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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Data 

Salah seorang ulama kharismatik di Kalimantan Selatan adalah KH. M. 

Rasyid Ridha, dimana beliau adalah salah satu ulama yang mengisi pengajian rutin 

yang diselenggarakan oleh Mesjid Raya Sabilal Muhtadin pada malam sabtu yang 

juga disyi’arkan melalui channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin. Berdasarkan 

infromasi yang tertera di channel YouTube tersebut, beliau memulai dakwah beliau  

dari tanggal 20 Maret 2020. Terhitung pada tanggal 3 Juli 2022, beliau sudah 

melakukan pengajian rutin sebanyak 53 konten. Masing-masing jumlah viewers 

pada tiap postingan berbeda-beda, untuk jumlah paling sedikitnya adalah 5.396 

viewers sedangkan yang paling populer mencapai 23.657 viewers. Dari sekian 

banyak postingan KH. M. Rasyid Ridha di channel Youtube SYIMA Sabilal 

Muhtadin, penulis memilih untuk meneliti konten yang berisi penafsiran beliau 

terhadap Al-Qur’an. Dari jumlah konten tersebut kemudian penulis hanya 

mengambil beberapa postingan yang berisi kajian tafsir oleh beliau di channel 

Youtube ini. 

Berikut penulis sajikan beberapa kajian penafsiran yang dibawakan oleh 

KH. M. Rasyid Ridha dalam channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin: 
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1. Q.S. Al-Infitar/82: 6 

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱۡلَكرِميِ  نسَٰ َيـَُّها ٱۡإلِ َٰٓ   

Berikut penafsiran beliau:112 

“Wahai manusia apakah yang telah memperdayakanmu berbuat 
durhaka terhadap tuhanmu yang maha pemurah. Di sini Allah 
subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sabarataan.” 

نُ  نسَٰ َيـَُّها ٱۡإلِ َٰٓ 

“Wahai manusia” 

 َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱۡلَكِرِمي  

“Apakah yang telah memperdayakan atau bahasa yang nyaman 
kenapa garang jadi sampai ikam hidup di dunia ini kada diingat 
lawan aku, kenapa garang sewaktu ikam hidup di dunia berbuat 
maksiat lawan aku, kenapa garang sewaktu berbuat maksiat, 
lawan apa kenapa garang sewaktu ikam di dunia lalai dengan diri 
ikam untuk mengingat lawan aku.” 

 َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱۡلَكِرِمي  
“Kada ingatkah tuhan yang maha menciptakan kita ini adalah 
orang yang maha pemurah. Kadang-kadang Allah subhanahu wa 
ta'ala meolah kesah kita ini agar supaya kita ini ingat lawan Allah 
ta'ala ada kalanya Tuhan memberi nikmat adakalanya Tuhan 
memberi bala musibah, bahasa yang nyaman Tuhan ada kalanya 
menegur kita Tuhan ada kalanya mengingatkan lawan kita 
dengan cara apa ? cara memberi nyaman lawan kita atau memberi 
sakit lawan kita. kita sebagai hamba Allah harus tahu cara seperti 
itu kenapa Tuhan berisi sifat Rahman dan rahim Tuhan ini berisi 
sifat maha pemurah.” 

 

 

 
112 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 11 Desember 

2020 di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di 
https://youtu.be/kmA6Xo9bHoc 
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2. Q.S. Adz-Dzariyat/51: 56 

ونِ  ُد ُب ۡع يـَ الَّ ِل نَس ِإ ُت ٱۡجلِنَّ َوٱۡإلِ ۡق َل ا َخ     َوَم

Berikut penafsiran beliau:113 

“Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah kepadaku. Harusnya kita ini sadar, sadarnya 
di mana? kita ini sebagai hamba Allah ta'ala.” 

