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ABSTRAK 

St Rakhmah, 1601421152, “Corak Penafsiran al-Kalâmî Mukhyar Sani dalam 

Buku Ayat-Ayat Al-Qur’an dalam Pemikiran Teologi As-Sanusy Telaah 

Filosofis” Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag (II) M. 

Adriani Yulizar, M.A. 

Kata kunci: Corak Penafsiran al-Kalâmî, Ayat Alquran. 

Seiring perjalanan waktu, perkembangan ilmu-ilmu meningkat, 

perkembangan ini juga jelas memengaruhi ilmu-ilmu terkait Alquran. Di 

antaranya adalah penafsiran bernuansa kalam dalam ayat-ayat tertentu. Mengkaji 

corak tafsir al-kalâmî  pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami 

kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan tokoh aliran teologi dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan kalam dengan bertopang pada ayat Alquran. 

Berbagai perbedaan kesimpulan merupakan hal yang alami timbul dari padanya, 

baik dikarenakan perbedaan potensi biologis maupun psikologis. Tentunya para 

tokoh ini pun memberi pengaruh pula pada masyarakatnya melalui dakwah umum 

maupun pengajian. Terutama masyarakat Banjar yang sangat menjunjung tinggi 

nilai keagamaan dalam kesehariannya, tokoh keagamaan bagi mereka sangat 

berpengaruh besar. Salah seorang tokoh dari Banua ini yang sekaligus merangkap 

sebagai pengajar di UIN Antasari Banjarmasin adalah Mukhyar Sani yang 

menulis buku Ayat-Ayat Al-Qur’an dalam Pemikiran Teologi As-Sanusy Telaah 

Filosofis. Dari buku tersebut, Mukhyar Sani terkadang memiliki kesesuaian 

paham dengan as-Sanûsî dan terkadang menyanggah pahamnya, terkhusus pada 

penafsiran ayat masalah akal, iman taklid, dan perbuatan hamba. Sehingga terlihat 

corak penafsiran al-kalâmî Mukhyar Sani yang memegang kuat peranan akal. 

Namun di satu sisi tidak menjadikannya pedoman yang setinggi-tingginya, hingga 

menjatuhkannya pada posisi ekstrem. Terdapat dua corak dalam hal ini, yaitu 

corak rasional dan tradisional. Setelah penulis membaca bukunya, maka penulis 

akhirnya tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian skripsi. 

Penelitian ini termasuk penelitian literatur/pustaka (literature research), 

dengan menelaah corak penafsiran al-kalâmî Mukhyar Sani  dalam karya tersebut. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, diperoleh data dengan 

menggunakan cara membaca, menelusuri, dan mengutip pemikiran-pemikiran 

Mukhyar Sani dalam mengupas paham as-Sanûsî terhadap ayat Alquran di 

bukunya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah buku yang 

ditulis Mukhyar Sani yaitu buku Ayat-Ayat Al-Qur’an dalam Pemikiran Teologi 

As-Sanusy Telaah Filosofis. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah corak 

penafsiran al-kalâmî Mukhyar Sani dalam bukunya tersebut. 

Setelah melakukan penelitian, maka disimpulkan bahwa corak tafsir al-

kalâmî  Mukhyar Sani yang terdapat dalam buku Ayat-Ayat Al-Qu’ran dalam 

Pemikiran Teologi As-Sanusy Telaah Filosofis adalah bercorak tradisional. 

Kesimpulan ini didapat dari analisis tiga masalah kalam. Pertama, masalah akal 

dalam al-Anbiyâ ayat 22, al-Mu’minûn ayat 9, dan Ibrâhîm ayat 7. Kedua, 

masalah iman taklid dalam az-Zumar ayat 9. Ketiga, masalah perbuatan hamba 
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dalam al-Ikhlâs ayat 3 dan al-Qamar ayat 49. Sedangkan metode tafsir yang 

digunakan adalah tafsîr bi ar-ra’y. Tafsîr bi ar-ra’y dalam buku tersebut tentu 

tidak terlepas dari pengaruh metode berargumentasi yang biasa digunakan dalam 

ilmu kalam, yaitu penggunaan dalil naqlî dan dalil aqlî. Bentuk pemikirannya 

adalah kesinambungan yang menghimpun konsep pemikiran berdasarkan tokoh-

tokoh besar sebelumnya, terutama as-Sanûsî sebagai tokoh utama bukunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


