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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis 

berkesimpulan bahwa pendekatan penafsiran tekstual yang berorientasi pada 

pemaknaan teks berdasarkan riwayat dan bahasa, jika diterapkan pada pemaknaan 

ayat mengenai ibadah maẖdhah akan menghasilkan tafsir yang tetap representatif 

walaupun di zaman yang semakin berkembang. Namun jika diterapkan pada 

pemaknaan ayat mengenai ibadah ghairu maẖdhah (ibadah yang pengerjaannya 

bisa diwakilkan), maka akan cenderung kurang representatif di zaman sekarang. 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan sejumlah pemaknaan Syekh Arsyad 

al-Banjari di dalam kitabnya Sabȋl al-Muhtadȋn Littafaquhi Fȋ Amr ad-Dȋn, 

sebagaimana berikut ini: 

1. Terkait dengan penggunaan kutipan riwayat dalam memaknai ayat 

Alquran, Syekh Arsyad al-Banjari sering mengutip hadis ataupun riwayat 

sahabat serta beberapa kitab yang menjadi rujukan utama. Ketika beliau 

mengutip hadis, beliau lebih sering mengutip riwayat Imam Bukhari atau 

Imam Muslim, walaupun memang ada beberapa hadis yang dikutip dari 

periwayat lain. Hal ini dapat dijumpai dari kedua contoh pemaknaan beliau 

terkait ayat-ayat hukum, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Untuk contoh 

pemaknaan ayat wudhu (Q.S. al-Mȃ’idah: 6) yakni tentang niat, beliau 
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mengutip hadis riwayat Imam Bukhari, dan tentang keringanan bagi orang 

yang tidak sempurna tangannya ketika membasuh kedua tangan, beliau 

mengutip hadis riwayat Imam Muslim, hanya saja tidak disebutkan secara 

langsung siapa periwayatnya, namun setelah ditelusuri, diketahui bahwa 

hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga ketika 

menjelaskan dalil tentang tayamum (Q.S. al-Mȃ’idah), beliau mengutip 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun ketika menjelaskan 

tentang syarat tayamum (menyapu muka dan tangan dengan dua kali 

sapu), beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hanya 

saja, semua hadis yang dikutip pada dua tema ini tidak disebutkan jalur 

sanadnya.  

2. Terkait dengan pemaknaan teks berdasarkan kebahasaan, terbagi kedalam 

dua contoh. Pertama, mengenai ibadah maẖdhah seperti rukun wudhu. 

Dalam menjelaskan makna tangan (membasuh kedua tangan), terlebih 

dahulu dimaknai secara leksikal baru kemudian sesuai bunyi ayat. Kata 

‘tangan’ bermakna dari ujung jari hingga sampai kebahu maka termasuk 

pergelangan, siku dan lengan yang di bawah dan di atas siku’. Kemudian 

baru beliau membatasi maksud ayat, sesuai dengan bunyi ayat “dan kedua 

tangan kamu sampai dengan siku” yang berarti ‘... basuhlah tangan kamu 

dan tinggalkan tangan yang di atas siku...”. Kedua, mengenai ibadah 

ghairu maẖdhah seperti tentang mustahik zakat atau delapan golongan 

yang berhak menerima zakat, diantaranya riqȃb, fȋ sabȋlillȃh dan Ibnu 

Sabȋl.  



93 
 

Syekh Arsyad al-Banjari memaknai riqȃb dengan budak mukatab 

yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, jika budak 

tersebut dapat menebus dirinya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan fȋ 

sabȋlillȃh bermakna semua laki-laki yang tidak dapat bagian dari harta fai 

(rampasan perang) dalam masa damai dan mereka berperang karena Allah. 

Adapun Ibnu Sabȋl dimaknai dengan seseorang yang hendak bepergian 

dari negeri zakat atau sedang musafir melewati negeri zakat, dengan syarat 

bepergiannya untuk tujuan kebaikan.  

Menurut interpretasi lain, berkaitan dengan makna riqȃb, menurut 

M. Quraish Shihab bahwa dalam konteks sekarang bisa jadi berlaku bagi 

tenaga kerja yang terikat kontrak dengan suatu perusahaan, dengan 

berbagai alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya 

secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali 

dengan ganti rugi. Adapun As-Sa’di mengartikan fȋ sabȋlillȃh dengan 

seseorang yang mendedikasikan dan membaktikan dirinya untuk mencari 

ilmu, karena ilmu itu termasuk jihad fȋ sabȋlillȃh. Sedangkan menurut Al-

Maraghȋ fȋ sabȋlillȃh adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin yang 

dengannya tegak urusan agama dan negara.  

Pemaknaan tekstual Syekh Arsyad al-Banjari dalam tiga golongan 

di atas cenderung tidak representatif lagi di zaman sekarang, jika 

dibandingkan dengan pemaknaan oleh tokoh mufasir kontemporer semisal 

M. Quraish Shihab, As-Sa’di dan Al-Maraghȋ. Karena jika dimaknai 
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secara tekstual, tiga golongan tersebut jarang, bahkan tidak dijumpai lagi 

di masa sekarang terutama di Indonesia.    

B. Saran 

Skripsi ini membahas bagaimana pola pemaknaan Syekh Arsyad al-

Banjari terhadap beberapa ayat Alquran yang terdapat dalam kitabnya Sabȋl al-

Muhtadȋn Littafaquhi Fȋ Amr ad-Dȋn, yakni berkaitan dengan ayat Rukun Wudhu, 

Tayamum dan ashnȃf penerima Zakat. Apabila pembaca ingin melanjutkan 

penelitian ini maka bisa dilihat dalam kitab Sabȋl al-Muhtadȋn karya Syekh 

Muhammad Arsyad al-Banjari. Disana banyak terdapat tema pembahasan fiqih 

yang dijelaskan oleh beliau dengan metode penafsiran ayat Alquran, yang masih 

belum sempat penulis teliti. Semoga dengan adanya penelitian ini  dapat 

memudahkan teman-teman untuk meneliti tema pembahasan lain dalam kitab ini. 

Dan tidak menutup kemungkinan jika ada masukan terhadap penulisan skripsi ini.  

 