“Imbah itu pang? Sebagai hamba Allah ta’ala lahir ke dunia ini. 
Allah yang menciptakan kita itu. Perlu kita sadari dulu tuhan 
yang menciptakan kita sampai detik ini sampai saat ini rahmat 
nikmat di awak kita ini kada belapasan, kada beampihan nikmat 
Allah ta'ala. Artinya apa? terus-menerus nikmat Tuhan lawan 
kita, cuman (karena) kejahilan kita, kita sebagai hamba Allah 
ta'ala kada kawa menyadari nikmat itu ada di wadah kita.  Kita 
ni nah kada sadar apabila seorang anak kada ingat lawan jasa 
kuitannya wah, durhaka ni.“ 

“Bujur kah? Durhaka. Padahal yang mehidupi inya siapa? abah 
mamanya. Mulai lagi halus lapar, mama abahnya yang 
memakani. Sekolah tulak membari duit, tulak sekolah siapa? 
mama abah. Kemudian pulang handak begawi, dimasuk akan 
begawi oleh kuitannya. Handak kawin kada beduit dikawin akan 
kuitannya. Kemudian dimodali beusaha pulang, Sampai inya 
sukses. Kada ingat lawan kuitannya” 

“Kenapa ? (karena) keasikan dengan kehidupan saat ini yang 
mereka laksanakan. Lupa? Ya durhaka. Sekarang kita harus sadar 
kita ini asalnya kedada lalu diadakan Allah ta'ala, lalu yang 
dinamakan baharu. Imbah diadakan oleh Allah ta'ala. Nikmat ini 
pa ae bu ae mulai dalam parut sudah ada. Paham lah kita? Sadar 
lah kita? Aturannya bahasa banjarnya nah, hidup di dunia ini 
measi-asi pang lawan perintah Allah ta'ala, measi-asi lawan 
suruhan Allah, measi-asi meninggalkan apa yang dilarang Allah 
ta'ala.” 

“Setiap gawian kefardhuan yang ada ke wadah kita sebarataan itu 
ada hikmat mengandung di dalam kewajiban kita. Setiap kita 

 
113 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 27 Novemver 

2020 di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di 
https://youtu.be/kzy83xPiHgA 
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menggawi yang namanya larangan-larangan Allah ta'ala pasti 
ada mudharatnya di dalam larangan-larangan Allah ta'ala itu.” 

3. Q.S.  Al-A’raf/7: 69 

َِّ لََعلَُّكۡم تـُۡفِلُحونَ ۖ  .....    فَٱذُۡكُرٓواْ ءَاَالَٓء ٱ

Berikut penafsiran beliau:114 

“Maka ingatlah nikmat nikmat Allah yang berikan kepada kita 
niscaya engkau menjadi orang beruntung” 

“Disini ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya adalah, 
siapa yang menjadi hamba Allah yang beruntung? maka jawaban 
kita adalah banyak-banyaklah menyebut-nyebut yang namanya 
nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Jadi kita 
sabarataan ini jangan sampai memikirkan bala dan musibah.“ 

“Tuhan menyuruh lawan kita, coba pang jar tuhan diingat-ingat 
akan tentang masalah yang mana nikmat-nikmat Allah, Allah 
berikan kepada kita. Jangan memikir akan yang namanya suatu 
bala dan musibah. Kaya apa caranya? Hidup kita ini untuk mau 
memikir akan barang dulu nikmat-nikmat yang Allah berikan 
kepada kita. Kenapa garang? Ini adalah suatu jalan untuk menjadi 
orang yang beruntung.” 

“Handak lah menjadi orang yang beruntung? Apa jawabannya? 
Mau kada memikir akan nikmat dulu? Apabila kita mau 
memikirkan nikmat berarti kita akan menjadi orang yang 
beruntung” 

Kemudian Allah tegaskan lagi dalam firman Allah ta'ala dalam Q.S. An-

Nahl/16: 18 yang berbunyi: 

 ِإنَّ  
ۗ
ُصوَهٓا َِّ َال ُحتۡ ََّ لََغُفورٌ َوِإن تـَُعدُّواْ نِۡعَمَة ٱ    ِحيمٌ رَّ   ٱ

 
114 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 30 Oktober 2020 

di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di https://youtu.be/uQlKdHGvhOU 
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“Jikalau engkau menghitung-hitung akan nikmat yang Allah 
berikan kepada kita Niscaya engkau tidak akan bisa 
menghinggakannya.” 

