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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari 

abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu 

Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:  

 

1. Konsonan 

 th : ط  a : أ

 zh : ظ  b : ة

 „ : ع  t : ث

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : و  dz : ذ

 r  ٌ : n : ز

 w : و  z : ش

  s  ِ : h : س

 ‟ : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. KonsonanVokal 

Vokal tunggal Vokal panjang Vokal rangkap 

Fathah : a آ : â َ ْي... : ai 

Kasrah : i ي : î َ ْي... : au 
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Dhammah : u 
 û : و

 

 

 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif-lam (لا)  qamariyah 

Kata sandang yang diikuti alif-lam ( ال)  qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madînah : انًديُت                                            al-Baqarah : انبقسة

b. Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال)  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال)  syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah :  انسيدة                                                ar-rajul :  انسجم

 ad-Dârimî : اندازيي                                           asy-syams : انشًس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّـ), 

sedangkan untuk alih aksara ini dilambang dengan huruf, yaitu dengan 

cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini berlaku 

secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir kata 

ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-

huruf syamsiyah. Contoh: 

ُّب  بِبللاِ   Âmannâ billâhi : أ ي 

ف ه بء  أ ي   ٍ  انسُّ   : Âmana as-Sufahâ`u 

  ٍ ٌه انِّرْي  Inna al-ladzîna : إِ
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كهعِ  انسُّ  wa ar-rukka‟i : و 

d. Ta Marbûthah )ة( 

Ta Marbûthah )ة( apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

ةِ    اْْل ْفئِد   : al-Af`idah 

ِييهت   ْسَل  بِيع ت  ا ْْلِ  al-Jâmi‟ah al-Islâmiyyah : ا ْنج 

Sedangkan ta marbûthah (ة)  yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialihaksarakan menjadi huruf 

“t”. Contoh: 

بِيه تٌ َ ب ِصب تٌ ع    : „Âmilatun Nâshibah 

ى  al-Âyat al-Kubrâ : اْْل ي ت  اْنك ْبس 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Pedoman 

Umum Ejaan Indonesia (PUEBI), seperti penulisan awal kalimat, huruf 

awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan 

yang berlaku pada PUEBI berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti 

cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. 

Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka 

huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: „Alî Hasan al-„Âridh, al-„Asqallânî, al-Farmawî 

dan seterusnya. Khususnya untuk penulisan kata Alqur‟an dan nama-
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nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-

Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

Nur Laili Alfi Syarifah, Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus Baha di 

Channel YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa 

Pemanfaatan berbagai jenis media baru yang lahir dari perkembangan 

teknologi seperti facebook, twitter, YouTube, instagram, path, telegram 

channel, dan sebagainya, sangat membantu dan memudahkan umat muslim  

untuk mengakses, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur`an. 

Dari sini umat Islam khususnya para muballigh dituntut untuk merespon 

dan mencari berbagai terobosan baru dan tidak cukup hanya mengandalkan 

media-media dakwah tradisional, agar proses penyampaian kandungan 

ayat-ayat Al-Qur`an bisa mudah di akses dan tepat sasaran serta tidak out 

of date. 

Penggunaan media baru yang secara massif untuk menyampaikan 

kajian tafsir Al-Qur`an semakin sulit dikendalikan, dan mengakibatkan 

adanya masalah-masalah yang baru, diantaranya berkaitan dengan dua hal, 

yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi mufassir (layak atau 

tidaknya seseorang dalam menafsirkan Al-Qur`an) dan permasalahan yang 

berkaitan dengan efektifitas dalam menyampaikan kandungan ayat-ayat Al-

Qur`an yang rentan terjadi penyimpangan  karena adanya perkembangan 

teknologi, serta implikasi bagi pemirsa YouTube setelah mendengarkan 

kajian penafsiran Al-Qur`an. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan kajian di media 

sosial, maka penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat etnografi 

virtual, yaitu mengumpulkan data yang berasal dari informasi yang ada di 

lingkungan online sebagai pengganti wawancara dan survei. Kemudian 

data-data tersebut dianalisa dengan dua kajian teori dan dua tinjuan, yaitu 

tinjauan pada aspek penafsiran dari Gus Baha dengan menggunakan teori 

yang di gagas oleh Al-farmawi dan Nasaruddin Baidan. Kemudian tinjauan 

pada aspek komunikasi dari kajian tafsir yang disampaikan dengan teori 

komunikasi massa yang digagas oleh Onong Uchyana Effendi, serta 

menambahkan data-data pendukung lainnya seperti literatur berupa buku, 

jurnal dan karya ilmiah lainnya. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tafsir Gus Baha 

yang diunggah oleh channel YouTube Al-Muhibbiin sudah menerapkan 

teori yang ada dalam penelitian ini, yaitu menerapkan metode tahlil i dan 

corak fiqih ketika menyampaikan kajian penafsiran. Dari segi 

efektifitasnya, kajian penafsiran yang disampaikan oleh Gus Baha telah 

memberikan pengaruh kepada pemirsa di YouTube, baik adanya 

pengetahuan yang baru, hingga perubahan sikap dari pemirsa berdasarkaan 

terpenuhinya tiga tanda komunikasi efektif yaitu afektif, kognitif dan 

behavioral. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Al-Qur`an merupakan anugerah terbesar yang telah diberikan Allah 

SWT kepada kita dan merupakan mukjizat diutusnya Nabi Muhammad  

SAW sebagai Rasululullah dan Nabi terakhir penutup para Nabi. Sejak 

berakhirnya zaman kenabian, maka pada zaman itu juga Al-Qur`an 

sebagai wahyu terakhir diturunkan.1 Al-Qur`an yang diturunkan kepada 

Rasulullah tidak akan mengalami perubahan dan tidak ada yang mampu 

merubah, baik dengan adanya pengurangan atau penambahan.2 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an Surat Al-Hijr ayat 

9: 

ٰحّفِظْيَن 
َ
ٗه ل

َ
َر َوّانَّا ل

ْ
ك ّ
َنا الذ 

ْ
ل ِن َنزَّ حْ

َ
  ٩ّانَّا ن

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti 

Kami (pula) yang memeliharanya”. (QS. Al-Hijr [15]: 9) 

       Selain sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, Al-Qur`an 

adalah kitab suci yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan 

umat Islam. Oleh karena itu, memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

merupakan langkah yang sangat penting dilakukan. Sehingga, isi 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an tersebut dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini adalah bukti bahwa Al-Qur`an menjadi 

petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia.3 Sebagaiman firman 

Allah SWT dalam Al-Qur`an, surat Al-Baqarah ayat 2: 

                                                           
1
 Andi Rahman, Tafsir Maqashidi Surat Yasin, (tangerang Selatan: Yayasan Wakaf 

Darus-Sunnah Unit Penerbitan Maktabah Darus-Sunnah, 2019), h. 1-3. 
2
 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: AMZAH, 2014), cet. 1, h. 22 

3
 Manna‟ Khâlil al-Qattân / Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), cet. 16, h. 18-20. 
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ِمخَّّلْيَنَۙ 
ْ
ل
 
ا َرْيَبۛ  ّفْيّهۛ  ِوًدى ّل

َ
ّكٰتِب ل

ْ
  ٢ٰذّلَك ال

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 2) 

       Selain sebagai petunjuk dan pedoman, Al-Qur`an adalah sumber 

dari semua hikmah dan keutamaan-keutamaan yang didalamnya 

terkandung cerita umat-umat terdahulu, serta keterangan tentang hukum-

hukum. Sehingga umat Islam yang memahami isi kadungan Al-Qur`an 

dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu dan 

penjelasan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an untuk 

diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat.4 Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Al-Qur`an surat Yunus ayat 57:  

َما ّفى 
 
ْم َوّشَفاٌۤء ّل

ِ
ك ّ
ة  ْن رَّ ْيّغَظٌث ّم  ْم مَّ

ِ
يَُّىا النَّاِس َكْد َجاَۤءْحك

َ
يٰٓا

ِمْؤّمّنْيَن 
ْ
ل
 
َرْحَمٌث ّل ِدْوّرَۙ َوِوًدى وَّ   ٥٧الصُّ

 “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus [10]: 

57) 

       Dari beberapa penjelasan kandungan ayat Al-Qur`an diatas 

menunjukkan bahwa fungsi Al-Qur`an bagi kehidupan manusia 

sangatlah bergam yang kemukjizatannya tidak tertandingi oleh apapun. 

Kandungan ayat-ayatnya juga dapat dikontekstualisasikan bagi 

kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat (Al-Qur`an sâlih fî kulli 

zamân wa makân). 5  

                                                           
4
 Jalaluddin as-Suyuthi, Samudera Ulum Al-Qur`an (Al-Ithqan fi Ulum Al-Qur`an), 

terj. Farikh Marzuki Ammar dan Imam Fauzi (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2007), 

cet. 1, h. 245.  
5
 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 22-23. 
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Untuk dapat memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur`an, tidak 

semua manusia dapat melakukannya, kecuali orang-orang yang terpilih 

seperti Rasulullah saw dan para sahabat dan juga orang-orang yang 

memiliki keilmuan dibidang tafsir, seperti para ulama‟. Menyampaikan 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an adalah tugas yang mulia, karena setelah 

memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur`an juga terdapat tugas untuk 

menyampaikan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur`an tersebut kepada 

setiap manusia yang lain.6 

Perkembangan penyampaian kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW 

sebagai penyampai kandungan-kandungan ayat Al-Qur`an yang 

pertama, menyampaikan kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

secara langsung (talaqqi) kepada para sahabat. Begitu juga para sahabat 

dan tabi‟in, yang saling menyampaikan antara sahabat yang satu kepada 

sahabat yang lain dan tabi‟in satu kepada tabi‟in yang lain. 

Kemudian pada masa setelahnya, proses penyampaian kandungan 

ayat-ayat Al-Qur`an disampaikan dengan bentuk yang berbeda yaitu 

melalui media tulis, ditandai dengan adanya berbagai macam kitab-kitab 

tafsir, baik itu kitab tafsir yang menjelaskan penafsiran secara bil 

ma‟tsur sampai penafsiran yang mendukung kelompok tertentu, seperti 

kitab tafsir Jâmi‟ul Bayân fî Tafsîril Kitâbil „Azîz karya Ath-Thabari, 

Mafâtîh al-Ghâib karya Ar-Razi, Tafsir Fî Zilâl Al-Qur`an karya Sayyid 

Qutub, dan lain-lain.7 

Di Indonesia, perkembangan tafsir mengalami kemajuan dari masa 

ke masa. Perkembangan tafsir ini di klsaifikasikan sesuai dengan periode 

                                                           
6
 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ushulun fi Tafsir, Pengantar & Dasar-Dasar 

Memahami Ilmu Tafsir (Ushûlun fit Tafsîr), terj. Ummu Saniyyah (Sukoharjo: Al-Qowam, 

2019), cet. IV, h. 42-43. 
7
 Manna‟ Khâlil al-Qattân / Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), h. 498. 
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sejarah perkembangan sistem pengajaran tafsir yang dimulai dari 

periode klasik (abad kedelapan hingga 15), periode tengah (abad ke-16 

hingga 18), periode pramodern (abad 19), dan periode modern (abad 

20).  

Pada periode klasik, tafsir Al-Qur`an masih berbentuk embrio 

karena yang dihadapi masyarakat yang baru mengenalIslam. Pada 

kondisi ini, tafsir Al-Qur`an hanya memuat penjelasan-penjelasan umum 

dan sebatas materi-materi yang bersifat praktis. Pada periode tengah, 

tafsir Al-Qur`an di Indonesia dikembangkan (diajarkan) dengan 

menggunakan kitab tafsir klasik, yaitu Kitab Tafsir Jalalain karya 

Jalaluddin Al-Mahallî dan Jalaluddin As-Suyuti yang penjelasannya 

masih bercorak ijmali (global).  

Pada periode pramodern kajian tafsir Indonesia tidak mengalami 

kemajuan dari periode tengah, yaitu tetap menggunakan kitab tafsir 

klasik. Perbedaannya, pada periode ini penerjemahan kajian tafsir 

dilakukan secara tertulis. Sedangkan pada periode modern di permulaan 

abad ke-19, kajian tafsir di Indonesia mulai dikembangkan dengan 

menggunakan tafsir dari karya para pemikirIslam modern.” 8 

Dari uraian tersebut, maka dapat difahami bahwa, dengan adanya 

peradaban kota yang tumbuh sangat pesat dan melampaui kemajuan 

manusia, mengakibatkan adanya perkembangan dan cara dalam 

menyampaikan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an.9 

Kini kajian Al-Qur`an  telah memasuki babak baru. Pemanfaatan 

berbagai jenis media baru yang lahir dari perkembangan teknologi 

                                                           
8
 Nasaruddin Baidan, Perkembangan Tafsir Al-Qur`an di Indonesia, (Solo: PT. 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 31-105. 
9
 Anis Nuralvi, “Metodologi Penafsiran Al-Qur`an dalam Website Almanhaj.or.id 

dan Website Nadirhosen.net”, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Gunung Djati, 2018. http://www.digilib.uinsgd.ac.id, diakses pada tanggal 19 

Oktober 2019, pukul 09.00 WIB. h. 1-2. 

http://www.digilib.uinsgd.ac.id/
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menjadi ciri khas dari babak ini. Serta akses yang ditawarkan dari media 

baru ini didukung oleh fitur yang lebih canggih, sehingga sangat 

membantu dan memudahkan umat muslim  untuk mengakses, 

mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur`an. Fase ini adalah 

penyampaian tafsir melalui media sosial, seperti facebook, twitter, 

YouTube, instagram, path, telegram channel, dll.  

Dari sini umat Islam khususnya para muballigh dituntut untuk 

merespon dan mencari berbagai terobosan baru dan tidak cukup hanya 

mengandalkan media-media dakwah tradisional, seperti ceramah dan 

pengajian-pengajian yang masih menggunakan media oral atau tutur, 

agar proses penyampaian kandungan ayat-ayat Al-Qur`an bisa mudah di 

akses dan tepat sasaran serta tidak out of date.10 

Namun, di sisi lain penggunaan media baru ini secara massif 

semakin sulit dikendalikan dan mengakibatkan adanya masalah-masalah 

yang baru, diantaranya berkaitan dengan dua hal: pertama, 

permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi mufassir (layak atau 

tidaknya seseorang dalam menafsirkan Al-Qur`an).11 Kedua, berkaitan 

dengan efektifitas dalam menyampaikan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

yang rentan terjadi penyimpangan  karena dengan adanya perkembangan 

teknologi, proses pmenyampaikan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an 

dikemas secara singkat, salah satunya seperti dalam bentuk meme.12 

                                                           
10

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube Telaah Penafsiran Nouman 

Ali Khan di Cannel Bayyinah Institute dan Quran Weekly”, dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, vol. 2, No. 2, 2019, h. 90. 

Out of date adalah kadaluarsa 
11

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube, Telaah Penafsiran Nouman 

Ali Khan di Cannel Bayyinah Institute dan Quran Weekly”, dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, h. 90-91. 
12

 Shofwa Nadia, “Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2019, h. 1. 

Meme adalah Gambar – gambar. 
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Oleh karena itu, penelitian tafsir Al-Qur`an di era digital harus 

dilakukan dalam rangka menjaga keotentikan Al-Qur`an dan mengetahui 

kualifikasi kajian serta perkembangan keilmuan tafsir Al-Qur`an yang 

telah dirumuskan oleh ulama‟-ulama‟ terdahulu. Sehingga, Al-Qur`an 

senantiasa hidup, dapat diaktualisasikan dengan semangat zaman dan 

tidak menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat. 

Salah satu ulama‟ muslim Indonesia yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi sebagai media dalam menyampaikan 

penafsiran Al-Qur`an di era digital adalah Bahauddin Nursalim atau 

yang biasa dipanggil Gus Baha. Salah satu tokoh peradabanIslam di 

Indonesia.  

Ia dikenal memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang 

Fiqh, Tafsir Al-Qur`an dan Hadits. Dengan berdasar keilmuan yang 

dimiliki, di era perkembangan digital ini, Gus Baha menyampaikan 

kajian-kajian Tafsir melalui media sosial yaitu YouTube. Hal yang 

menjadi kekhasan tersendiri bagi Gus Baha dalam menyampaikan kajian 

tafsir dari para mufassir lainnya, yaitu penyampaiannya yang santai 

dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Jawa yang dipadukan 

dengan bahasa Indonesia. Namun, pesan-pesan yang disampaikan sangat 

lengkap.  

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisa penafsiran Bahauddin Nursalim melalui channel YouTube 

Al-Muhibbiin. Saluran channel ini adalah salah satu dari beberapa 

channel yang menyajikan kajian tafsir Gus Baha yang berfokus pada 

kajian tafsir Gus Baha saja dengan menggunakan literatur kitab Tafsir 

al-Jalâlain secara khusus. Meskipun channel ini jumlah subcriber tidak 
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banyak,13 namun channel ini hanya menyajikan video-video penafsiran 

Gus Baha. Berbeda dengan channel yang lain, seperti channel YouTube 

Kajian Cerdas. Jumlah subcriber lebih banyak dari channel Al-

Muhibbiin, namun tidak secara khusus menyajikan video-video 

penafsiran Gus Baha‟, tetapi ada juga kajian-kajian dari Gus Baha 

tentang keislaman. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan lebih 

lanjut penelitian tentang penafsiran Al-Qur`an yang di sampaikan oleh 

Bahauddin Nur Salim, karena untuk menganalisa penafsiran ditinjau dari 

metodologi penafsiran yang disampaikan dan bagimana pengaruh dari 

tafsir yang disampaikan oleh Bahauddin Nursalim di AL-MUHIBBIIN 

Channel, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Tafsir Al-Qur`an Audiovisual: Kajian Terhadap 

Penafsiran Gus Baha di Channel YouTube Al-Muhibbiin dan 

Implikasinya bagi Pemirsa”. 

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan 

mengidentifikasi masalah yang ada pada “Tafsir Al-Qur`an 

Audiovisual: Kajian Terhadap Penafsiran Gus Baha di Channel 

YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa”. Sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat dengan mudah berlomba-lomba menafsirkan Al-

Qur`an tanpa memperhatian keilmuan yang dimiliki. 

b. Penurunan kualitas proses trasfer keilmuan yang harus 

disampaikan secara bertemu secara langsung  (talaqqi) berubah 

                                                           
13

 Al- muhibbiin  Channel: 15,3 ribu subscriber dan Kajian Cerdas Chennel: 130 

ribu subrciber. 
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dengan hanya mengakses di media sosial dan  tanpa bertemu 

secara langsung (non talaqqi). 

c. Isi penafsiran Al-Qur`an yang disampaikan di media sosial tidak 

sesuai dengan kandungan isi Al-Qur`an itu sendiri. 

d. Berbagai dampak yang ditimbulkan seletah mendengarkan 

penjelasan tafsir di media sosial, seperti sikap saling serang, 

menghujat, memusuhi, bahkan menyebarkan faham-faham yang 

bisa mmisahkan satu orang dengan orang yang lain, kelompok 

dengan kelompok lain, hingga bisa menyebabkan seseorang 

memusuhi negaranya. 

2. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah merupakan bagian yang diawali dengan 

membatasai masalah apa saja, dari keseluruhan masalah yang 

didefinisikan di bagian latar belakang, yang akan menjadi fokus 

perhatian penelitian.
14

 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penelitian ini 

terfokus pada dua hal; pertama, aspek tafsir yang di sampaikan, 

meliputi metode, pendekatan, bahasa, genre dan kualifikasi mufassir. 

Kedua, aspek media. Dalam aspek ini dimaksudkan untuk 

menganalisa sejauh mana penafsiran yang disampaikan memberi 

pengaruh terhadap pemirsa. Sehingga, peneliti akan membatasi 3 

video penafsiran Gus Baha yang diunggah di Channel YouTube Al-

Muhibbiin untuk dianalisis lebih mendalam. Channel dengan jumlah 

subscriber lebih dari 15 ribu orang ini hanya menyajiakan kajian-

kajian baik penafsiran Al-Qur`an maupun keagamaa yang khusus 

disampaikan oleh Gus Baha secara lengkap. 

                                                           
14

 Huzaemah T. Yanggo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 

(Jakarta: IIQ Press, 2011), h. 9.  
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3. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bagaimana metodologi penafsiran yang di sampaikan Gus Baha di 

Al-Muhibbiin Channel? 

b. Bagaimana pengaruh dari penafsiran yang disampaikan oleh Gus 

Baha di Al-Muhibbiin Channel terhadap pemirsa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa metodologi penafsiran yang di sampaikan Gus 

Baha di channel Al-Muhibbiin. 

2. Untuk menganalisa implikasi penafsiran yang disampaikan oleh 

Gus Baha di channel Al-Muhibbiin bagi pemirsa. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

       Ada beberapa manfaat dilaksanakannya penelitian ini, diantaranya: 

1. Secara Teoritis: 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif 

bagi pengembangan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir serta menambah 

wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi mengenai 

prinsip penafsiran Al-Qur`an. Selain itu juga diharapkan dapat 

menambah referensi bagi akademisi yang berada di Universitas 

maupun Instansi yang menfokuskan pada kajian penafsiran Al-

Qur`an di media sosial khususnya YouTube. 

2. Secara praktis: 

 Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap selektif 

terhadap penafsiran Al-Qur`an di media sosial khususnya YouTube 

sehingga bisa membedakan antara berita yang valid dengan berita 

yang hoaks. 
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E. Kajian Pustaka 

 Penelitian yang berkaitan dengan penafsiran  di YouTube belum 

banyak dilakukakn. Akan tetapi minat dan semangat yang tinggi dari 

berbagai kalangan akademisi sudah mulai tumbuh, sehingga muncul 

adanya dorongan untuk melakukan kajian penelitian untuk meneliti 

penafsiran Al-Qur`an di YouTube. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan 

penelitian penafsiran Al-Qur`andi YouTube, antara lain oleh: 

1. Nafisatuzzahra, “Tafsir Al-Qur`an Audivisual di Cybermedia: 

Kajian Terhadap Tafsir Al-Qur`an di Youtube dan Implikasinya 

terhadap Studi Al-Qur`an dan Tafsir”, Tesisi UIN Sunan Kalijaga, 

tahun 2016.15 

 Tema penelitian ini adalah penafsiran Al-Qur`an yang 

dilakukan lewat media sosial yaitu YouTube dan implikasinya 

terhadap Studi Al-Qur`an dan Tafsir , dengan rumusan masalah 

terfokus pada proses berkembang dan terbentuknya penafsiran Al-

Qur`andi Cybermedia serta menganalisis proses dan implikasi 

fenomena tafsir Al-Qur`andi Cybermedia bagi perkembangan 

duniaIslam khususnya pada bidang keilmuan Al-Qur`an dan Tafsir. 

 Penelitian yang sebelumnya memberikan kontribusi untuk 

penelitian yang akan diteliti dalam aspek tafsir yang menjadi fokus 

pada kajian ilmu Al-Qur`an dan tafsir serta memberikan gambaran 

tentang media dakwah modern yang digunakan dalam 

menyampaikan tafsir Al-Qur`an yaitu YouTube. 

 Persamaan  penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nafisatuzzahra terletak pada 

                                                           
15

  Nafisatuzzahra, “Tafsir Al-Qur`an Audivisual di Cybermedia: Kajian Terhadap 

Tafsir Al-Qur`an di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi Al-Qur`an dan Tafsir”, Tesisi 

UIN Sunan Kalijaga, 2016,  Tidak diterbitkan (td).  
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media penenelitian yang digunakan dalam mengkaji sebuah tafsir 

yaitu media sosial (YouTube). 

 Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada aspek medianya. 

Pada penelitian yang pertama tidak membahas bagaimana aspek 

media yang di timbulkan dari penafsiran Al-Qur`an dengan media 

Youtube, tetapi mengkaji proses dan implikasi fenomena tafsir Al-

Qur`andi Cybermedia bagi perkembangan duniaIslam khususnya 

pada bidang keilmuan Al-Qur`an dan Tafsir. 

sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa 

penafsiran yang di sampaikan bisa memberikan pengaruh  terhadap 

pemirsa di YouTube. 

