suka bolos sekolah, tidak rajin ibadah, bahkan 

berperilaku lebih keji lagi. Anak atau remaja cenderung mudah terbujuk oleh 

lingkungan yang mereka tempati, kurangnya pendidikan dari orang tua, dan 

pengaruh-pengaruh lainnya. Hal ini sesuai perumpamaan dalam ayat QS. al-Anfal 

ayat 22: 

                 

Artinya: 

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; 

orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun”.
12

 

 

                                                           
12

 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 263. 
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 Banyaknya manusia, terkhusus manusia pendidikan sendiri banyak yang 

melakukan penyimpangan akal (tidak menggunakan akalnya sebagaimana 

mestinya). Mereka banyak melakukan, tapi tidak mampu menalar apa akibat 

selanjutnya dari perbuatan itu. 

Oleh karena itu, terkait adanya permasalahan yang ada saat ini, skripsi ini 

akan membahas tentang kedudukan akal dan implikasinya dalam Pendidikan Islam 

dengan analisis melalui Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara>ghy. Dengan harapan 

dapat memberi manfaat bagi penulis ini sendiri maupun orang lain. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kedudukan akal  dalam Tafsir al- Mishba>h  dan Tafsir al- 

Mara>ghy? 

2. Bagaimana implikasi kedudukan akal menurut  Tafsir al- Mishba>h dan Tafsir 

al- Mara>ghy dalam Pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kedudukan akal  dalam Tafsir al- Mishba>h dan Tafsir al- 

Mara>ghy 

2. Untuk mengetahui implikasi kedudukan akal  dalam Tafsir al- Mishba>h  dan 

Tafsir al- Mara>ghy dalam Pendidikan Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai kontribusi ilmiah bagi pendidikan Islam yakni memberikan 

pemahaman bagi manusia sehingga dapat memfungsikan akal sebagaimana 

diharapkan al-Qur‟an untuk kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun 

di akhirat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti untuk menambah keilmuan penulis tentang kedudukan akal 

dalam tafsir yakni Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy. 

b. Bagi pembaca untuk belajar mengambil hikmah atau pembelajaran dari 

materi yang telah ada. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian dan penelitian tentang akal kaitannya dengan al-Qur‟an telah di 

lakukan. Bahkan beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji telah memberikan konstribusi yang lebih signifikan 

dalam rangka mengkaji dan memahami kedudukan akal, sehingga akan 

memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Di antara karya ilmiah 

yang mendukung dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, “Peran Akal Dalam Surat Ali Imran Ayat 190-191 dan 

Implikasinya dalam Pendidikan Islam”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad 
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Mahfudz. Dalam skripsi ini ditulis tentang peran akal dalam surat Ali Imran ayat 

190-191, Menjelaskan bahwa orang yang berakal (Ulu<l al-Ba<b) adalah orang yang 

melakukan dua hal yaitu tadzakkur yakni mengingat (Allah), dan tafakkur, 

memikirkan (ciptaan Allah). Dengan melakukan dua hal tersebut ia sampai kepada 

hikmah yang berada di balik proses mengingat dan berpikir, yaitu mengetahui, 

memahami dan menghayati bahwa dibalik fenomena alam dan segala sesuatu yang 

ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta, Allah Swt.
13

 

Kedua, “Al-Qur‟an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan.” Buku 

ini di tulis oleh Yusuf Qardhawi, buku ini berisikan bahwa al-Qur‟an memberikan 

bimbingan kepada akal manusia untuk senantiasa istiqomah berjalan dalam hukum 

dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi seluruh makhluknya, al-Qur‟an 

juga sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memaknai 

hidupnya.
14

 

Ketiga, “Studi Penafsiran Thaba‟thaba‟i tentang akal dalam tafsir al-

Mizan”. Skripsi yang ditulis oleh Laylatul Unsadah. Dalam skripsi ini ditulis 

tentang akal, bahwa akal adalah daya pikir yang ada dalam diri manusia, dan 

merupakan salah satu daya dari jiwa yang berarti pula berpikir memahami dan 

                                                           
13

 Muhammad Mahfudz, Peran Akal dalam Surat Ali Imran Ayat 190-191 (Semarang, 

Fakultas Tarbiyah, 2006). 
14

 Yusuf Qardhawi, Al Qur‟an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 1998). 
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mengerti segala sesuatu. Akal merupakan dasar seluruh kebenaran dan di inginkan 

untuk dalil-dalil umum dan tidak diragukan.
15

 

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian skripsi penulis ini lebih memfokuskan 

pembahasannya tentang kedudukan akal dan implikasinya atau pengaruhnya dalam 

Pendidikan Islam dengan analisis dalam dua tafsir, yakni Tafsir al- Mishba<h dan 

Tafsir al-Mara<ghy. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha 

menggali sedalam mungkin produk tafsir yang dilakukan oleh ulama‟- ulama‟ 

terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir baik yang bersifat primer maupun 

sekunder. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 

dari penelitian ini adalah berupa  Tafsir al-Mishba<h, dan Tafsir al- Mara>ghy. 

Dan data sekundernya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan topik 

pembahasan penelitian. 

                                                           
15

 Laylatul Unsadah, Studi Penafsiran Thaba‟thaba‟I tentang Akal dalam Tafsir al- Mizan 

(Semarang, Fakultas Usuluddin, 2001). 
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b. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk meningkatkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah 

tafsir al-Qur‟an QS. al-Rum ayat 28, QS. al-Anfal ayat 22, QS. al-Nahl 

ayat 10-12, QS. al-Hadid ayat 17, QS. al-An‟am ayat 151, QS. al-Baqarah 

ayat 164, serta QS. al-Maidah ayat 58 tentang kedudukan akal dan 

implikasinya dalam pendidikan Islam dalam Tafsir al-Mishba<h dan  

Tafsir al-Mara<ghy. 

2. Sumber Sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya 

dengan judul di atas yang digunakan untuk menunjang penelaahan data-

data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan 

kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data, diantaranya 

adalah: 

a. Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat al-

Tarbawy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. 

b. Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-ayat 

Berdimensi Pendidikan, Banten: Pustaka Aufa Media, 2012. 

c. Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi Mengungkap Pesan Al Qur‟an tentang 

Pendidikan,  Yogyakarta: TERAS, 2008. 
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d. Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam (Lanjutan) Teori dan 

Praktik, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. 

e. Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1986. 

f. Imam al-Ghozali, Hikmah Berfikir, Gresik: Putra Pelajar, 1998. 

g. Kafrawi Ridwan dan  M. Quraish Shihab (ed), Ensiklopedi Islam, 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993. 

h. Moh Nur Haki, Metode Studi Islam, Malang: UMM Press, 2004. 

i. Wahbah Az Zuhaili, Al-Qur‟an dan Paradigma Peradaban, 

Yogyakarta: Dinamika, 1996. 

j. Yusuf Qardhawi, Al Qur‟an Berbicara tentang Akal dan Ilmu 

Pengetahuan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 

1998. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian  ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif murni atau 

literer, maka pengumpulan data-datanya dilakukan melalui teknik library 

research, atau riset kepustakaan, yaitu dengan jalan mengumpulkan seluruh 

bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan yang berasal dari dokumen-dokumen 

dan literatur-literatur. Data-data yang ada dalam kapustakaan yang diperoleh 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 
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yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data baik primer maupun 

sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. 

b) Organization, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada yaitu tentang 

kedudukan akal pada Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy dan 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Adapun 

permasalahannya meliputi kedudukan akal dan implikasinya dalam 

pendidikan Islam (analisis Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy). 

c) Penemuan Hasil Penelitian, yang melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis isi 

untuk melaksanakan kajian terhadap kedudukan akal dan implikasinya 

dalam pendidikan Islam (analisis Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy) 

sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan 

pembahasan dan menganalisanya. Dalam menganalisa pembahasan ini metode 

yang dipakai adalah sebagai berikut : 

a. Metode Interpretasi Data 

Metode interpretasi data adalah merupakan isi buku, untuk dengan 

setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang 

disajikannya. Metode ini penulis gunakan untuk mempelajari dan memahami 
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makna-makna yang ada, sehingga mudah untuk mengambil suatu 

kesimpulan. Pada bagian ini peneliti mendiskusikan hasil analisis data 

melalui interpretasi terhadap hasil analisis data dengan mempergunakan 

kerangka pemikiran atau kerangka teori yang semula ditetapkan.
16

 

b. Metode Content Analysis (Analisis Isi) 

Metode content analysis, yaitu merupakan analisis ilmiah tentang isi 

pesan atau komunikasi yang ada utuk menerapkan metode ini terkait dengan 

data-data, kemudian dianalisis sesuai dengan isi materi yang dibahas. Untuk 

merealisasikan metode content analysis ini terkait dengan data-data, maka 

data-data yang sudah ada, baik diambil dari sumber data primer maupun 

sekunder, kemudian dianalisis sesuai dengan isi materi yang dibahas dan 

dapat meyakinkan serta menemukan data-data tersebut yang mendukung 

kajian ini. 

Penggunaan analisis isi dapat dilakukan sebagaimana Paul W. 

Missing melakukan studi-studi tentang “ The Voice of America”. Analisis isi 

didahului dengan melakukan coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan 

kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak muncul dalam media 

komunikasi. Dalam hal pemberian coding, perlu juga dicatat konteks mana 

istilah itu muncul. Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap coding yang 

telah dilakukan. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan 

                                                           
16

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif(Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam 

Varian Kontemporer) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 196-197. 
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makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan 

untuk membangun kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan 

lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi komunikasi itu. Hasil 

analisis ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk draf laporan penelitian 

sebagaimana umumnya laporan penelitian.
17

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan erat satu 

sama dengan yang lainnya, sebagai berikut: 

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori dan atau telaah 

pustaka, metode kajian dan analisis data. 

Bab II, berisi tentang kajian teori tentang kedudukan akal  dan 

implikasinya dalam pendidikan Islam (Analisis dalam Tafsir al-Mishba<h dan 

Tafsir al-Mara<ghy). Kedua sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi 

landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka ini. 

Bab III, adalah paparan data-data yang berisi tentang kedudukan akal  dan 

implikasinya dalam pendidikan Islam (Analisis dalam Tafsir al-Mishba<h dan 

Tafsir al-Mara<ghy) 

                                                           
17

 Ibid., 234. 
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Bab IV, merupakan analisis data yang meliputi analisis tentang kedudukan 

akal dan jika dikaitkan dengan implikasinya dalam pendidikan Islam. 

Bab V, yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil dari penelitian 

mengenai kedudukan akal  dan implikasinya dalam pendidikan Islam (Analisis 

dalam Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy). Dari literatur yang telah 

ditemukan, selain itu juga mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari 

penulis. 
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BAB II 

KEDUDUKAN AKAL 

 

A. Pengertian Akal 

Mengenai akal, sesungguhnya tidak jelas sejak kapan menjadi kosa kata 

bahasa Indonesia. Yang jelas, ia diambil dari bahasa Arab العقل (al-a‟ql) atau عقل 

(„aqala). Kata „aql sendiri sudah digunakan oleh orang Arab sebelum datangnya 

Islam, yaitu pada masa pra-Islam. Akal hanya berarti kecerdasan praktis yang 

ditunjukkan seseorang dalam situasi yang berubah-ubah. Akal menurut pengertian 

pra-Islam itu, berhubungan dengan pemecahan masalah.
18

 

Lafadz „aql berasal dari kata „aqala-ya‟qilu-„aqlan yang berarti habasa 

(menahan, mengikat), berarti juga ayada (mengokohkan), serta arti lainnya fahima 

(memahami). Lafadz „aql juga disebut dengan al-qalb (hati). Disebut „aql (akal) 

karena akal itu mengikat pemiliknya dari kehancuran, maka orang yang berakal 

(„aqil) adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan mengendalikan 

hawa nafsunya.
19

 Karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana 

dalam menghadapi persoalan yang dihadapi. 

Menurut Muhammad Daud Ali kata akal yang sudah menjadi kata 

Indonesia yang sudah baku itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-„aql artinya   

                                                           
18

Taufiq Pasiaq,  Revolusi IQ/ EQ/ SQ Antara Neoro Sains dan al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 

2002), 197. 
19

 Kafrawi Ridwan dan M. Quraish Shihab (ed), Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1993), Cet. 1, 98. 

