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BAB III 

PENULIS DAN KARYANYA 

“BUKU DI BAWAH NAUNGAN AL-QUR’AN” 

A. Profil Penulis 

1. Biografi 

Dr. H. Mukhyar Sani, MA penulis buku Di Bawah Naungan Al-

Qur’an Menangkap Pesan-Pesan Al-Qur’an dilahirkan pada tanggal 20 

Januari 1957 di desa Tantaringin Kecamatan Kelua (sekarang Kecamatan 

Muara Harus) Tabalong, kira-kira 218 Km dari Banjarmasin. Beliau adalah 

anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan H. Sani dan Hj. Maslia. 

Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tantaringn pada 

tahun 1969, kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Sekolah Islam 

Pertama pada tahun 1970 di Muara Harus. Setelah satu setengah tahun di 

sana, pada tahun 1972 beliau melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren 

Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai hingga tahun 1977. 

Pada tahun 1978, beliau melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin. Beliau 

memperoleh gelar sarjana lengkap dengan skripsi berjudul: “Tulisan Arab 

Melayu sebagai Media Dakwah di Kecamatan panyipatan Kabupaten Tanah 

Laut” yang dipertahankan di depan Tim Penguji pada tahun 1983. Beliau 

pun sempat terpilih sebagai mahasiswa Teladan 1 tingkat Institut selama dua 

tahun berturut-turut, yaitu tahun 1982 dan 1983. 
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Tahun 1984 dan 1985 bersama beberapa orang dosen IAIN se- 

Indonesia lainnya beliau memperdalam Bahasa Arab di Kairo, Mesir. 

Sepulang dari Kairo Mesir pada tahun 1986 beliau diangkat sebagai calon 

pegawai negeri sipil, dan baru pada 1989 beliau resmi menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sekaligus sebagai staf pengajar dalam mata kuliah Tafsir 

Al-Qur’an di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari. Meskipun 

sudah menjadi PNS, semangat belajarnya tidak pernah padam. Atas 

keinginan keras beliau dan dorongan dari para dosen IAIN Antasari 

terutama Rektor IAIN ketika itu (Drs. H. M. Asy’ari MA.) beliau pun 

melanjutkan studi pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, hingga meraih gelar Doktor pada 6 Maret 2000. 

Dalam karir kepegawaian beliau, beberapa jabatan penting pernah 

diamanahkan di pundak beliau. Di antaranya: ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam (PMI), Plt. Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan II, 

Pembantu Dekan I, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi selama dua periode, yaitu tahun 2004 hingga 2012. 

Dalam kehidupan keluarga, beliau ditemani isteri beliau Dra. Hj. 

Raihanah dan kedua putra-putri beliau, Ahmad Riza Firdaus Qurdhi dan 

Rizqia Hidayati yang keduanya sudah menikah. Kini beliau menetap di 

Jalan Prona I Rt. 10 Rw. 12 No. 10 Kelurahan Pemurus Baru Selatan Km. 4, 

5. Banjarmasin Selatan. 
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2. Karya-Karya 

Beberapa karya tulis telah dirampungkan Dr. H. Mukhyar Sani, MA 

diantaranya: 

1. Peranan KH. Abdurrasyid dalam Dakwah Islamiyah di Kalsel. 

2. Format and Formal Education (Terjemahan) 

3. Sociology of Education (Terjemahan) 

4. Wanita Haidh dalam Kajian Kontekstual Menurut Perspektif Ajaran 

Islam. 

5. Shalat 20 Rakaat antara Maghrib dan Isya: Studi Sanad Hadis. 

6. Apresiasi Masyarakat dan Pondok Pesantren terhadap Kitab Umul 

Barahin Karya As-Sanusi. 

7. Masalah Qiraat Al-Qur’an. 

8. Konsep Wudhu menurut Mufassirin: Studi tentang Materi Dakwah. 

9. Dakwah Islam dan Perkembangannya di Kalimantan Selatan, Ayat-Ayat 

Al-Qur’an dalam Pemikiran Teologi As-Sanusi. (Disertasi) 

10. Dan lain-lain 

Selain beberapa karya tersebut, beliau juga aktif  menulis di Koran 

Harian “Mata Banua” Banjarmasin pada kolom Mimbar Jum’at dan Gema 

Ramadhan. 