2. Wildan Imaduddin Muhammad, “Facebook Sebagai Media Baru 

Tafsir Al-Qur`andi Indonesia (Studi atas Penafsiran Al-Qur`an 

Salman Harun)", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, MAGHZA: 

Jurnal Ilmu Al-Qur`andan Tafsir, 2017.16 

 Tema penelitian ini adalah facebook sebagai media baru 

tafsir Al-Qur`an di indonesia, dengan menelaah Penafsiran Salman 

Harun, terfokus pada rumusan masalah yang menganalisis tentang 

aspek nuansa tafsir Indonesia yang melekat pada diri Salman Harun 

dan aspek kebaruan wacana yang menjadi watak dasar media sosial 

sebagai media baru dalam menafsirkan Al-Qur`an. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji baik dalam tujuan, metode penelitian 

                                                           
16

 Wildan Imaduddin Muhammad, “Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-

Qur`an di Indonesia (Studi atas Penafsiran Al-Qur`an Salman Harun)", UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dalam MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  vol. 2 No. 2, Juli-

Desember, 2017, h. 105-106.  

http://ejurnal.iainpurwokerto.ac.id, diakses pada tanggal 22 Desember 2019, pukul 15.04 

WIB. 

http://ejurnal.iainpurwokerto.ac.id/
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yang digunakan serta penjelasan mengenai aspek media yang akan 

dikaji yaitu tafsir dan media sosial, sehingga memberikan gambaran 

kepada peneliti dalam melakuakan analisa terhadap penafsiran 

Bahauddin Nur Salim di Al-Muhibbiin Channel.  

 Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wildan Imaduddin  Muhammad terletak 

pada tujuan dari penelitian sebelumnya yaitu menelaah aspek tafsir 

dan media sosial sebagai media baru dalam menafsirkan Al-Qur`an. 

 Sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang menjadi 

objek kajian penafsiran Al-Qur`an dan media soial yang digunakan 

dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur`an. Penelitian sebelumnya 

menganalisa penafsiran Salman Harun dengan media facebook, 

sedangkan penelitian yang akan diteliti menganalisa penafsiran 

Bahauddin Nur Salim dengan media YouTube. 

3. Anis Nuralvi, “Metodologi Penafsiran Al-Qur`an dalam Website 

Almanhaj.or.id dan Website Nadirhosen.net”. Fakultas Ushuluddin 

UniversitasIslam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati , Skripsi Tahun 

2018.17 

 Tema pada penelitian ini adalah melakukan penelitian 

terhadap website Indonesia yang mempublikasikan kajian tafsir, 

dengan terfokus pada rumusan masalah yang mengkaji tentang 

sumber, metode dan corak dalam website Almanhaj.or.id dan 

website Nadirhosen.net serta menganalisis teknik dan sistematika 

penafsiran Al-Qur`an  dalam website Almanhaj.or.id dan website 

                                                           
17

 Anis Nuralvi, “Metodologi Penafsiran Al-Qur`an dalam Website Almanhaj.or.id 

dan Website Nadirhosen.net”, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Gunung Djati, 2018. http://www.digilib.uinsgd.ac.id, diakses pada tanggal 19 

Oktober 2019, pukul 09.00 WIB.  

http://www.digilib.uinsgd.ac.id/
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Nadirhosen.net dalam memberikan penjelasan tafsir ayat-ayat al-

Qur`an. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji dalam aspek tafsir yang menjadi inti dari 

kajian Ilmu Al-Qur`andan Tafsir sehingga memberikan wawasam 

Al-Qur`an. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Anis Nuralvi terletak pada 

objek penelitian dan analisis dari penafsiran Al-Qur`an sebagai 

kajian Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. 

 Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek media yang di 

kaji dari penafsiran. Pada penelitian yang akan dilaksanakan 

menganalisis aspek media dari penafsiran yang disampaikan oleh 

Bahauddin Nur Salim. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak 

mengkaji aspek media dari penafsiran yang disampaikan di website 

Almanhaj.or.id dan website Nadirhosen.net tetapi terfokus pada 

objek penelitian dan analisis materi dan metode yang digunakan 

oleh pemilik website baik website Almanhaj.or.id dan website 

Nadirhosen.net sebagai kajian tafsir. 

4. Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube, Telaah 

Penafsiran Numan Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan 

Qur`an Weekly”. Fakultas Ushuluddin Institut AgamaIslam Negeri 

(IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Artikel dalam Jurnal Al-Fanar: 

Jurnal Ilmu Al-Qur`andan Tafsir, tahun 2019.18 

                                                           
18

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di YouTube, Telaah Penafsiran Numan 

Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan Qur`an Weekly”. Fakultas Ushuluddin Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Artikel dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, vol. 2, No. 2, 2019. 

https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 

09.00 WIB.  

https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar
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 Tema penelitian ini adalah Tafsir Al-Qur`an di YouTube, 

dengan menelaah Penafsiran Numan Ali Khan di Channel Bayyinah 

Institute dan Qur`an Weekly, dengan terfokus pada rumusan 

masalah yang menganalisi tentang aspek penafisran dan aspek 

media yang terkandung dalam penafsiran Nauman Ali Khan di 

Channel Bayyinah Institute dan Qur`an Weekly. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji baik dalam tujuan, metode dan teori 

penelitian yang digunakan serta penjelasan mengenai aspek media 

yang akan dikaji sehingga memberikan gambaran kepada peneliti 

dalam melakuakan analisa terhadap penafsiran Bahauddin Nur 

Salim di Al-Muhibbiin Channel. 

 Persamaan  penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Azwar Hairul terletak 

pada metode tafsir dan nuansa penasfiran yang disajikan. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang menjadi objek 

kajian penafsiran Al-Qur`an di YouTube. Penelitian sebelumnya 

menganalisa penafsiran Numan Ali Khan di Channel Bayyinah 

Institute dan Qur`an Weekly, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti menganalisa penafsiran Bahauddin Nur Salim di Al-

Muhibbiin Channel.  

5. Shofwa Nadia, Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah 

Ustadz Adi Hidayat Dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”. Skripsi 

Fakultas Ushuluddin, Program Studi Komunikasi dan 

PenyiaranIslam, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2019. 

Tema pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang prinsip 

komunikasi qaulan balîghâ yang ada dalam Al-Qur`an serta 

implementasinya dalam dakwah Adi Hidayat di youtube. 
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 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji, mengenai media yang digunakan dalam 

menyampaikan sebuah ceramah atau penafsiran yaitu dengan media 

youtube, sehingga memberikan gambaran kepada peneliti dalam 

melakuakan analisa terhadap penafsiran Bahauddin Nur Salim di 

Al-Muhibbiin Channel. 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini 

dalam pembahasan media youtube sebagai media dalam 

menyampaikan ceramah atau penafsiran. Dalam penelitian ini, 

penulis mempelajari bagaimana kegiatan penafsiran dalam media 

sosial dapat dilaksanakan meskipun tidan dengan talaqqi (bertemu 

secara langsung). Tetapi meskipun begitu, terdapat banyak 

perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis teliti. 

Diantaranya, objek yang diteliti yaitu berupa prinsip qaulan sadida 

sedangkan penulis meneliti pengaruh penafsiran yang disampaikan 

bagi pemirsa. Perbedaan lain adalah subjek yang diteliti yaitu Adi 

Hidayat, sedangkan penulis meneliti Bahauddin Nursalim.19 

6. Nur Sholihah Zahro‟ul Isti‟anah, Zaenatul Hakamah, Rekonstruksi 

Pemahaman Konsep I‟jaz Al-Qur`an Prespektif Gus Baha, Dalam 

Jurnal Qof, Volume 3 Nomor 2 Juli 2019.20 

Tema pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang rekontruksi 

penjelasan Konsep i‟jaz Al-Qur`an, maksudnya upaya yang dilakukan oleh 

Gus Baha untuk memperbaiki, meluruskan dan menata ulang 

                                                           
19

 Shofwa Nadia, “Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2019, 
20

 Nur Sholihah Zahro‟ul Isti‟anah, Zaenatul Hakamah, Rekonstruksi Pemahaman 

Konsep I‟jaz Al-Qur‟an Prespektif Gus Baha, Dalam Jurnal Qof, Volume 3 Nomor 2 Juli 

2019, H. 187. Https://Jurnal.Iainkediri.Ac.Id/Index.Php/Qof/Article/View/1526, Diakses 

Pada Tanggal 23 Agustus 2020 Pada Pukul 14.20 WIB. 

https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/view/1526
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pemahaman konsep i‟jaz Al-Qur`an melalui kajian kajian keagamaan / 

cermah.  

Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji, mengenai teknik yang digunakan oleh 

Gus Baha dalam menyampaikan ceramah atau kajian keagamaan 

yang membahas tentang i‟jaz Al-Qur`an ditinjau dengan teori rekontruksi. 

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran kepada penulis 

tentang teknik yang digunakan oleh para muballigh khususnya Gus 

Baha dalam menyampaikan kajian keagamaan / ceramah dengan 

kategori khalayak yang berbeda. 

Artikel dalam jurnal ini memiliki persamaan dalam kajian 

tokoh yang sedang dikaji dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, karena tokoh yang sedang dikaji sama yaitu Gus Baha. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa informasi 

tentang biografi tokoh yang akan dikaji. Tetapi meskipun begitu, 

terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis 

teliti. Diantaranya, teori yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya berbeda dengan teori yang digunakan oleh penulis. 

Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

teori rekontruksi yang digagas oleh Anthony Giddens. Sedangakan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi 

massa yang digagas oleh Onong Uchyana Effendi, yang dikuatkan 

oleh Teori Sosial Kognitif (Social Cognitive Theory) yang digagas 

oleh Albert Bandura dan teori Psikoanalisa dengan desain efek 

behavioral yang digagas oleh Sigmund Freund. 

7. Septian Pratama, Campur Kode Bahasa Arab dalam Ceramah 

Gus Baha pada Acara Maulidyah dan Harlah ke 52 PP. Al-

Anwar, 06 Rabi'ul Awwal 1440 H/14 November 2018. Artikel 
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dalam jurnal An-Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Pendidikan Islam, Volume 3, Nomor  1, 2020.21 

 Tema pada penelitian ini adalah menjelaskan kajian 

keagamaan / cermah yang disampaikan oleh Gus Baha dengan 

cara campur kode bahasa Arab dengan bahasa Indonesia di acara 

Maulidyah dan Harlah ke 52 di Pondok Pesantren Al-Anwar 

pada tanggal 14 November 2018. 

 Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap 

penelitian yang akan dikaji, mengenai cara menganalisa teknik 

yang digunakan oleh Gus Baha dalam menyampaikan ceramah atau 

kajian keagamaan, sehingga pembahasan yang disampaikan bisa 

difahami oleh masyarakat yang menghadiri acara Maulidyah atau 

acara haul, sehingga memberikan gambaran kepada penulis tentang 

teknik yang digunakan oleh para muballigh khususnya Gus Baha 

dalam menyampaikan kajian keagamaan / ceramah dengan kategori 

khalayak yang berbeda. 

Artikel dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, karena tokoh yang sedang dikaji sama yaitu Gus Baha 

dan juga media untuk menyampaik kajian tersebut sama yaitu 

dengan media sosial, YouTube. Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan beberapa informasi tentang biografi tokoh yang akan 

dikaji. Tetapi meskipun begitu, terdapat beberapa perbedaan dari 

penelitian ini dengan yang penulis teliti. Diantaranya, objek yang 

                                                           
21

 Septian Pratama, Campur Kode Bahasa Arab dalam Ceramah Gus Baha pada 

Acara Maulidyah dan Harlah ke 52 PP. Al-Anwar, 06 Rabi'ul Awwal 1440 H/14 

November 2018, dalam jurnal An-Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan 

Islam, Volume 3, Nomor  1, 2020. 

https://ejurnal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 

pada pukul 20.00 WIB 

 

https://ejurnal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba


18 
 

 
 

diteliti yaitu berupa analisa tujuan dari cara menyampaikan kajian 

keagaamaan yang dilakukan oleh Gus Baha dalam acara Maulidyah 

atau acara Haul dengan campur kode bahasa Arab. Sedangkan 

penulis menganalisa pengaruh penafsiran yang disampaikan Gus 

Baha bagi pemirsa.  

F. Kerangka Teori 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kajian teori, dengan 

dua tinjuan, yaitu untuk tinjauan pada aspek penafsirannya dan tinjauan 

aspek komunikasi dari kajian tafsir yang disampaikan.  

 Teori yang digunakan penulis untuk menganalisa penafsiran yang 

disampaiakan oleh Gus Baha dengan tinjauan ilmu tafsir, penulis 

menggunakan teori yang digagas oleh Al-farmawi dan teori yang 

digagas oleh Nasaruddin Baidan. Teori yang digagas oleh Alfarmawi 

yaitu teori yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam 

menyampaikan kajian penafsiran Al-Qur`an dan pembagiannya ada 

empat macam, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqarran dan 

metode maudhui. Sedangkan teori yang digagas oleh Nasaruddin Baidan 

yaitu teori yang menjelaskan corak-corak yang ada dalam penafsiran Al-

Qur`an, seperti corak fiqih, corak, falsafi, corak ilmi, corak tarbawi, 

corak adabi ijtima‟i, dan sebagainya.  

 Kemudian teori  yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa 

penafsiran yang disampaikan oleh Gus Baha memberikan pengaruh 

kepada pemirsa YouTube adalah dengan teori komunikasi massa yang 

digagas oleh Onong Uchyana Effendi22
 sebagai kerangka teori dari 

penelitian ini, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: pertama, efek 

kognitif adalah akibat yang timbul yang bersifat informatif dan dapat 

                                                           
22

 Onong Uchjana Effendy adalah salah satu tokoh Ilmu Komunikasi di Indonesia. 

Beliau pernah menjabat Dekan Fikom Unpad pada periode 1975-1982. 
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dipelajari oleh khalayak media, dalam hal ini adalah pengguna 

YouTube. Kedua, efek afektif adalah akibat yang timbul yang berkaitan 

dengan sikap, emosi, perasaan dan minat yang muncul dari audiens 

setelah menerima informasi yang di sampaikan. Ketiga, efek behavioral 

adalah akibat yang timbul dari khalayak media dalam bentuk perilaku 

tindakan dan kegiatan.23 Diperkuat dengan teori sosial kognitif (Social 

Cognitive Theory) yang digagas oleh Albert Bandura24 dan teori 

Psikoanalisa dengan desain efek behavioral yang digagas oleh Sigmund 

Freund.25 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang menjadi penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan kajian di media sosial, maka penulis memilih 

metode kualitatif yang bersifat etnografi virtual, yaitu mengumpulkan 

data yang berasal dari informasi yang ada di lingkungan online 

sebagai pengganti wawancara dan survei. Kemudian data-data 

                                                           
23

 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 

196-198. 
24

 Teori sosial kognitif digagas pertama kali oleh seorang psikolog Albert 

Bandura sekitar tahun 1960 an. Teori ini menganalisa bagaimana dan mengapa orang-orang 

cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori ini adalah teori yang fokus 

pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar 

melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subyek untuk 

memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan 

berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku.  
25

 Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan 

para pengikutnya, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisis 

ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan 

kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi 

dan aspek-aspek internal lainnya, seperti kepribadian  berkembang  ketika  terjadi  konflik-

konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. 
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tersebut dianalisa dengan menambahkan data-data pendukung lainnya 

seperti literatur berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. 26 

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan berupa studi 

kasus yaitu penulis mengadakan penelitian dengan cara melihat 

kemudian menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan 

mengumpulkan data-data dan informasi tentang penafsiran Gus Baha 

di Al-Muhibbiin Channel 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.27 Sumber 

data yang digunakan dalam meneliti skripsi ini ada dua, meliputi data 

primer dan data sekunder, yang akan dikelaskan dibawah ini: 

a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah  mengumpulkan 

data yang berasal dari informasi yang ada di lingkungan online 

sebagai pengganti wawancara dan survei. Kemudian data-data 

tersebut dianalisa dengan menambahkan data-data pendukung 

lainnya seperti literatur berupa buku, jurnal dan karya ilmiah 

lainnya. 

b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-

literatur yang berhubungan dengan tafsir, seperti buku-buku, jurnal 

dan karya ilmiyah lainnya yang berisi tentang materi-materi yang 

mendukung penelitian yang akan diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan menganalisa 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yang 

                                                           
26

 Moch. Chaorul Arif, “Etnografi Virtual: sebuah Tawaran Metodologi Kajian 

Media Berbasis Virtual”, Jurnal Ilmu Komunikasi, h. 172-173. http://jurnalfdk.uinsby.ac.id , 

diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pada pukul 20.00   
27

 Suharsiwi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Asdi Mahasatya, 2006), h. 129. 

http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/
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berupa informasi yang ada di lingkungan online sebagai pengganti 

wawancara dan survei. 

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder akan diperoleh 

secara tidak langsung seperti data-data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen (buku-buku, brosur, majalah, maupun internet), 

serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisa dalam penelitian ini akan dikaji dengan 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat etnografi virtual, yaitu 

mengumpulkan data yang berasal dari informasi yang ada di 

lingkungan online sebagai pengganti wawancara dan survei. 

Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menambahkan data-

data pendukung lainnya seperti literatur berupa buku, jurnal dan 

karya ilmiah lainnya untuk menganalisa metodologi penafsiran yang 

di sampaikan Gus Baha di channel Al-Muhibbiin serta menganalisa 

pengaruh dari penafsiran yang disampaikan bagi pemirsa.  

Dengan menggunakan metode ini, ada beberapa langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan biografi dari Gus Baha, yang meliputi: 

riwayat hidup, perjalanan intelektual, guru dan murid, serta 

karya-karya yang telah ditulis. 

b. Mendeskripsikan channel youtube yang berisi penafsiran 

Bahauddin Nur Salim, yaitu Al-Muhibbiin  Channel. 

c. Mendiskripsikan dan menganalisa tentang aspek tafsir yang di 

sampaikan, meliputi metode, pendekatan, bahasa, genre dan 

kualifikasi mufassir. Serta menganalisa pada pengaruh  dari 
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penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang disampaikan oleh 

Bahauddin Nur Salim terhadap pemirsa. 

d. Menarik kesimpulan secara deduktif atas dasar data-data yang 

bersifat umum untuk kesimpulan yang bersifat khusus. 

H. Teknik dan Sistematika Penulisan 

1. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada 

“Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi “IIQ Press, 

2017.
28

 Penulisan proposal skripsi ini mengikuti sistematika yang 

ada di buku tersebut. 

2. Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan, merupakan rencana penelitian secara utuh 

yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori 

atau konsep, metode penelitian, teknis penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tafsir dan Media Penyebarannya, bab ini akan dibagi 

menjadi beberapa sub bab yang meliputi:  

a. Tinjauan Umum Tentang Tafsir, yang meliputi: 

metode, corak, bahasa, sistematika dan kualifikasi 

mufassir.  

b. Tinjauan Umum mengenai YouTube sebagai salah 

satu media dari media sosial yang digunakan untuk 

menyampaikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an. 

                                                           
28

 Tim Penyusun IIQ, Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu 

Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, (Jakarta: LPPI IIQ Jakarta, 2017), h. 1-8.  
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BAB III : Mengenal Gus Baha dan Channel Youtube Al-

Muhibbiin, bab ini membahas tentang Biografi Gus 

Baha sebagai tokoh yang di kaji pada penelitian ini, 

meliputi riwayat hidup, perjalanan intelektual, guru 

dan murid serta karya yang ditulis  dan Tinjauan 

Umum mengenai Channel youtube yang mengkaji 

penafsiran Bahauddin Nur Salim, yaitu AL-

MUHIBBIIN Channel. 

BAB IV : Analisis Kajian Tafsir Gus Baha Di Al-Muhibbiin 

Channel, bab ini berisi tentang analisis penafsiran yang 

disampaikan ditinjau dari aspek tafsir sebagai kajian 

tafsir itu sendiri dan pada aspek media yang 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penafsiran 

yang disampaikan terhadap audiens pengguna youtube. 

BAB V : Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB II 

TAFSIR DAN MEDIA PENYEBARANNYA 

Dalam pembahasan bab II ini, penulis akan memaparkan beberapa 

tema bahasan mengenai tafsir, yang mencakup pengertian tafsir, sejarah 

singkat penafsiran hingga sampai ke Indonesia, beberapa sistematika dan 

corak penafsiran serta bebrapa media yang dijadikan sebagai sarana untuk 

menyampaikan penafsiran Al-Qur`an. 

A. Tafsir 

1. Pengertian Tafsir 

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “taf‟îl”, berasal dari 

akar kata “al-fasr” yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan 

menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Wazan kata 

tafsir mengikuti wazan “fa‟ala – yaf‟ilu – fa‟lan”. Dikatan “fasara 

– yafsiru – fasran”, mengandung arti “abânahu” (menjelaskan).29 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa 

tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-

Qur`an, sehingga kandungan dari ayat-ayat Al-Qur`an tersebut 

dapat difahami oleh pembaca.30 

Sedangkan di dalam kamus Lisânul „Arab dibedakan 

pengertian diantara kata al-fasr dan at-tafsir. Kata “al-fasr” berarti 

menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata “at-tafsir” 

berarti menyingkap maksud suatu lafadz yang musykil 31. Meskipun 

ada perbedaan namun kedua pengertian dari masing-masing kata 

                                                           
29

 Manna‟ Khâlil al-Qattân, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), cet. 16, h. 455. 
30

 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 

1409. 
31

 Musykil adalah sesuatu yang sulit untuk difahami. 
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tersebut memiliki inti arti yang sama yaitu menyingkap (membedah) 

makna ayat-ayat Al-Qur`an. 32 

Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah: 

ٍد َصلَّى اهللُ  ُر ِعْلٌم يُ ْفَهُم ِبِه ِكَتاَب اهلِل اْلُمنَ زُِّل َعَلى نَِبيِِّه ُمَحمَّ ْفِسي ْ اَلت َّ
ِحَكِمِه, َواْسِتْمَداِد َعَلْيِه َوَسلََّم َوبَ َياَن َمَعانِْيِه, َواْسِتْخَراِج َأْحَكاِمِه وَ 

َذاِلَك ِمْن ِعْلِم اللُّغَِّة َوالنَّْحِو َوالتَّْصرِْيِف َوِعْلِم اْلبَ َياِن َوُأُصْوِل اْلِفْقِه 
ُزْوِل َوالنَّاِسِخ  ُزْوِل َوالن ُّ َواْلِقَراَءاِت, َوَيْحَتاُج ِلَمْعرَِفِة َأْسَباِب الن ُّ

 َواْلَمْنُسْوخِ 
“Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab 

Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw 

umtuk menjelaskan makna-makna teks Kitab-Nya serta 

mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya dengan menggunakan 

alat bantu berupa ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul 

fiqh dan qiraah dengan didukung pengetahuan mengenai asbâb al-

nuzûl dan naskh-mansûkh”.33 

2. Sejarah Singkat Perkembangan Tafsir 

Al-Qur`an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad saw dengan bahasa arab sebagai mukjizat dan bukti 

kenabian sebagai utusan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam QS. Yusuf ayat 2: 

ْيَن 
ِ
ْم َحْػّلل

ِ
ك
َّ
َػل
َّ
ا ل ًنا َغَربّيًّ

ٰ
ٰنِه ِكْرا

ْ
ْنَزل
َ
  ٢ّانَّآ ا

“Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur'an 

berbahasa Arab, agar kamu mengerti.” (Yusuf [12]: 2) 

                                                           
32

 Manna‟ Khâlil al-Qattân, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, h. 456. 
33

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: AMZAH, 2014), cet. 1, h. 16. 
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Meskipun Al-Qur`an berbahasa arab dan umat yang pertama 

kali menerima adalah orang arab, namun untuk memahami isi 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an, tidak semua manusia dapat 

melakukannya, kecuali orang-orang yang memiliki keilmuan di 

bidang tafsir, seperti para sahabat dan para ulama‟. Oleh karena itu, 

Nabi Muhammad saw, para sahabat dan para ulama‟ mempunyai 

kewajiban untuk menjelaskan kandungan Al-Qur`an kepada umat 

manusia, baik berupa lisan maupun tulisan. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 187:34 

اّس  ٗه ّللنَّ ِننَّ ِتَتي ّ
َ
ّكٰتَب ل

ْ
ْوِحيا ال

ِ
ّذيَْن ا

َّ
ِ ّمْيَثاَق ال َخَذ اّٰللّٰ

َ
َوّاْذ ا

ِخِمْيَنهۖٗٗ َفَنَتِذْوِه َوَراَۤء ِظِىْيّرّوْم َواْشَتَدْوا ّةٖه َثَمًنا 
ْ
ا َحك

َ
َول

اۗ  َفّبْئَس َما يَْشَتِدْوَن 
ً
  ١٨٧َكّلْيل

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-

orang yang telah diberi Kitab (yaitu), “Hendaklah kamu benar-

benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada manusia, dan 

janganlah kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan 

(janji itu) ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan 

harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka 

lakukan”. (Ali 'Imran [3]:187) 

Kandungan dari firman Allah QS. Ali Imran ayat 187 tersebut 

menjelaskan bahwa upaya penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang 

hanya di perbolehkan bagi orang-orang yang terpilih seperti para 

nabi, sahabat, ulama‟ dan orang-orang yang memiliki pengetahuan 

dalam bidang keilmuan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur`an. Ini menjadi bukti bahwa penafsiran ayat-ayat Al-

                                                           
34

 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ushulun fi Tafsir, Pengantar & Dasar-

Dasar Memahami Ilmu Tafsir (Ushûlun fit Tafsîr), terj. Ummu Saniyyah (Sukoharjo: Al-

Qowam, 2019), cet. IV, h. 42-43. 
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Qur`an adalah tugas yang istimewa dan ada beberapa persyaratan-

persyaratan yang harus dimiliki bagi seorang mufassir sehingga 

hanya diperuntukkan bagi orang-orang terpilih. 