16 
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pikiran atau intelek (daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan 

ilmu pengetahuan). Sementara dalam bahasa Indonesia perkataan akal menjadi 

kata majemuk akal pikiran. 

Sementara menurut Harun Nasution, kata tersebut mengandung beberapa 

arti dan pengertian, diantaranya mengikat dan menahan. Makna akar katanya 

adalah ikatan. Ia juga mengandung arti mengerti, memahami dan berpikir. Lebih 

jauh Harun Nasution menjelaskan bahwa akal adalah sebagai daya (kekuatan, 

tenaga) untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat 

membedakan antara dirinya dengan orang lain, daya untuk mengabstrakkan (tidak 

berwujud) benda-benda yang ditangkap oleh panca indera.
20

 Akal merupakan alat 

untuk berpikir, dan Allah memuliakanm manusia sebab adanya akal yang 

diberikan itu sehingga manusia mempunyai kedudukan yang tinggi 

dibandingkanm makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia yang menggunakan akal 

yang diberikan itu secara efektif dan benar-benar menggali fenomena alam 

semesta akan menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber ide dan landasan bagi 

prinsip manusia dalam menatap masa depannya. 

Menurut Imam al-Ghazali, kata akal dalam al-Qur‟an disebut banyak 

sampai 50 kali dan terkesan diprioritaskan, kata ulil albab disebut sebanyak 10 

kali dan kata ulin nuha disebut dua kali. Sebagian ayat al-Qur‟an yang 

menyebutkannya:  

                                                           
20

 Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan 

(Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 5. 
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Artinya: “Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman. Dan penciptaan 

kamu dan binatang-binatang yang melata yang disebarkannya (di muka 

bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang 

meyakini, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang 

diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu 

bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal”.
21

 (QS. al-Jatsiyah: 

3-5). 
 

Diantara ayatnya lagi:  

                                         

                                   

                                
 

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 

air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya 

dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin 

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh 

(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan”.
22

(QS. al-Baqarah: 164). 

 

Dua contoh ayat di atas merupakan ayat yang menyuruh manusia agar 

menggunakan akal pikirannya untuk mengamati fenomena alam semesta dengan 

                                                           
21

 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Semarang: PT 

Kumudasmoro Grafindo, 1994), 395. 
22

 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 40. 
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pencarian dan tindakan yang ilmiyah (scientific inquiry) sehingga sumber daya 

alam yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengarungi 

kehidupan, dan penghidupannya lebih comfortable (lebih mudah dan sejahtera). 

Karena manusia dengan akal yang diberikan itu dituntut untuk memiliki sikap 

yang baik, kritis, argumentatif, kreatif, inovatif, modernis, sistematis dan 

ilmiyah.
23

 

Jadi, dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan akal bukanlah otak, 

tetapi merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang 

digambarkan oleh al-Qur‟an memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan 

fenomena-fenomena alam sekitarnya. 

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Islam berkembang dalam 

sejarah bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagi kebudayaan. Islam lahir 

pada mulanya hanya sebagai agama di Mekkah, tetapi kemudian tumbuh di 

Madinah menjadi negara, selanjutnya berkembang pesat ke segala penjuru dunia. 

Dalam perkembangan Islam, akal mempunyai peranan yang sangat penting bukan 

hanya dalam bidang kebudayaan saja, tetapi juga dalam bidang agama sendiri. 

Dalam membahas masalah-masalah keagamaan, ulama-ulama Islam tidak semata-

mata berpengang pada wahyu, tetapi banyak pula bergantung pada pendapat 

akal.
24

 

                                                           
23

 Wahbah Az Zuhaili, Al- Qur‟an dan Paradigma Peradaban (Yogyakarta: Dinamika, 1996),  

116-117. 
24

 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: UI Press, 1986), 71. 
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Dari penjelasan di atas bahwa begitulah tingginya kedudukan akal dalam 

ajaran Islam, tinggi bukan hanya dalam soal-soa keduniaan saja tetapi juga dalam 

soal-soal keagamaan sendiri. Penghargaan tinggi terhadap akal ini sejalan pula 

dengan ajaran Islam lain yang erat hubungannya dengan akal, yaitu menuntut 

ilmu. Hubungannya erat sekali dengan ilmu pengetahuan.  

Jadi, dari semua yang sudah dijelaskan di atas bahwa akal adalah anugerah 

yang diberikan oleh Allah Swt, untuk senantiasa usaha atau daya berpikir dengan 

menggunakan panca indera, manusia berusaha dan berupaya untuk memahami 

benda-benda yang ada di sekitarnya, mengetahui, dan memperoleh apa yang 

terjadi baik dalam kondisi sekarang dan yang akan datang. Dengan adanya daya 

akal dapat berpikir, manusia banyak menjadi tahu apa yang baik dan apa pula yang 

dilarang oleh Allah Swt. 

 

B. Fungsi dan Manfaat Akal 

Al-Qur‟an berulang-ulang menggerakkan dan mendorong perhatian 

manusia dengan bermacam cara, supaya manusia mempergunakan akalnya. Secara 

tegas, perintah mempergunakan akal dan ada pula berupa pertanyaan, mengapa 

seseorang tidak mempergunakan akalnya. Selanjutnya diterangkan pula, bahwa 

segala benda di langit dan di bumi menjadi bukti kebenaran tentang kekuasaan, 

kemurahan dan kebijaksanaan Tuhan, hanya oleh kaum yang mempergunakan 
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akalnya. Disuruhnya manusia mengadakan perjalanan, supaya akal dan pikirannya 

tumbuh dan berkembang.
25

 

Dalam kehidupannya, manusia sering menghadapi berbagai masalah. Di 

mana masalah tersebut harus dipecahkan. Tanpa adanya pemikiran yang sehat dan 

jernih, manusia tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Manusia 

mempunyai akal yang dibuat untuk berfikir untuk mensejahterakan kehidupannya. 

Akal sangat berfungsi dalam kehidupan ini, di antaranya sebagai khalifah Illahi 

yang mengatur hidup dan kehidupan di dunia.
26

 Orang yang berakal akan memiliki 

kesanggupan untuk mengelola dirinya dengan baik, agar selalu terpelihara dari 

mengikuti hawa nafsu, berbuat sesuatu yang dapat memecahkan dan memberikan 

kemudahan bagi orang lain, dan sekaligus orang yang tajam perasaan batinnya 

untuk merasakan sesuatu di balik masalah yang dipikirkannya. Dalam kaitan ini, 

maka di dalam al-Qur‟an, sebagaimana dijelaskan pada ayat 45 surat al-Hajj, 

bahwa pengertian, pemahaman dan pemikiran dilakukan melalui kalbu yang 

berpusat di dada. 

Dengan kata lain ketika akal melakukan fungsinya sebagai alat untuk 

memahami apa yang tersirat di balik yang tersurat, dan dari padanya ia 

menemukan rahasia kekuasaan Tuhan, lalu ia tunduk dan patuh kepada Allah.
27

 

 

                                                           
25

 Fachruddin, Ensiklopedi al-Qur‟an  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998),  73. 
26

 A. Sadali dkk. (ed), Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik  (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1989), 13. 
27

 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al Tarbawiy) (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2009), 137. 
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C. Pendidikan Islam 

Pendidikan menurut An-Nahlawi berasal dari bahas Arab, yaitu dari akar 

raba-yarbu yang artinya adalah bertambah dan berkembang, atau rabia-yarba, yang 

dibandingkan dengan kata khafiya-yakhfa. Arti yang terkandung dalam raba-

yarbua  adalah tambahan dan berkembang, dan raba-yarubbu yang dibandingkan 

dengan kata madda-yamuddu berarti memperbaiki, mengurusi kepentingan, 

mengatur, menjaga, dan memperhatikan. 

Sedangkan menurut istilah Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
28

 

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa(lughatan) ada tiga kata 

yang digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu (1) at-tarbiyah, (2) at- ta‟lim, dan (3) 

at-ta‟dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok 

untuk pemaknaan pendidikan Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang 

amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam 

hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. 

Pendidikan Islam menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran ajaran Islam.
29
 

 

                                                           
 

28
 Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan, 

(Banten: Pustaka Aufa Media,2012), 1. 

    29
 Ibid., 2. 
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D. Kedudukan Akal 

Akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, tetapi merupakan daya berfikir 

yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang di dalam al-Qur‟an digambarkan 

memperoleh ilmu pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. 

Akal adalah potensi gaib yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yang 

mampu menuntun kepada pemahaman diri dan alam. Ia juga mampu melawan 

hawa nafsu. Sehingga dengan akalnya manusia bersedia menerima berbagai 

macam ilmu pengetahuan yang memerlukan pemikiran. 

Dalam al-Qur‟an dan hadis, akal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi 

serta mendorong manusia untuk menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya ungkapan ayat yang menyuruh manusia menggunakan akalnya. Kata 

ya’qilu (memakai akal) terdapat pada 48 ayat dalam berbagai bentuknya. Kata 

nadzara (melihat secara abstrak) terdapat pada 30 ayat. Kata tafakkara (berpikir) 

terdapat dalam 19 ayat. Kata tadzakkara (memperhatikan, mempelajarai) yang 

terkandung dalam 40 ayat. Kata faqiha (perbuatan berpikir) dikandung dalam 16 

ayat. Selain itu, dalam al-Qur‟an terdapat pula kata-kata u<lu< al-alba<b (orang 

berpikir), u<lu< al-‘ilmi (orang berilmu), u<lu< al- absha<r (orang berpandangan), u<lu< al-

nuha< (orang bijaksana). Semua itu adalah sebutan yang memberi sifat berpikir 

yang terdapat pada manusia. Banyaknya kata dan ungkapan tentang akal tersebut 

di atas mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki manusia sangat 

dihargai al-Qur‟an.  
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Dalam praktek beragama, akal menjadi syarat yang menentukan keabsahan 

pengamalan ajaran agama. Orang yang terkena hukum dalam syariat Islam adalah 

orang yang sempurna akalnya. Apabila tidak sempurna atau terganggu, maka 

keberlakuan hukum atas orang itu pun berhenti 

Penghargaan ini dilanjutkan pula dengan dorongan yang kuat untuk 

menggunakan akal. Akal adalah daya berpikir yang terdapat dalam jiwa memiliki 

kemampuan untuk memikirkan yang konkrit maupun abstrak. Al- Qur‟an 

mendorong manusia untuk menggunakan akal dalam memahami ayat-ayat Allah 

yang terdapat di alam raya (ayat kauniyah). 

Kedudukan akal dalam Islam adalah sangat penting, karena akal sebagai 

wadah yang menampung akidah, syari‟ah serta akhlaq dan penjelasannya. Kita 

sendiri tidak pernah dapat memahami Islam tanpa mempergunakan akal. Dan 

dengan mempergunakan akalnya secara baik dan benar, sesuai dengan petunjuk 

Allah Swt, manusia akan selalu merasa terikat dan dengan sukarela mengikatkan 

diri pada Allah Swt. Dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berbuat, 

memahami, dan mewujudkan sesuatu. Karena posisinya demikian, dapatlah 

dipahami kalau dalam ajaran Islam ada ungkapan yang menyatakan: akal adalah 

kehidupan, hilang akal berarti kematian.
30

 

Akal merupakan karunia agung yang diberikan Allah Azza wajalla kepada 

bani Adam. Ia adalah pembeda antara manusia dengan hewan, dengannya mereka 

dapat terus berinovasi dan membangun peradaban, dan dengannya mereka dapat 
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 Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan,  6. 
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membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya sesuai jangkauan 

akal mereka.  

Karena besarnya karunia akal ini, Islam menggariskan banyak syariat 

untuk menjaga dan mengembangkan, seperti: 

1. Mengharamkan apapun yang dapat menghilangkan akal, baik makanan, 

minuman, maupun tindakan. Juga memberikan hukuman khusus berupa 

cambuk, bagi mereka yang sengaja makan atau minum apapun yang 

memabukkan. 

2. Menjadikannya sebagai syarat utama taklif (kewajiban dalam syariat). Oleh 

karena itu, ada batasan baligh, karena orang yang belum baligh biasanya kurang 

sempurna akalnya. Oleh karena itu pula, semua orang yang hilang akalnya, 

bebas atau gugur kewajibannya menjalankan syariat. 