B. Sekilas Tentang Buku Di Bawah Naungan Al-Qur’an 

Buku Di Bawah Naungan Al-Qur’an Menangkap Pesan-Pesan Al-

Qur’an Karya Dr. H. Mukhyar sani, MA merupakan sebuah buku Non Fiksi 
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berupa buku Ilmiah yang ditulis di sela-sela kesibukan Dr. H. Mukhyar sani, 

MA selama kurang lebih delapan tahun (2004-2012 M) sebagai seorang staf 

pengajar sekaligus sebagai seorang Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin. Dan 

saat itu tulisan-tulisan yang ditulis dalam kesibukan tersebut hanya berupa 

lembaran naskah seperti Mimbar Jum’at, Gema Ramadhan dan yang lainnya, 

walaupun tersaji juga di dalamnya beberapa tulisan ilmiah dan keagamaan. 

Motivasi Dr. H. Mukhyar sani, MA dalam menulis naskah-naskah 

bernuansa keagamaan  seperti tentang Puasa Ramadhan dan Mimbar Jum’at 

tersebut, beliau mengungkapkan bahwa dalam menulis beliau lebih banyak 

mendapat dorongan dari luar, seperti dari pengelola Koran Pagi “Mata Banua” 

Pimpinan Ir. H. Fakhruddin Noor Ipansyah bersama karyawan di Perusahaan 

tersebut, dari teman-teman beliau sesama staf pengajar di Fakulatas, para 

mahasiswa, dan para alumni. Menurut beliau mereka banyak memberi motivasi 

agar di sela-sela kesibukan tersebut, beliau dapat meluangkan waktu untuk 

menuangkan ide dalam bentuk tulisan. 

Buku yang pada mulanya, berjudul “Studi Sosial Keagamaan” ini, 

kemudian  dengan mempertimbangkan beberapa aspek judul berubah menjadi 

“Di Bawah Naungan Al-Qur’an” (Menangkap Pesan-Pesan Al-Qur’an). Buku 

ini mengulas tentang renungan-renungan religius yang sarat makna dan 

menggugah jiwa melalui bahasa tulis yang ringan dan mendalam. 

Buku yang terbit pada bulan agustus 2014 ini mempunyai jumlah 

halaman sebanyak 425 halaman. Buku tersebut terdiri dari 4 bagian yang 
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masing-masing memiliki judul dan tema yang berbeda. Di dalam buku tersebut 

ditemukan pesan dakwah yakni berupa kalimat berbentuk tulisan yang terdapat 

dalam paragraf. Adapun kilas uraian buku tersebut meliputi: 

Pada bagian pertama, pembaca akan disuguhi tulisan-tulisan  yang 

berhubungan dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadhan. Bagaimana 

menggapai kado terindah di bulan suci berupa malam lailatul qadar, seputar 

zakat fitrah hingga pesan berharga dari takbir di malam idul fitri. 

Bagian kedua, merupakan kumpulan tulisan yang bernuansa kajian 

keagamaan dengan memberikan ulasan-ulasan ringan seputar keimanan, makna 

di balik hijrah, amar makkruf nahi munkar, dan makna-makna kebajian seperti, 

bersabar, ikhlas, bertakwa, dan sebagainya. 

Bagian ketiga, merupakan tafsir surat al-baqarah dan surah al-fatihah, 

dikupas secara mendalam tetapi dengan bahasa yang ringan sehingga mudah 

untuk dipahami oleh kalangan manapun. Tafsir tematik ini, sangat bermanfaat 

bagi da’i-da’i  muda yang akan menyampaikan makna-makna ayat secara 

mendalam. 

Bagian keempat, penulis mnyajikan tulisan-tulisan  yang berhubungan 

dengan pesan-pesan alquran bernuansa hukum-hukum fiqih dengan 

menguraikan pandangan-pandangan ulama ahli tafsir dalam memahami 

hukum-hukum dalam alquran. Perbedaan  basmalah dengan al-Fatihah, konsep 

wudhu dalam perspektif mufassir dan lain sebagainya. 