Kajian  ilmu Al-Qur`an dan tafsir semakin hari dihadapkan 

pada problematika umatIslam dan tuntutan zaman yang semakin 

kompleks. Pendekatan dari teks menuju konteks adalah sebuah 

kebutuhan untuk mendialogkan Al-Qur`an seiring dengan 

perkembangan zaman yang semakin modern. Peristiwa ini adalah 

salah satu bukti dari tersebarnya agamaIslam yang semakin luas. 

Berbagai persoalan penting mulai berkembang bagi  kaum muslim, 

diantaranya adalah bagaimana di era modern ini mampu 

mendialogkan Al-Qur`an untuk menjawab tuntutan kebutuhan 

zaman. Sehingga kandungan ayat-ayat Al-Qur`an bisa berkembang 

dan memuhi kebutuhan umatIslam.35  Keinginan umatIslam untuk 

mendialogkan Al-Qur`an sebagai teks yang terbatas dengan 

problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas ini merupakan upaya 

dalam mengembangkan dinamika kajian Ilmu Al-Qur`an dan tafsir.  

Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat kita fahami, 

bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman. Ini menjadi bukti bahwa Al-Qur`an adalah 

kitab suci yang abadi sepanjang masa dan kandungan ayat-ayatnya 

bisa selaras dengan perkembangan zaman. Perkembangan 

penafsiran ini dibuktikan dengan adanya hasil karya tafsir Al-

Qur`an yang awalnya hanya menafsirkan ayat-ayat yang sulit 

difahami saja sampai dengan karya tafsir Al-Qur`an dengan 

berbagai keragaman yang didasari dari keilmuan yang mufassir 

                                                           
35

 Muhamad Ali Mustofa Kamal, Pembacaan Epistemologi Ilmu Tafsir Klasik, 

Maghza Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, h. 68. 

https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id// diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 20.30. 

https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/
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miliki, seperti dalam bidang bahasa, bidang fiqih bahkan didasarkan 

dengan kehidupan bermasyarakat.36  

Oleh karena itu, secara garis besar, sejarah perkembangan 

penafsiran Al-Qur`an dibagi menjadi 4 bagian, yaitu masa 

pertumbuhan, masa keemasan, masa kemunduran dan masa 

kebangkitan.37 

a. Masa pertumbuhan Tafsir Al-Qur`an (abad I - IV H) 

Tafsir Al-Qur`an pada masa ini terjadi ketika tafsir pada 

masa Nabi Muhammad saw, sahabat, tabi‟in, tabi‟it tabi‟in dan 

generasi setelahnya. Berikut ini akan dijelaskan penafsiran Al-

Qur‟an dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masa tabi‟it 

tabi‟in. 

1) Tafsir pada Masa Nabi Muhammad saw 

Nabi Muhammad saw adalah nabi terkahir yang di 

utus oleh Allah SWT untuk umat seluruh alam. Sebagai 

utusan Allah SWT, Nabi Muhammad saw mendapatkan 

mukjizat yang sangat besar dan mulya, yaitu Al-Qur`an yang 

juga menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad saw sebagai 

utusan Allah SWT. Al-Qur`an telah dijamin oleh Allah SWT 

sebagai mukjuzat yang kekal dan tidak terjadi perubahan 

                                                           
36

 Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal Al-

Munir. Vol: 2, No: 1,  Juni 2020, h. 37. 
37

 Ahsin Sakho Muhammad, Membumikan „Ulum Al-Qur`an, (Jakarta: Qaf, 2019), 

cet. 2, h. 156-157. 

  Berbeda dengan Ahsin Sakho Muhammad, Muhammad Husain Adz-Dzahabi 

dalam kitab Tafsir Wa al-Mufassirun membagi periodesasi sejarah perkembangan tafsir Al-

Qur`an menjadi tiga periode, yaitu tafsir Al-Qur`an masa Nabi Muhammad dan Sahabat 

(klasik atau mutaqaddimin), tafsir Al-Qur`an masa Tabi‟in (mutaakhirin), dan tafsir Al-

Qur`an masa kodifikasi atau periode baru (al-Tafsir Fi Ushur al-Tadwin). 

(Muhammad Husain al-Dzahabi, Tafsir Wa al-Mufassirun, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-

Hadits, 1976), h. 32-363).  
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hingga hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 

Al-Hijr ayat 9: 

ٰحّفِظْيَن اّ 
َ
ٗه ل

َ
َر َوّانَّا ل

ْ
ك ّ
َنا الذ 

ْ
ل ِن َنزَّ حْ

َ
  ٩نَّا ن

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, 

dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya”. (Al-Hijr [15]: 

9).38 

Poses pemyampaian tafsir pada masa Nabi 

Muhammad saw disampaikan ketika para sahabat 

mengalami kesulitan dalam memahami kandungan ayat-ayat 

Al-Qur`an. Kemudian para sahabat langsung bertanya 

kepada Nabi Muhammad saw. lalu Nabi Muhammad saw 

memberikan penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat 

tersebut dan memberikan jawaban beserta dengan tafsirnya, 

namun jawaban dan tafsirnya bukan berdasarkan fikirannya 

sendiri, akan tetapi berasal dari wahyu Allah. Nabi 

Muhammad saw menanyakan kepada malaikat Jibril dan 

malaikat Jibrilpun menanyakan kepada Allah SWT. Oleh 

karena itu, Allah SWT adalah pihak pertama yang 

menafsirkan Al-Qur`an, karena Allah SWT yang 

menurunkan Al-Qur`an dan yang mengetahui maksud dari 

firmann-Nya.39
 

Menurut M. Husain Adz-Dzahabi dalam kitab Tafsir 

al-Mufassirûn dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad saw 

hanya menjelaskan penafsiran ayat-ayat yang sulit. Dengan 

demikian, bukan berarti Nabi Muhammad saw tidak 

menjelaskan seluruh ayat Al-Qur`an kepada para sahabatnya 

                                                           
38

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 47. 
39

 Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal Al-

Munir, h. 37-38 
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dan bukan berarti pula hanya sedikit menjelaskan ayat Al-

Qur`an yang ada. Ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad 

saw tidak pernah menafsirkan hingga keluar dari batasan 

yang akhirnya cenderung tidak bermanfaat. 40 Kebanyakan 

tafsir Nabi Muhammad saw merupakan penjelasan mengenai 

sesuatu yang global, menerangkan perkara yang sulit, 

mengkhususkan yang umum, dan memberikan batasan untuk 

hal-hal yang mutlak.41 

Sebagai pembawa risalah, Nabi Muhammad saw 

banyak memberikan penjelasan mengenai makna-makna Al-

Qur`an yang belum difahami secara memadai kepada para 

sahabat dalam berbagai kondisi, seperti dalam perjalanan, 

mukim, perang atau damai. Beliau kemudian menyampaikan 

kepada para sahabat, disamping itu beliau menganjurkan 

kepada para sahabat untuk menyampaikan kepada sahabat 

yang lain yang tidak bersama dengan Nabi Muhammad 

saw.42 

Sumber rujukan tafsir pada yang digunakan pada masa 

Nabi Muhammad saw adalah Al-Qur`an dan ijtihad. 

Sementara itu, tafsir pada masa Nabi Muhammad saw juga 

belum dibukukan karena pembukuan tafsir terjadi pada abad 

kedua dan baru disampaikan melalui riwayat. Serta, tafsir 

belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, hanya 

                                                           
40

 Masyhuri, Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir 

dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah, dalam jurnal Hermeunetik, h. 216. 
41

 Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal Al-

Munir, h. 38. 
42

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 51-52. 
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merupakan cabang dari hadis, dan belum memilki bentuk 

yang teratur. 43 

2)   Tafsir pada Masa Sahabat 

 Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Nabi 

Muhammad saw, bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan 

memeluk agamaIslam. Mayoritas sahabat adalah keturunan 

arab, sehingga mereka mampu memahami Al-Qur`an dan 

mengetahui makna-maknanya berdasarkan segi 

kebahasaannya serta menyaksikan proses turunnya Al-

Qur`an secara langsung. Meskipun demikian, kemapuan 

bahasa arab para sahabat tidak mampu menandingi bahasa 

Al-Qur`an. Oleh karena itu, pemahaman mereka mengenai 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an juga berbeda-beda. Ketika 

mengalami kesulitan, para sahabat langsung bertanya kepada 

Nabi Muhammad saw.44 

 Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, penafsiran 

kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dilanjutkan oleh para 

sahabat. Tafsir para sahabat merupakan tafsir yang terbaik 

setelah Nabi Muhammad SAW, karena para sahabat 

merupakan murid yang langsung berguru kepada Nabi 

Muhammad SAW.45  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

perbedaan pemahaman para sahabat mengenai Al-Qur`an, 

diantaranya: 
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 Manna‟ Khâlil al-Qattân / Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, h. 473. 
44

 Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal Al-

Munir, h. 43. 
45

 Syarif Idris, Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir, Tajdid: Jurnal Pemikiran 

Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019, h. 174-175. 
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(1) Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan dalam 

menguasai bahasa. 

(2) Perbedaan dalam intensitas bertemu dengan Nabi 

Muhammad saw. 

(3) Perbedaan pemahaman tentang Al-Asbab al-Nuzul yang 

membantu dalam memahami makna ayat. 

(4) Perbedaan pengetahuan mengenai syari‟at (mengenai 

tentang adat istiadat dan perbuatan, perkataan, pada 

masa Arab Jahiliyyah). 

(5) Perbedaan tingkat pengetahuan sahabat mengenai orang 

Yahudi dan Nashrani. 

(6) Perbedaan dalam tingkat kecerdasan.46 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, Al-Qur`an tetap dapat 

difahami secara selaras seiring dengan tingkat 

perkembangan pengetahuan.  

Pada periode sahabat ini, banyak permasalahan yang 

terjadi, yaitu hadis-hadis telah beredar pesat dan 

bermunculan hadis-hadis palsu dan lemah di tengah 

masyarakat. Sementara itu perubahan sosial semakin 

menonjol dan timbullah beberapa persoalan yang belum 

pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi 

Muhammad.47 

Ketika menafsirkan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an, para 

sahabat pertama-tama meneliti dahulu kandungan ayat yang 

akan ditafsirkan dengan melihat dari Al-Qur`an itu sendiri, 

                                                           
46

 Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal Al-

Munir, h. 45. 
47

 Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal Al-

Munir, h. 46. 
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karena ayat-ayat Al-Qur`an satu sama lain saling 

menafsirkan. Kemudian merujuk kepada penafsiran Nabi 

Muhammad saw. Apabila penjelasan tentang ayat tertentu 

tidak ditemukan di dalam Al-Qur`an dan hadis, maka para 

sahabat berijtihad. Kemudian hasil penafsiran kandungan 

ayat-ayat Al-Qur`an di sampaikan dalam sebuah majlis atau 

madrasah melalui jalur periwayatan yaitu para sahabat Nabi 

yang menerima tafsir suatu ayat atau satu kalimat dalam 

Alqur'an secara langsung dari Rasulullah saw kemudian 

sebahagian sahabat meriwayatkan tafsir ayat Alqur'an dari 

sahabat lainnya.48 

Pada setiap madrasah tafsir memiliki keistimewaan 

tersendiri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki oleh 

guru pembimbing, misalnya madrasah tafsir di Makkah, 

yang dipelopori oleh Abdullah bin Abbas yang dikenal 

dengan Ibnu Abbas.49 Ia sangat pandai dan memiliki ilmu 

pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur`an. Oleh 

karena itu, Ibnu Abbas disebut sebagai sebaik-baik 

penerjemah Al-Qur`an. Ibnu Abbas juga merupakan sahabat 

muda yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Sehingga ia 

mampu menguasai ilmu bahasa arab dan sastra. Ia juga 

memiliki hafalan yang sangat kuat. Dengan kemampuan 

yang ia miliki, ia menjelaskan kosa-kata ayat-ayat Al-Qur`an 

yang sulit dengan penjelasan yang memadai.50 

                                                           
48

 M. Ilham Muchtar, Analisis Perkembangan Tafsir Abad Ke- 3 Hijriyah, PILAR: 

Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Kontemporer, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2014, h. 148. 
49

 Ibnu Abbas lahir pada tahun ke-3 sebelum hijrah. Ibunya bernama Lubabah binti 

Al-Harits, saudara seibu dari Maimunah binti Al-Harits yang kemudian menjadi istri Nabi 

Muhammad saw pada tahun 68 H.  
50

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 56-58. 
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Kemudian Madrasah tafsir di Madinah yang dipelopori 

oleh Ubay bin Ka‟ab.51 Salah satu ulama‟ ahli qira‟at serta 

salah satu penulis wahyu. Penafsiran madrasah tafsir di 

Madinah menggunakan jalur riwayat, karena Ubay bin 

Ka‟ab mendengar langsung dari Nabi Muhammad saw dan 

menyaksikan proses turunnya ayat. 

Serta Madrasah tafsir di Kuffah, yang dipelopori oleh 

Abdullah bin Mas‟ud.52 Ia adalah orang kedua yang 

membacakan Al-Qur`an secara terang-terangan di Makkah. 

Ibnu Mas‟ud memprakarsai madrasah dibidang fiqih dan 

tafsir untuk memudahkan dalam menyebarkan ilmu 

pengetahuan. Sedangkan dengan bidang tafsirnya ia 

menekankan penggunaan ra‟yu (ijtihad). Meskipun 

madrasah ini menekankan penggunan ra‟yu (ijtihad), tetapi 

alat bantu ini baru digunakan apabila penjelasan tidak 

ditemukan dalam Al-Qur`an atau hadis Nabi Muhammad 

saw.53 

3) Tafsir pada Masa Tabi‟in 

  Munculnya para mufassir dikalangan tabi‟in erat kaitannya 

dengan berakhirnya periode sahabat yang menjadi guru-guru dari 

para tabi‟in. mufassir dikalangan tabi‟in banyak yang menyebar 

ke berbagai daerah kekuasaanIslam sekaligus menjadi guru-guru 

tafsir di daerah mereka. 

                                                           
51

 Ubay bin Ka‟ab adalah sahabat yang berasal dari suku Khazraj yang ikut dalam 

Baiat Aqabah dan Perang Badar. Ia wafat pada masa Khalifah Umar bin Al-Khaththab, 

tetapi ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa ia wafat pada masa Khalifah Usman bin 

Affan. 
52

 Ibnu Mas‟ud meninggal di Madinah pada tahun 32 H dan dimakamkan di 

Makam Baqi‟, bersebelahan dengan makam Utsman bin Mazh‟um. 
53

  Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 62-63. 
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 Manna Khalil al-Qathan menjelaskan dalam kitabnya, 

Mabâhits fî „Ulumil Qur`an bahwa perkembangan tafsir 

pada masa ini lebih berkembang pesat dari pada masa 

sahabat. Para mufassir periode ini telah memunculkan 

berbagai aliran penafsiran, terutama masalah madzhabiyah, 

serta banyaknya penafsiran yang bersumber dari 

isrâiliyyat.54 

 Kemudian hasil penafsiran kandungan ayat-ayat Al-

Qur`an juga di sampaikan dalam sebuah majlis atau 

madrasah melalui jalur periwayatan yaitu para sahabat 

menyampaikan kepada para tabi‟in, lalu sebahagian tabi‟in 

juga meriwayatkan dari tabi‟in lainnya. Misalnya madrasah 

tafsir di Makkah yang dilanjutkan oleh murid dari Ibnu 

Abbas, seperti Mujahid bin Jahr. Metode yang diterapkan 

mengikuti metode yang diterapkan oleh gurunya. Dengan 

demikian madrasah ini tetap didominasi dengan analisi 

filologi dengan menekankan makna kosa kata.55 

 Kemudian madrasah tafsir di Madinah yang 

dilanjutkan oleh murid dari Ubay bin Ka‟ab, seperti Zaid 

binAslam. Metode yang diterapkan juga mengikuti metode 

yang diterapkan oleh gurunya. Dengan demikian madrasah 

ini tetap menggunakan metode riwayat (bi al-Ma‟tsur).56 

 Serta madrasah Tafsir di Kuffah yang dilanjutkan 

oleh murid dari Ibnu Mas‟ud, seperti Masruq bin Ajda‟. 

Metode yang diterapkan juga mengikuti metode yang 

                                                           
54

 Manna‟ Khâlil al-Qattân / Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Mabahits fi Ulum Al-

Qur`an), terj. Mudzakir AS, h. 476. 
55

 Samsurrahman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 66-67. 
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 Masyhuri, Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir 

dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah, dalam jurnal Hermeunetik, h. 218-219. 
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diterapkan oleh gurunya. Metode yang digunakan di 

madrasah ini tetap menggunakan metode ijtihad (bi al-

Ra‟yu).57 

 Pada periode tabi‟in, mulai muncul beberapa persoalan 

terkait dengan pemalsuan-pemalsuan dalam bidang tafsir, yang 

dilatarbelakangi oleh fanatisme madzhab, aliran-aliran politik 

dan adanya semangat musuh-musuhIslam untuk merusakIslam 

dari dalam.58 Pada periode juga ini tafsir berkembang dan 

memasuki tahap pengkodifikasian tafsir yang bermula pada 

masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz (99-101 H). Tafsir 

ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis-hadis dan 

dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis, walaupun 

tentunya pernafsiran yang ditulis itu umumnya adalah tafsir bi 

al-ma'tsur.59 

 Pengkodifikasian tafsir mengalami beberapa fase, 

dimuali dengan mengambil tafsir dengan cara periwayatan. 

Kemudian memulai budaya penulisan hadis, dan bab tafsir 

masuk dalam salah satu dari bab-bab Hadis. Lalu pada masa 

setelahnya antara hadis dan tafsir ditulis secara terpisah 

terpisah antara satu sama lainnya. Tafsir mulai ditulis dan 

diurutkan sesui urutan mushaf seperti yang dilakukan Ibn 

Majah (237 H), Ibn Jarir at}-T{abari (w. 310), Abu Bakar 

al-Murdawaih (w. 410 H) dan lainnya.60 
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 Syarif Idris, Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir, Tajdid: Jurnal Pemikiran 

Keislaman dan Kemanusiaan, h. 180. 
58

 Masyhuri, Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir 

dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah, dalam jurnal Hermeunetik, h. 220. 
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 Masyhuri, Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir 

dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah, dalam jurnal Hermeunetik, h. 218. 
60

 Samsurrahman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 65. 
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4) Tafsir pada Masa Tabi‟ Tabi‟in 

 Tabi‟ tabi‟in adalah generasi ketiga kaum muslimin 

yang meneruskan ilmu yang mereka terima dari para 

Tabi‟in. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan 

penfsiran al-Qur‟an yang dikemukakan oleh para ulama 

terdahulu, kemudian mereka terangkan kedalam kitab-kitab 

tafsir. Karya tafsir pada masa ini sedikitpun tidak ada yang 

sampai pada kita, yang kita terima hanyalah nukilan-nukilan 

yang dinisbatkan kepada mereka, seperti termuat dalam 

kitab-kitab tafsir bi al-Ma‟tsur.61 

 Pada masa tabi‟ tabi‟in, pembukuan tafsir mengalami 

perkembangan, sehingga tafsir-tafsir mulai dibukukan 

dalam kitab-kitab tafsir kecil maupun kitab-kitab tafsir 

besar. Pada masa sebelumnya ada beberapa tafsir yang 

sudah dibukukan. Akan tetapi, belum mencakup 

keseluruhan Al-Qur`an. Di sisi lain juga pembukuan tafsir 

masih bercorak seperti madrasah tafsir dan didominasi oleh 

riwayat-riwayat yang masih bersifat global.62 

b. Masa Keemasan (IV - VII H) 

Perkembangan tafsir pada masa ini di mulai setelah tafsir 

menjadi bagian dari salah satu cabang ilmu keislaman yang 

didukung oleh ilmu lainnya yang sedang mengalami 

pertumbuhan yang pesat. Pada masa ini, tafsir menjadi 

ensiklopedi dan orisinalitas tafsir sangat terasa. Contoh karya 
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  Hamdan Hidayat, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur‟an, dalam jurnal  Al-

Munir, h. 66. 
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 Moh.Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, h. 

190-192. 
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pada masa ini adalah Tafsir At-Thabarî (w. 310 H),63 Tafsîr At-

Tastari karya Abu Muhammad Shal At-Tastary (383 H), Tafsîr 

Al-Wajiz fi Tafsir Al-Qur`an Al-Aziz karya Abu Hasan Ali ibn 

Ahmad al-Wahidy (468 H), dll.64 

c. Masa Kemunduran (VIII - XII H) 

Tafsir pada masa ini mengalami kemunduran, disebabkan 

hasil katya-karya tafsir yang ada di masa ini tidak mengalami 

perkembangan karena hanya meringkas dan memberikan 

komentar terhadap karya-karya tafsir sebelumnya. Contoh karya 

tafsir pada masa ini adalah Tafsir Al-Baidhâwî (w. 691 H), 

Tafsîr Al-Lubâb At-Takwîl fî Ma‟nâ At-Tanzîl karya Al-Ghazin 

(w. 725 H), Fath al-Qadîr karya Asy-Syaukani (w. 1250 H), 

dll.65 

d. Masa kebangkitan (XII H - sekarang) 

Tafsir pada masa ini mengalami kebangkitan dari masa 

sebelumnya. Kebangkitan ini diawali oleh Muhammad Abduh 

dan Rashid Ridha yang berupaya membangkitkan kesadaran 

umatIslam dari keterpurukan melalui penafsiran ayat-ayat Al-

Qur`an. 