3. Melarang umatnya membaca bacaan atau mendengarkan perkataan-perkataan 

yang dapat menyesatkan dari pemahaman yang benar.
31

 

Oleh karenanya, dalam banyak ayat, Allah Swt memberi semangat untuk 

berakal (menggunakan akalnya), diantaranya,  

                              

            

 

Artinya:  Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. 

dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 

                                                           
31

 Al Manhaj, https://almanhaj.or.id/4063-kedudukan-akal-dalam-islam.html. Diakses tanggal 

26 februari 2018 pukul 10 .21 WIB. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya).
32

 (QS. Al-Nahl: 12) 

 

                      

                        

        

Artinya: Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-

kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan 

yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan 

sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang 

rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
33

 (QS. al-Rad: 4) 

 

Sebaliknya Allah Swt mencela orang yang tidak berakal seperti dalam 

ayat-Nya,  

                     

 
Artinya: Dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan 

(peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni 

neraka yang menyala-nyala"
34

. (QS. al-Mulk: 10) 

 

Ibnu Taimiyah ra mengatakan, “(Maknanya yaitu) tidak berakal dan tidak 

punya tamyiz (daya pemilah)... Bagaimanapun (hal itu) tidak terpuji dari sisi itu, 

sehingga tidaklah terdapat dalam kitab Allah Swt serta dalam Sunnah Rasulullah 

Saw pujian dan sanjungan bagi yang tidak berakal serta tidak berakal serta tidak 

                                                           
32

 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 403. 
33
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punya tamyiz dan ilmu. Bahkan Allah Swt telah memuji amal, akal, dan 

pemahaman bukan hanya dalam satu tempat, serta mencela keadaan yang 

sebaliknya di beberapa tempat...”. 

Dalam ajaran agama Islam, ditemui beberapa bentuk kemuliaan terhadap 

akal, contohnya adalah sebagai berikut: 

1. Allah Swt menjadikan akal sebagai tempat bergantungnya hukum sehingga 

orang yang tidak berakal tidak dibebani hukum. 

2. Islam menjadikan akal sebagai salah satu dari lima perkara yang harus 

dilindungi yaitu: agama, akal, harta, jiwa, dan kehormatan. 

3. Allah Swt mengharamkan khamr untuk menjaga akal. 

Allah Swt berfirman:  

                         

               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.
35

 (QS. al-Maidah: 90) 

 

Al-Syinqithi< ra mengatakan, “Dalam rangka menjaga akal, maka 

wajib ditegakkan had atas peminum khamr.” 

4. Tegaknya dakwah kepada keimanan berdasarkan kepuasan (kemantapan) 

akal. Artinya, keimanan tidak berarti mematikan akal, bahkan Islam 

                                                           
35

 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 174. 



28 

 

 

menyuruh akal untuk beramal pada bidangnya sehingga mendukung kekuatan 

iman dan tidak ada ajaran manapun yang memuliakan akal sebagaimana Islam 

memuliakannya, tidak menyepelekan dan tidak pula berlebihan.
36

 

Kedudukan akal sendiri dalam pendidikan adalah penting, dimana 

dengan akal manusia mempunyai wadah yang dapat diisi dengan berbagai 

kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang, sesuai dengan 

kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Dengan akalnya pula manusia 

dapat dididik dan mendidik.  

 

 

 

  

                                                           
36
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BAB III 

KEDUDUKAN AKAL DALAM TAFSIR AL-MISHBA<H 

DAN TAFSIR AL-MARA<GHY 

 

A. Kedudukan Akal dalam Tafsir al-Mishba<h 

1. Deskripsi Tafsiral-Mishba<h 

a. Biografi Pengarang Tafsir al-Mishba<h dan Karya-Karyanya 

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim 

dalam ilmu-ilmu al-Qur‟an.Ia dilahirkan di Rappang pada tanggal 16 

Februari 1944. Meskipun keturunan Arab, kakek dan buyutnya lahir di 

Madura.
37

Ayahnya Abdurrahman Shihab adalah guru besar bidang tafsir 

sekaligus saudagar. Ibunya, Asma cucu raja Bugis.  

Di sela-sela berbagai kesibukannya ia masih sempat terlibat dalam 

berbagai kegiatan ilmiah didalam maupun di luar negeri dan aktif dalam 

kegiatan tulis menulis. Berbagai buku yang telah dihasilkannya ialah : 

1) Wawasan al-Qur‟an, Tafsir Maudhu‟i Berbagai Persoalan Umat. 

2) Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil 

3) Tafsir al-Qur‟an al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunnya Wahyu.  

4) Membumikan al-Qur‟an 

5) Lentera Hati 
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 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an (Bandung:Mizan, 1994). 
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6) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur‟an 

7) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdhah 

8) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Muamalah 

9) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang : 

IAIN Alauddin, 1984) 

10) Menyingkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur‟an 

11) Tafsir al-Mishba<h, Pesan, Kesan dan Keserasiana al-Qur‟an 

b. Gambaran umum Tafsir al-Mishba<h 

Tafsir al-Qur‟an adalah penjelasan tentang maksud firman-

firmanAllah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-

tingkat,sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seseorang penafsir 

dari al-Qur‟an bertingkat-tingkat pula. 

Tafsir al-Mishba<h adalah sebuah tafsir al-Qur‟an lengkap 30 

Juzpertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh ahli 

tafsirterkemuka Indonesia, M. Quraish Shihab, yang terdiri dari 15 

volumebuku dengan mengulas tuntas ayat-ayat al-Qur‟an.
38

Tafsir al-

Mishba<h inisebuah karya yang hebat yang ia persembahkan pada 

masyarakatIndonesia dimana penjelasannya sangat lugas dan mudah dicerna, 

sehinggaal-Qur‟an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah 
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antarayang haq dan bathil, serta jalan keluar setiap problema kehidupan 

yangdihadapi. 

Adapun spesifikasi buku tersebut adalah : 

a) Tafsir al-Misbah Vol 1 surat al-Fatihah s/d al-Baqarah 

b) Tafsir al-Misbah Vol 2 surat ali-Imran s/d an-Nisa‟ 

c) Tafsir al-Misbah Vol 3 surat al-Maidah 

d) Tafsir al-Misbah Vol 4 surat al-An‟am 

e) Tafsir al-Misbah Vol 5 surat al-A‟raf s/d at-Taubah 

f) Tafsir al-Misbah Vol 6 surat Yunus s/d ar-Ra‟d 

g) Tafsir al-Misbah Vol 7 surat Ibrahim s/d al-Isra‟ 

h) Tafsir al-Misbah Vol 8 surat al-Kahfi s/d al-Anbiya 

i) Tafsir al-Misbah Vol 9 surat al-Hajj s/d al-Furqan 

j) Tafsir al-Misbah Vol 10 surat asy-syu‟ara s/d al-Ankabut 

k) Tafsir al-Misbah Vol 11 surat ar-rum s/d Yaasin 

l) Tafsir al-Misbah Vol 12 surat ash-Shaffat s/d az-Zukhruf 

m) Tafsir al-Misbah Vol 13 surat ad-Dukhan s/d al-Walqi‟ah 

n) Tafsir al-Misbah Vol 14 surat al-Hadid s/d al-Mursalat 

o) Tafsir al-Misbah Vol 15 Juz „Amma.
39

 

Tafsir al-Mishba<h merupakan karya besar yang tidak asing lagibagi 

kaum muslimin Indonesia, utamanya mereka yang menaruh minatbesar pada 
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bidang Tafsir. Kita patut berterima kasih pada penulis tafsir iniyang telah 

bersusah payah melahirkan al-Mishba<h sehingga mendorongkemajuan 

disiplin ilmu al-Qur‟an di tanah air Indonesia. Penulis memberiwarna yang 

menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkayakhasanah 

pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayatayatAllah 

Swt. 

Dalam Tafsir al-Mishba<h, M. Quraish Shihab menafsirkan al-Qur‟an 

berdasarkan sumber-sumber sebagai berikut: pertama, denganpenjelasan al-

Qur‟an sendiri, sebab menafsirkan al-Qur‟andenganmenggunakan al-Qur‟an 

sendiri merupakan langkah penafsiran yangpaling baik, hal ini mengingat 

kenyataan bahwa apa yang dijelaskan secaramujmal dalam suatu ayat bisa 

jadi dijelaskan secara panjang lebar padaayat yang lain. Kedua, mengambil 

keterangan dari sunnah Nabi Saw.Karena sunnah merupakan sumber paling 

penting yang dibutuhkan Mufassir dalam memahami makna dan hukum 

yang terdapat dalam surahatau ayat. Ketiga, mengambil keterangan dari 

sahabat karena merekaadalah saksi bagi kondisi turunnya wahyu al-Qur‟an. 

Keempatmenggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, karena al-Qur‟an adalah 

firmanAllah yang di manifestikan dalam bahasa Arab. Kelima, 

menafsirkanmaksud dari kalam dan tujuan syara‟. Artinya, dalam 

menafsirkan al-Qur‟an, M Quraish Shihab mendasarkan penafsirannya pada 
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apa yangdikehendaki oleh syara‟, seperti yang ditunjukkan oleh makna 

kalam.
40

 

Dalam Tafsir al-Mishba<hini M. Quraish Shihab menggunakanmetode 

tahlili (urai).
41

 Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untukmengungkap 

kandungan al-Qur‟an dari berbagai aspeknya. Ayat-ayatdidalam al-Qur‟an 

selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentangkosakata makna 

global ayat; korelasi Asba<b  al-Nuzu<ldan hal-hal yangdianggap dapat 

membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur‟an.
42

 

Pemilihan metode Tahlily yang digunakan dalam tafsir al-Misbahini 

di dasarkan pada kesadaran M. Quraish Shihab bahwa metodemaudhu’i yang 

sering ia gunakan pada karyanya yang berjudul“membumikan al-Qur‟an” 

dan “wawasan al-Qur‟an” selain mempunyaikeunggulan dalam 

memperkenalkan konsep al-Qur‟an tentang tema-tematertentu secara utuh. Ia 

jaga tidak luput dari kekurangan. Sebabmenurutnya al-Qur‟an memuat tema 

yang tidak terbatas, seperti yangdinyatakan Darraz bahwa al-Qur‟an itu 

bagaikan permata yang setiapsudutnya memantulkan cahaya.
43

 Jadi, dengan 

ditetapkan judul pembahasanberarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari 

permasalahan tersebut. 
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Tafsir al-Mishba<h karya M. Quraish Shihab ini lebih 

cenderungbercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (Adabul ijtima‟i). 

corak tafsiryang berusaha memahami nash-nash al-Qur‟an dengan cara 

pertama danutama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur‟an secara 

teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur‟an 

tersebutdengan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufassir 

berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur‟an yang dikaji dengankenyataan 

sosial dengan sistem budaya yang ada.
44

 

Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembacadan 

menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur‟an serta memotifasi untukmenggali 

makna al-Qur‟an.
45

Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi,bahwa corak 

penafsiran ini terlepas dari kekurangannya berusahamengemukakan segi 

keindahan (balaghah) bahasa dan kemu‟jizatan al-Qur‟an, menjelaskan 

makna yang dituju oleh al-Qur‟an, mengungkapkanhukum-hukum alam 

yang agung dan tatanan kemasyarakatan yangdikandungnya, membantu 

memecahkan segala problem yang dihadapiumat islam khususnya dan umat 

manusia pada umumnya melalui petunjukdan ajaran al-Qur‟an untuk 

mendapatkan keselamatan di dunia dan diakhirat, serta berusaha 

mempertemukan antara al-Qur‟an dengan teori-teoriilmiah yang benar.
46
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Di dalam al-Qur‟an itu berusaha menjelaskan kepada umat manusia 

bahwa al-Qur‟an itu adalah kitab suci yang kekal. Al-Qur‟an juga kitab suci 

yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan 

manusia sampaiakhir masa. Danal-Qur‟an juga berusaha melenyapkan 

kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap al-Qur‟an dengan 

argumen kuat yang mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi 

mereka bahwa al-Qur‟anitu benar.
47

 