“Sudah dipadah akan tuhan, mun ikam handak menghitung 
nikmat Allah ta'ala. kada kawa mehitung jar sidin. Kenapa 
garang? Saking banyaknya, pernah lah kita melihat, taburan-
taburan bintang yang ada di atas langit, itu menandakan nikmat 
yang Allah berikan kepada kita ini adalah banyak dan tidak 
terhingga.” 

“Kemudian firman Allah lagi pulang, cukup aja kalo Al-Qur'an 
menjadi dalil lawan kita. Untuk kita hidup ini selalu memikir 
akan nikmat Allah, dan kita jangan sampai otak ini memikir akan 
aib orang lain. “ 

Kemudian ditegaskan kembali dalam Q.S. An-Nahl/16: 53 yang berbunyi: 

َِّۖ  َفِمنَ  ۡعَمةٍ َوَما ِبُكم مِّن نِّ   ..... ٱ

Apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah 
datangnya” 

 

4. Q.S. Al-Mu’minun/23: 115 

َا َخَلۡقنَُٰكۡم َعبَـثً  ُتۡم أَمنَّ   اأََفَحِسبـۡ

Berikut penafsiran beliau:115 

“Apakah kalian mengira. Kam kira ae manusia. Kam kira aku 
meolah kam ni sia-sia. Bemain-main aja kah. Oh kada 

َنا َال تـُۡرَجُعونَ     َوأَنَُّكۡم إِلَيـۡ

Bukan   ََال تَۡرِجعُون   tapi  ََال تُۡرَجعُون. Beda kaina itu artinya.   َال
 tadi apa artinya, ujar tuhan: “Dan bahwa kamu tidak تُۡرَجعُوَن  

akan dikembalikan lagi kepada kami” 

Kita apabila mati tu kada pacang bebulik lagi Lalu beliau 
mengutip cerita: 

"Tenang ja buhannya ae jar, kai sorang mati samalam, nyaman 
banar kai dalam kubur buhannya ae. Waktu di dunia, 

 
115 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 4 Desember 2020 

di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di https://youtu.be/Ssu9z1pmu6A 
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sumbahyang kada sidin di dunia, puasa kada sidin di dunia, 
nyaman sidin pokoknya bermewah-mewah, bernyaman-nyaman 
pokoknya jarang menggawi kebaikan, mati. Nyaman sidin di 
kubur Lalu sahut buhannya: apa buktinya? Buktinya buhannya 
ae kai kada bebulik lagi” 

“Cakanya sidin kawa bukah, bukah tu pang sidin sudah” 

َنا َال تـُۡرَجُعوَن    َوأَنَُّكۡم إِلَيـۡ

“Apakah kalian menyangka kalian kada bakal bebulik? Kada kita 
ni mati mehadap lawan tuhan. Haduh, mudal kaya diurah akan 
tuhan.” 

5.    Q.S. Al-Baqarah/2: 201 

َيا َحَسَنةً  نـۡ  .....  َوِقَنا َعَذاَب ٱلنَّارِ   َحَسَنةً  ٱۡألِٓخَرةِ  َوِيف   رَبـََّنآ َءاتَِنا ِيف ٱلدُّ

Berikut penafsiran beliau:116 

“Kita kada kawa melupakan dunia, kita kada kawa 
meninggal(kan) dunia. Kenikmatan kelebihan yang kita punyai 
yaitu dunia, gunakanlah untuk menjadi kebahagiaan negeri 
akhirat.” 

“Datang malam ini maulah kada bemobil, maulah kada 
bekendaraan, maulah kada be bensin, maulah kada be duit. “Ulun 
kada bemodal guru ae” jar, Ngapa? “Tulak diambili kawan”. 
Bujur ae pintar ae, baju tu pang ngapa ngarannya? “Eehh bajukah 
guru” jar. Kalo ham betilanjang kesini, artinya memakai dunia 
jua.” 