Karya-karya tafsir pada masa ini memiliki corak hida‟i 

(penekanan terhadap hidayah Al-Qur`an), ijtima‟i (social-

kemasyarakatan), dan hiraki (pergerakan). Tafsir pada masa ini 

juga tidak banyak menjelaskan mengenai aspek kebahasaan dan 

penjelasan mufassir yang panjang lebar, tetapi pada masa ini 

lebih menekankan pasa aspek sistematika penafsirannya. 66 
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 Ahsin Sakho Muhammad, Membumikan Al-Qur`an, h. 156. 
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3. Gaya dan Sistematika Tafsir 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan. Metode tafsir berisikan seperangkat kaidah yang harus 

didikuti ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an. Tanpa 

menggunakan metode tertentu, seseorang bisa saja terjadi kesalahan 

dalam menafsirkan suatu ayat. Sementara itu, metodologi tafsir 

adalah pembahasan ilmiah tentang metode-metode tafsir Al-Qur`an 

dan berekedudukan sebagai jalan yang harus ditempuh untuk 

mencapai suatu tujuan. 67 

Al-Farmawi membagi tafsir dari segi metodenya menjadi 4 

macam, yaitu: tafsir ijmâlî (metode global), tafsir tahlîlî (metode 

analitis), tafsir muqârran (metode komperatif) dan tafsir maudhû‟I 

(metode tematik).68 Keempat metode ini dipakai oleh para mufassir 

sesuai dengan bidang kelimuan yang difahami. 

a. Tafsir Ijmâli (metode global) 

Tafsir Ijmâli adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan cara 

global dan singkat. Dalam metode ini, bahasa yang digunakan 

mudah difahami, singkat dan jelas, sehingga kandungan ayat 

yang dijelaskan dapat dipahami oleh semua kalangan, baik dari 

kalangan berilmu maupun yang masih awam.  69 

Sistematika penulisannya mengikuti susnan ayat dengan 

urutan yang sesuai dalam mushaf dan lebih menyerupai 
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 Hujair A. H. Sanaky, Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti 

Warna atau Corak Mufassirin), dalam jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h. 265. 
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 https://ww.academia.edu/8402088/abd_Hayy_al_Farmawi , diakses pada tanggal 

03 September 2020 pada pukul 12.25 WIB. 
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terjemahan maknawi, sehingga mufassir tidak berpegang pada 

makna kosa kata. 

Metode ini biasanya digunakan dalam ceramah, khuthbah, 

mukaddimah, atau sambutan pidato. Hal ini karena bahasa yang 

digunakan tidak membosankan, disajikan dengan ringkas dan 

padat, serta menyangkut kata-kata yang memerlukan penjelasan 

saja. Oleh sebab itu, metode ini lebih mneyentuh kepada 

pembaca.70 

Beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir 

ijmâli, yaitu Tafsir Al-Jalâlain karya Imam Jalaluddin, Tafsir 

Tanwîr Al-Miqbâs yang disandarkan kepada Abdullah bin 

Abbas (w. 68 H), dan dikumpulkan oleh Majduddin Abu Thahir 

Muhammad bin Ya‟qub Al-Fairuzabadi (w. 817), Tafsîr Kalâm 

Al-Mannan karya Abdurrahman bin Sa‟di, dll.71 

b. Tafsir Tahlîlî (Metode Analitis) 

Tafsir tahlîlî ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan 

memaparkan segala aspek yang bersinggungan dengan ayat 

serta menerangkan makna yang dijelaskan sesuai dengan 

keahlian mufassir.72 

Metode ini, menerangkan arti ayat-ayat Al-Qur`an dari 

berbagai segi, sesuai dengan urutan surat dalam mushaf Al-

Qur`an. Dengan mengedepankan penjelasan tentang kosa kata, 

munasabah (hubungan antar ayat atau surat), asbâb al-nuzûl, 

hadis-hadis yang berhubungan dengan penjelasan tafsir ayat, 
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 M. Yunan Yusuf, Metode Penafsiran Al-Qur`an Tinjauan Atas Penafsiran Al-

Qur'an Secara Tematik, dalam jurnal Syamil, h. 61-62. 
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pendapat para ulama‟ salaf serta pendapat pribadi dari 

mufassir.73 

Beberapa karya yang menggunakan Metode Tafsir Tahlîlî, 

yaitu Tafsir ath-Thabari karya Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 

H), Ma‟âlim at-Tanzil karya Al-Baghawi (w. 516 H), Tafsir Al-

Khazin, karya Al-Khazin (w. 741 H), dll.74 

c. Tafsir Al-Muqâran (Metode Komparatif) 

Tafsir Al-Muqâran adalah tafsir yang membandingkan 

antara ayat dan ayat atau antara ayat dan hadis, baik dari segi isi 

maupun redaksi serta membandingkan pendapat-pendapat 

ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. 75 

Metode tafsir ini membandingkan antara pendapat ulama‟ 

tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan. Maka, mufassir 

meneliti ayat-ayat Al-Qur`an lalu membandingkan dengan 

pendapat mufassir lainnya sehingga ditemukan pemahaman 

baru.76 

Beberapa karya tafsir yang menggunakan Metode Tafsir 

Al-Muqâran, yaitu: Jâmi‟ Al-Bayân fî Ta‟wîl Al-Qur`ân karya 

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Al-Qur`an Al-„Adzîm karya Ibnu 

Katsir, Adhwâ‟ Al-Bayân fî Îdhâh Al-Qur`ân bi Al-Qur`ân 

karya Asy-Syinqithi, dll.77 

d. Tafsir Al-Maudhû‟i 

Tafsir Al-Maudhû‟i adalah metode mengumpulkan ayat-

ayat Al-Qur`an yang membahas satu tema tersendiri, dengan 
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 Faizal Amin, Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur`an dari berbagai 
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menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut 

menjadi satu kesatuan dan melakukan analisis terhadap ayat-

ayat tersebut secara spesifik dengan syarat dan langkah yang 

khusus. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dan 

konsep, sesuai dengan tema yang sedang dibahas serta menarik 

hubungan satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan.78 

Beberapa karya Tafsir yang menggunakan Metode Tafsir 

Al-Maudhû‟i, yaitu: Tafsir Al-Qurthubî karya Al-Qurthubi, 

Ahkâm Al-Qur`ân karya Al-Jashshas, Al-asybah wa an-

nazhâ‟ir karya Muqatil bin Sulaiman, dll. 79 

4. Corak Tafsir 

Corak tafsir adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan 

dampak dari kecenderungan seorang mufassir dalam menjelaskan 

maksud-maksud ayat-ayat al-Qur‟an. Akan tetapi, pengkhususan 

suatu tafsir pada corak tertentu tidak menutup kemungkinan adanya 

corak lain dalam tafsir tersebut, hanya saja yang menjadi acuan 

adalah corak dominan yang ada dalam tafsir tersebut. 

Corak tafsir dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: corak 

fiqih, corak falsafi, corak ilmi, corak tarbawi, corak akhlaqi, corak 

I‟tiqadi, corak bayani, corak sufi, corak sosial (adabi ijtima‟i), corak 

tasawuf.80 

a. Corak Fiqih 

Corak fiqih adalah apabila seorang mufassir 

menitikbertakan penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berisi 
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80

 Abdul Syukur, Mengenal Corak Tafsir Al-Qur‟an, dalam jurnal el-Furqoniah, 
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tentang syari‟at dan mengistinbathkan hukum-hukum fiqih serta 

mentarjihkan sebagian pendapat tersebut atas pendapat yang 

lain. 81 

Di antara karya tafsir yang memiliki kecenderungan 

dengan corak tafsir fiqih adalah Ahkâm al-Qur‟ân karya al-

Jashshâs yang memiliki corak fikih madzhab Hanafi, afsîrr al-

Kabîr atau Mafâtih al-Ghaîb karya Fakhruddin al-Râzi yang 

memiliki corak fikih madzhab Syafi‟i, dll.82 

b. Corak Tarbawi 

Tafsir corak tarbawi adalah tafsir yang berorientasi kepada 

ayat-ayat yang menjelaskan tentang pendidikan. Sehingga yang 

menjadi fokus pada pembahasan tafsir bercorak seperti ini 

adalah sistem pengajaran yang ada dalam Al-Qur‟an.83 

Karya tafsir yang khusus membahas tentang corak tarbawi 

relatif masih sedikit dibandingan dengan corak tafsir yang lain. 

Diantara contoh karya tafsir corak tarbawi adalah Namadzij 

Tarbawiyah min Al-Qur`an Al-Karim karya Ahmad Zaki 

Tafahah.84 

c. Corak Sufi 

Tafsir corak sufi adalah penakwilan terhadap ayat Al-

Quran dengan sesuatu yang tidak tampak, yaitu isyarat yang 
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https://www.academia.edu/22157736/Kelemahan_kelemahan_dalam_Manahij_Al_Mufassir

in, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 10.00.  
82

 Abdul Syukur, Mengenal Corak Tafsir Al-Qur‟an, dalam jurnal el-Furqoniah, h. 

86. 
83
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tersembunyi yang mampu ungkap oleh ahli ilmu dan sufi. 

Tafsir corak sufi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: tafsir sufi 

nadzari dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi nadzari adalah  tafsir 

sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat 

sehingga tafsir seperti ini tidak ditafsirkan sesuai dengan dalil 

syara‟ dan kaidah kebahasaan. Maka tafsir seperti ini tidak 

dapat diterima. 

Sedangkan Tafsir sufi isyari adalah menafsirkan ayat-ayat 

Al-Qur‟an tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat 

tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi 

yang nampak pada para pelaku ritual sufistik, dan bisa jadi 

penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana 

yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Tafsir seperti ini 

dapat diterima.85 

Beberapa karya tafsir yang menggunakan corak sufi adalah 

Tafsîr Al-Qur`ân Al-„Adzîm karya Al-Tutsari, Haqaiq At-

Tafsîr karya Al-Sulami, dll.86 

d. Corak Lughawi / Kebahasaan 

Tafsir corak lugawi adalah penafsiran yang mencoba 

menjelaskan makna-makna Alquran dengan menggunakan 

kaidah-kaidah kebahasaan. Contoh karya tafsir dengan corak 

lughawi adalah Ma‟ani Al-Qur`an karya Al-Farra‟, Al-Bahrul 

Muhit (Tafsir Abi Hayyan) karya Syekh Muhammad bin Yusuf 

bin Hayyan Al-Andalusi, Ruhul Ma‟ani (Tafsir Al-Alusi) karya 

Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi, Tafsir Al-Kasysyaf 
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karya Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Az-Zamakhsyari dll. 

87 

e. Corak Teologis / I‟tiqadi 

Tafsir corak teologis adalah tafsir yang fokus 

pembahasannya adalah masalah akidah. Contoh karya tafsir 

dengan corak adalah Tafsir Al-Kasysyaf  karya Mahmud ibn 

Umar ibn Muhammad Az-Zamakhsyari, dll.88 

f. Corak adabi ijtima‟i (sosial-kemasyarakatan) 

Tafsir corak adabi ijtima‟i adalah fokus bahasannya adalah 

mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur`an secara teliti, 

selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-

Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, 

kemudian berusaha menghubungkan nas}-nas} al-Qur'an yang 

tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang 

ada. Contoh karya tafsir dengan corak adabi ijtima‟i adalah 

tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, 

dll.89 

g. Corak Falsafi 

Tafsir corak falsafi adalah upaya penafsiran al-Qur‟an 

yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat.90 Pendapat 

para ulama‟ mengenai tafsir yang bercorak tafsir falsafi  terbagi 

menjadi dua golongan: Pertama, mereka yang menolak ilmu-
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 Abdurrahman Rusli Tanjung, Wawasan Penafsiran Alquran Dengan Pendekatan 

Corak Lugawi (Tafsir Lugawi), dalam Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 334-336. 
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 Abdul Syukur, Mengenal Corak Tafsir Al-Qur‟an, dalam jurnal el-Furqoniah, h. 

96-97. 
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 Abdul Syukur, Mengenal Corak Tafsir Al-Qur‟an, dalam jurnal el-Furqoniah, h. 

99. 
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 Kusroni, mengenal ragam pendekatan, metode, dan corak dalam penafsiran al-

qur‟an, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, vol. 9 No. 1, Februari 2019, 

h. 98. 
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ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para ahli 

filsafat, mereka menolaknya karena menganggap bahwa antara 

filsafat dan agama adalah dua bidang ilmu yang saling 

bertentangan, sehingga tidak mungkin disatukan. Kedua, 

mereka yang mengagumi filsafat, mereka menekuni dan 

menerima filsafat selama tidak bertentangan dengan norma-

normaIslam, mereka berusaha memadukan filsafat dan agama 

serta menghilangkan pertentangan yang terjadi di antara 

keduanya. Ulama yang membela pemikiran filsafat adalah 

adalah Ibn Rusyd yang menulis pembelaannya terhadap filsafat 

dalam bukunya at-Taḥāfut at-Taḥāfut, sebagai sanggahan 

terhadap karya Imam al-Ghazali yang berjudul Taḥāfut al-

Falāsifah.91 

B. Media Kajian Tafsir di Indonesia 

Kajian-kajian Al-Qur`an dan penafsirannya di Indonesia berbeda 

dengan kajian Al-Qur`an dan penafsirannya yang terjadi di dunia Arab. 

Hal ini disebabkan dunia Arab merupakan tempat turunnya Al-Qur`an, 

sekaligus tempat dipahami dan diamalkannya Al-Qur`an. Perbedaan itu 

disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Bahasa 

Arab sebagai bahasa Al-Qur`an adalah bahasa orang Arab, maka di 

antara mereka tidak mengalami permasalahan yang sangat signifikan92 

dalam memahami bahasa Al-Qur`an, meskipun tingkat kecerdasan yang 

berbeda-beda. Ini tentu berbeda apabila Al-Qur`an dipahami oleh selain 

orang Arab („ajam) dan tidak mengetahui secara langsung turunnya Al-

Qur`an. Oleh karena itu, untuk memahami ayat-ayat Al-Qur`an para 

ulama nusantara terlebih dahulu memulai dengan menerjemahkan ayat- 
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ayat Al-Qur`an ke dalam bahasa Indonesia, setelah itu kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian penafsiran yang lebih luas dan detail.93 

Berbagai media digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan 

kajian-kajian Al-Qur`an dan penafsirannya, baik kepada satu orang saja 

atau kepada banyak orang. Berdasarkan zaman penggunaannya, media 

untuk menyampaikan kajian-kajian Al-Qur`an dan penafsirannya dibagi 

menjadi dua macam, yaitu media tradisional dan media modern.  

1. Media Tradisional 

Media tradisional yang digunakan dalam menyampaikan kajian 

Al-Qur`an dan penafsirannya disampaikan bi al-lisan dengan talaqqi 

yaitu seorang guru menyampaikan kajian Al-Qur`an dan 

penafsirannya kepada muridnya secara langsung di sebuah majelis 

ilmu sehingga tidak mengalami kesahpahaman dalam menerima 

keterangan mengenai kajian Al-Qur`an dan penafsirannya. Dan 

sanad keilmuannya jelas dan bersambung sampai ke Rasulullah 

saw.94
   

2. Media Modern 

Penyampaian kajian Al-Qur`an dan penafsirannya melalui 

media modern, terdapat dua cara yaitu dengan media massa dan 

media sosial. 

a. Media Massa 

Media massa adalah sarana yang digunakan untuk 

menyapaikan kajian Al-Qur`an dan penafsirannya secara 
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 Ahmad Atabik, Perkembangan Tafsir Modern Di Indonesia, Dalam Jurnal 

Hermeunetik, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, h. 306-307. 
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 Zaini Rahman, Bahaya Belajar Agama Secara Otodidak, Gus Baha : Jika Tidak 

Ada Sanad, Agama Akan Dibuat Semaunya, dalam Jurnal Presisis Berbasis Bukti, 3 Juli 

2020, h. 1-3. 
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20 Agustus 2020 pad pukul 21.00. 
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serempak dan serentak sehingga dapat diakses oleh masyarakat 

banyak dengan jangkauan yang luas. Media ini terbagi menjadi 

tiga macam, yaitu berupa media cetak, media elektronik, serta 

media digital. 

1) Media cetak, berupa surat kabar, majalah, dan buku. Pesan 

yang disampaikan melalu bahasa tertulis dengan didukung 

dengan  gambar atau foto.  

2) Media elektronik, berupa radio dan televisi 

a) Radio merupakan media yang digunakan melalui indera 

pendengaran. Pada umumnya pemirsa pendengar radio 

cenderung bersifat pasif tetapi lebih santai dan mudah. 

Substansi siaran radio menggunakan musik yang 

dominan sebagai ilustrasi dan efek suara sehingga dapat 

mendramatisir pesan yang disampaikan.  

b) Televisi merupakan media audio-visual dan paling 

populer di antara jenis-jenis komunikasi massa lainnya. 

Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan 

khalayaknya karena kemudahannya diakses dan sifat 

tampilannya yang audio-visual. 

3) Media online. Kehadiran internet membuat konvergensi95 

antara komunikasi, informasi, dan teknologi yang 

melahirkan multimedia. Keunggulan utama media online, 

tidak pada aspek kecepatan informasinya saja, tetapi pada 

sifat interaktif, dan multimedianya. Sehingga dapat melayani 

kebutuhan pengguna internet dalam bentuk apa saja. Seperti 

mengakses surat kabar digital, majalah digital, jurnal, buku, 
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mendengar musik, menonton televisi, mendengar radio, atau 

menonton film melalui internet. 

b. Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi yang disampaikan meliputi blog, jejaring sosial, 

wiki, forum dan dunia virtual.96 

Terdapat beberapa pengklasifikasian macam-macam media 

sosial kedalam beberapa aspek. Namun, ada 6 kategori utama 

dalam mengklasifikasikan media sosial, yaitu: 

1) Media jejaring sosial (social networking). 

Media jejaring sosial atau social networking adalah 

media yang paling popular dalam kaegori media sosial. 

Media ini merupakan sarana yang digunakan oleh pengguna 

untuk melakukan hubungan sosial, dan memiliki 

konsekuensi atau efek yang ditimbulkan dari hubungan 

sosial tersebut di dunia virtual (dunia maya). 

Salah satu bentuk media jejaring sosial atau social 

networking adalah facebook. Facebook merupakan media 

sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, 

seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat dari pengguna. 

Media ini juga dijadikan sebagai media yang memberikan 

                                                           
96

 Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta 

Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, dalam Buletin Psikologi, 
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ruang bagi pengguna untuk berkomunikasi dan interaksi 

dalam jejaring sosial di ruang siber.97 

Karakter utama dari media ini adalah setiap pengguna 

membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna 

yang sudah diketahuinya dan ada kemungkinan sering 

bertemu di dunia nyata (offline) maupun membentuk 

pertemanan baru. Pembentukan pertemanan baru biasanya 

didasarkan pada sesuatu yang sama, misalnya hobi atau 

kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah atau 

universitas dan profesi pekerjaan.98  

2) Jurnal online (blog). 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling 

mengomentari dan berbagi, baik dari tautan web lain, 

mencari informasi dan sebagainya. Pada perkembangan 

selanjutnya, blog memuat banyak jurnal (tulisan keseharian 

pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang 

bisa diisi oleh pengguna. 

Secara mekanis, jenis media sosial ini bisa dibagi 

menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu 

pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com 

atau .net dan yang kedua dengan menggunakan failitas 
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 Ruang siber adalah ruang yang digunakan untuk berinteraksi secara tidak 

langsungdengan bantuan internet. Sedangkan ruang maya adalah aplikasi dari media internet 
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 Rulli Nasrullah, Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya dan 

Sosioteknologi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Medika, 2017), h. 39-40. 
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penyedia halaman weblog gratis, seperti wordpress 

(www.wordpress.com) atau blogspot (www.blogspot.com).99 

3) Jurnal online sederhana atau microblog (microblogging). 

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), 

microblogging merupakan jenis media sosial yang 

memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan 

aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging yang 

paling banyak digunakan adalah Twitter. 

4) Media berbagi (media sharing). 

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial 

yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai 

dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. 

Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-bucket, 

atau snapfish. 

5) Penanda sosial (social bookmarking). 

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja 

untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari 

informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs 

sosial bookmarking yang popular adalah delicious.com, 

stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di 

Indonesia ada LintasMe.100 

6) Media konten bersama atau wiki. 
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 Rina Juwita, Media Sosial Dan Perkembangan Komunikasi Korporat, dalam 

Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 20 No. 1, Juli 2017, h. 48. 
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Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil 

kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau 

ensiklopedi, wiki menghadirkan pengertian, sejarah hingga 

rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam 

prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh 

pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari 

semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.101 

Pembagian media sosial kedalam kategori ini, merupakan upaya 

untuk melihat bagaimana fungsi dari media sosial tersebut. Namun, 

tidak berarti pembagian macam-macam dari media sosial terbatas 

pada pembagian dalam kategori ini, melihat perkembangan program 

yang ada di internet dan juga aplikasi yang ada di android. 

C. Youtube sebagai Media Kajian Tafsir di Indonesia 

Lebih dari empat bulan sudah pandemi covid-19 menyebar di 

seluruh dunia, sejak pertama kali dikonfirmasi di Wuhan, Hubei, China, 

pada akhir tahun 2019.102 Indonesia menjadi salah satu negara dengan 

jumlah pasien yang cukup besar menembus 100 ribu pasien covid-19 

dengan 60.539 pasien sembuh dan 4.901 lainnya meninggal. Berbagai 

upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak 

dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor 

terdampak, tidak hanya kesehatan, sektor ekonomi dan sektor 

pendidikan juga mengalami dampak yang serius dari adanya pandemi 

covid-19.103 
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Di tengah pandemi covid-19 yang tak kunjung usai, pesantren dan 

berbagai majelis ilmu lainnya berupaya untuk aktif kembali. Berbagai 

kegiatan  yang ada di pesantren atau majelis ilmu yang sangat 

dirindukan oleh para kaum santri. Namun keinginan itu tidak mudah 

diwujudkan, karena adanya keterbatasan aktivitas pesantren  maupun   

majelis ilmu lainnya di tengah ancaman pandemi virus covid-19.104 

Pemanfaatan berbagai jenis media baru yang lahir dari 

perkembangan teknologi menjadi menjadi salah satu solusi alternatif 

pembelajaran normal sebelum dan ketika terjadinya pandemi. Akses 

yang ditawarkan dari media baru ini didukung oleh fitur yang lebih 

canggih, sehingga sangat membantu dan memudahkan umat muslim  

untuk mengakses, memahami dan mempelajari isi kandungan Al-

Qur`an.105 Media baru ini adalah seperti facebook, twitter, YouTube, 

instagram, path, telegram channel, dll. Media sosial tersebut tidak hanya 

digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh 

pemilik akun (users) itu sendiri, namun juga sebagai sarana untuk 

membuat jaringan pertemanan secara virtual dan medium untuk berbagi 

data, seperti audio maupun video.106 

Youtube adalah salah satu media baru yang menjadi solusi 

alternatif pembelajaran seperti kajian tentang Al-Qur`an dan 

penafsirannya yang didirikan pada tahun 2005 yang didukung oleh 3 

(tiga) karyawan perusahaan finance online PayPal di Amerika Serikat. 
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Mereka adalah Chad Hurley, Steve Chen, And Jawed Karim. Nama 

YouTube sendiri terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran 

Jepang di San Mateo, California. 107 

Kehadiran YouTube sebagai salah satu media, tidak hanya 

dimanfaatkan sebagai hiburan saja. Akan tetapi, dimanfaatkan sebagai 

media belajar dan alat komunikasi dakwah, seperti kajian tentang 

penafsiran Al-Qur`an. Beberapa muballigh ternama seperti Gus Baha, 

Ustadz Abdul Somad (UAS), Ustadz Adi Hidayat (UAH), Gus Muwafiq 

(GM), Ustadzah Mumpuni Handayekti (UMH), dan Felix Siauw (FS) 

menggunakan youtube sebagai media penyebaran konten dakwah, 

seperti kajian tentang Al-Qur`an dan Penafsirannya. 108 

Sebagai salah satu media kajian tafsir Al-Qur`an di Indonesia,  

youtube memiliki  beberapa kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan 

diantaranya:  

a) Kelebihan youtube sebagai media kajian tafsir 

(1) Media    youtube    mempermudah    pemirsa untuk mengakses 

atau mencari berbagai audio dan video dalam bentuk dan tema 

yang beraneka ragam, baik video-video hiburan, film pendek, 

atau lainnya khususnya kajian Al-Qur`an dan penafsirannya.109 
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(2) Media youtube digunakan sebagai sarana kajian tafsir dengan 

cakupan yang sangat luas, dan dapat diakses dari berbagai 

belahan dunia manapun. 

(3) Mempermudah masyarakat yang ingin mendengarkan kajian 

tafsir akan  tetapi  kesulitan  untuk  datang  ke  majelis-

majelis ilmu.110 

(4) Video  maupun  audio  yang  sudah  diunggah,  dengan  

mudahnya  dapat diputar kembali kapanpun dan dimanapun 

oleh pemirsa ingin mendengar kembali kajian Al-Qur`an dan 

penafsirannya. 