Dalam konteks memperkenalkan al-Qur‟an, dalam Tafsiral-Mishba<h, 

M. Quraish Shihab berusaha dan akan terus berusaha menghidangkan 

bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah,atau tema pokok 

surah. Memang, menurut para pakar, setiap surah adatema pokoknya. Pada 

tema itulah berkisar uraian-uraian ayatnya. Jika ia mampu memperkenalkan 

tema-tema pokok itu, maka secara umum iadapat memperkenalkan pesan 

utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini 

akan dikenal lebih dekat dan mudah. 
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2. Kedudukan Akal dalam Tafsir Al- Mishba<h 

a. QS. al-Rum ayat 28 

1) Redaksi Ayat, QS. al-Rum: 28  

                                

                        

         

 

Artinya:  Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu 

sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki 

oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) 

rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; Maka kamu 

sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki 

itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut 

kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-

ayat bagi kaum yang berakal.
48

 

 

2) Asbabun Nuzul 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ahl syirik bertalbiyah 

dengan ucapan, Allhumma labbaika labbaika la syarika laka illa 

syarika huwa laka tamlikuhu wa ma malak (Ya Allah, aku menyambut 

panggilan-Mu, aku menyambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, 

kecuali satu sekutu yang dimiliki oleh-Mu dan oleh sekutu itu).
49

 Maka 

turunlah ayat ini (QS. al-Rum: 28) sebagai teguran atas kemusyrikan 

mereka. 
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49
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3) Munasabah 

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya merupakan 

buktitentang keniscayaan kebangkitan, yaitu dalam konteks 

membuktikan keesaan Allah Swt serta keburukan syirik. Perlu diingat 

bahwa akidah Islam seringkali hanya dilukiskan dengan kepercayaan 

kepada Allah Yang Maha Esa dan kepercayaan tentang keniscayaan 

hari kiamat.
50

 

4) Penjelasan Ayat 

Dalam Tafsir al-Mishba<h, ayat 28 menyatakan: Dia membuat 

perumpamaan untuk kamu tentang kepalsuan dan keburukan 

syirik.Yang kepalsuan dan keburukan syirik itu yang diangkat-Nya 

dari diri kamu sendiri agar lebih menjadi jelas bagi kamu, yaitu yang 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Salah seorang diantara 

hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan yang  pada 

hakekatnya adalah manusia seperti kamu juga.Apakah ada bagi mereka 

itu hak dan kewajaran untuk menjadi sekutu bagi kamu dalam 

kepemilikan harta benda dan rezeki yang telah Allah kepada 

kamu.Maka demikianlah dalam hal pemilikan dan penggunaan harta 

dan rezeki itu memiliki hak dan wewenang yang sama dengan mereka. 

Sampai-sampai dengan persamaan itu kamu takut kepada mereka 
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sebagaimana kamu takut kepada diri kamu sendiri. Seperti orang lain 

yang merdeka seperti kamu, dan kamu berserikat dengannya dan setiap 

tindakan kamu harus didiskusikan bersama. Tentu saja kamu akan 

berkata tidak, jika demikian, mengapa kamu mempersekutukan Allah 

dengan berhala-berhala yang sungguh sangat remeh.
51

 

b. QS. al-Anfal ayat 22 

1) Redaksi ayat 

                       

 

Artinya:  Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya 

pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuliyang 

tidak mengerti apa-apapun.
52

 

 

 

2) Asbabun Nuzul 

Sejauh ini, penulis hanya menemukan asbabun nuzul ayat 19 

yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Jahl pernah 

meminta kemenangan kepada Allah ketika pasukannya bertemu 

dengan pasukan kaum muslimin. Ia berdoa :”Ya Allah, siapa 

sebenarnya yang memutuskan musnahnya besok.” Itulah permintaan 

kemenangan yang disebut Allah dalam Ayat ini. (QS. al-Anfal:19).
53
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3) Munasabah 

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya merupakan 

larangan menyalahi perintah-perintah Allah, yaitu mereka 

mendengarkan tetapi hati mengingkarinya.
54

 

Dalam Tafsir al-Mishba<h ayat ini secara tidak langsung 

menyindir orang-orang yang mendengar tuntunan agama, tetapi 

enggan mengamalkanya.
55

Ia tidak langsung menunjuk mereka atau 

menyebutsifat mereka, tetapi sekedar mengingatkan bahwa seburuk-

buruk binatang yakni makhluk bergerak di sisi Allah ialah yang tuli. 

Maksudnya, orang-orangyang tidak menggunakan pendengaran 

mereka untuk mengetahui kebenaran dan memahami nasehat yang 

baik, karena mereka tidak memperoleh manfaat dari pendengarannya 

sehingga tidak mendengar tuntunan lagi, dan manusia bisu yang tidak 

mau mengucapkan kebenaran atau tidak dapat bertanya dan yang tidak 

berakal yaitu tidak dapat berpikirdan mengerti apapun.
56

 

Dalam Tafsir al-Mishba<h ayat di atas juga dijelaskan 

bahwayang dapat dijangkau oleh panca indra. Pertama tingkatterendah 

adalah benda tak bernyawa, kemudian tumbuh-tumbuhan,binatang dan 

terakhir manusia. Manusia adalah tingkat tinggi dari binatang, karena 

manusia memiliki rasa, gerak, dan dapat mengetahui.Binatang yang 
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 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an (Bandung:Mizan, 1994), 402. 



40 

 

 

memiliki kecerdasan adalah binatang yang termulia dandalam hal ini 

manusia memiliki kecerdasan lagi dapat berfikir dan memanfaatkan 

potensinya adalah yang termulia. Apabila manusia tidak memiliki 

potensi untuk mengetahui adalah tidak dapat berfikir, maka dialah 

binatang yang paling buruk. Alat-alat untuk tahu adalah pendengaran, 

penglihatan, akal, dan alat untuk merasa adalah hati.
57

 

c. QS. al- Nahl ayat 10-12 

1) Redaksi ayat QS. al-Nahl: 10-12 

                               

                              

                         

                                 

 

Artinya:  Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk 

kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan 

sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang 

pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan 

ternakmu.Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan 

itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala 

macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang memikirkan.dan Dia menundukkan malam dan siang, 

matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu 

ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami 

(Nya).
58
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2) Asbabun Nuzul 

Penulis hanya menemukan asbabun nuzul ayat satu, yaitu 

dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika turun ayat, ‘ata amrulla<h.... 

(telah pasti datangnya Allah ...) (QS. al-Nahl:1), gelisahlah hati para 

sahabat rasulullah maka turunlah lanjutan ayat tersebut yaitu....fala< 

tasta’jilu<h.... (.... maka janganlah kamu meminta agar diserahkan 

datangnya ...... ), sehingga merekapun merasa tenteram kembali.
59

 

Dalam riwayat lain, dikemukakan ketika turun ayat, 

ataamrullah....(telah pasti datangnya ketetapan Allah ...) (QS.al-

Nahl:1), para sahabat berdiri maka turunlah kelanjutan ayat tersebut  

fala<tasta’jilu <h ....(....maka janganlah kamu meminta agar disegerahkan 

datangnya ..... ).
60

 

3) Munasabah 

Adapun munasabah ayat ini dengan ayat yang lalu menjelaskan 

tentang bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta, 

bahwa alam itu merupakan satu kesatuan yang membuktikan 

kekuasaan Sang Pencipta.
61

 

4)  Penjelasan Ayat 

Dalam Tafsir al-Mishba<h ayat 10-12 adalah rincian 

argumentasi keesaan Allah Swt. sekaligus tentang aneka nikmat-Nya. 
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Kalau ayat yang lalu berbicara tentang manusia dan binatang, maka di 

sini diuraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan 

pangan dan kebutuhan manusia dan binatang.
62

Ayat 10 juga 

mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri Allah 

dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya, yakni air hujan untuk 

dimanfaatkan bagi manusia. Sebagian menjadi minuman dan sebagian 

yang lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan.
63

 

Ayat 11 menjelaskan beberapa yang paling manfaat atau 

populer dalam masyarakat Arab tempat di mana turunnya al-Qur‟an, 

dengan menyatakan bahwa Allah telah menumbuhkan tanaman-

tanaman dengan air hujan; dari yang paling cepat layu sampai dengan 

yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia 

menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang panjang usianya, 

demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, 

mudah dipetik dan sangat bergizi.
64

 

Ayat 12 menguraikan tentang nikmat Allah yang bersumber 

dari langit, yaitu menundukkan malam sehingga dijadikannya gelap, 

agar kamu dapat beristirahat dan menundukkan siang, sehingga 

menjadi terang agar kamu dapat giat bekerja. Bahkan Allah telah 

menundukkan matahari yang dapat kamu manfaatkan kehangatan dan 
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sinarnya, dan bulan agar kamu mengetahui jumlah tahun dan 

perhitungan, selanjutnya semua bintang-bintang ditundukkan untuk 

kemaslahatan kamu antara lain dengan melihat posisi bintang-bintang 

itu kamu mendapat petunjuk arah dalam kegelapan.
65

 Sesungguhnya 

semua itu terdapat tanda-tanda bagi manusia yang berakal yaitu yang 

mau memanfaatkan akal yang dikaruniakan Allah kepadanya. 

d. QS. al-Hadid ayat 17 

1) Redaksi Ayat, QS. al-Hadid: 17 

                                 

Artinya: 

Ketahuilah olehmu bahwa Sesungguhnya Allah menghidupkan bumi 

sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu 

tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.
66

 

 

2) Asbabun Nuzul 

Sejauh ini penulis hanya menemukan asbabul nuzul ayat 16 

yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika para sahabat Nabi Saw. 

tampak sedang bersenda gurau dan tertawa, turunlah ayat ini (QS. al-

Hadid:16) mengingatkan mereka agar selalu ingat kepada Allah.
67

 

3) Munasabah 

Adapun munasabah (hubungan) surah ini dengan surah 

sebelumnya bahwa surah al-Waqi’ah diakhiri dengan perintah 
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bertasbih dengan menyebut nama Tuhan, Maha Pencipta lagi Maha 

Pemelihara, sedang pada permulaan surat al-Hadi<d disebutkan bahwa 

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada 

Allah, kedua surat tersebut sama-sama menerangkan kekuasaan 

Allah.
68

 

4) Penjelasan Ayat 

Di dalam surah al-Hadi<d ayat 17 menjelaskan bahwa Allah 

menerangkan kepada mereka orang orang yang beriman dengan 

memberikan perumpamaan, bahwa hati itu bisa hidup dengan dzikir 

membaca al-Qur‟an sebagaimana hidupnya tanah akibat hujan. 

Dalam Tafsir al-Mishba<h ayat di atas bertujuan mengingatkan 

manusia tentang perlunya memperbaharui iman dan menyuburkan 

kalbu dengan dzikir. Hati diibaratkan dengan tanah, dan dzikir 

diibaratkan dengan air. Apabila tanah tidak disentuh air, maka ia akan 

gersang, begitu pula kalbu pun jika tidak disentuh oleh dzikir akan 

membatu. Karena itu, ayat di atas mengingatkan orang yang 

beriman.
69

Ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai peringatan bahwa 

Allah tidak membiarkan agama Islam sebagaimana keadaan yang ada, 

tetapi setiap hati membatu atau kekhusukan lenyap dari kalbu 

penganutnya, maka Allah akan mendatangkan orang-orang lain yang 
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hatinya hidup, kusyu‟ dan patuh serta mengabdi kepada-Nya 

sebagaimana yang dikehendakinya.
70

 

e. QS. al-An’am ayat 151 

1) Redaksi Ayat, QS. al-An‟am: 151 

                                

                              

                              

          

 
Artinya: 

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan 

janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, 

Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan 

janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang 

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan 

dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan 

kepadamu supaya kamu memahami(nya).
71

 

 

2) Asbabun Nuzul 

Sejauh ini penulis hanya menemukan asbabun nuzul ayat 141 

yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang 

menggambarkan hasil panen serta hidup berfoya-foya, tetapi tidak 

mengeluarkan zakatnya. Maka turunlah ayat ini (QS.al-An‟am:141) 
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sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya.
72

 

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan 

dengan Tsabit bi Qais bin Syammas yang menuai buah urm, kemudian 

berpesta pora, sehingga pada petang harinya tidak sebiji pun buah 

kurma tersisa di rumahnya.
73

 

3) Munasabah 

Adapun munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya 

merupakan peraturan-peraturan yang dibuat-buat oleh kaum musyrikin 

terhadap kaum Muslimin, misalnya ayat-ayat yang membatalkan 

prinsip-prinsip kepercayaan kaum musyrikin dan sebagian dari rincian 

pengamalan agama mereka, karena itu Allah memerintahkan 

Rasulullah mengajak orang muslim meninggalkan perbuatan yang keji 

dan hina, sehingga manusia menuju derajat yang lebih tinggi.
74

 

4)  Penjelasan Ayat 

Dalam Tafsir al-Mishba<h, ayat 151 memerintahkan Rasul Saw 

mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang 

tercermin pada kebejatan moral dan penghambaan diri kepada selain 

Allah, menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti. Allah 

Swt juga memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan 
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kepada umatnya agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan 

kebodohan menuju ketinggian dan keluhuran budi.
75

 

Dijelaskan dalam Tafsir al-Mishba<h, bahwa ayat di atas 

mengandung tuntunan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan 

yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah Swt. Hubungan 

antara sesama berdasarkan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan 

dari segala bentuk kekejian moral. Dalam ayat ini terdapat tiga kali 

larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua 

larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan 

ketiga larangan membunuh kecuali dengan haq.
76

 

 

f. QS. al- Baqarah ayat 164 

1) Redaksi Ayat, QS. al-Baqarah: 164 

                                 

                             

                             

             

 

Artinya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit 
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berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati 

(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 

bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) 

bagi kaum yang memikirkan.
77

 

 

2) Asbabun Nuzul 

Asbabun Nuzul dari ayat di atas adalah dalam 

riwayatdikemukakan bahwa kaum Quraisy berkata kepada Nabi 

MuhammadSaw : “berdo‟alah kepada Allah agar ia menjadikan Bukit 

Shafa iniemas, sehingga itu dapat memperkuat diri melawan musuh”. 