“Cuman bawalah, pakailah dunia itu untuk menjadi kebahagiaan 
negeri akhirat ini nah saat ini nah. Ujar dunia pikir akan aku, ujar 
dunia carilah aku. (Jawab) kada dunia ae nah, maaf beribu maaf 
minta halal dunia ae itu aja sudah. Ulun jadi ummat muhammad 
gin syukur.” 

 

 

 
116 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 2 Oktober 2020 

di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di https://youtu.be/LF_wuA48AIQ 
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B. Analisis 

1. Metode Penafsiran 

Dalam pembahasan metode penafsiran Al-Qur’an, kita mengenal ada 

beberapa metode tafsir yang digunakan oleh para ulama yang menghiasi berbagai 

macam kitab tafsir yang terkenal dalam dunia Islam. Di antara metode tafsir 

tersebut ada yang menggunakan metode Tafsir Ijmali, metode tafsir Tahlili, metode 

Tafsir Muqaran dan metode tafsir Maudhu’i, penggunaan metode tafsir oleh para 

ulama tersebut tergantung dari kecenderungan dan minat para ulama masing-

masing dalam penggunaan metodenya, yang disertai dengan kelebihan dan 

kekurangan yang meliputi metode tersebut. 

Mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-

Qur’an sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga Al-Qur’an dapat 

benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan yang batil, 

serta jalan keluar bagi problema kehidupan yang dihadapi. Di samping itu, mufassir 

dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap Al-Qur’an atau 

kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan Al-Qur’an dapat diterapkan 

sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 

Dalam hal ini, peneliti menemukan KH. M. Rasyid Ridho dalam 

menafsirkan Al-Qur’an menggunakan metode ijmali. KH. M. Rasyid Ridho 

berupaya menjelaskan makna-makna Al-Qur`an dengan uraian singkat dan bahasa 

yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang 

berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekadarnya. Dengan 

metode ini, KH. M. Rasyid Ridho berupaya pula menafsirkan kosa kata Al-Qur’an 
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dengan kosa kata yang ada dalam Al-Qur`an sendiri, sehingga para pendengar yang 

menghadiri pengajian merasa penafsiran beliau tidak jauh dari konteks Al-Qur`an, 

tidak keluar dari muatan makna yang dikandung oleh kosakata serupa dalam Al-

Qur’an, dan adanya keserasian antara bagian Al-Qur’an yang satu dan bagian yang 

lain. Metode ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami para pendengar.  

Metode ijmali yang dipakai oleh KH. M. Rasyid Ridho memang sangat 

mudah untuk difahami karena tidak mengandalkan pendekatan analitis, tetapi 

dilakukan dengan pola tafsir yang mudah dan tidak berbelit-belit. Metode ijmali 

memiliki tujuan dan target bahwa pembaca / pendengar harus bisa memahami 

kandungan pokok Al-Qur’an sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk 

hidup.117 

Cara membumikan dalil Al-Qur’an dengan metode penafsiran ijmali oleh 

KH. M. Rasyid Ridho ini tidak luput dari target / pendengar dakwah beliau yang 

diikuti oleh hampir semua kalangan, terlepas dari berbagai umur, pendidikan, 

hingga pekerjaan. Oleh sebab itulah, KH. M. Rasyid Ridho menggunakan 

penafsiran ini agar mudah dicerna hingga difahami oleh target / pendengar yang 

menghadiri secara langsung maupun secara daring via Youtube. 

Bukti tentang metode penafsiran KH. M. Rasyid Ridho menggunakan 

metode ijmali dapat kita lihat pada penafsiran beliau dalam pengajian beliau pada 

hari Jum’at malam pada tanggal 2 Oktober 2020 di Channel Youtube SYIMA 

Sabilal Muhtadin terhadap Q.S. Al-Baqarah/2: 201 yang berbunyi:  

 
117 Hendriadi. “Tafsir Al-Qur’an: Kajian Singkat Atas Metode Tafsir Ijmali”, Jurnal Al-

Ihda: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Vol 12 No. 2, 2019, 4-5. 
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َيا َحَسَنةً َربـََّنٓا ءَ  نـۡ  .....  ارِ ٱلنَّ   َعَذابَ   َوِقَنا   َحَسَنةً  ٱۡألِٓخَرةِ  َوِيف   اتَِنا ِيف ٱلدُّ

.....Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. 