(5) Durasi video maupun audio yang di unggah tidak memiliki 

batasan (lebih lama). Berbeda dengan aplikasi lain yang 

mempunyai batasan durasi minimal waktu semisal instagram, 

snapchat, dan sebagainya.  

(6) Media kajian tafsir Al-Qur`an berbayar, artinya video maupun 

audio kajian Al-Qur`an dan penafsiran yang sedang di unggah 

yang menjadi viral, dan dilihat lebih dari 1000 viewers atau 

penonton maka muballigh yang menyampaikan kajian tafsir 

tersebut akan diberikan honorarium dari industri youtube.111 
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 Shofwa Nadia, Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat Dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, Skripsi Program Studi Komunikasi Dan 

Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) jakarta, 

2019, h. 34-35.  Tidak diterbitkan. 
111

 Fatty Faiqah , Muh. Nadjib , dan Andi Subhan Amir, Youtube Sebagai Sarana 

Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, dalam Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 

5 No.2 Juli -Desember 2016, h. 261-262. 

 http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1905/1063, diakses pada tanggal 20 

Agustus 2020 pad pukul 21.00. 
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(7) Dapat menghemat biaya dan waktu, baik bagi para muballigh 

dan pemirsa yang mendengarkan kajian Al-Qur`an dan 

penafsirannya.112 

(8) Para muballigh yang sudah mengunggah video maupun audio 

dapat mengetahui respon dan komentar pemirsa yang 

mendengarkan  kajian Al-Qur`an dan penafirannya terhadap 

kualitas maupun konten videonya. Karena respon ini sangat 

berharga sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam membuat 

video berikutnya.113 

b) Kekurangan Youtube sebagai media kajian tafsir 

(1) Tidak ditemukan kedekatan antara muballigh dan pemirsa yang 

mendengarkan kajian Al-Qur`an dan penafsirannya di media 

sosial khususnya youtube. Karena mendengarkan kajian Al-

Qur`an dan penafsirannya dengan tatap muka memiliki ikatan 

batin yang kuat sanad keilmuan yang jelas sampai ke Rasulullah 

saw.114 

(2) Adanya permasalahan berita palsu atau hoax y a n g seringkali 

dijumpai dalam dunia internet, maka kajian Al-Qur`an dan 

penafsirannya juga rentan dan tidak bisa terhindar dari hal 

tersebut.115 
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 Shofwa Nadia, Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat Dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, h. 34. 
113

 Fatty Faiqah , Muh. Nadjib , dan Andi Subhan Amir, Youtube Sebagai Sarana 

Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, h. 263. 
114

 Zaini Rahman, Bahaya Belajar Agama Secara Otodidak, Gus Baha : Jika Tidak 

Ada Sanad, Agama Akan Dibuat Semaunya, h. 1. 
115

 Shofwa Nadia, Prinsip Komunikasi Qaulan Balîghâ: Dakwah Ustadz Adi 

Hidayat Dalam Akun Youtube “Akhyar Tv”, h. 34. 
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BAB III 

MENGENAL GUS BAHA DAN CHANNEL YOUTUBE AL 

MUHIBBIIN 

Pada pembahasan bab III ini, penulis akan memaparkan profil Gus 

Baha yaitu tokoh yang menjadi objek penelitian ini, meliputi: riwayat hidup, 

perjalanan intelektual, karya-karya serta guru yang berpengaruh dalam 

kepribadian dan keilmuannya. Tidak hanya tokoh yang akan dikaji pada bab 

ini, tetapi penulis juga akan memaparkan profi channel YouTube yang 

menjadi media untuk menyampaikan penafsiran Gus Baha yaitu channel Al-

Muhibbiin serta perbedaannya dengan channel youtube lain dalam 

menyampaikan kajian Gus Baha. 

A. Profil Gus Baha 

1. Riwayat Hidup Gus Baha 

Gus Baha memiliki nama lengkap Ahmad Bahauddin Nur 

Salim bin  KH. Nur Salim al-Hâfidz. Dia lahir di Sarang, Rembang, 

Jawa Tengah, pada tanggal 15 Maret 1977 M. Ayahnya adalah 

seorang ulama‟ pakar Al-Qur`an dari Narukan,116 Kragan, Rembang, 

Jawa Tengah yang merupakan murid dari KH. Arwani al-Hafidz 

Kudus dan KH. Abdullah Salam al-Hafidz Pati. Gus Baha dilahirkan 

di lingkungan pesantren dan nasabnya bersambung kepada para 

ulama hebat.117  

Silsilah dari keluarga ayah, dari buyut hingga generasi keempat 

merupakan ulama-ulama ahli Al-Qur`an, yaitu Gus Ahmad 

Bahauddin Nur Salim bin KH. Nur Salim bin Nyai Fatimah, bin Nyai 

                                                           
116

 Narukan adalah salah satu daerah yang ada di pesisir utara Pulau Jawa. 
117

 https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-

nursalim, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 11.00 WIB. 

https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim
https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim
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Fadhilah binti KH. Ahmad Sholeh, bin KH. Asnawi Sepuh. 118 

Sedangkan silsilah keluarga dari garis ibu, Gus Baha merupakan 

keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban 

atau Mbah Sambu yang pesareannya ada di area Masjid Jami Lasem, 

sekitar setengah jam perjalanan dari pusat Kota Rembang.119 Berikut 

sanad biologis Gus Baha dari jalur ibu, yaitu: Nyai Zuhanidz: KH 

Ahmad Baha‟uddin bin Nyai Zuhanidz, bin Nyai Fathimah, bin Nyai 

Shofiyah, bin Nyai Hafshoh, binti KH Ma‟shum, bin KH Ahmad 

Sholeh, bin KH Asnawi Sepuh.120 

Dia adalah sosok Kyai karismatik yang menjadi idola anak-

anak muda, baik di kalangan santri maupun abangan. Karena akhlaq 

dan ilmu-ilmu yang disampaikan, sosoknya seakan menjadi embun 

kesejukan bagi umat di tengah padang gersang. Di saat banyak para 

pendakwah yang mencari popularitas, bahkan penghidupan dari 

berdakwah, namun dia tidak pernah sama sekali mengejar 

popularitas, tetapi namanya menjadi populer dan banyak dicintai di 

kalangan umatIslam.121  

Gus Baha dan KH. Hamim Jazuli yang dikenal dengan nama 

Gus Mik, merintis suatu gerakan yang di beri nama, Jantiko (Jamaah 

Anti Koler). Gerakan ini berisikan kegiatan penyelenggaraan simaan 

Al-Qur`an secara keliling. Gerakan Jantiko ini kemudian berganti 
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 https://www.nu.or.id/post/read/108376/napak-tilas-ke-kudus-gus-baha-ungkap-

nasab-kiai-said-sampai-kiai-asnawi, diakses pada tanggal 04 September 2020 pada pukul 

15.55 WIB 
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 https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/15/biodata-gus-baha-murid-

kesayangan-mbah-moen-yang-kini-populer-dan-viral-di-youtube?page=2, diakses pada 

tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 14.00 WIB. 
120

 https://www.nu.or.id/post/read/108376/napak-tilas-ke-kudus-gus-baha-ungkap-

nasab-kiai-said-sampai-kiai-asnawi, diakses pada tanggal 04 September 2020 pada pukul 

15.55 WIB 
121

 Azyumardi Azra, Noorhaidi Hasan, Yusdani, dkk, Islam Indonesia 2020, Cet. 1, 

(Yogyakarta: UII Press,  2020), h. 284. 

https://surabaya.tribunnews.com/tag/gus-baha
https://surabaya.tribunnews.com/tag/rembang
https://www.nu.or.id/post/read/108376/napak-tilas-ke-kudus-gus-baha-ungkap-nasab-kiai-said-sampai-kiai-asnawi
https://www.nu.or.id/post/read/108376/napak-tilas-ke-kudus-gus-baha-ungkap-nasab-kiai-said-sampai-kiai-asnawi
https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/15/biodata-gus-baha-murid-kesayangan-mbah-moen-yang-kini-populer-dan-viral-di-youtube?page=2
https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/15/biodata-gus-baha-murid-kesayangan-mbah-moen-yang-kini-populer-dan-viral-di-youtube?page=2
https://www.nu.or.id/post/read/108376/napak-tilas-ke-kudus-gus-baha-ungkap-nasab-kiai-said-sampai-kiai-asnawi
https://www.nu.or.id/post/read/108376/napak-tilas-ke-kudus-gus-baha-ungkap-nasab-kiai-said-sampai-kiai-asnawi
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nama menjadi Mantab (Majelis Nawaitu Topo Broto), lalu berubah 

menjadi Dzikrul Ghafilin. Namun, ketiga nama tersebut kadang 

disebut secara bersamaan: Jantiko-Mantab dan Dzikrul diakses 

Ghafilin.122 

2. Perjalanan Intelektual 

Gus Baha memulai pendidikan ketika usianya masih dini. Dia 

memulai pendidikan dengan menghafalkan Al-Qur`an dan belajar 

langsung dari ayahnya. Sehingga di usia yang sangat muda, dia telah 

menyelesaikan hafalan Al-Qur`an beserta qirâ‟ahnya dengan 

menerapkan keketatan dalam ilmu tajwid dan makhârijul hurûf. 

Menginjak di usia remaja, dia melanjutkan pendidikannya di Pondok 

Pesanteren Al-Anwar Karangmangu Sarang, Rembang yang di asuh 

oleh KH. Maimoen Zubair. Di tempat inilah dia belajar dan 

berkhidmah, sehingga mampu menguasai cabang-cabang ilmu 

syariat, yaitu fiqh, hadits, dan Tafsir. Tetapi, ia lebih cenderung pada 

bidang tafsir.123 Hal ini terbukti dari lebih dari satu amanat prestisius 

keilmiahan yang diemban oleh beliau sepanjang mondok di Al 

Anwar, layaknya Rois Fathul Mu‟in dan Ketua Ma‟arif di jajaran 

kepengurusan PP. Al Anwar. 

Saat berarda di pesantren, Gus Baha juga mengkhatamkan 

hafalan Shohih Muslim lengkap dengan matan, rowi dan sanadnya. 

Selain itu dia juga mengkhatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan 

kitab-kitab gramatika arab seperti 'Imrithi dan Alfiah Ibnu Malik. 

Prestasi keilmuan ini menjadikannya sebagai santri pertama di 

                                                           
122

 https://alif.id/read/iip-d-yahya/kisah-gus-baha-nasab-perkawinan-hingga-karir-

intelektualnya-b215367p/, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 15.00 WIB. 
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 Nur Sholihah Zahro‟ul Isti‟anah, Zaenatul Hakamah, Rekonstruksi Pemahaman 

Konsep I‟jaz Al-Qur‟an Prespektif Gus Baha, Dalam Jurnal Qof, Volume 3 Nomor 2 Juli 

2019, H. 187. Https://Jurnal.Iainkediri.Ac.Id/Index.Php/Qof/Article/View/1526, Diakses 

Pada Tanggal 23 Agustus 2020 Pada Pukul 14.20 WIB. 
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pesantren Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di 

eranya. Selain di bidang keilmuan, dia juga sosok santri yang sangat 

dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, dia sering 

mendampingi gurunya KH. Maimoen Zubair di berbagai kesempatan. 

Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari ta'bir124 

dan menerima tamu-tamu ulama‟-ulama‟ besar yang berkunjung ke 

pesantren Al-Anwar. 125 

Selain berkhidmah di pondok pesantren, beliau juga mengabdi 

di Lembaga Tafsir al-Qur‟an UniversitasIslam Indonesia (UII) 

Yogyakarta sebagai ketua tim Lajnah Mushaf UII, di mana diantara 

anggotanya adalah Prof. Dr. Quraisy Shihab, Prof. Zaini Dahlan, Prof 

Shohib dan lainlain. Keilmuan Gus Baha dalam bidang Tafsir sangat 

diapresiasi oleh para ulama, diantaranya Prof. Quraish Shihab. Dia 

mengatakan bahwa Gus Baha merupakan ulama yang memahami dan 

hafal detail-detail al-Qur‟an sampai detail fiqh yang terdapat di 

dalamnya.126 

Gus Baha adalah satu di antara ulama yang menjadi benteng 

tradisi sanad keilmuan di Indonesia. Karena tradisi sanad itulah yang 

sesungguhnya menjaga keutuhan agamaIslam.127 Ini dibuktikan dari 

perjalanan pendidikannya, Semenjak kecil hingga mengasuh 

pesantren warisan ayahnya, dia hanya mengenyam pendidikan dari 2 

pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di desa Narukan dan 

Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika 

ayahnya menawarkan kepadanya untuk melanjutkan pendidikan di 
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 Taibir adalah membuka dengan tujuan mengungkap isi hati, fikiran dan 

pengalaman seseorang. 
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 https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-

nursalim, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 11.00 WIB. 
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 Nur Sholihah Zahro‟ul Isti‟anah, Zaenatul Hakamah, Rekonstruksi Pemahaman 

Konsep I‟jaz Al-Qur‟an Prespektif Gus Baha, h. 188. 
127

 Azyumardi Azra, Noorhaidi Hasan, Yusdani, dkk, Islam Indonesia 2020, h. 286. 

https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim
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Rushoifah atau Yaman. Namun dia lebih memilih untuk tetap 

melanjutkan pendidikan di Indonesia, berkhidmat kepada 

almamaternya, yaitu Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyyah PP. Al Anwar 

dan pesantrennya sendiri LP3IA (Lembaga Pembinaan, Pendidikan, 

Pengembangan, Ilmu Al-Qur`an).128 

3. Karya-karya Gus Baha 

a. Kitab Hifdzunâ lihâdza al-Mushafi fî bayâni al-Rasmi al-Utsmânî 

wa amtsilatihî ma‟a Dzikru Riwayatihî min Kitâbi al-Muqni‟. 

Buku ini adalah buku yang berisi tentang penjelasan rasm 

usmani yang disempurnakan dari penjelasan yang disadur dari 

buku al-Muqni‟ karya Abu „Amr Usman bin Sa‟id ad-Dani (w. 

444 H.).129 

b. Al-Qur`an dan tafsirnya yang berjumlah 11 jilid. 

Kitab tafsir ini bukan karya langsung dari Gus Baha secara 

langsung, namun kaya dari tim ahli Gus Baha yang isi penjelasan 

tafsirnya seperti penjelasan Gus Baha ketika mengajar khususnya 

kitab Tafsir Jalalain, yang dijelaskan dari berbagai sisi, baik tata 

bahasa, ushul fiqih, hukum fiqih, sisi tasawuf “hakikat” dan tak 

lupa hikmah dari ayat tersebut. 

4. Guru 

a. KH. Nur Salim al-Hâfidz (ayah dari Gus Baha). 

b. KH. Maimoen Zubair 

Kedua guru Gus Baha sangat berpengaruh, baik kepada 

kepribadian maupun kelimuan yang dimiliki oleh Gus Baha. 
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 https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-

nursalim, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 11.00 WIB. 
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 https://www.kalamulama.com/gus-baha/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 

pada pukul 20.00 WIB. 
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B. Youtube Al-Muhibbin Channel 

Muhibbin (pecinta) Gus Baha semakin menyebar di seluruh 

nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Melalui para muhibbinnya, 

pemikiran Gus Baha yang moderat itu semakin tersiar, tidak terkecuali 

di media-media sosial, seperti youtube. 130 

1. Profil Channel Youtube Al Muhibbiin  

Al Muhibbiin Channel adalah salah satu dari beberapa channel 

YouTube yang mengunggah video maupun audiovisual kajian tafsir 

Al-Qur`an yang disampaikan oleh Gus Baha. Namun channel ini 

bukan channel resmi dari Gus Baha. Channel ini di buat sebagai 

wadah untuk bisa ikut serta mensyi‟arkan wawasan keilmuan Gus 

Baha yang berlatarbelakang keilmuan di pesantren yang dianggap 

belum bisa menyentuh semua kalangan, namun dia menjadi inspirasi 

bagi semua kalangan khususnya para santri pesantren salafiyah 

(tradisional), bahwa kedalaman ilmu seorang santri, pada akhirnya 

sama dengan keilmuan dengan gelar-gelar akademik. 

Channel youtube ini dibuat pada tanggal 16 Maret 2017. Salah 

satu yang melatarbelakangi adanya channel ini adalah kekaguman 

murid terhadap luasnya wawasan ilmu gurunya. Selain itu juga 

adanya keresahan dengan banyaknya video-video kajian keagamaan 

yang di unggah di channel youtube dengan menampilkan ustadz-

ustadz yang belum jelas sanad keilmuannya. Sehingga dengan adanya 

channel youtube ini  bertujuan adalah menjadi saluran yang 

membagikan kajian penafsiran Al-Qur`an Gus Baha, muballigh yang 

kharismatik dan jelas sanad keilmuannya. Channel youtube ini 

memiliki 15,3 ribu subscriber dan sudah 1 juta lebih ditonton oleh 

pemirsa youtube. Setiap satu video yang diupload banyak 
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 Azyumardi Azra, Noorhaidi Hasan, Yusdani, dkk, Islam Indonesia 2020, h. 288. 
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memberikan respon positif seperti banyaknya respon “like” yakni 

menyukai unngahan video tersebut dan ditonton lebih dari 100 

pemirsa youtube.131 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Halaman Channel Al-Muhibbiin dengan jumlah 

subscriber (pengikut) 15,3 ribu orang. 

 

 

Gambar 3.2: Halaman tentang awal mula didirikan dan jumlah 

penonton yang sudah mendengarkan semua video-vodeo kajian Gus 

Baha. 
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 Lihat di deskripsi kajian Tafsir yang di sampaikan oleh Gus Baha di Channel 

Al-Muhibbiin dengan judul, “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Az-Zumar ayat 1-9”. 

https://www.youtube.com/watch?v=f6u_eF1o1RE&list=PLLPAyqpLwYs0TC3qYaDt0oDI

TRyTJEh1h, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pada pukul 10.00 WIB.  

https://www.youtube.com/watch?v=f6u_eF1o1RE&list=PLLPAyqpLwYs0TC3qYaDt0oDITRyTJEh1h
https://www.youtube.com/watch?v=f6u_eF1o1RE&list=PLLPAyqpLwYs0TC3qYaDt0oDITRyTJEh1h
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Gambar 3.3: Halaman sejarah dibuatnya channel youtube Al-

Muhibbiin 

(Halaman diskripsi video dengan judul Ngaji Gus Baha Tafsir 

Jalalain QS. Az-Zumar ayat 1-9) 

 

 

 

Gambar 3.4: Halaman moto dari channel Al-Muhibbiin (di bagian 

bawah deskripsi dari video video dengan judul Ngaji Gus Baha Tafsir 

Jalalain QS. Az-Zumar ayat 1-9 

 

2. Perbedaan channel Al-Muhibbiin dengan Channel Youtube lain 

Channel  Al-Muhibbiin merupakan satu dari beberapa channel 

youtube yang mengunggah video bahkan audio kajian penafsiran Al-

Qur`an oleh Gus baha, misalnya channel Kajian Cerdas, channel 

Kopiah Santri, Ma‟arif channel, dll. Namun, yang membedakan 

dengan channel youtube yang lain adalah pengelompokan video-

video yang telah diunggah, tepatnya di playlist dikemas dengan 
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sangat rapi sehingga pemirsa yang ingin mencari kajian penafsiran 

maupun pemaparan tentang keagamaan bisa dengan mudah 

didengarkan. Meskipun pengikuti channel  ini masih sedikit 15,3 ribu 

subscriber, namun sudah ada 110 video yang diunggah, dengan 

pembagian sebagai berikut:  

a. Pengajian umum ada 12 video, yang berisi video-video ceramah 

Gus Baha di acara haul dan kegiatan seminar.  

b. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Az-Zumar ada 1 video yaitu 

penafsiran pada ayat 1-9. 

c. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Shad ada 5 video. Penafsiran pada 

surat Shad ditafsirkan secara lengkap sampai ayat 88 dengan 

pembagian sebagai berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-8 

2) Video kedua: penafsiran ayat 9-26 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 27-40 

4) Video keempat: penafsiran ayat 41-47 

5) Video kelima: penafsiran ayat 48-88 

d. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Ash-Shaffat132 ada 6 video. 

Penafsiran pada surat Ash-Shaffat tidak ditafsirkan secara lengkap 

dan hanya sampai pada ayat 149, dengan pembagian sebagai 

berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-19 

2) Video kedua: penafsiran ayat 20-51 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 51-82 

4) Video keempat: penafsiran ayat 83-122 

5) Video kelima: penafsiran ayat 138-148 

6) Video keenam: penafsiran ayat 149 
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 QS. Ash-Shaffat ada 182 ayat 
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e. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Yasin ada 7 video. Penafsiran pada 

surat Yasin ditafsirkan secara lengkap dan sampai pada ayat 83, 

dengan pembagian sebagai berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-12 

2) Video kedua: penafsiran ayat 13-27 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 28-36 

4) Video keempat: penafsiran ayat 37-47 

5) Video kelima: penafsiran ayat 48-61 

6) Video keenam: penafsiran ayat 62-70 

7) Video ketujuh: penafsiran ayat 71-83 

f. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Fathir ada 5 video. Penafsiran pada 

surat Fathir ditafsirkan secara lengkap sampai ayat 45 dengan 

pembagian sebagai berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-8 

2) Video kedua: penafsiran ayat 9-14 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 15-28 (diupload 2 kali) 

4) Video keempat: penafsiran ayat 29-36 

5) Video kelima: penafsiran ayat 37-45 

g. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Al-Mu‟minun133 ada 7 video. 

Penafsiran pada surat Al-Mu‟minun tidak ditafsirkan secara 

lengkap dan hanya sampai pada ayat 111, dengan pembagian 

sebagai berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-17 

2) Video kedua: penafsiran ayat 18-28 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 29-52 

4) Video keempat: penafsiran ayat 53-67 

5) Video kelima: penafsiran ayat 68-79 

                                                           
133

 QS. Al-Mu‟minun ada 118 ayat 
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6) Video keenam: penafsiran ayat 80-90 

7) Video ketujuh: penafsiran ayat 91-111 

h. Kajian tafsir Al-Qur`an surat An-Nur134 ada 8 video. Penafsiran 

pada surat An-Nur tidak ditafsirkan secara lengkap dan hanya 

sampai pada ayat 61, dengan pembagian sebagai berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-5 

2) Video kedua: penafsiran ayat 6-11 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 12-20 

4) Video keempat: penafsiran ayat 21-26 

5) Video kelima: penafsiran ayat 27-34 

6) Video keenam: penafsiran ayat 35-38 

7) Video ketujuh: penafsiran ayat 45-54 

8) Video kedelapan: penafsiran ayat 55-61 

i. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Saba‟135 ada 9 video. Penafsiran pada 

surat Saba‟ tidak ditafsirkan secara lengkap dan hanya sampai 

pada ayat 52, dengan pembagian sebagai berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-5 

2) Video kedua: penafsiran ayat 6-9 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 10-11 

4) Video keempat: penafsiran ayat 12-15 

5) Video kelima: penafsiran ayat 15-19 

6) Video keenam: penafsiran ayat 20-23 

7) Video ketujuh: penafsiran ayat 24-30 

8) Video kedelapan: penafsiran ayat 31-46 

9) Video kesembilan: penafsiran ayat 47-52 

                                                           
134

 QS. An-Nur ada 54 ayat 
135

 QS. Saba‟ ada 54 ayat 
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j. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Al-Ankabut ada 7136 video. 

Penafsiran pada surat Al-Ankabut tidak ditafsirkan secara lengkap 

dan hanya sampai pada ayat 64, dengan pembagian sebagai 

berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1-8 

2) Video kedua: penafsiran ayat 8-14 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 15-18 

4) Video keempat: penafsiran ayat 19-24 

5) Video kelima: penafsiran ayat 25-30 

6) Video keenam: penafsiran ayat 31-35 

7) Video ketujuh: penafsiran ayat 64 

k. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Al-Muzammil137 ada 3 video. 