MakaAllah menurunkan Wahyu kepada beliau (QS. al-Maidah:115) 

untukmenyanggupi permintaan mereka, dengan syarat apabila mereka 

kufursetelah dipenuhi permintaan mereka, Allah akan memberikan 

siksaanyang belum pernah diberikan kepada yang lain di alam ini. 

Makabersabdalah Nabi Saw: “Wahai Rabb-ku, biarkanlah aku 

dengankaumku. Aku akan mendakwahi mereka sehari demi sehari”. 

Makaturunlah ayat tersebut di atas. Dengan turunnya ayat tersebut, 

Allahmenjelaskan mengapa mereka meminta Bukit Shafa dijadikan 

emas,padahal mereka mengetahui banyak ayat-ayat (tanda-tanda) yang 

luarbiasa.
78
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3) Munasabah 

Adapun munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya 

berbicaratentang keesaan Allah. Ini antara lain bertujuan perlunya 

mengingat Allah atas nikmat-nikmat-Nya, beribadah kepada-Nya dan 

tidak meragukan ancaman-Nya, serta mengetahui kekuasaan Allah.
79

 

4) Penjelasan Ayat 

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 

164 mengundang manusia untuk berfikir dan merenung tentang sekian 

banyak hal: pertama, berfikir dan merenungkan tentang khalq 

assama<wa<t wa al-ardh, yakni penciptaan langit dan bumi. Kedua 

merenungkan pergantian malam dan siang, yakni perputaran bumi dan 

porosnya yang melahirkan malam dan siang serta perbedaannya, baik 

dalam masa maupun dalam panjang serta pendek siang dan malam. 

Ketiga merenungkan tentang bahtera-bahtera yang berlayar di laut, 

membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini mengisyaratkan sarana 

transportasi yang hanya mengandalkan angin dengan segala akibatnya. 

Keempat merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit 

berupa air yang kesemuanya merupakan kebutuhan bagi kelangsungan 

dan kenyamanan hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. 

Kelima, berfikir tentang aneka binatang yang diciptakan Allah. 

Semuaitu menjadi obyek atau sasaran dimana akal memikirkan dan 
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mengingatnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi 

kaum yang berakal.
80

 

g. QS. al-Maidah ayat 58 

1) Redaksi Ayat QS.al-Maidah: 58 

                            

 

Artinya: 

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) 

sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. 

yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak 

mau mempergunakan akal.
81

 

 

2) Asbabun Nuzul 

Penulis hanya menemukan asbabun nuzul ayat 57 yaitu dalam 

suatu riwayat dikemukakan bahwa Rifa‟ah bin Zaid bin al-Tabut dan 

Suwaid bin al-Haris memperlihatkan keislaman, padahal sebenarnya 

itu munafik. Salah seorang dari kaum muslimin bersimpati kepada 

kedua orang itu, maka Allah menurunkan ayat ini(QS. al-Maidah:57) 

yang melarang kaum muslimin mengangkat kaum munafiqin sebagai 

pemimpin mereka.
82

 

3)  Munasabah 

Adapun munasabah ayat ini dengan ayat yang lalu merupakan 

larangan berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani 
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sikap mereka terhadap agama Islam, mereka menjadikan agama 

sebagai bahan permainan.
83

 

4)  Penjelasan Ayat 

Dalam Tafsir al-Mishba<h ayat 58 menyebutkan salah satu 

contoh pelecehan dan olok-olok, yakni apabila mu‟adzin menyeru 

untuk shalat, yaitu mengumandangkan adzan atau mengajak mereka 

shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan karena 

mereka adalah kaum yang tidak mempergunakan akalnya.
84

Perbuatan 

yang mereka lakukan seperti itu, yakni memperolok dan mengejek itu, 

tak lain adalah karena kebodohan mereka akan hakekat agama dan 

kewajiban yang Allah syari‟atkan di dalamnya untuk mengagungkan 

dan memuji kepada-Nya; andaikan mereka itu berakal, tentu hati 

mereka akan tunduk tiap kali mereka mendengar mu‟adzin bertakbir 

mengagungkan Allah Ta‟ala, dan memuji-Nya dengan suara merdu, 

dan menyeru manusia untuk beribadah kepada-Nya. 

Pada ayat ini juga menerangkan bahwa orang Kafir, Yahudi 

dan Nasrani ketika mendengar adzan, mereka datang kepada Rasul 

Saw dan berkata:” Engkau telah membuat satu tradisi baru yang tidak 

dikenal oleh para nabi sebelumnya, seandainya engkau Nabi, tentu 

engkau tidak melakukan itu dan seandainya apa yang engkau lakukan 
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ini baik, tentu para Nabi terdahulu telah melakukannya.
85

 Alangkah 

buruk suara panggilan unta (kafilah) ini.” 

 

B. Kedudukan Akal dalam Tafsir al-Mara>ghy 

1. Deskripsi Tafsir al-Mara>ghy 

Nama lengkap Ahmad Musthafa<al-Mara>ghyadalah Ahmad Musthafa< 

bin Muhammad bin Abdul Mun’im al-Mara>ghy,Lahir di kota Maragh, sebuah 

kota yang terletak di pinggiran sungai Nil, kira-kira 70 km ke arah selatan kota 

Kairo, Mesir, pada tahun 1300 H/1883 M. Ia lebih dikenal dengan sebutan al-

Mara<ghy karena dinisbatkan pada kota kelahirannya.
86

 

Ahmad Musthafa<al-Mara>ghymenetap di Hilwan, sebuah kota satelit 

yang terletak sekitar 25 km sebelah selatan Kota Kairo, sehingga meninggal 

dunia pada usia 69 tahun (1371 H/ 1952 M). Atas jasa-jasanya, namanya 

diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota tersebut.
87

 

Ahmad Musthafa<al-Mara>ghydibesarkan bersama delapan saudaranya di 

bawah naungan rumah tangga yang butuh dalam hal pendidikan agama. Di 

keluarga inilah Ahmad Musthafa<al-Mara>ghymengenal dasar-dasar agama Islam 

sebelum menempuh pendidikan dasar di sebuah madrasah di desanya. Di 

madrasah, ia rajin belajar al-Qur‟an, baik untuk membenahi bacaan maupun 
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untuk menghafalnya. Karena itulah, sebelum menginjak usia 13 tahun ia telah 

hafal al-Qur‟an. 

Pada tahun 1314 H/1187 M, Ahmad Musthafa<al-Mara>ghymenempuh 

kuliah di Universitas al-Azhar dan Universitas Darul Ulum, keduanya terletak 

di Kairo. Berkat kecerdasan yang luar biasa, ia mampu merampungkan 

pendidikan di dua Universitas itu pada tahun yang sama, yaitu 1909 M. 

Dari dua Universitas top itu, Ahmad Musthafa<al-Mara>ghymenuntut 

ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhammad Abduh,Muhammad 

Bukhait al-Muti’i, Ahmad Rifa’i al-Fayumi. Mereka memiliki andil yang 

sangat besar dalam membentuk bangunan intelektualitas Ahmad Musthafa< al-

Mara<ghy. Kegigihannya menuntut ilmu telah membuahkan hasil. Ahmad 

Musthafa<al-Mara>ghysangat cakap pada semua disiplin ilmu agama.
88

 

Lulus dari Universitas bergengsi tersebut, Ahmad Musthafa<al-Mara>ghy 

mengabdikan diri sebagai guru di beberapa madrasah. Tak lama kemudian ia 

diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu‟allimin di Fayum, sebuah kota yang 

terletak 300 km arah barat daya Kota Kairo. Tahun 1916-1920 M, ia didaulat 

menjadi dosen tamu di Fakultas Filial Universitas al-Azhar, di Khartoum, 

Sudan. 

Setelah itu, Ahmad Musthafa<al-Mara>ghydiangkat sebagai dosen Bahasa 

Arab di Universitas Darul Ulum serta dosen ilmu Balaghah dan kebudayaan 
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pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar. Dalam rentang waktu yang 

sama ia juga masih menumpahkan ilmunya di beberapa madrasah, antara lain 

Ma‟had Tarbiyah Mu‟allimin. Ia pun dipercaya menahkodai Madrasah Usman 

Basya di Kairo. 

Di tengah-tengah kesibukannya selama berkarier, Ahmad Musthafa<al-

Mara>ghy banyak menyumbangkanpemikirannya melalui tulisan-tulisan.Adapun 

karya-karyanya adalah sebagai berikut: 

1) Tafsir al-Mara<ghy 

2) Al- Hisba<h fi al-Islam 

3) Al-Wajiz fi Usul al-Fiqih 

4) ‘Uum Bala<ghah 

5) Muqaddimah al-Tafsir 

6) Buhus wa Ara<’ Fi Funun al-Bala<ghah 

7) Ad-Dina<yah wa al-Akhlaq.89
 

Dalam muqaddimah tafsirnya, Ahmad Musthafa<al-Mara>ghymenuturkan 

alasan menulis kitab tafsir. Ia merasa bertanggung jawab untuk mencari solusi 

terhadap berbagai masalah yang mewabah di masyarakat berdasarkan al-

Qur‟an. Di tangan Ahmad Musthafa<al-Mara>ghy, al-Qur‟an ditafsirkan dengan 

gaya modern sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pilihan bahasa yang 

disuguhkan kepada pembaca pun ringan dan mengalir lancar. Pada beberapa 
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bagian, penjelasannya cukup global. Tetapi dibagian lain, uraiannya begitu 

detail. Ada dua sumber utama yang menjadi pijakannya dalam menulis kitab 

tafsir al-Qur‟an: riwayat dan penalaran logis. Ia berusaha menyeimbangkan 

keduanya.
90

 

2. Kedudukan Akal dalam Tafsir al-Mara>ghy 

a. QS. al-Rum ayat 28 

1) Redaksi Ayat 

                             

                       

           

 

Artinya:  

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada 

diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu 

bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; 

Maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, 

kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu 

sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
91

 

 

2) Penjelasan Ayat 

Allah menjelaskan hal yang menetapkan ke-Esaan-Nya dengan 

melalui hal yang dapat membedakan tentangnya, yaitu dengan membuat 

perumpamaan yang diambil dari hal ikhwal diri kalian sendiri dan fase-

fasenya. Karena yang demikian itu merupakan perkara yang lebih dekat 

kepada kalian dan dengan melaluinya maka akan jelaslah sampai dimana 
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kadar kesesatan kalian dalam menyembah berhala-berhala. Lalu 

karenanya kalian segera memberhentikan penyembahan kepada sesuatu 

yang tidak memiliki bagi dirinya sendiri kemanfaatan dan tidak pula 

kemudaratan. 