Beliau disini menjelaskan tentang urgensi dunia terhadap akhirat, bahwa 

kita tidak bisa meninggalkan dunia hanya demi akhirat semata. Dunia disini beliau 

definisikan sebagai “kenikmatan” Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita 

sebagai makhluk-Nya. Dengan dunia dalam artian kenikmatan inilah kita 

diperintahkan untuk memakai dunia ini sebagai kendaraan kita dalam mencapai 

kebahagiaan akhirat.  

Dunia tidak bisa ditinggalkan oleh sebab, tanpa dunia kita sukar untuk 

meraih kebahagiaan yang lebih hakiki, yakni akhirat. Pakailah dunia ini sebagai alat 

mobilitas utama kita dalam mengumpulkan amal sholeh, hingga menggapai 

keridhaan Allah SWT.  

Hal ini sejalan dengan penafsiran Jalaluddin As-Suyuthi dalam tafsir beliau, 

yakni tafsir Jalalain dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 201 ini yakni: 118 

Dan di antara mereka ada pula yang berdoa, "Ya Tuhan kami! Berilah 
kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni 
surga, (dan peliharalah kami dari siksa neraka.") yakni dengan tidak 
memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang 
musyrik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya 
kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah 
dijanjikan akan beroleh pahala. 

Seperti yang kita ketahui, Jalaluddin As-Suyuthi dalam menafsirkan Al-

Qur’an pada tafsir jalalain menggunakan metode ijmali, hal ini dapat diperjelas 

 
118 Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, terj. Mohamad Taufiq dari Qur’an in Word versi 

3.0, 2018. 
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pada penjelasan peneliti di metode tafsir pada Bab 2. Oleh sebab itulah peneliti 

menemukan penafsiran oleh KH. M. Rasyid Ridho dalam Channel Youtube 

SYIMA Sabilal Muhtadin menggunakan metode ijmali. 

Melalui metode ijmali, dapat kita lihat ciri-cirinya dengan mufassir yang 

hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara garis besar, tanpa perincian detail 

sama sekali. Oleh sebab itu penafsiran yang disajikan terasa ringkas dan padat, 

menyangkut kata-kata yang memerlukan penjelasan. Adakalanya metode ijmali ini 

terkesan menterjemah kata saja. Tetapi penterjemahan disini dimaksudkan memberi 

tafsir tentang kata yang sedang diterjemahkan itu, bukan hanya mengalih bahasa. 

Itu sebabnya metode ijmali terkesan membiarkan Al-Qur’an menjelaskan dirinya 

sendiri. 

Metode ijmali yang terkesan menterjemahkan kata saja dapat kita lihat 

dalam penafsiran beliau yang selanjutnya yakni pada Q.S. Al-Infitar/82: 6 yang 

berbunyi:119 

ُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱۡلَكرِِمي    َيـَُّها ٱۡإلِنسَٰ َٰٓ  

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat 
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. 

Di sini beliau menafsirkan ayat ini tidak jauh dari yang hanya 

menterjemahkan kata saja, yakni beliau menjelaskan kandungannya melalui 

terjemahan dari potongan-potongan kalimatnya, lalu beliau membahasakan 

 
119 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 11 Desember 

2020 di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di 
https://youtu.be/kmA6Xo9bHoc 
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terjemahan ayat ini dengan mencampur bahasa lokal agar lebih mudah dicerna oleh 

masyarakat awam.  

نُ  نسَٰ َيـَُّها ٱۡإلِ َٰٓ 

Wahai manusia 

 َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱۡلَكِرِمي  

Apakah yang telah memperdayakanmu hidup di dunia sampai tidak ingat 

kepada-Ku. kenapa ketika kamu hidup sering berbuat maksiat kepada-Ku, kenapa 

sewaktumu ada di dunia justru lalai dengan dirimu agar bisa mengingat-Ku. 