Penafsiran pada surat Al-Ankabut tidak ditafsirkan secara lengkap 

karena menafsirkan 3 ayat saja, dengan pembagian sebagai 

berikut: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 1 

2) Video kedua: penafsiran ayat 8 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 20 

l. Kajian tafsir Al-Qur`an surat Al-Ahzab138 ada 10 video. Penafsiran 

pada surat Al-Ankabut tidak ditafsirkan secara lengkap. Berikut 

pembagian ayat yang ditafsirkan: 

1) Video pertama: penafsiran ayat 6-9 

2) Video kedua: penafsiran ayat 10-16 

3) Video ketiga: penafsiran ayat 17 

4) Video keempat: penafsiran ayat 22 

5) Video kelima: penafsiran ayat 31-33 

                                                           
136

 QS. Al-Ankabut ada 69 ayat. 
137

 QS. Al-Muzammil ada 20 ayat. 
138

 QS. Al-Ahzab ada 73 ayat 
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6) Video keenam: penafsiran ayat 34-43 

7) Video ketujuh: penafsiran ayat 44-51 

8) Video kedelapan: penafsiran ayat 52-56 

9) Video kesembilan: penafsiran ayat 57-62 

10) Video kesepuluh: penafsiran ayat 63-73 

m. Kajian kitab Shahih Bukhari ada 5 video. Dengan tema sebagai 

berikut: 

1) Tahajjud 

2) Khawarij 

3) Fitnah akhir zaman 

4) Talzam jama‟atal muslimin 

5) Pola keislaman kita 

n. Kajian Kitab I‟anat al-Thâlibîn ada 1 video. 

o. Kajian kitab Shahih Muslim ada 5 video. Dengan tema sebagai 

berikut: 

1) Metode dakwah Nabi Muhammad saw 

2) Wujûb al-Muslîmîn 

3) Orang yang terakhir masuk surga 

4) Sidrâtu al-Muntahâ 

5) Al-Qur`an 

p. Kajian Kitab Hayât al-Shabâh ada 1 video. 

q. Pembagian dengan judul Gus Baha yang didalamnya berisi 

gabungan dari video-video lain tentang kajian tafsir dan pengajian 

umum. 
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Gambar 3.6: Halaman Channel Al-Muhibbiin dibagian playlist 

dengan jumlah 110 video yang diupload disusun dan dikelompokkan 

dengan rapi. 

 

 

Gambar 3.5: Halaman dari playlist video kajian tafsir Gus Baha yang di 

kelompokan sesuai surat yang ditafsirkan. 
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Ada beberapa channel Youtube lain selain Al-Muhibbiin channel 

yang menjadi media untuk menyampaikan kajian tafsir dan ceramah 

yang disampaikan oleh Gus Baha, seperti channel YouTube Ma‟arif, 

channel Kopiah Santri, channel Kajian Cerdas, channel Kalam 

(KajianIslam), channel Ngaji Kyai, dan sebagainya. Namun penulis akan 

menganalisa perbedaan antara channel Al-Muhibbiin dengan tiga dari 

beberapa channel yang ada, sebagaimana berikut: 

1. Channel Ngaji Kyai 

Channel Ngaji Kyai adalah salah satu dari beberapa channel 

Youtube yang menyajikan kajian penafsiran dan ceramah yang 

disampaikan oleh  Gus Baha. Channel ini dibuat pada tanggal  12 Januari 

2018. Channel ini membagikan ilmu atau konten video yang disampaikan 

oleh para alim ulama‟ dan para kyai dan tidak dikhususkan pada Gus Baha 

saja, seperti ngaji Gus Baha, Gus Muafiq
139

, Cak Nun
140

, Gus Mus
141

, KH. 

                                                           
139

 K.H. Ahmad Muwafiq atau lebih dikenal dengan Kyai Muwafiq atau Gus 

Muwafiq lahir di Lamongan, pada tanggal 02 Maret 1974. Dia adalah salah satu 

ulama Nahdlatul Ulama' (NU) yang kini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafiq 

dikenal sebagai salah satu orator NU zaman sekarang karena kedalaman ilmu dan 

kemampuan orasi yang dimilikinya. Selain ulama' yang faham ilmu agama, Gus Muwafiq 

juga mendalami berbagai ilmu lain, salah satunya ilmu sejarah dan peradaban yang 

disampaikan dengan bahasa yang lugas dan mudah diterima. Gus Muwafiq juga pernah 

menjabat sebagai asisten pribadi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), termasuk saat 

menjabat sebagai menjadi Presiden Republik Indosesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Muwafiq#:~:text=Gus%20Muwafiq%20mem

iliki%20ciri%20khas,Mahasiswa%20Islam%20se%2DAsia%20Tenggara, diakses pada 

tanggal 29 Agustus pada pukul 22.00 WIB.  
140

 Emha Ainun Nadjib atau yang lebih akrab dipanggil Cak Nun merupakan 

budayawan dan intelektual muslim asal Jombang, Jawa Timur. Dia dilahirkan di Jombang 

Jawa Timur pada hari rabu, 27 Mei 1953. Dia adalah Anak keempat dari 15 bersaudara. Dia 

pernah menjalani pendidikan di Pondok Modern Gontor-Ponorogo dan menamatkan 

pendidikannya di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta. Namun pendidikan formalnya di 

UGM, tepatnya di Fakultas Ekonomi, hanya mampu Cak Nun selesaikan 1 semester saja. 

https://m.merdeka.com/emha-ainun-nadjib/profil/, diakses pada tanggal 29 Agustus 

pada pukul 22.30 WIB.  
141

 KH. Ahmad Mustofa Bisri atau yang biasa dipanggil Gus Mus, dilahirkan di 

Rembang, pada tanggal 10 Agustus 1944. Dia adalah putra dari KH. Bisri Mustofa. Pada 

tahun 1955 KH. Bisri Musthofa mendirikan pondok pesantren yang diberi nama “Taman 

Pelajar Islam” (Roudlatuth Tholibin). Meskipun dilahirkan dari keluarga ulama‟, ayah Gus 

Mus sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, lebih dari sekedar pendidikan formal. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lamongan
https://id.wikipedia.org/wiki/02_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1974
https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Muwafiq#:~:text=Gus%20Muwafiq%20memiliki%20ciri%20khas,Mahasiswa%20Islam%20se%2DAsia%20Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Muwafiq#:~:text=Gus%20Muwafiq%20memiliki%20ciri%20khas,Mahasiswa%20Islam%20se%2DAsia%20Tenggara
https://m.merdeka.com/emha-ainun-nadjib/profil/


72 
 

 
 

Jamaluddin Ahmad
142

 dan ngaji filsafat Fahruddin Faiz
143

 serta kajian ilmu 

dari tokoh lainnya. Tujan dibuatnya channel ini adalah menjadikan 

YouTube sebagai tempat yang nyaman untuk menimba ilmu yang 

bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Video yang diupload di channel ini berjumlah 706 video. Dari 

jumlah video yang diupload di channel YouTube ini, Gus Baha adalah 

salah satu tokoh yang banyak mengisi video di channel yotube ini 

dibandingkan dengan para kiyai yang lain. Berikut adalah pembagian dari 

semua video yang ada di channel youtube Ngaji kyai: 

a. Kajian yang disampaikan oleh  Gus Baha 

1) Ngaji tafsir 

                                                                                                                                                     
Meskipun otoriter dalam prinsip, namun ayahnya mendukung anaknya untuk berkembang 

sesuai dengan minatnya.  

Gus Mus adalah alumni dan penerima beasiswa dari Universitas Al Azhar Cairo 

(Mesir, 1964-1970) untuk studi islam dan bahasa arab. Sebelum melanjutkan pendidikan di 

Universitas Al-Azhar, Gus Mus menempuh pendidikan di SR 6 tahun (Rembang, 1950-

1956), Pesantren Lirboyo (kediri, 1956-1958), Pesantren Krapyak (Yogyakarta, 1958-1962), 

dan Pesantren Taman Pelajar Islam (Rembang, 1962-1964). 

Setelah ayahnya wafat, tongkat kepemimpinan di peantren dilanjutkan oleh Gus 

Mus dan saudara-saudaranya. Selain sebagai pengasuh di pesantrennya, Gus Mus juga 

berkiprah di dunia politik (pada tahun 1982-1992 menjabat sebagai anggota DPRD Jawa 

Tengah sedangkan pada tahun 1992-1997 menjabat sebagai anggota MPR RI). 

http://gusmus.net/profil, diakses pada tanggal 29 Agustus pada pukul 22.00 WIB.  
142

 Moh. Djamaluddin bin Achmad bin Hasan Mustajab bin Hasan Musthofa bin 

Hasan Mu‟ali. Lahir pada tanggal 31 Desember 1943 di kampung Kedungcangkring Desa 

Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Ayah beliau bernama Achmad bin 

Hasan Mustajab dan ibunya bernama Hj Mahmudah / Djumini (nama sebelum haji) binti 

Abdurrahman bin Irsyad bin Rifa‟i. Dia adalam pengasus Pondok Pesantren Bumi Damai al-

Muhibin Bahrul Ulum pada tahun 1973 dan sekaligus ulama‟ yang menggagas dan 

mendirikan tarekat syadziliyyah di desa Tambak Beras, Jombang. Karena fleksibilitas 

tarekat ini dalam memaknai kehidupan modern, jama‟ah dari tarekat ini semakin hari 

semakin meningkat. http://kajianumum313.blogspot.com/2016/01/tarekat-syadziliyah-di-

tambakberas.html, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 070.00. 
143

 Fahruddin Faiz  adalah doktor ilmu filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta. Ia kini menjabat sebagai Wakil Dekan I di Fakultas Ushuluddin 

(teologi Islam). Sudah hampir enam tahun sejak 2013, tiap malam Rabu di setiap pekannya, 

Faiz menjadi pengisi materi dan pemantik diskusi kajian filsafat di Masjid Jendral Sudirman. 

https://kumparan.com/kumparannews/fahruddin-faiz-filsafat-melatih-berpikir-

benar-itu-perintah-agama 

1rEFbx5wNJC#:~:text=Faiz%20sendiri%20adalah%20doktor%20ilmu,Fakultas%20Ushulu

ddin%20(teologi%20Islam).&text=Meski%20lain%20program%20dari%20Ngaji,jauh%20b

erbeda%20dari%20yang%20biasa.,  diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 

07.30. 

http://gusmus.net/profil
http://kajianumum313.blogspot.com/2016/01/tarekat-syadziliyah-di-tambakberas.html
http://kajianumum313.blogspot.com/2016/01/tarekat-syadziliyah-di-tambakberas.html
https://kumparan.com/kumparannews/fahruddin-faiz-filsafat-melatih-berpikir-benar-itu-perintah-agama%201rEFbx5wNJC#:~:text=Faiz%20sendiri%20adalah%20doktor%20ilmu,Fakultas%20Ushuluddin%20(teologi%20Islam).&text=Meski%20lain%20program%20dari%20Ngaji,jauh%20berbeda%20dari%20yang%20biasa
https://kumparan.com/kumparannews/fahruddin-faiz-filsafat-melatih-berpikir-benar-itu-perintah-agama%201rEFbx5wNJC#:~:text=Faiz%20sendiri%20adalah%20doktor%20ilmu,Fakultas%20Ushuluddin%20(teologi%20Islam).&text=Meski%20lain%20program%20dari%20Ngaji,jauh%20berbeda%20dari%20yang%20biasa
https://kumparan.com/kumparannews/fahruddin-faiz-filsafat-melatih-berpikir-benar-itu-perintah-agama%201rEFbx5wNJC#:~:text=Faiz%20sendiri%20adalah%20doktor%20ilmu,Fakultas%20Ushuluddin%20(teologi%20Islam).&text=Meski%20lain%20program%20dari%20Ngaji,jauh%20berbeda%20dari%20yang%20biasa
https://kumparan.com/kumparannews/fahruddin-faiz-filsafat-melatih-berpikir-benar-itu-perintah-agama%201rEFbx5wNJC#:~:text=Faiz%20sendiri%20adalah%20doktor%20ilmu,Fakultas%20Ushuluddin%20(teologi%20Islam).&text=Meski%20lain%20program%20dari%20Ngaji,jauh%20berbeda%20dari%20yang%20biasa
https://kumparan.com/kumparannews/fahruddin-faiz-filsafat-melatih-berpikir-benar-itu-perintah-agama%201rEFbx5wNJC#:~:text=Faiz%20sendiri%20adalah%20doktor%20ilmu,Fakultas%20Ushuluddin%20(teologi%20Islam).&text=Meski%20lain%20program%20dari%20Ngaji,jauh%20berbeda%20dari%20yang%20biasa
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a) Tafsir QS. Hud ada 7 video. 

b) Tafsir QS. Al-Baqarah ada 21 video. 

c) Tafsir QS. Yunus ada 9 video. 

d) Tafsir QS. At-Taubah ada 12 video. 

e) Tafsir QS. Asy-Syu‟ara‟ ada 7 video. 

f) Tafsir QS. Shad ada 5 video. 

g) Tafsir QS. An-Naml ada 1 video. 

h) Tafsir QS. Ash-Shaffat ada 6 video. 

i) Tafsir QS. Al-Mukminun ada 8 video. 

j) Tafsir QS. An-Nur ada 9 video. 

k) Tafsir QS. Al-Isra‟ ada 1 video. 

l) Tafsir QS. Al-Ahzab ada 12 video. 

m) Tafsir QS. Fatir ada 5 video. 

n) Tafsir QS. Saba‟ ada 9 video. 

o) Tafsir QS. Al-Mukminun ada 1 video. 

p) Tafsir QS. Yasin ada 7 video. 

2) Kajian keagamaan, misalnya: 

a) Judul video Ngaji Kyai (Gus Baha) dan Gus Baha 

tematik, berisi kumpulan-kumpulan video ceramah 

keagamman dengan tema-tema tertentu, seperti tema 

anak, yatim, redaksi wirid para wali, dan sebagainya. 

b) Syajaratul Ma‟arif adalah kajian keagamaan yang di 

sampaikan Gus baha dengan literatur mengkaji dari kitab 

Syajaratul Ma‟arif . 

c) Ngaji Maulid Diba‟. Kajian yang disampaikan Gus Baha 

dengna mengkaji ulang Kitab Maulid Diba‟ karya al-

Imâm al-Syeikh Abdurrahmân ad-Diba‟î (ada 8 video). 
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d) Ngaji Maulid Barzanji. Kajian yang disampaikan Gus 

Baha dengna mengkaji dari kitab Mulid Barzanji, karya 

Syekh Ja‟far al-Barzanjî (ada 5 video). 

e) Kajian kitab Qawaidul Asâsiyyah, kitab yang berisi 

tentang musthâlah al-Tafsîr (ada 8 video). 

f) Kajian kitab Nashâihul „Ibâd 

g) Kajian Kitab al-Hikâm 

h) Kajian Gus Baha ketika mengisi kajian di UNISSULA 

(UniversitasIslam Sultan Agung, Semarang) 

i) Pengajian Gus Baha tentang Minhaj, ada 2 video. 

j) Kajian Kitab Hâyat al-Shahâbah (kitab yang menjelaskan 

kehidupan para sahabat dalam meneruskan perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad saw), ada 13 video. 

b. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh  Gus Mus, ada 2 

video. 

c. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh KH. Husen Ilyas, ada 

3 video. 

d. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh  KH. Jamaluddin 

Ahmad, ada 4 video. 

e. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh KH. Maimun Zubair 

ada 8 video. 

f. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh KH. Marzuki 

Mustamar, ada 4 video. 

g. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh Gus Qoyyum ada 1 

video. 

h. Kajian filsafat yang disampaikan oleh Fahruddin Faiz. 

i. Video yang berisi tentang bacaan Al-Qur`an merdu dari anak-

anak. 
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Dari semua video yang sudah diupload di channel YouTube ini 

sudah lebih dari 24 juta kali di tonton oleh pemirsa di YouTube. 

Serta setiap video yang diupload  sudah dilihat lebih dari 100o orang. 

Namun, tidak ditemukan pemberitahuan jumlah pemirsa di YouTube yang 

mensubscribe channel ini. 

Kajian penafsiran Al-Qur`an yang disampaikan oleh Gus Baha 

di channel Ngaji Kyai adalah kajian penafsiran tetapi tidak 

konsisten mengkaji tafsir dari salah satu kitab tafsir karya ulama‟- 

ulama‟ terdahulu, seperti kitab Tafsir al-Jalâlain. Kadang 

menggunakan kitab tafsir karya Gus Baha dan tim, tetapi 

dikesempatan lain juga mengkaji dari kitab Tafsir al-Jalâlain.  

Di channel ini, selalu memberikan kalimat diskripsi dan pada 

kajian tafsirnya selalu diberikan tema-tema di setiap video kajian 

yang di upload sehingga pemirsa bisa mengetahui secara umum 

kandungan ayat atau kajian keagamaan yang disampaikan serta 

menarik perhatian pemirsaYouTube sebelum mendengarkan kajian. 

Persamaan penyampaian kajian penafsiran Gus Baha di channel 

YiuTube ini dengan channel Al-Muhibbin adalah penyampaian 

kajian tafsir yang dikaji dari kitab Tafsir al-Jalâlain disampaikan 

dengan bahasa Jawa, tetapi ketika menjelaskan kandungan ayat 

yang sedang dikaji disampaikan dengan bahasa Indonesia.144 

2. Channel YouTube Ma‟arif 

Channel YouTube Ma‟arif adalah salah satu dari beberapa channel 

Youtube yang menyajikan kajian penafsiran dan ceramah yang 

disampaikan oleh Gus Baha. Channel ini dibuat pada tanggal 04 Mei 

2018, dengan moto “Menebar ManfaatIslam Rahmatan lil Alamain”.  

                                                           
144

 https://www.youtube.com/c/NGAJIKYAI/featured, diakses pada tanggal 29 

Agustus 2020 pada pukul 23.00 WIB. 

https://www.youtube.com/c/NGAJIKYAI/featured
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Video yang diupload di channel ini berjumlah 87 video, tetapi video 

kajian penafsiran Al-Qur`an hanya sedikit jumlahnya dari pada video 

kajian-kajian lain seperti video dengan judul “Trik menghilangakan 

sombong dari Gus Baha”, video dengan judul “Trik Sederhana cara 

bertaubat Gus Baha”, dan sebagainya. Dari semua video yang sudah 

diupload di channel YouTube ini sudah 3.779.600 kali di tonton. Serta 

setiap video yang diupload  sudah dilihat lebih dari 300 orang. Namun, 

tidak ditemukan pemberitahuan jumlah pemirsa di YouTube yang 

mensubscribe channel ini. 

Kajian penafsiran Al-Qur`an yang disampaikan oleh Gus 

Baha di channel YouTube Ma‟arif adalah kajian penafsiran tatapi 

tidak mengkaji dari salah satu kitab tafsir karya ulama‟- ulama‟ 

terdahulu, melainkan langsung penjelasan tafsir dari Gus Baha 

tanntang ayat yang sedang dikaji tetapi disertai dengan terjemah 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dengan harapan memudahkan 

pemirsa yang tidak memahami bahasa Jawa. 145 

3. Channel Kopiah Santri 

Channel Kopiah Santri adalah salah satu dari beberapa 

channel Youtube yang menyajikan kajian penafsiran dan ceramah 

yang disampaikan oleh  Gus Baha. Channel ini dibuat pada tanggal  

21 Januari 2019.  Dari semua video yang sudah diupload di channel 

YouTube ini sudah 498.999 kali di tonton  dan jumlah 

subscribernya ada 11,6 ribu. Serta setiap video yang diupload  sudah 

ditonton lebih dari 100 orang. Video yang diupload di channel ini 

berjumlah 45 video, dengan pembagian sebagai berikut: 

a. Kajian tafsir Al-Qur`an 

1) QS. Ash-Shaffât ada 1 video 

                                                           
145

 https://www.youtube.com/channel/UCgRayxkLExQ3Sd3NyCbAL9w/videos, 

diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 13.00 WIB. 

https://www.youtube.com/channel/UCgRayxkLExQ3Sd3NyCbAL9w/videos
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2) QS. Yasin ada 7 video dengan pembagian sebagai berikut: 

a) Video pertama: ayat 1-12 

b) Video kedua: ayat 13-27 

c) Video ketiga: ayat 28-36 

d) Video keempat: ayat 37-47 

e) Video kelima: ayat 48-61 

f) Video keenam: ayat 62-70 

g) Video ketujuh: ayat 71-83 

3) QS. Fatir ada 4 video, dengan pembagian sebagai berikut: 

a) Video pertama: ayat 9-14 

b) Video kedua: ayat 15-28 

c) Video ketiga: ayat 29-36 

d) Video keempat: ayat 37-45 

4) QS. Al-Qashash ada 2 video, dengan pembagian sebagai 

berikut: 

a) Video pertama: ayat 1-10 

b) Video kedua: ayat 56-64 

5) QS. Luqman ada 3 video, dengan pembagian sebagai 

berikut: 

a) Video pertama: ayat 1-11 

b) Video kedua: ayat 12-13 

c) Video ketiga: ayat 14-19 

6) QS. Saba‟ ada 3 video, dengan pembagian sebagai berikut: 

a) Video pertama: ayat 24-30 

b) Video kedua: ayat 30-46 

c) Video ketiga: ayat 47-54 

7) QS. Asy-Ssyu‟ara‟ ada 9 video, dengan pembagian sebagai 

berikut: 
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a) Video pertama: ayat 1-22 

b) Video kedua: ayat 23-38 

c) Video ketiga: ayat 39-51 

d) Video keempat: ayat 52-68 

e) Video kelima: ayat 69-104 

f) Video keenam: ayat 105-139 

g) Video ketujuh: ayat 140-175 

h) Video kedelapan: ayat 176-207 

i) Video lesembilan: ayat 208-227 

Sedangkan kajian penafsiran Al-Qur`an yang disampaikan 

oleh Gus Baha di Channel Kopiah Santri146 sama sistematika 

penyampain tafsirnya seperti kajian tafsir Al-Qur`an yang 

disampaikan Gus Baha di channel YouTube Al-Muhibbiin yaitu 

menjelaskan kajian tafsir dengan mengkaji ulang tafsir dari karya-

karya kitab tafsir terdahulu, seperti kitab tafsir Jalalain. Tetapi yang 

membedakan antara kajian tafsir Al-Qur`an yang ada di cahnnel 

YouTube Al-Muhibbiin dengan channel YouTube Kopiah Santri 

adalah, penyajian penyampaian tafsir di channel YouTube Kopiah 

Santri, di bagian layar videonya ditambahkan tulisan lafadz 

penafsiran yang ada di kitab Tafsir Jalalain beserta artinya. 

Melihat dari tanggal dibuatnya ketiga channel selain channel 

youtube Al-Muhibbiin, yaitu channel Ma‟arif dan channel Kopiah 

Santri, channel Al-Muhibbiin lebih dahulu dibuat dari pada kedua 

channel ini. Jadi penulis mengindentifikasi bahwa salah satu tujuan 

dibuatnya kedua channel ini adalah menyempurnakan penyajian kajian 

tafsir di channel YouTube sebelumnya serta memberikan inovasi baru 

                                                           
146

 https://www.youtube.com/channel/UCkCilwe67L11NYFgbL0kYJA/featured, 

diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pada pukul 14.00 WIB. 

https://www.youtube.com/channel/UCkCilwe67L11NYFgbL0kYJA/featured
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sehingga lebih memudahkan pemirsa dalam memahami kajian 

penafsiran yang disampaikan di YouTube. 
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BAB IV 

ANALISIS KAJIAN TAFSIR GUS BAHA DI AL-MUHIBBIIN 

CHANNEL 

Pada bab IV ini, penulis akan menguraikan data tentang penerapan 

aspek-aspek yang ada dalam ilmu tafsir pada kajian tafsir Gus Baha di 

Channel Al-Muhibbiin, meliputi gaya dan corak yang menjadi ciri khas 

Gus Baha ketika menyampaikan kajian tafsir Al-Qur`an. Tidak hanya itu, 

penulis juga akan mengolah video-video penafsiran yang ada di channel Al-

Muhibbin dengan teori-teori komunikasi massa, sehingga mengetahui 

pengaruh dari video-video penafsiran tersebut bagi pemirsa YouTube. 