Apakah hamba-hamba sahaya kalian, hai orang-orang yang 

merdeka bersekutu dalam menggunakan harta benda kalian, lau 

karenanya mereka bersama-sama mentasyarufkan(menggunakannya) 

dengan kalian? Tentu saja, karena mereka adalah hamba-hamba sahaya 

milik kalian dan mereka tidak boleh menggunakannya melainkan 

berdasarkan izin dari kalian. Mereka pasti takut akan mendapat celaka 

dan amarah dari kalian, sebagaimana sebagian dari kalian orang-orang 

yang merdeka merasa takut kepada sebagian yang lain dalam hal ini. Dan 

apabila kalian tidak rela akan hal tersebut bagi diri kalian sedangkan 

kalian dan mereka adalah sama-sama hamba Allah. Maka mengapakah 

kalian rela menjadikan hamba-hamba-Nya sebagai sekutu bagi Tuhan 

semesta alam. 

Dan seperti perincian yang indah ini yaitu dengan membuat 

perumpamaan-perumpamaan yang menguak makna yang dimaksud lagi 

mudah dicerna oleh akal, karena pengertian yang maknawi dipindahkan 

ke dalam gambaran yang indrawi. Hal ini jelas mempunyai pengaruh kuat 

dan untuk memahaminya lebih mudah. Maka dengan gambaran seperti 

itulah Kami rincikan dan jelaskan hujjah-hujjah serta tanda-tanda 
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kekuasaan Kami bagi kaum yang mau menggunakan akal mereka untuk 

memikirkan apa yang terkandung di dalam perumpamaan-perumpamaan 

itu. Dan untuk menyimpulkan maksud dan tujuannya guna mencapai 

makna yang dimaksud dari perumpamaan itu sesuai dengan tradisi yang 

berlaku. Maka akan menjadi jelas dan teranglah jalan petunjuk dan jalan 

yang sesat, serta banyak perumpamaan-perumpamaan dipakai guna 

menjelaskan hakikat-hakikat dan menerangkan hal-hal yang sulit dicerna 

oleh pemikiran orang-orang.
92

 

b. QS. al-Anfal ayat 22 

1) Redaksi Ayat 

                     

Artinya: 

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi 

Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-

apapun.
93

 

 

2) Penjelasan Ayat 

Sesungguhnya seburuk-buruk barang yang melata di atas bumi 

pada hukum dan keputusan Allah ialah orang-orang tuli. Maksudnya, 

orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran mereka untuk  

mengetahui kebenaran dan memahami nasehat yang baik. Karena mereka 

tidak memperoleh manfaat dari pendengarannya. Jadi seolah-olah mereka 
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tak punya indera pendengaran, dan manusia bisu yang tak mau 

mengucapkan kebenaran yang oleh karenanya seolah mereka tak punya 

kemampuan bicara, tidak berpikir apa perbedaan antara kebenaran dan 

kebatilan, atau antara kebaikan dan keburukan. Karena apabila mereka 

mau berpikir, tentu mereka akan mencari kebenaran itu dan akan 

mengetahui apa yang mengandung manfaat dan berguna bagi mereka.
94

 

c. QS. al-Nahl ayat 10-12 

1) Redaksi Ayat 

                              

                                  

                              

                      

 
Artinya: 

Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) 

tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu 

menggembalakan ternakmu.Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air 

hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam 

buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada 

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.dan Dia 

menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan 

bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya).
95
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2) Penjelasan Ayat 

Sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan bagi kalian 

binatang-binatang ternak, kuda, dan seluruh binatang lainnya untuk 

manfaat dan kemaslahatan kalian, adalah Tuhan yang menurunkan air 

hujan yang tawar dari langit, kalian meminum sebagian dari padanya dan 

dengannya kalian menyirami pepohonan serta tumbuh-tumbuhan, tempat 

kalian menggembala ternak. 

Dia-lah yang menumbuhkan dengan air yang diturunkan dari 

langit itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan buah-buahan 

lain.Itusemua sebagai rizki dan makanan pokok bagi kalian.Dan 

denganitujuga, agar menjadikan nikmat bagi kalian dan hujjah atas orang 

yang kafir kepada-Nya. 

Pada penurunan hujan dan lain-lain yang telah disebutkan, benar-

benar terdapat dalil dan hujjah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, bagi 

kaum yang mau mengambil pelajaran dari dan memikirkan peringatan-

peringatan Allah. Sehingga hati mereka menjadi tenang karenanya, dan 

cahaya iman masuk ke dalamnya, lalu menerangi hati dan mensucikan 

jiwa mereka. 

Diantara nikmat Allah Ta‟ala yang dilimpahkan kepada kalian, 

selain nikmat-nikmat yang telah disebutkan, bahwa Dia menundukkan 

bagi kalian malam dan siang silih berganti, untuk tidur dan istirahat serta 

berusaha mencari penghidupan dan kemaslahatan kalian. Dia 
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menundukkan matahari dan bulan yang senantiasa berjalan dan 

memberikan penerangan, baik dengan cahaya asal maupun cahaya 

pantulan, serta senantiasa memberikan implikasinya, berupa memelihara 

pepohonan dan tanaman, mematangkan buah-buahan, mewarnainya dan 

berbakai bekas serta manfaat yang dikaitkan Allah dengan keberadaan 

matahari dan bulan. Dengan keduanya, diketahuilah bilangan tahun dan 

bulan. Disitu terdapat kemaslahatan bagi penghidupan kalian. Dia juga 

menundukkan bintang-bintang dengan perintah-Nya untuk beredar pada 

orbitnya dengan gerak yang telah ditentukan, tidak lebih dan tidak kurang 

agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. 

Dalam penundukan itu benar-benar terdapat dalil yang jelas bagi 

kaum yang mengerti hujjah Allah dan memahami apa yang Dia isyaratkan 

kepada mereka dengannya. 

Disini Allah mengungkapkan kata al-‟aqlu(mengerti).Sedang pada 

penutup ayat terdahulu, Dia mengungkapkan kata tafakkur(memikirkan). 

Ini disebabkan bekas-bekas alam tertinggi itu banyak. Dan dalalah apa 

yang ada padanya berupa keagungan kekuasaan. Dan  ilmu dan 

kebijaksanaan-Nya atas wahdaniyat-Nya adalah jelas.Itusemua hanya 

memerlukan pengertian, tidak memerlukan pemikiran, bahkan dapat 

dipahami secara spontan. Berbeda dengan bekas-bekas alam terbawah, 

seperti tanaman, kurma, anggur, pada dalalah-Nya atas wujud 
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Pencipta.Itusemuamemerlukan pemikiran, perenungan dan perhatian yang 

seksama.
96

 

d. QS. al-Hadid ayat 17 

1) Redaksi Ayat 

                                   

Artinya: 

Ketahuilah olehmu bahwa Sesungguhnya Allah menghidupkan bumi 

sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu 

tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.
97

 

 

 

 

2) Penjelasan Ayat 

Sesungguhnya Allah Ta‟ala melunakkan hati setelah hati itu 

menjadi keras, dan menunjuki jiwa yang kebingungan setelah mengalami 

kesesatan dan menghilangkan segala kesusahan setelah kesusahan itu 

menimpa hati dengan hebatnya, dengan petunjuk-petunjuk dan 

pembuktian-pembuktian al-Qur‟an, dan dengan nasihat-nasihat dan 

pelajaran-pelajaran yang dapat melunakkan hati sekeras batu karang yang 

tuli, dan menghidupkannya setelah mati, sebagaimana Allah 

menghidupkan tanah gersang dengan hujan yang deras. 

Allah Swt memberikan perumpamaan-perumpamaankepadamu 

supaya kamu memikirkan dan akalmu menjadi sempurna.Maha Maha 
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Suci-lah Allah yang memberi petunjuk kepada siapa pun yang Dia 

kehendaki, setelah mengalami kesesatan, dan menyesatkan siapa saja 

yang Dia kehendaki setelah mengalami kesempurnaan. Dan Dia-lah Yang 

Maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki, Yang Maha Bijaksana lagi 

adil dalam segala perbuatannya-Nya, dan Maha Lemah Lembut, Maha 

Waspada dan Maha Tinggi.
98

 

e. QS. al-An’am ayat 151 

1) Redaksi Ayat 

                              

                               

                                

          

Artinya: 

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 

berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 

memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 

jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 

kamu memahami(nya).
99
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2) Penjelasan Ayat 

Disini, pengharaman disebutkan secara khusus, sekalipun wasiat-

wasiat itu lebih luas lagi pengertiannya. Karena, dengan hal-hal yang 

diharamkan, sudah pasti lainnya adalah halal, dan disini Allah memulai 

dengan menyebutkan perkara haram yang paling besar dan dahsyat 

kerusakannya terhadap akal dan fitrah, yaitu syirik terhadap Allah, baik 

dengan cara menganggap adanya tandingan-tandingan bagi Allah, atau 

adanya para pemberi syafa‟at yang mempengaruhi iradah Allah, atau 

dengan membuat benda-benda untuk mengingat para tandingan dan 

pemberi syafa‟at itu berupa gambar-gambar, patung-patung, berhala-

berhala dan kubur-kubur, atau dengan menganggap adanya Tuhan-Tuhan 

lain yang semena-mena membuat hukum sendiri dalam syari‟at, lalu 

mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. 

Dan diantara yang aku bacakan kepadamu dalam menerangkan 

hal-hal yang diharamkan ini, disamping kewajiban-kewajiban yang 

menjadi kebalikannya adalah: Janganlah kiranya kamu menyekutukan 

Allah dengan sesuatu pun, sekalipun benda itu besar wujudnya, seperti 

matahari bulan dan bintang-bintang, atau besar pangkatnya, seperti 

malaikat, para nabi, dan orang-orang shalih. Karena, kebesaran mereka 

tidaklah dapat mengeluarkan mereka dari keadaannya sebagai makhluk 

Allah dan tunduk kepada-Nya dengan kekuasaan dan iradah Allah. 
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Dan berbuat baiklah terhadap kedua orangtua dengan kebaikan 

yang sempurna dan lengkap, jangan tanggung-tanggung, dan jangan 

merasa keberatan. Sikap seperti ini mengharuskan sikap seseorang untuk 

tidak melakukan suatu perlakuan yang buruk, betapapun kecilnya.  

Dan diantara yang diwasiatkan kepadamu oleh Tuhanmu, 

janganlah kamu membunuh anak-anakmu yang masih kecil karena takut 

faqir yang menimpa kamu. Karena Allah, sesungguhnya memberi rezeki 

kepadamu dan kepada mereka. Yakni, memberi rezeki kepada mereka 

yang terikat dalam rezeki yang diberikan kepadamu. 

Dan janganlah kamu mendekati perkataan-perkataan atau 

perbuatan-perbuatan yang besar keburukannya. Seperti, zina, menuduh 

orang-orang perempuan terhormat berbuat zina, baik dilakukan secara 

terang-terangan atau secara rahasia. 

Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekejian 

yang nyata adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan 

panca indera. Sedang yang tidak nyata, adalah yang berkaitan dengan 

perbuatan-perbuatan hati. Seperti sombong, dengki dan berpikir untuk 

mengatur tipu daya yang berbahaya, bermacam kejahatan dan dosa. 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah telah 

mengharamkan membunuh karena keislamannya atau karena suatu 

perjanjian yang telah diadakan oleh orang-orang Islam. Mereka itu seperti 
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Ahli Kitab yang tinggal di tengah kita setelah diadakannya suatu 

perjanjian dan jaminan keamanan. 