  َما َغرََّك ِبَربَِّك ٱۡلَكِرِمي  

Tidak ingatkah Tuhan yang maha menciptakan kita inilah dzat yang juga 

maha pemurah. Adakalanya Tuhan memberi nikmat adakalanya Tuhan memberi 

bala musibah tidak lain untuk membuat kita mengingat kepada-Nya. Cara Tuhan 

memberi nikmat kepada kita atau memberi sakit kepada kita. Kita sebagai hamba 

Allah harus tahu cara seperti itu tidak lain Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan 

berisi sifat Rahman dan rahim Tuhan ini berisi sifat maha pemurah. 

2. Corak Penafsiran 

Corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir, dengan 

pengertian umum corak tafsir adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan 

dampak dari kecenderungan seorang mufasirdalam menjelaskan maksud ayat-ayat 

Alquran.Ataupun yang dimaksud dengan corak tafsir adalah ragam dan nuansa 

khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi 
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intelektual seorang mufasir ketika menjelaskan maksud Alquran. Dari segi corak 

tafsir Alquran terdapat berbagai macam corak penafsiran Alquran ketika para 

pengkaji tafsir melakukan terhadap penafsiran. 

Defenisi Corak tafsir mengemukakan kecenderungan atau spesifikasi 

keilmuan seorang mufassir yang lahir karena pengaruh latar belakang pendidikan, 

lingkungan dan akidahnya, yang kemudian mewarnai secara dominan penafsiran 

al-Qur’an itu sendiri. Penjelasan mengenai pengunaan istilah corak penafsiran 

menjadi teknik dalam sebuah kajian al-qur’an di nusantara.  

Dari beberapa uraian yg dikemukakan diatas maka disimpulkan bahwa 

corak penafsiran melahirkan sebuah nuansa penafsiran yang terbentuk pada diri 

masing-masing mufassir yang berpengaruh pada pola penafsiran dan keilmuan atau 

bidang yang dimilikinya, kecenderungan pemikiran pada corak tafsir 

melatarbelakangi dari sumber disiplin keilmuan, corak tafsir pada sebuah karya 

pemikiran itu dilatar belakangi oleh mazhab, sosial budaya, politik yang mewarnai, 

unsur-unsur tersebut sangat dominan mewarnai corak penafsirannya. sehingga, 

corak atau nuansa tafsir menjadi sangat banyak dan berkembang terus menerus, 

tidak terbatas pada beberapa sumber kajian saja, dan pola pekembangan penafsiran 

sangat tergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan, metodologi serta 

pendekatan yang digunakan mufassir, bisa jadi kelak akan melahirkan sebuah tafsir 

yang bercorak pada kebaruan dalam sebuah corak hasil tafsir.120 

 
120 Andi Malaka, “Berbagai Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur’an”, Jurnal Bayani, 

Volume 1 No. 2, 2021, 150-151. 
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Oleh karena corak penafsiran seorang mufassir itu dilatarbelakangi oleh 

mazhab, sosial budaya, politik yang mewarnai, maka KH. M Rasyid Ridho 

memiliki corak penafsiran yang bernuansa sufi. Hal ini tidak mengherankan ketika 

kita melihat rekam jejak sosial budaya dari masyarakat Banua hingga sanad 

keilmuan KH. M. Rasyid Ridho yang memang tidak jauh dari disiplin ilmu tasawuf. 

Beliau merupakan murid dari ulama kharismatik yang begitu berpengaruh di 

kalimantan selatan, yakni KH. Ahmad Zuhdiannor.  

Guru Zuhdi atau yang sering kita kenal sebagai abah haji memang dikenal 

dengan aliran sufistik beliau yang begitu melekat, hal itu terlihat dari nuansa 

dakwah tasawuf dan akhlak Rasulullah yang sering beliau terapkan sampai menjadi 

pujian hingga panutan seluruh ummat khususnya masyarakat Banua. Sudah bukan 

rahasia umum, kekharismatikan Guru Zuhdi ini pun sedikit banyak juga 

dipengaruhi oleh guru beliau, yaitu KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-

Banjari atau yang masyhurnya sering kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul. 