A. Kajian Tafsir di YouTube Channel Al-Muhibbin 

Al-Muhibbin Channel adalah channel YouTube yang menjadi 

media untuk menyampaikan kajian Al-Qur`an dan penafsiran Gus Baha. 

Di channel ini ada 110 video147 kajian yang disampaikan oleh Gus Baha. 

Namun, video-video yang ada di channel tidak hanya memuat kajian-

kajian tentang penafsiran Al-Qur`an, tetapi terdapat juga kajian-kajian 

tentang hadis, misalnya kajian kitab Shahîh al-Bukhârî, Shahih al-

Muslim, kajian kitab Hayat al-Shahâbat, kajian-kajian kitab fiqih, seperti 

kajian kitab I‟ana al-Thalibîn serta video ceramah Gus Baha di acara-

acara Haul Masyayikh dibeberapa pesantren, seperti Haul KH. R. 

Asnawi Pendiri dan Penggerak Jam‟iyyah Nahdlatul „Ulama‟, Haul ke-

38 KH. Abdul Hamid Pasuruan, Haul KH. Bisri Sansuri ke 41, dan 

sebagainya. Juga video ketika Gus Baha mengisi kajian di beberapa 

seminar, seperti webinar Nasional MUI Kota Salatiga (Kebutuhan 

                                                           
147

 Pengelompokan pembagian dari video yang ada di channel YouTube Al-

Muhibbiin telah di jelaskan di bab 2 pada sub bab perbedaan antara channel YouTube Al-

Muhibbiin dengan channel YouTube lain. 
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Ijtihad Maqashudi di Era Pandemi), seminar Membumikan Kitab Salaf 

di Era Milenial Al-Falah Ploso Mojo Kediri, dan sebagainya.148 Namun, 

yang lebih dominan dari jumlah keseluruhan video yang ada di channel 

ini adalah kajian penafsiran Al-Qur`an.149 

B. Pemaparan Gaya Penafsiran Gus Baha dalam Tinjauan Tafsir 

1. Materi Kajian Tafsir al-Jalâlain 

Kitab tafsir yang dikaji Gus Baha dan dipublikasikan oleh 

Channel Al-Muhibbiin adalah kitab Tafsir al-Jalâlain. Kitab Tafsir 

al-Jalâlain adalah salah satu bentuk karya tafsir klasik yang ditulis 

oleh dua ulama‟ ahli tafsir yang kebetulan sama-sama memiliki nama 

Jalaluddin, yaitu Imam Jalaluddin al-Mahali150 (w. 864 H) dan 

Jalaluddin al-Suyuti151 (w. 911 H). Sehingga masyhur nama kitab ini 

                                                           
148

 Untuk kajian Penafsiran audiovisual Al-Qur`an yang disampaikan Gus Baha 

yang diupload di Channel YouTube Al-Muhibbiin sudah agak lama, berkisar 2-1 tahun yang 

lalu. Namun untuk ceramah Gus Baha di acra-acara haul atau Seminar rata-rata diupload di 

tahun 2020 dan diuploadnya berupa video bukan audiovisual. (Menganalisis dari playlist 

video yang diupload di channel youtube Al-Muhibbiin). 
149

 https://www.youtube.com/c/ALMUHIBBIINChannel/playlists, diakses pada 

tanggal 29 Agustus 2020, pada pukul 10.00 WIB.  
150

 Imam Jalâluddîn al-Mahallî (w. 864 H), memiliki nama lengkap Jalâluddîn 

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrâhim al-Mahallî al-Syâfi‟i. Dia lahir pada 

tahun 791 H (139 M). Dia adalah seorang ulama populer yang dikenal sebagai tokoh yang 

menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, ilmu kalam, usul fikih, nahwu, mantik dan lain 

sebagainya. Karya-karyanya selain kitab Tafasir al-Jalâlain juga banyak dibaca di pesantren 

seperti kitab Syarh al-Jam‟ul al-Jawami‟. Kitab ini berisi tentang penjelasan tentang ushul 

fiqih dan juga menjadi kitab induk dalam bidang ushul fiqih. 
151

 Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H), memiliki nama lengkap Jalâluddîn Abu al-

Fadhl Abdurrahmân bin Abû Bakar bin Muhammad al-Suyutî al-Syâfi‟î. Dia dilahirkan di 

Kairo pada tahun 849 H (1445 M). Dia adalah seorang ulama yang sangat percaya diri dan 

menguasai banyak bidang  keilmuan, khususnya pengetahuan tentang keislaman, kecuali 

ilmu Faraid.  

Dia banyak menulis karya-karya dalam berbagai bidang. Terkait dengan berapa 

jumlahnya, belum ada ulama‟ yang menjelaskan secara pasti jumlah kitab yang ditulis 

olehnya. Salah seorang murid Imam Jalaluddin al-Suyuti, yaitu Al-Dawudi, menyebutkan 

ada sekitar 500 karya yang berhasil ditulis. Kemuadian Ibn Iyas, dalam kitabnya yang 

berjudul Tarikh al-Misr menyebut ada 600 karya tulis. Sementara Fugel, seorang orientalis 

tekemuka menyebutkan ada 561 karya. Karya-karyanya selain kitab Tafasir al-Jalâlain juga 

banyak dibaca di pesantren seperti kitab Alfiyah. Kitab ini berisi tentang penjelasan dari 

ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab yang mengkaji untuk mengetahui kedududkan kata 

https://www.youtube.com/c/ALMUHIBBIINChannel/playlists
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disebut dengan Jalalain, yang secara leksikal kebahasaan berupa Isim 

Tasniyah/musanna yang berarti dua Jalal. Kitab tafsir ini sangat 

terkenal di seluruh pesantren di Indonesia. Hampir semua pesantren 

menjadikan kitab ini sebagai kitab induk dalam bidang tafsir. Bahkan 

A. H. Jonsh, dalam sebuah artikel yang bertajuk, “Quranic Exegesis 

In the Malay World: In Seacrh Of a Profile” menyebukan, bahwa 

kitab tafsir ini juga dikaji di sekolah-sekolah Muhammadiyah kurang 

lebih sampai tahun 1959.152 

Di samping faktor kemasyhuran penulisnya, kitab tafsir ini 

banyak dikaji dan menjadi kitab induk dalam bidang tafsir karena 

sistematika penulisan kitab ini menggunakan metode tafsir ijmali 

(ringkas dan global), ditulis dengan penjelasan yang singkat, tetapi 

merujuk kepada pendapat yang paling kuat disertai dengan sanad dan 

sumber rujukannya. Di dalam kitab tafsir ini juga banyak 

menyebutkan hadis, asbâb al-nuzûl dan penjelasan-penjelasan i'rab 

yang dipandang perlu, serta penjelasan singkat dari segi qira'at yang 

diperselisihkan. Sehingga mudahkan para pembaca untuk 

memahaminya.153  

Dengan sistematika dan metode tersebut, kitab Tafsir al-

Jalâlain dapat dipelajari secara tuntas dalam waktu yang singkat. 

Beberapa faktor lain, seperti ditinjau dari segi ekonomi, kitab tafsir 

ini bisa diakses oleh seluruh kaum santri karena hanya terdiri dari 

satu jilid, dengan jumlah halaman ada 513 halaman seperti kitab 

Tafsir al-Jalâlain yang diterbitkan oleh al-Miftah Surabaya. Berbeda 

                                                                                                                                                     
dalam kalimat dan bentuk huruf/harakat terakhir dari suatu kata. Kitab ini juga menjadi kitab 

induk dalam bidang tata bahasa dalam bahasa Arab. 
152

 https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-

jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/, diakses pada tanggal 29 Agustus 

2020, pada pukul 20:20 WIB. 
153

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, h. 234. 

https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/
https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/
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dengan karya tafsir dengan jumlah kitab lebih dari satu jilid, seperti 

kitab Tafsir Mafâtih al-Ghaib karya Fakruddin al-Razi atau kitab 

Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr karya Ibnu Asyur yang membutuhkan 

waktu yang lama untuk mempelajarinya dan ditinjau dari segi 

ekonomi sulit diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.154  

Kitab Tafsir al-Jalâlain ditulis pertama kali oleh Imam 

Jalâluddîn al-Mahallî (w. 864 H) pada tahun 1459 M. Kemudian 

disempurnakan oleh muridnya, Jalâluddîn al-Suyutî (w. 911 H) pada 

tahun 1505 M.155 Mengutip dari kitab al-Tafsîr wa al-Mufassirûn 

karya Muhammad Husain al-Dzahabî (w. 1397 H), Imam Jalâluddîn 

al-Mahallî menulis penafsiran dari awal surat Al-Kahfi sampai 

dengan surat An-Nas. Sebelum wafat, Dia kembali mulai 

menfasirkan Al-Qur`an yaitu surat Al-Fatihah dan ditulis sampai 

selesai. Namun, penafsirannya tidak lengkap menafsirkan Al-Qur`an 

30 juz. Kemudian penafsiran dilanjutkan oleh Imam Jalâluddîn al-

Suyutî. Dia memulai menafsirkan Al-Qur`an dari surat Al-Baqarah 

sampai surat Al-Isra‟. Sehingga penafsiran dalam kitab Tafsir al-

Jalâlain lengkap menafsirkan Al-Qur`an 30 juz. 156  

Ditinjau dari sistematika penulisannya, Imam Jalâluddîn al-

Suyutî meletakkan penafsiran surat Al-Fatihah yang ditafsirkan oleh 

Imam Jalâluddîn al-Mahallî di bagian akhir kitab Tafsir al-Jalâlain 

dan bukan di bagian awal seperti susunan Al-Qur`an berdasarkan 

tertib mushafi, dengan tujuan mengelompokkan menjadi satu karya 

                                                           
154

 https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-

jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/, diakses pada tanggal 29 Agustus 

2020, pada pukul 20:20 WIB. 
155

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-

digest/19/10/02/pyqr6y313-empat-penafsir-alquran-terkemuka, diakses pada tanggal 29 

Agustus pada pukul 21.00 WIB. 
156

 Muhammad Husain al-Dzahâbi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, (Kairo: Maktabah 

Wahbah), juz 1, h. 238. 

https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/
https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/10/02/pyqr6y313-empat-penafsir-alquran-terkemuka
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/10/02/pyqr6y313-empat-penafsir-alquran-terkemuka
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penafsiran dari gurunya yaitu Imam Jalâluddîn al-Mahallî.157 Dalam 

kitab al-Tafsîr wa al-Mufassirûn juga dijelaskan meskipun Kitab 

Tafsir al-Jalâlain di tulis oleh dua orang mufassir tetapi tidak 

ditemukan adanya pertentangan, baik secara redaksi maupun secara 

substansi. 158 

Kitab tafsir Jalalain ini disampaikan ulang oleh Gus Baha 

dengan bahasa campuran, yaitu antara bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia serta memberikan contoh penjelasan ayat yang sedang di 

kaji dengan mengkontekstualisasikan kandungan ayat yang 

disampaikan dengan bidang ilmu lain dan permasalahan yang ada di 

masyarakat.  

2. Penafsiran Gus Baha 

a. Gaya Penafsiran Gus Baha 

Gus Baha mengawali penafsirannya dengan membaca kitab 

Tafsir al-Jalâlain dan memberikan makna dari setiap kalimat 

yang dibaca dengan pemaknaan dari bahasa Jawa. Kemudian 

menerangkan jumlah ayat dan kedudukan dari surat yang sedang 

di kaji baik makiyyah maupun madaniyah. Serta menjelaskan 

makna kosa-kata dari setiap kata dari ayat yang sedang 

dijelaskan dan juga menjelaskan kedudukan (i‟rab) dari setiap 

kata pada kalimat yang sedang dijelaskan. Lalu menjelaskan 

kandungan isi dari ayat yang dikaji dengan keterangan-

keterangan tambahan seperti menjelaskan ushul fiqhnya, hukum 

fiqih dari ayat yang sedang dijelaskan, menjelaskan keterkaitan 

antara makna ayat yang dijelaskan dengan makna ayat di surat 

                                                           
157

 https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-

jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/, diakses pada tanggal 29 Agustus 

2020, pada pukul 20:20 WIB. 
158

 Muhammad Husain al-Dzahâbi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, h. 237-238. 

https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/
https://alif.id/read/ahmad-husain-fahasbu/mengenal-kitab-pesantren-4-tafsir-jalalain-kitab-tafsir-kesukaan-kiai-zaini-munim-b228365p/
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yang lain serta menjelaskan hakikat dan hikmah yang dikandung 

dari ayat yang sedang dijelaskan.159 

Berikut pengaplikasian sistematika penyampaian kajian 

tafsir yang disampaikan Gus Baha dalam menafsirkan Al-

Qur`an: 

1) Video kajian tafsir Gus Baha dengan judul “Naji Gus Baha 

Tafsir Jalalain QS. Ash-Shaffât ayat 1-19.160 

 Surat Ash-Shaffât adalah surat ke 37 dalam Al-

Qur`an. Surah Ash-Shaffât berjumlah 182 ayat dan termasuk 

golongan surah Makkiyyah yang diturunkan sesudah Surah 

Al-An'aam. Penamaan surat ini diambil dari ayat pertama, 

Ash-Shaffât yang artinya bershaf-shaf. 

 Surat ini menggambarkan tentang para malaikat yang 

berbaris di hadapan Tuhan-Nya yang bersih jiwanya, tidak 

dapat digoda oleh syaitan dan sangat taat atas perintah-

perintah Allah SWT. Hal ini hendaklah menjadi pelajaran 

bagi manusia dalam menjadi menjalankan kehidupan di 

dunia untuk selalu mengingat kewajiban dan mematuhi 

semua yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi 

Muhammad saw. 

 Ketika menjelaskan kajian tafsir Al-Qur`an QS. Ash-

Shaffât ayat 1-19, Gus Baha menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

                                                           
159

 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Ash-Shaffat ayat 1-19” 

dengan durasi 1 jam 27 menit 19 detik. 
160

 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Ash-Shaffât ayat 1-

19”, dengan durasi 1 jam 27 menit 19 detik. 
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a. Membaca kitab Tafsir al-Jalâlain pada surat Ash-

Shaffât ayat 1-19, kemudian memberikan makna dari 

setiap kalimat yang dibaca dengan pemaknaan dari 

bahasa Jawa. 

b. Menjelaskan jumlah ayat dan kedudukan surat, baik 

makiyyah maupun madaniyyah. 

c. Tidak menjelaskan sebab turun ayat (asbâb al-nuzûl) 

karena tidak semua ayat ada asbab al-nuzûlnya. 

d. Menjelaskan kosa kata ayat yang di bagi menjadi dua 

bagian. Bagaian pertama menjelaskan makna kosa-kata 

dari ayat 1-12 beserta kedudukan dalam kalimat 

(i‟rabnya), kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 

secara umum kandungan ayat 1-12. 161 Sedangkan 

penjelasan makna kosa kata yang kedua adalah 

penjelasan makna kosa kata dari ayat 13-19. 

e. Menjelaskan munasabah ayat yang sedang di kaji, baik 

antara ayat satu dengan ayat yang lain maupun antara 

satu surah dengan surah lain. 

Ketika menjelaskan kandungan ayat QS. Ash-

Shaffât ayat 1-19, Gus Baha menjelaskan keterkaitannya 

dengan QS.Qaf ayat 22: 

َشْفَنا َغْنَك 
َ
ْن ٰوَذا َفك ٍة م ّ

َ
ْنَج ّفْي َغْفل

ِ
َلْد ك

َ
ل

َيْيَم َحّدْيٌد 
ْ
  ٢٢ّغَطاَۤءَك َفَتُصِرَك ال

                                                           
161

 Video “Ngaji Gus Baha‟ Tafsir Jalalain QS.Ash-Shoffât ayat 1-19” penjelasan 

makna kosa-kata dan I‟rabnya disampaikan dari menit ke 00:00:00 sampai  00:39:24. 

Kemudian penjelasan umum  disampaikan dari menit 00:39:25. Sedangkan penjelasan 

makna kosa-kata pada bagian kedua disampaikan di wakti 1:04:33.  
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“Sungguh, kamu dahulu lalai tentang (peristiwa) 

ini, maka Kami singkapkan tutup (yang menutupi) 

matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat 

tajam”.  (QS. Qaf [50]: 22) 

Inti dari penjelasan Gus Baha ketika menjelaskan 

munasabah surat Ash-Shaffât ayat 1-19 dengan QS. Qaf 

ayat 22 adalah nama adalah sesuatu yang sangat penting 

bagi manusia. Dan nama atau pemaknaan adalah sesuatu 

yang sudah menjadi kesepakatan orang banyak. Jika ada 

ulama‟ dengan bidang keilmuan selain ilmu tafsir yang 

menjelaskan maksud kandungan ayat maka 

diperbolehkan. Namun, hasil dari memberikan makna 

tersebut berbeda dengan hasil makna dari jumhur 

ulama‟ tafsir. Langkah ini diperbolehkan karena segala 

sesuatu yang di kaji dengan disiplin ilmu yang berbeda 

pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. 

Sedangkan umat manusia hanya bisa berusaha 

memebrikan pemaknaan yang terbaik, supaya Al-Qur`an 

bisa fahami oleh seluruh lapisan masyarakat. 

f. Mengungkapkan satu atau beberapa kaidah yang 

dikontekstualisasikan kepada ayat yang sedang 

dijelaskan.  

Ketika menjelaskan kandungan Al-Qur`an surat 

Ash-Shaffât ayat 1-19 ini, Gus Baha mengungkapkan 

sebuah kaidah: 

ْسُم َيُدلُّ َعَلى اْلُمَسمَّ   َأْْلِ
“Nama itu menunjukkan sebuah persamaan”.  

Gus Baha menjelaskan kaidah ini dan 

keterkaitannya dengan kandungan surat Ash-Shaffât 
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ayat 1-19 adalah memberikan makna untuk menjelaskan 

maksud ayat kepada orang lain itu bisa dilakukan oleh 

siapa saja dan dengan keilmuan yang berbeda-beda, 

karena pemaknaan yang berbeda adalah keberagaman. 

Dan hakikat dari makna yang berdeda itu sebenarnya 

memiliki unsur yang berbeda teapi antar unsur tersebut 

memikili hubungan satu dengan yang lain.  

Seperti ketika Gus Baha memberikan contoh, 

dalam bidang ilmu agama mengartikan kata “marah”, 

yaitu ketika seseorang tidak bisa mengontrol amarahnya 

karena godaan syaitan. Berbeda jika kata “marah” 

ditinjau dari ilmu sains, yang bermakna suhu badan 

seseorang yang tidak seimbang karena ketidasesuaian 

dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Dua makna ini 

berbeda yang terpenting kedua makna ini memiliki 

unsur masing-masing dan unsur-unsur tersebut saling 

berkaitan satu dengan yang lain. 

g. Menerangkan makna dan tujuan syara‟ yang terdapat 

dalam Al-Qur`an yang disandarkan pada ayat-ayat 

lainnya, hadits Nabi Muhammad saw, pendapat para 

sahabat dan tabi‟in selain dari ijtihad mufassir sendiri. 

162 

Ketika menjelaskan kandungan ayat Al-Qur`an QS. 

Ash-Shaffât, Gus Baha menjelaskan tujuan syara‟ yang ada 

pada ayat ini, dengan memberikan penjelasan bahwa ketika 

memberikan makna ditinjau dari bidang keilmuan yang 
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 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Ash-Shaffat ayat 1-19” 

dengan durasi 1 jam 27 menit 19 detik. 
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berbeda, maka hasil pemaknaan dari setiap bidang ilmu pasti 

berbeda. Maka jangan pernah mempertentangkan perbedaan 

makna yang dikaji dari bidang ilmu yang berbeda. Seperti, 

jangan pernah mempertentangkan antara agama dengan sains 

karena keduanya memiliki unsur yang berbeda tetapi 

keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. 

2) Video kajian tafsir Gus Baha dengan judul “Naji Gus Baha 

Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 1-12.163 

 Surat Yasin adalah surat yang ke-36 dan terdiri dari 83 

ayat. Surat ini tergolong surat makiyyah. Surat ini berisi 

tentang peringatan Allah SWT dan Rasul-Nya untuk selalu 

mengingat Allah SWT dan menjalankan semua perintah-

perintah-Nya, peringatan adanya tanda-tanda kebesaran 

Allah SWT, seperti adanya hari kiamat serta balasan bagi 

orang kafir dan orang mukmin.164  

 Ketika menjelaskan kajian tafsir Al-Qur`an QS. Yasin 

ayat 1-12, Gus Baha menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Membaca kitab Tafsir al-Jalâlain pada surat Yasin ayat 

1-12, kemudian memberikan makna dari setiap kalimat 

yang dibaca dengan pemaknaan dari bahasa Jawa. 

b. Menjelaskan jumlah ayat dan kedudukan surat, baik 

makiyyah maupun madaniyyah. 
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 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 1-12” 

dengan durasi 38 menit 32 detik. 
164

 https://tafsir.id/2017/10/tafsir-surat-yasin-ayat-1-12.html, diakses pada tanggal 

30 Agustus 2020 pada pukul 09.00WIB. 

https://tafsir.id/2017/10/tafsir-surat-yasin-ayat-1-12.html
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c. Tidak menjelaskan sebab turun ayat (asbâb al-nuzûl) 

karena tidak semua ayat ada asbab al-nuzûlnya, tetapi 

pada video ini Gus Baha menjelaskan perbedaan qira‟at. 

d. Menjelaskan munasabah ayat yang sedang di kaji, baik 

antara ayat satu dengan ayat yang lain maupun antara 

satu surah dengan surah lain. 

Ketika menjelaskan makna ayat 1 pada surat Yasin, 

Gus Baha menjelaskan keterkaitan pemberian makna 

dengan ayat 1 pada QS.Taha: 

حَّكْيّمَۙ  ١يٰۤصۚ  
ْ
ّن ال

ٰ
ِلْرا

ْ
ّمَن  ٢َوال

َ
ّانََّك ل

ِمْرَسّلْيَنَۙ 
ْ
  ٣ال

“ Ya Sin (1) Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah 

(2), Sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah 

seorang dari rasul-rasul (3)”. (QS. Yasin [36]: 1-3) 

ى َۙ  ١ٰطٰهۚ   َن ّلَتْشقٰٓ
ٰ
ِلْرا

ْ
ْيَك ال

َ
َنا َعل

ْ
ْنَزل
َ
ا  ٢َمآ ا

َّ
ّال

ْخٰشى َۙ 
َمْن يَّ

 
  ٣َحْذّكَرًة ّل

“ Thaha (1), Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini 

kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah 

(2), Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang 

takut (kepada Allah) (3)”. (QS. Taha [20]: 1-3) 

Ketika menentukan makna yang tepat untuk ayat 

pertama QS. Yasin yang merupakan fawatih al-Suwâr165, 

Gus Baha menjelaskan bahwa makna yang lebih tepat 

untuk ayat 1 surat Yasin adalah Nabi muhammad, 

karena melihat konteks kalimat sesudahnya, yang 
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 Fwatih al-Suwâr adalah huruf-huruf yang menjadi pembuka surah. 
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menjelaskna tentang turunnya kitab Al-Qur`an, sehingga 

menututnya makna yang lebih tepat adalah menuju 

kepada Nabi Muhammad karena Al-Qur`an adalah kitab 

suci dan mukjizat yang Allah SWT turunkan kepada 

Nabi muhammad saw sebagain bukti kenabiannya. 

e. Menjelaskan kosa kata ayat kemudian langsung 

menjelaskan makna kandungan ayat yang sedang 

dijelaskan. 

Seperti ketika Gus Baha menjelaskan QS. Yasin 

ayat 6-7, setelah membaca kalimat dalam kitab tafsir al-

Jalâlain yang menggunakan literatur bahasa Arab 

kemudian diartikan menggunakan bahasa Jawa.  