Al-Wa<shiyah, artinya meminta janji seseorang supaya melakukan 

kebaikan atau meninggalkan keburukan, yang hal itu dibarengi pula 

dengan suatu nasihat yang diharapkan bisa berpengaruh padanya. Maksud 

ayat: Sesungguhnya Allah Swt mewasiatkan hal-hal tersebut kepadamu 

agar kalian siap memahami kebaikan dan manfaat yang terdapat pada apa 

yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Karena, 

hal-hal tersebut termasuk perkara yang bisa dimengerti oleh akal siapapun 

dengan sedikit berpikir. Dan hal ini merupakan sindiran pada 

kemusyrikan penghraman unta-unta Sa‟ibah dan lainnya, yang selama ini 

mereka lakukan termasuk hal yang tak bisa dipahami gunanya dan tidak 

diketahui maslahatnya bagi orang yang mempunyai akal sehat.
100

 

f. QS. al-Baqarah ayat 164 

1) Redaksi Ayat 
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Artinya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 

air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan 

Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 

awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) 

tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan.
101

 

 

2) Penjelasan Ayat 

Beberapa fenomena yang menunjukkan ke-Esaan Allah, 

diantaranya adalah: 

a. Langit, yang benda-bendanya terdiri dari berbagai jenis atau 

kelompok. Setiap kelompok mempunyai tatanan tersendiri secara 

teratur, dan setiap satuan dari kelompok tersebut mempunyai tatanan 

yang sama pula. Semua ini menunjukkan bahwa penciptanya adalah 

Esa (satu), tidak ada yang dapat menyamai-Nya, baik dalam hal 

penciptaan, pengaturan dan penataan. Diantara benda-benda langit itu, 

yang paling dekat dengan manusia adalah tata surya yang mempunyai 

matahari yang bersinar hingga adanya kehidupan di bumi ini. 

b. Bumi, bentuk, materi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berupa 

benda-benda padat, tetumbuhan dan aneka marga satwa, manfaat 

setiap benda yang saling berbeda, semuanya menunjukkan bahwa 

Penciptanya Maha Berilmu, Maha Bijaksana dan Mengetahui. 
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c. Silih bergantinya malam dan siang dan bergilirnya antara keduanya 

dalam hal panjang dan pendeknya waktu sesuai dengan letak 

perbedaan negeri dan musim. Pada semuanya itu terkandung manfaat 

dan maslahat bagi umat manusia, di samping menunjukkan bahwa 

Penciptanya adalah satu, Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya. 

d. Al-Fulk adalah kata yang pengertiannyaboleh satu perahu atau banyak 

perahu. Bukti keesaan Allah melalui masalah ini membutuhkan 

pengetahuan tentang tabiat air laut dan kaidah-kaidah gaya tarik, tabiat 

udara, angin, awan dan listrik yang merupakan penggerak utama 

kapal-kapal di masa sekarang.  

e. Penurunan hujan. Karena air inilah timbul kehidupan dengan berbagai 

tumbuhan di permukaan bumi, yang kemudian dimanfaatkan hewan 

sebagai sumber kehidupan mereka. Turunnya hujan dalam bentuk yang 

dapat kita saksikan atau yang menjadi sebab kehidupan bagi tumbuhan 

dan hewan merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha 

Esa dan Maha Menciptakan. 

f. Di dalam mengendalikan arah angin ini, sudah barang tentu sesuai 

dengan kodrat Allah dan Sunnatullah yang diciptakan oleh Yang Maha 

Bijaksana. Fungsinya adalah untuk mengawinkan antara serbuk jantan 

dan betina yang terdapat di dalam tetumbuhan. juga ada jenis angin 

yang tidak berfungsi sebagaimana tersebut di atas, tetapi hanya untuk 

menggugurkan. Angin yang disebut terakhir ini biasanya bertiup dari 
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empat arah, atau satu di antara empat arah tersebut, bahkan terkadang 

tidak menentu. Semua ini tidak lain menunjukkan kesatuan dari 

sumbernya dan menunjukkan kasih sayang Allah yang telah 

menciptakan segalanya, di samping mengaturnya. 

g. Pada mendung yang berkelompok dengan ketebalannya di udara itu 

untuk kepentingan turunnya hujan di berbagai negara, cara turunnya 

pun teratur, di samping mendung itu merupakan pemandangan indah 

dilihat dari berbagai belahan bumi. 

Pada semua gejala itu terdapat petunjuk bagi orang-orang yang 

berpikir untuk mengetahui watak dan rahasia-rahasianya. Dengan 

demikian dapat dibedakan antara yang bermanfaat dan membahayakan, di 

samping dapat diketahui betapa teliti dan halusnya kekuasaan Yang Maha 

Menciptakan semuanya ini. Akhirnya akan sampai pada kesimpulan 

bahwa hanya yang menciptakan semua inilah yang berhak untuk 

disembah dan ditaati.
102

 

g. QS. al-Maidah ayat 58 

1) Redaksi Ayat 
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Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, 

mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. yang demikian itu 

adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau 

mempergunakan akal.
103

 

 

2) Penjelasan Ayat 

Apabila muadzin kalian mengumandangkan adzan, menyeru 

manusia untuk sholat, maka orang-orang yang kamu dilarang bersekutu 

dengan mereka, baik Ahli Kitab maupun kaum musyrik, mengejek 

seruanmu itu dan menganggapnya main-main dan olok-olok. 

Dan perbuatan yang mereka lakukan seperti itu, yakni 

memperolok-olokkan dan mengejek itu, tak lain adalah kebodohan 

mereka akan hakikat agama dan kewajiban yang Allah syari‟atkan di 

dalamnya untuk mengagungkan dan memuji kepada-Nya dengan 

sepatutnya; yang andaikan mereka itu berakal, tentu hati mereka akan 

tunduk tiap kali mereka mendengar muadzin bertakbir mengagungkan 

Allah Ta‟ala dan memuji-Nya dengan suara yang merdu, dan menyeru 

manusia untuk beribadah kepada-Nya. Bukankah adzan itu dzikir  yang 

membekas dalam jiwa dan tidak tersembunyi kebaikan-kebaikan bagi 

siapapun yang mengerti, apa hikmah dari diturunkannya syari‟at-syari‟at, 

serta beriman kepada Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Besar.
104
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BAB IV 

ANALISIS KEDUDUKAN AKAL DALAM TAFSIR AL-MISHBA<H 

DAN TAFSIR AL-MARA<GHY  SERTA IMPLIKASINYA  

DALAM PENDIDIKANISLAM 

 

A. Tafsir al-Mishba<h 

Islam adalah agama yang menghormati akal. Ia menjadikan akal sebagai 

syarat taklif dan dasar pemberian pahala dan siksa. Syari‟at Islam sendiri hanya 

dapatdilaksanakan, diamalkan dengan adanya pemahaman terhadapnya. Disinilah 

tugas akal bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai perangkat untuk berfikir. 

Islam juga memerintahkan agar dengan kemampuan akalnya manusia 

mengamati kelakuan alam, melalui observasi yang kritis dan sistematis akan 

terkumpul data penelitian empirik.
105

 Dari pernyataan ini, akal manusia akan 

bermanfaat penuh, untuk mengoptimalkan daya pikirnya. Karena Allah Swt tidak 

menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali ciptaan itu bermanfaat. 

Dengan demikian, bila manusia selalu berdzikir dan bertafakkur kepada Allah, 

maka akal manusia akan bermanfaat baginya. Akal adalah salah satu sarana untuk 

mengenal Allah. Fungsi akal adalah untuk berfikir dan merenung. Dalam ayat-

ayat al-Qur‟an ditemukan banyak sekali ayat yang menggunakan akal untuk 

berfikir dan merenung, sehingga akan sampai pada hakekat kebenaran yang tidak 

diragukan lagi. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. al-Nahl ayat 10-12: 
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Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) 

tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu 

menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air 

hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam 

buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada 

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.dan Dia 

menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan 

bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya).
106

 

 

Ayat ini menjelaskan tentang bukti-bukti kebesaran Allah dalam 

kehidupan alam semesta, bahwa alam itu merupakan satu kesatuan yang 

membuktikan  kekuasaan Sang Pencipta.
107

 

Dengan akalyang terbina, manusia dapat mengarahkan dirinya ke jalan 

yang benar, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, menjelaskan antara 

yang manfaat dan madharat. Pernyataan ini, sesuai dengan QS.al-An‟am ayat 151 

yakni Allah memerintahkan Rasulullah mengajak orang muslim meninggalkan 
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perbuatan yang keji dan hina, sehingga manusia menuju derajat yang lebih 

tinggi.
108

 

Dari waktu ke waktu, akal manusia semakin bertambah dan berkembang 

menuju kesempurnaan.Potensi ini perlu dikembangkan melalui 

pendidikan.Dimanapendidikan merupakan proses yang komprehensif dan 

mengembangkan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi 

intelektual, spiritual, emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan 

baik untuk dapat melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai 

hamba dan khalifah di dunia.
109

 Dengan kemampuan akalnya manusia dapat 

mengembangkan dirinya dengan baik dan membentuk insan kamil yang 

diharapkan Allah Swt.  

Pendidikan Islam itu sendiri tidak luput dari pendidikan aqliah atau 

intelektual yang mendidik akal, karena akal merupakan unsur paling berharga 

bagi manusia yang bertindak (berfikir) secara rasional tetapi kemampuannya agak 

terbatas.Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan pentingnya melatih aqliah 

manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), sifat ketaatan (ta‟abbud) dan 

penyucian rohani (tazkiyah).
110

Sebagaimana yang tercantum dalam QS.al-Hadid 

ayat 17, akal kaitannya dengan keimanan yaitu memperbarui iman dan 
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menyuburkan kalbu dengan dzikir.
111

 Dengan demikian pendidikan Islam akan 

tercapai sesuai tujuannya.  

Akal akan berkembang hari demi hari menuju kedewasaan berfikir. Ia 

dapat menelaah dan menghayati segala hal yang dihadapi termasuk dapat pula 

merenungi segala gejala alam. Jadi akal adalah sumber kekuatan manusia untuk 

menghasilkan karya melalui proses berfikir.Dengan potensi akal manusia, Allah 

menyuruh manusia untuk berfikir. 

Berfikir adalah kegiatan nafsiah memproses energi otak, atau 

menghubungkan kapasitas manusia dengan segala apa yang ingin manusia 

ketahui. Berfikir merupakan proses dialektis, artinya selama kita berfikir dalam 

pikiran kita sendiri terjadi tanya jawab dalam upaya meletakkan hubungan antara 

ketahuan kita dengan objek yang ingin kita ketahui dengan jelas. Tanya jawab 

inilah yang akan mengembangkan pikiran kita dan selalu berfikir untuk mencari 

sebuah jawaban dari pertanyaan. Akal tidak akan berhenti berfikir sebelum ia 

menemukan jawaban. 

Dalam menemukan jawaban itu sendiri, Allah memberikan perumpamaan-

perumpamaan dalam QS.al-Rum ayat 28. Ayat ini menunjukkan bukti tentang 

keniscayaan kebangkitan, yaitu dalam konteks membuktikan keesaan Allah Swt 

serta keburukan syirik. Perlu diingat bahwa akidah Islam seringkali hanya 

                                                           
111

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, 31. 



74 

 

 

dilukiskan dengan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa dan kepercayaan 

tentang keniscayaan hari kiamat.
112

 

Dengan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan ayat 28 ini 

mengandung makna serta pembuktian yang sangat jelas sebagai bukti dan 

keterangan-keterangan tentang tuntunan Allah bagi kaum yang berakal. Dan 

secara tidak langsung akal inilah yang membedakan diantara manusia dengan 

makhluk lain. Gunanya untuk menilai dan merenungi setiap kejadian Allah, untuk 

dijadikan i‟tibar dalam kehidupan. 

Dengan menggunakan akalnya untuk berfikir, merenung serta menghayati 

manusia akan mampu mengembangkan gagasan, konsep dan ide-ide cemerlang, 

sehingga tujuan dari pendidikan Islam akan tercapai yaitu untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara.
113

 Proses berfikir dan merenung ini 

sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 164, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada dua 

karakter dari orang-orang yang berakal.Pertama, memahami; bahwa 

sesungguhnya alam luas yang tergambar di atas dan di bawah dengan segala 

isinya adalah untuk kemakmuran manusia. Langit dan bumi begitu luas, langit 
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yang memancarkan air hujan ke bumi dengan begitu, suburlah bumi ini dengan 

tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam yang dibawa kapal-kapal untuk 

diperdagangkan melewati bahtera yang berjalan dengan angin atas izin Allah. 

Semuaitu sungguh merupakan kekuasaan Allah.Kedua, mengerti; bahwa semua 

kenikmatan itu haruslah disyukuri baik dengan lisan atau dengan perbuatan 

manusia sepatutnya menjaga kelestarian juga memanfaatkan dengan akal yang 

dimilikinya. 