Keilmuan Abah Guru Sekumpul tidak hanya diakui di Banua kita tercinta. Namun, 

diakui hingga seluruh dunia, baik itu negeri jiran, hingga negara-negara timur yang 

terdiri dari Arab Saudi, Yaman, dll. 

Corak Tasawuf begitu melekat pada diri Abah Guru Sekumpul, hingga 

kewalian beliaupun sudah bukan rahasia umum lagi. Kemasyhuran beliau akan 

kewaliannya, ilmunya yang luas, hingga akhlak Rasulullah yang beliau terapkan 

inilah yang menjadi dasar kecintaan seluruh ummat kepada beliau. Begitu 

masyhurnya beliau, dapat terlihat ketika acara haul beliau yang begitu banyak 

dihadiri oleh jutaan ummat dari berbagai penjuru belahan dunia. Bahkan, haulan 
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beliau yang terakhir yakni haulan ke-15 mendapat predikat sebagai wisata religi 

yang terbesar di Asia Tenggara.121 

Selain dari sanad keilmuan, KH. M. Rasyid Ridho dari segi nasab beliau 

juga dipenuhi dengan nuansa tasawuf, hal ini dapat kita tilik dari ayah beliau yang 

bernama KH. Ahmad Bakrie Al-Banjari atau yang sering masyarakat kenal sebagai 

Guru Bakrie. Guru Bakrie adalah salah satu ulama yang juga begitu berpengaruh 

se-Kalimantan, kemasyhuran beliau ini juga tidak terlepas dari kemasyhuran guru 

beliau yang sama dengan gurunya Guru Zuhdi, yakni Abah Guru Sekumpul. 

Atas semua alasan yang fundamental inilah, peneliti menyimpulkan corak 

penafsiran KH. M. Rasyid Ridho memiliki corak tasawuf. Hal ini dapat kita lihat 

pada penafsiran beliau pada Q. S. Adz-Dzariyat/51: 56yang berbunyi:122 

لِيَـۡعُبُدونِ  ِإالَّ  َوٱۡإلِنَس  ٱۡجلِنَّ  َخَلۡقُت     َوَما 

 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. 

 

Disini beliau menjelaskan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. 

Sejak penciptaan kita, rahmat nikmat dari Allah SWT tidak pernah terputus, terus-

menerus tanpa pernah terhenti sedetikpun. Namun oleh karena kejahilan kita inilah 

 
121 Haul Ke-15 Abah Guru Sekumpul Pecahkan Rekor Dengan Jamaah Terbanyak, dapat 

diakses di https://koranbanjar.net/haul-ke-15-abah-guru-sekumpul-pecahkan-rekor-dengan-jamaah-
terbanyak/. 

122 Pengajian KH. M. Rasyid Ridho pada hari Jum’at malam pada tanggal 27 Novemver 
2020 di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin, dapat diakses di 
https://youtu.be/kzy83xPiHgA 



84 
 

 
 

kita tidak bisa melihat kebesaran Allah SWT atas nikmat-Nya yang diberikan 

kepada kita. Kita terlalu asik dengan duniawi sehingga kita lupa akan siapakah yang 

memberi kenikmatan atas dunia kita itu, yang berhujung kedurhakaan kita pada 

Allah SWT. 

Kita harus menyadari, kita berasal dari tiada menjadi ada, itulah yang 

dinamakan baharu. Dari janin hingga ke liang lahat, kenikmatan selalu terjamin 

untuk kita. Oleh karena itulah, kita sewajarnya menurut akan perintah-Nya dan 

meninggalkan apa yang dilarang-Nya, hal ini juga secara tidak langsung akan 

melahirkan perilaku Takwa kepada Allah SWT. Apabila kita mentafakkuri akan 

perintah hingga larangan-Nya, kita akan menemukan, bahwa dibalik perintah-Nya 

pasti akan ada manfaat. Sebaliknya, setiap larangan-Nya pasti mengandung 

kemudharatan.