Tujuan dari pendidikan Islam itu tidak dapat tercapai apabila si pelaku 

dalam pendidikan itu tidak mau melaksanakan proses pendidikan, salah satunya 

adalahberfikir. Contoh ini sesuai dengan QS. al-Anfal ayat 22, dalam 

munasabahnya adalah larangan menyalahi perintah-perintah Allah, yaitu mereka 

mendengarkan tetapi hati mengingkarinya.
114

 Dalam Tafsir al-Mishba<h sendiri, 

ayat ini secara tidak langsung menyindir orang-orang yang mendengar tuntunan 

agama tetapi enggan mengamalkanya.
115

Ia tidak langsung menunjuk mereka atau 

menyebut sifat mereka, tetapi sekedar mengingatkan bahwa seburuk-buruk 

binatang yakni makhluk bergerak di sisi Allah ialah yang tuli. Maksudnya, orang-

orang yang tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mengetahui kebenaran 

dan memahami nasehat yang baik, karena mereka tidak memperoleh manfaat dari 

pendengarannya sehingga tidak mendengar tuntunan lagi, dan manusia bisu yang 
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tidak mau mengucapkan kebenaran atau tidak dapat bertanya dan yang tidak 

berakal yaitu tidak dapat berpikir dan mengerti apapun.
116

 

Perbuatan lain yang tidak layak dilakukan orang yang berakal adalah 

mengolok-olok dan mengejek, karena perbuatan itu adalah karena kebodohan 

mereka akan hakekat agama dan kewajiban yang Allah syari‟atkan di dalamnya 

untuk mengagungkan dan memuji kepada-Nya. Andaikan mereka itu berakal, 

tentu hati mereka akan tunduk tiap kali mereka mendengar mu‟adzin bertakbir 

mengagungkan Allah Ta‟ala, dan memuji-Nya dengan suara merdu, dan menyeru 

manusia untuk beribadah kepada-Nya.Perbuatan tidak terpuji ini adalah contoh 

konkret dari QS.al-Maidah ayat 58. Dimana dalam ayat ini dicontohkan salah satu 

contoh pelecehan dan olok-olok, yakni apabila mu‟adzin menyeru untuk sholat, 

yaitu mengumandangkan adzan atau mengajak mereka sholat, mereka 

menjadikannya bahan ejekan dan permainan karena mereka adalah kaum yang 

tidak mempergunakan akalnya.
117

 

Pemakaian akal dalam Islam itu diperintahkan dalam al-Qur‟an, karena al-

Qur‟an sendiri dapat dipahami, dihayati dan dipraktekkan oleh orang-orang yang 

berakal.Begitu juga dalam pendidikan Islam.Selanjutnya seluruh aturan ibadah 

dan aturan lainnya dalam ajaran Islam baru diwajibkan apabila manusia itu 

memiliki akal yang sudah berfungsi (baligh). 
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Jadi, implikasi pendidikan dari pemahaman terhadap uraian di atas adalah 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang harus mempertimbangkan potensi 

akal. Pendidikan harus membina, mengarahkan, dan mengembangkan potensi 

akal pikiran manusia (peserta didik), sehingga ia terampil dalam memecahkan 

berbagai masalah, diisi dengan berbagai konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi, memiliki pemahaman tentang yang baik dan benar. Berbagai 

materi yang terdapat dalam kurikulum harus memuat mata pelajaran yang 

bertujuan membina akal tersebut.Demikian pula metode dan pendekatan yang 

merangsang akal pikiran harus dipergunakan. 

Fenomena alam raya dengan segala isinya dapat digunakan untuk melatih 

akal agar mampu merenungkan dan menangkap pesan ajaran yang terdapat di 

dalamnya.Berbagai fungsi akal yang terdapat dalam diri manusia harus dijadikan 

sebagai titik tolak dalam merumuskan tujuan dan mata pelajaran yang terdapat 

dalam kegiatan pendidikan. 

 

B. Tafsir al-Mara<ghy 

Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi tidak dibiarkan begitu 

saja.Dia memberi petunjuk berupa kitab-kitab samawi melalui para Nabi dan 

Rasul-Nya untuk dijadikan sebagai pegangan hidupnya.Allah Swt 

menganugerahkan akal pikiran kepada manusia sebagai kunci untuk memperoleh 



78 

 

 

petunjuk terhadap segala hal, mulai dari permasalahan aqidah maupun 

muamalah. 

Dengan ayat-Nya yakni QS. al-Rum ayat 28 dan QS. al-Hadid ayat 17, 

Allah membuat perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari hal ikhwal diri 

kalian sendiri dan fase-fasenya. Dan dengan perumpamaan itu, jelaslah petunjuk 

dari Allah tentang keEsaan-Nya dan hal-hal yang sulit dicerna oleh pemikiran 

orang-orang.Maka gambaran seperti itulah yang nantinya menujukkan manusia 

ke jalan yang benar (tidak sesat). 

Dalam mencapai pemahaman yang maksimal, tentunya tidak langsung 

instan dan langsung dapat digunakan secara maksimal.Bukan berarti akal tidak 

dapat bekerja, melainkan akal juga perlu diolah dengan baik.Karena akal yang 

diberikan pada manusia ketika dianugerahkan berupa potensi yang belum siap 

pakai, maka akal disini akan diolah melalui pendidikan. 

Pendidikan itu sendiri harus dilakukan seoptimal mungkin untuk dapat 

difungsikan untuk mensukseskan tujuan pendidikan Islam.Dan anjuran menuntut 

ilmu (berpendidikan) sangatlah jelas, atau bisa dikategorikan wajib.Jadi tidak 

ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dan dalam menjadi manusia,  jangan 

sampai disebut sebagai orang yang tuli dan bisu yakni seperti dalam pernyataan 

QS.al-Anfal ayat 22. Karena sesungguhnya seburuk-buruk barang yang melata di 

atas bumi pada hukum dan keputusan Allah ialah orang-orang tuli. Maksudnya, 

orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran mereka untuk  mengetahui 
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kebenaran dan memahami nasehat yang baik. Karena mereka tidak memperoleh 

manfaat dari pendengarannya. Jadi seolah-olah mereka tak punya indera 

pendengaran, dan manusia bisu yang tak mau mengucapkan kebenaran yang oleh 

karenanya seolah mereka tak punya kemampuan bicara, tidak berpikir apa 

perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, atau antara kebaikan dan keburukan. 

Karena apabila mereka mau berpikir, tentu mereka akan mencari kebenaran itu 

dan akan mengetahui apa yang mengandung manfaat dan berguna bagi mereka.
118

 

Terdapat juga sifat yang sepatutnya tidak dimiliki oleh orang yang 

berakal, yakni mengejek dan memperolok sebuah kebaikan atau ajakan 

kebaikan.Ini adalah sebagai contoh dari QS.al-Maidah ayat 58 dan QS. al-An‟am 

ayat 151. 

Islam juga mengajarkan tentang bagaimana cara bersyukur dengan 

anugerah yang telah diberikan-Nya. Kalam Allah yang menerangkan tentang alam 

dan fasenya  terdapat dalam QS. al-Nahl ayat 10-12. Dalam ayat ini dijelaskan 

bagaimana kekuaasaan Allah dan dalam ayat ini juga Allah mengungkapkan kata 

al-‟aqlu (mengerti).Sedang pada penutup ayat terdahulu, Dia mengungkapkan 

kata tafakkur (memikirkan). Ini disebabkan bekas-bekas alam tertinggi itu 

banyak. Dan dalalah apa yang ada padanya berupa keagungan kekuasaan. Dan  

ilmu dan kebijaksanaan-Nya atas wahdaniyat-Nya adalah jelas. Itu semua hanya 

memerlukan pengertian, tidak memerlukan pemikiran, bahkan dapat dipahami 
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secara spontan. Berbeda dengan bekas-bekas alam terbawah, seperti tanaman, 

kurma, anggur, pada dalalah-Nya atas wujud Pencipta.Itu semua memerlukan 

pemikiran, perenungan dan perhatian yang seksama.
119

 Ayat lain yang hampir 

sama adalah Qs. al-Baqarah ayat 164 tentang fenomena yang menunjukkan ke-

Esaan Allah Swt. 

Jadi, implikasi pendidikan dari pemahaman terhadap uraian di atas adalah 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang harus mempertimbangkan potensi 

akal dan kedudukan akal.Kedudukan akal sendiri sangatlah tinggi.Manusia juga 

tidak bisa dikatakan manusia apabila manusia itu tidak berakal.akal juga dapat 

membedakan antara kebaikan dan kejahatan, dan akal juga untuk memperoleh 

pengetahuan. Akal merupakan anugrah yang sangat istimewah yang diberikan 

Tuhan kepada manusia, dengan akal banyak pengetahuan yang diperoleh 

pemahaman dan tafsiran agar menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan 

sendiri tidak dapat berjalan  tanpa manusia yang mempunyai akal. Karena dengan 

akalnya juga pendidikan ikut serta dalam membentuk insan kamil sesuai ajaran 

Islam 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan Akal  dalam Tafsir al- Mishb>ah dan Tafsir al- Mara>ghy 

Kedudukan akal dalam Tafsir al-Mishba<h dan Tafsir al-Mara<ghy 

dijelaskan antara lain akal kaitannya dengan keimanan, kitab suci, 

memahami tanda kebesaran Allah, kehidupan akhirat, memahami proses 

dinamika kehidupan manusia, memahami alam semesta seisinya, hukum 

moral dan kaitannya dengan sholat. Dengan akalnya manusia diharapkan 

mampu mengikat, menahan hawa nafsunya. Akal yang membedakan manusia 

dengan makhluk yang lainnya karena manusia adalah makhluk yang paling 

sempurna di dunia ini sesuai dengan QS. al-Anfal ayat 22. 

Fungsi akal manusia adalah untuk memahami dan menggambarkan 

sesuatu yang ada di alam ini sesuai dengan QS. an-Nahl ayat 10-12. Akal 

manusia selalu bekerja tidak pernah kenal lelah waktu, karena akal selalu 

berfikir untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan butuh 

kecerdasan akal manusia dan manusia butuh pendidikan Islam, supaya dalam 

aktivitas hidup dan kehidupan dapat tercipta sesuatu yang baik, maka 

kedudukan akal sebagai  pelaksana apa yang diingat dan dipikirkan atau 

direncanakan oleh  manusia. Manusia dengan akalnya menjadi makhluk yang 

81 



82 

 

 

sempurna dan  dengan akal pula manusia menanggung amanah untuk menjadi 

khalifah di  bumi. Dengan akalnya manusia dapat mengembangkan dirinya 

melalui  pendidikan sehingga terwujud tujuan pendidikan Islam yaitu, 

menjadi  manusia yang beriman dan bertaqwa.  

Diantaranya ayat-ayat yang berkaitan tentang kedudukan akal,  yakni 

QS. al- Rum ayat 28, QS. al-Anfal ayat 22, QS. al-Nahl ayat 10-12, QS. al-

Hadid ayat 17, QS. al-An’am ayat 151, QS. al-Baqarah ayat 164 , dan QS. al-

Maidah ayat 58. 

2. Implikasi Kedudukan Akal menurut  Tafsir al- Mishba>h dan Tafsir al- 

Mara>ghy dalam Pendidikan Islam 

Implikasi kedudukan akal dalam pendidikan Islam bahwa, pendidikan 

yang  baik adalah pendidikan yang dapat mengembangkan potensi akal.  

Pendidikan harus membina, mengarahkan dan mengembangkan potensi  akal 

manusia, sehingga terampil dalam memecahkan berbagai masalah, 

mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan 

memiliki pemahaman yang baik dan benar. Pendidikan juga harus 

mengarahkan manusia agar bisa mengikat, menahan hawa nafsunya, sehingga 

manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang keji dan hina.  
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B. Saran 

Dari uraian bab-bab yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa, 

akal merupakan pengikat agar manusia terhindar dari perbuatan maksiat, dan 

fungsi akal bagi kehidupan manusia sangat penting dalam kehidupan di dunia 

yang pada akhirnya membawa kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu penulis 

menyarankan agar setiap manusia menggunakan akalnya semaksimal mungkin 

dengan kekuatan yang telah ditentukan Allah dengan kemaslahatan hidup di dunia 

dan di akhirat.  
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