ْيَن 
ِ
َةاِۤؤِوْم َفِىْم ٰغّفل

ٰ
ْنّذَر ا

ِ
آ ا َلْد  ٦ّلِتْنّذَر َكْيًما مَّ

َ
ل

ا ِيْؤّمِنْيَن 
َ
َثّدّوْم َفِىْم ل

ْ
ك
َ
ٰٓى ا  َعل

ِ
َلْيل

ْ
  ٧َحقَّ ال

“Agar engkau memberi peringatan kepada suatu 

kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi 

peringatan, karena itu mereka lalai (6) Sungguh, pasti 

berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan 

mereka, karena mereka tidak beriman (7)”.  (QS. Yasin 

[3]: 6-7) 

Setelah menjelaskan makna kosa kata, kemudian 

dia menjelaskan kandungan dari QS. Yasin ayat 6-7, 

yaitu peringatan bagi orang-orang yang tidak mematuhi 

dan lalai kepada semua yang telah diperintahkan oleh 

Allah SWT dan Rasul-Nya yang kelak di hari kiamat 

akan mendapatkan balasan yang sangat pedih akibat 

perbuatan yang dilakukannya. 
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3) Video kajian tafsir Gus Baha dengan judul “Naji Gus Baha 

Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 62-70.166 

 QS. Yasin ayat 62-70 menjelaskan bahwa setan adalah 

musuh yang nyata bagi manusia, keadaan sengsara dan 

hinanya orang-orang kafir saat mendapat balasan di akhirat. 

Serta menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw bukanlah 

seorang penyair dan Al Quran diturunkan Oleh Allah tidak 

lain adalah sebagai peringatan dan menjadi rujukan sumber 

hukum dalam kehidupan di dunia. 

 Ketika menjelaskan kajian tafsir Al-Qur`an QS. Yasin 

ayat 62-70, Gus Baha menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Membaca kitab Tafsir al-Jalâlain pada surat Yasin ayat 

62-70, kemudian memberikan makna dari setiap kalimat 

yang dibaca dengan pemaknaan dari bahasa Jawa. 

b) Menjelaskan jumlah ayat dan kedudukan surat, baik 

makiyyah maupun madaniyyah. 

c) Tidak menjelaskan sebab turun ayat (asbâb al-nuzûl) 

karena tidak semua ayat ada asbab al-nuzûlnya. 

d) Menjelaskan munasabah ayat yang sedang di kaji, baik 

antara ayat satu dengan ayat yang lain maupun antara satu 

surah dengan surah lain. Seperti penjelasan penafsiran 

Gus Baha pada ayat QS. Yasin ayat 66: 
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 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 62-70” 

dengan durasi 1 jam 7 menit 39 detik. 
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ْغِيّنّىْم َفاْسَتَتِليا 
َ
ٰٓى ا َطَمْسَنا َعل

َ
َشاِۤء ل

َ
ْي ن
َ
َول

نّٰى ِيْتّصِرْوَن 
َ
َراَط َفا  ٦٦الص ّ

 

“Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami 

hapuskan penglihatan mata mereka; sehingga mereka 

berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka bagaimana 

mungkin mereka dapat melihat?”. (QS. Yasin [36]: 66) 

Ketika menjselaskan kandungan ayat ini, Gus Baha 

mengkaji dengan pendekatan ilmu mantiq dengan 

mengatakan, “Al-Qur`an itu mengandung ilmu mantiq, 

sedangkan di dalam ilmu mantiq itu ada natijah167. 

Namun, Al-Qur`an tidak menghitung alat tetapi 

menghitung natijah”. Kemudian Gus Baha memberikan 

contoh orang yang bisa melihat tetapi orang tersebut 

berjalan dan membentur tembok. Ketika orang lain 

melihat orang tersebut, maka orang lain akan 

memanggilnya orang yang bodoh, dan sebagainya. Begitu 

juga dalam agama, keEsaan Allah SWT sudah sangat 

jelas dapat dirasakan oleh umat manusia, dibuktikan 

dengan adanya langit, bumi, manusia, kematian dan 

sebagainya sebagi ciptaan-Nya. Tetapi, masih ada umat 

manusia yang tidak menyadari kebenaran KeEsaan Allah 

SWT. Kemudian Gus Baha menjelaskan keterkaitan QS. 

Yasin ayat 66 dengan QS. Al-Baqarah ayat 171: 
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 Natijah adalah akibat  
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ا 
َ
ّذْي َيْنّػِق ّةَما ل

َّ
َمَثّل ال

َ
َفِرْوا ك

َ
ّذيَْن ك

َّ
 ال
ِ
َوَمَثل

ا 
َ
ٌم ِغْمٌي َفِىْم ل

ْ
ّنَداًۤءۗ  ِصمٌّ ۢ ِةك ا ِدَعاًۤء وَّ

َّ
يَْسَمِع ّال

ْيَن 
ِ
  ١٧١َيْػّلل

“Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang 

kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki 

(binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan 

teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak 

mengerti”. (Al-Baqarah [2]: 171) 

e) Menjelaskan kosa kata ayat kemudian langsung 

menjelaskan makna kandungan ayat yang sedang 

dijelaskan. Ketika Gus Baha menafsirkan QS. Yasin ayat 

64: 

ِفِرْوَن 
ْ
ْنِخْم َحك

ِ
َيْيَم ّةَما ك

ْ
ْيَوا ال

َ
  ٦٤ّاْصل

“Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena 

dahulu kamu mengingkarinya”. (QS. Yasin [36]: 64) 

Gus Baha kemudian menjelaskan kandungan ayat 

ini, bahwa kategori seorang disebut sebagai kafir itu 

hanya Allah SWT yang menentukan. Seorang yang 

menilai orang lain kafir karena tidak sama dengan apa 

yang dilakukannya. Maka penilaian ini tidak ada nilainya. 

Karena yang memiliki wewenang itu hanyalah Allah 

SWT. Kemudian Gus Baha mengkontekstualisasikan 

kandungan ayat ini dengan banyaknya persoalan di 

masyarakat yang diakibatkan oleh sikap kelompok 
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tertentu yang mengkafirkan kelompok lain karena 

perbedaan pemahaman yang dianutnya. 

f) Mengungkapkan satu atau beberapa kaidah yang 

dikontekstualisasikan kepada ayat yang sedang 

dijelaskan. Ketika menjelaskan kandungan QS. Yasin 

ayat 66, Gus Baha mnganalisis dengan kajian fiqih dan 

mengungkapkan satu kaidah: 

 َأْْلََهمُّ فَاْْلََهمُّ 
“sesuatu yang terpenting adalah yang lebih 

penting”. 

Untuk menjelaskan makna “bodoh” yang 

dianalaisis dari kaidah ini, Gus Baha memberikan contoh, 

seorang ayah yang merokok sedang duduk di teras, 

sedangkan disampinya anak anak perempuannya yang 

masih berusia balita terjatuh, namun seorang ayah tidak 

menghiraukan anaknya dan lebih memilih untuk 

meneruskan merok. Ketika orang lain melihat sikap yang 

diambil oleh seorang bapak ini, maka orang tersebut akan 

menyebutnya orang yang bodoh, orang yang hilang 

akalnya, dan sebagainya. Begitu juga dalam masalah 

agama, demi nafsu sesaat seseorang rela meninggalkan 

dan tidak menghiraukan kebenaran yang sesungguhnya. 

Seperti penjelasan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 50: 

ّتْيٌنۚ  ْنِه َنّذْيٌر مُّ ْم م ّ
ِ
ك
َ
ْي ل ّ
ۗ ّان  ّ ى اّٰللّٰ

َ
ا ّال ْوٓ   ٥٠َفّفرُّ

“Maka segeralah kembali kepada (menaati) 

Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang 

jelas dari Allah untukmu”.  (Az-Zariyat [51]: 50) 
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Dari ketiga video kajian penafsiran Gus Baha di channel 

YouTube Al-Muhibbiin, penulis mengidentifikasi bahwa 

penyampaian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha dengan 

kajian kitab Tafsir al-Jalâlain yang merupakan karya tafsir 

dengan metode ijmali (global), dijelaskan kembali oleh Gus Baha 

dengan metode tahlili yang bercorak fiqih, dan kadang juga 

ditemukan dengan corak adabi ijtima‟i (sosial kemasyarkatan).  

Meskipun dijumpai juga langkah-langkah dari sistematika 

metode tahlili kadang diaplikasikan dengan tidak berurutan atau 

ada salah satu dari langkah tersebut yang tidak digunakan dalam 

menjelaskan ayat yang sedang di kaji. Namun, yang menjadi ciri 

khas dari sistematika kajian tafsir Al-Qur`an yang disampaikan 

adalah mengkaji dan menjelaskan kandungan ayat-ayat maupun 

surat serta menjelaskan beberapa aspek tambahan, seperti bahasa, 

sebab turunnya (asbab al-nuzûl), munasabah, fiqih, dll.168 

b. Keunikan Penafsiran Gus Baha dari Tokoh yang lain 

Setelah menjelaskan gaya penafsiran Gus Baha dalam 

menyampaikn kajian tafsir Al-Qur`an, penulis menganalisa 

keunikan gaya Penafsiran Gus Baha yang berbeda dengan tokoh 

lain, dengan memaparkan beberapa tokoh lain yang 

menyampaikan kajian tafsirm seperti Prof. Quraisy Shihab, Dr. 

Franda Anddirja, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan 

sebagainya. 
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 Video “Ngaji Gus Baha‟ Tafsir Jalalain QS.Ash-Shoffât ayat 1-19” dijelaskan 

ulang dengan sistematika metode tahlili sedangkan video “Ngaji Gus Baha‟ Tafsir Jalalain 

QS. Yasin ayat 1-12” dijelaskan ulang dengan sistematika metode ijmali, yaitu setelah 

menjelaskan makna kosa kata Gus Baha langsung menjelaskan makna kandungan ayat 

disertai dengan contoh-contoh dalam masalah fiqih  
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1) Kajian Tafsir Al-Qur`an Prof. Quraisy Shihab di channel 

YouTube Simpanan Sehat.169 

Prof. Qurasiy Shihab170 menyampaikan kajian 

penafsiran Al-Qur`an mengkaji dari kitab tafsir karyanya 

sendiri yaitu kitab Tafsir Al-Mishbâh. Ketika menjelaskan 

kajian tafsir Al-Qur`an QS. Yasin ayat 62-67, Prof. Quraisy 

Shihab menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membaca  satu persatu ayat yang akan dijelaskan beserta 

artinya. 

b) Menjelaskan lebih detail kata-kata yang menjadi pokok 

pembahasan pada ayat  yang sedang dijelaskan. Misalnya 

ketika menjelaskan kalimat : 

ْيّدْيّهمْ 
َ
ِمَنآ ا ّ

 
  َوِحَكل

“Tangan mereka akan berkata kepada Kami” (QS. 

Yasin [36]: 65). 

Setelah diartikan, kalimat tersebut kemudian dijelaskan, 

bahwa: “proses Interaksi itu tidak hanya dilakukan 
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 https://www.youtube.com/channel/UCCI7Qddvdqj57WveQduyjew/about, 

diakses pada tanggal 05 September 2020 pada pukul 08.00 WIB. 

Channel YouTube ini dibuat pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan jumlah subscriber 20 

ribu orang. Channel YouTube ini berisi kajian-akajian yang disampaikan oleh Prof Quraisy 

Shihab dan Ustadz Yusuf Mansur. 
170

 Quraish Shihab atau yang memiliki nama lengkap Prof. Dr. H. Muhammad 

Quraish Shihab, M.A. adalah putra dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. 

Ayahnya merupakan keturunan keluarga Arab Hadhrami golongan Alawiyyin bermarga Aal 

Shihāb-Uddīn. Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944, Quraish Shihab 

mengenyam pendidikan sekolah dasar di Ujung Pandang. Lalu memasuki sekolah menengah 

di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah, Malang, Jawa Timur di usia 12 tahun. 

Berkat kecerdasannya dalam menguasai bahasa Arab, pria yang pada Februari 2019 

mendatang menginjak usia 75 tahun itu berhasil menyelesaikan sekolah menengahnya hanya 

dalam kurun waktu 2 tahun. Melihat kemampuan luar biasa tersebut, Quraish Shihab beserta 

adiknya, Alwi Shihab dikirim ke Al-Azhar, Kairo oleh ayahnya untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCI7Qddvdqj57WveQduyjew/about
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dengan berbicara satu sama lain. Ada juga proses 

interaksi yang tidak dilakukan dengan mulut, seperti 

ketika kita melihat lampu lalulintas menunjukkan warna 

merah, secara tidak langsung kita akan memahami bahwa 

tanda dari lampu lalu lintas tersebut”. Jadi kandungan 

kalimat ini adalah semua anggota tubuh manusia yang 

melakukan aktifitas di dunia, besok di akhirat akan 

memberikan keterangan-keterangan dari semua perbuatan 

yang dilakukan di dunia. 

c) Memberikan makna global dari semua kandungan ayat 

yang sudah dijelaskan. Misalnya ketika selesai 

menjelaskan penafsiran dan kandungan QS. Yasin ayat 

62-67, Prof. Quraisy Shihab menjelaskan kandungan ayat 

secara umum dari semua ayat yang sudah dijelaksan, 

yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah 

SWT, makhluk yang kuasanya ada di bawah Kekuasaan 

Allah SWT. Maka semua amal perbuatan yang sudah 

dilakukan didunia akan dimintai pertanggungjawaban di 

akhirat.  

Dari beberapa langkah-langkah penyampaian kajian tafsir 

Al-Qur`an yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab, 

penulis menganalisa bahwa kajian penafsiran yang 

disampaikan sudah jelas dengan menggunakan metode tahlili 

karena disampaikan dengan sumber rujukan langsung dari 

kitab tafsir Al-Mishbâh yang merupakan hasil dari karya tafsir 

dengan metode tahlili, berbeda dengan penyampaian kajian 

tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha yang menggunakan 

rujukan kitab tafsir Al-Jalâlain yang merupakan hasil dari 



99 
 

 
 

karya tafsir dengan metode ijmali tetapi disampaikan ulang 

dengan menggunakan metode tahlili tanpa merubah isi dari 

kitab rujukan yang disampakan serta disampaikan dengan 

corak fiqih yang lebih menonjol sesuai dengan bidang 

keilmuan Gus Baha. 

2) Kajian Tafsir Al-Qur`an Dr. Firanda Andirja di channel 

YouTube Firanda Andirja Official.171 

Dr. Firanda Andirja172 menyampaikan kajian penafsiran 

Al-Qur`an tetapi tidak menyebutkan rujukan kitab tafsir yang 

digunakan tetapi mengutip dari beberapa kitan tafsir seperti 
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 https://www.youtube.com/channel/UCm44PmruoSbuNbZn7jFeXUw, diakses 

pada tanggal 05 September 2020 pada pukul 08.00 WIB. 

channel YouTube Firanda Andirja Official adalah channel youtube resmi dari Dr. 

Dr. Firanda Andirja. Dibuat pada tanggal 10 Februati 2017. Di Channel YouTube ini banyak 

video-video baik kajian tentang keagamaan atau kajian tentang penafsiran Ayat Al-Qur`an. 
172

 Dr . Firanda Andirja, nama lengakapnya adalah Firanda Andirja Abidin. 

Lahir pada tahun 1979 di RS Dr. Sutomo, Surabaya. Ayah beliau bernama Abidin dari suku 

bugis (Sengkang) dan ibunda beliau bernama Suenda dari Surabaya. Baru berumur 

seminggu beliau diajak merantau oleh orang tuanya ke Sorong Papua. Maka beliau pun 

tumbuh dan besar hingga menamatkan pendidikan SMU di kota tersebut. 

Setelah lulus SMU pada tahun 1998 Beliau melanjutkan pendidikan S1 di fakultas 

tehnik jurusan tehnik kimia UGM. Alhamdulillah beliau diterima masuk tanpa test. Namun 

beliau hanya menjalani kuliah beliau di Tekhnik Kimia sekitar setahun. Beliau tidak 

menyelesaikan kuliah beliau karena beliau lebih tertarik mendalami bidang agama. Maka 

Beliau pun mondok di Ponpes Jamilurrahman Bantul, Jogjakarta, sekitar 1,5 tahun. Pada 

tahun 2000 beliau mengikuti dauroh test penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh 

dosen-dosen Universitas Islam Madinah di Lombok. Dalam dauroh tersebut beliau mendapat 

peringkat 3 dari seluruh peserta yang berasal dari penjuru nusantara. 

Sejak tahun 2000 beliau sudah mulai mengisi kajian-kajian Islami di mesjid-mesjid 

sekitar kampus UGM, seperti mesjid Pogung Dalangan, Mesjid Pogung Raya, mesjid Siswa 

Graha, dan Musholla fakultas Teknik UGM. Beliau mengisi kajian di aula perkuliahan di 

hadapan para mahasiswa Fakultas ekonomi dan juga fakultas kedokteran. Beliau juga 

menyempatkan diri untuk mengisi kajian di luar kota Jogja seperti di kota Wates, Muntilan, 

dan juga kota Sorong Papua. 

Kemudian pada akhir agustus 2001 Dr. Firanda Andirja melamjutkan 

pendidikannya ke Madinah untuk menimba ilmu syar‟i. Adapun pendidikan beliau di 

Madinah adalah sebagai berikut: Selama setahun beliau memperdalam bahasa. 

(Syu’batul Lughoh al-‘Arobiyah), S1 selama 4 tahun di fakultas Hadits, lulus dengan 

predikat cumloud, S2 selama 4 tahun jurusan fakultas dawah dan ushuluddin jurusan 

aqidah dan S3 selama 5 tahun di jurusan Aqidah . https://firanda.com/about, diakses 

pada tanggal 04 September 2020 pada pukul 14.00 WIB. 

https://www.youtube.com/channel/UCm44PmruoSbuNbZn7jFeXUw
https://firanda.com/about
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kitab Tafsir Ibnu kastir, kitab Tafsir Al-Qurthubi, kitab tafsir 

Jâmi‟ al-Bayân fi Ta‟wil al-Qur‟an karya Ath-Thabâri, dan 

sebagainya. Ketika menjelaskan kajian tafsir Al-Qur`an QS. 

Jin,173 Dr. Firanda menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Menjelaskan kedudukan surat yang sedang dijelaksan 

baik makiyyah maupun madaniyyah. 

b) Menjelaskan tema / topik dari surat yang sedang 

dijelaskan. Misalnya ketika menjelaskan topik QS. Jin 

adalah menjelaskan tentang kemulyaan dari Nabi 

Muhammad saw. 

c) Menjelaskan asbab al-nuzûl dari surat yang sedang 

dijelaskan dengan mengutip beberapa riwayat dari para 

sahabat. 

d) Menjelaskna kandungan ayat yang sedang dikaji beserta 

kedudukan dalam bahasa (I‟rab) dan menghubungan 

dengan keadaan di masyarakat. Seperti ketika 

menjelaskan QS. Jin ayat 9: 

ْمّعۗ َفَمْن يَّْسَخّمّع  ا َنْلِػِد ّمْنَىا َمَلاّعَد ّللسَّ نَّ
ِ
نَّا ك

َ
ا وَّ

َصًداۖٗ  ٗه ّشَىاًةا رَّ
َ
ْد ل َن َيجّ

ٰ
ا
ْ
  ٩ال

“Dan sesungguhnya kami (jin) dahulu dapat 

menduduki beberapa tempat di langit itu untuk 

mencuri dengar (berita-beritanya). Tetapi sekarang 

siapa (mencoba) mencuri dengar (seperti itu) pasti 

akan menjumpai panah-panah api yang mengintai 

(untuk membakarnya)”. (QS. Jin [72]: 9) 

                                                           
173

 https://www.youtube.com/watch?v=lEvuZtgt9qY&t=2651s, diakses pada 

tanggal 04 September 2020 pada pukul 14.00 WIB. 

https://www.youtube.com/watch?v=lEvuZtgt9qY&t=2651s
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Dia menjelaskan bahwa pada pertengangahn ayat, 

terdapat kata  َفَمْن, ini merupakan isim syarat. Ketika ada 

kalimat yang diawali dengan isim syarat maka 

menunjukkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Kemudian 

menjelsakan kandungan ayat ini dengan 

menghubungakna dengan keadaan yang ada di 

masyarakat yaitu adanya para peramal yang meramalkan 

tentang beberapa keadaan yang terjadi di dunia itu 

hanyalah perkiraan dan tebak-tebakkan yang belum jelas 

kebenarannya. Tetapi yang mengetahui semua yang ada 

di bumi maupaun di langit hanya Allah SWT. 

e) Membaca ayat beserta arti kemudian menjelaskan 

kandungan dari ayat tersebut. Misalnya ketika 

menjelaskan QS. Jin ayat 5: 

 ّ ى اّٰللّٰ
َ
نُّ َعل جّ

ْ
ِص َوال

ْ
ّان
ْ
 ال

َ
ْن َحِلْيل

َّ
ْن ل

َ
آ ا نَّا َظَننَّ

َ
ا وَّ

ّذًةاَۙ 
َ
  ٥ك

“Dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia 

dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang 

dusta terhadap Allah”. (QS. Jin [72]: 5) 

Setelah membaca ayat beserta artinya, kemudian 

menjelaskan kandungan ayat, bahwa manusia dan jin 

adalah sama-sama ciptaan Allah SWT, tetapi keduanya 

juga ada golongan-golongan, ada yang baik dan ada yang 

tidak baik. Maka manusia atau jin yang baik tidak akan 

berbohong kepada Allah SWT begitupun sebaliknya, 
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yang tidak baik maka akan selalu berbohong kepada 

Allah SWT. 

f) Menjelaskan lebih detail kata-kata yang menjadi pokok 

pembahasan pada ayat  yang sedang dijelaskan. Seperti 

ketika menjelaskan QS. Jin ayat 11: 

ا َطَراۤىَِٕق  نَّ
ِ
ا ِدْوَن ٰذّلَكۗ ك ّلِحْيَن َوّمنَّ ا الصّٰ نَّا ّمنَّ

َ
ا وَّ

  ١١ّكَدًدا

“Dan sesungguhnya di antara kami (jin) ada yang saleh 

dan ada (pula) kebalikannya. Kami menempuh jalan yang 

berbeda-beda”. (QS. Jin [72]: 11) 

Ketika menjelaskan kandungan ayat 11, Dr. Firanda 

Andirja menjelaskan lebih mendalam kata ّكَدًدا  yang 

berarti berbeda-beda dengan memebrikan contoh bahwa 

manusia di dunia itu sangat bermacam-macam berbeda 

antara suku, bahasa, bahkan berbeda dari agama yang 

dianutnya, seperti suku Jawa, Sumatera, Islam, Hindu, 

dan sebagainya. 

Dari beberapa langkah-langkah penyampaian kajian tafsir 

Al-Qur`an yang disampaikan oleh Dr. Firanda Andirja, 

penulis menganalisa bahwa kajian penafsiran yang 

disampaikan menggunakan metode tahlili tetapi tidak 

diketahui kitab tafsir yang menjadi rujukan dari kajian tafsir 

Al-Qur`an yang disampaikan dan disampaikan dengan corak 

adabi ijtima‟i (sosial kemasyarakatan). Berbeda dengan 
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penyampaian kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha 

yang jelas rujukan kitabnya yaitu dengan tafsir Al-Jalâlain 

yang merupakan hasil dari karya tafsir dengan metode ijmali 

tetapi disampaikan ulang dengan menggunakan metode tahlili 

tanpa merubah isi dari kitab rujukan yang disampakan serta 

disampaikan dengan corak fiqih yang lebih menonjol sesuai 

dengan bidang keilmuan Gus Baha. 

C. Implikasi Penafsiran Gus Baha di Al-Muhibbin Channel bagi 

Pemirsa 

Implikasi dari pemirsa YouTube setelah mendengarkan kajian Al-

Qur`an dan penafsirannya yang disampaikan oleh Gus Baha mencakup 

kedalam tiga dimensi efek yaitu: kognitif, afektif, dan behavioral.  

1. Efek kognitif  

Efek kogmitif adalah akibat yang timbul pada diri pemirsa 

YouTube yang sifatnya informatif bagi dirinya sendiri.174 Efek 

kognitif ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, 

kepercayaan atau informasi.175 Dalam penelitian ini, efek kognitif 

yang dimaksudkan adalah kajian penafsiran Al-Qur`an yang 

disampaikan oleh Gus Baha di YouTube Al-Muhibbiin kepada 

pemirsa dapat menambah wawasan pengetahuan keagamaan dari isi 

kandungan ayat yang dijelaskan. 

Banyak pemirsa yang menyukai cara Gus Baha dalam 

menyampaikan isi kandungan ayat yang sedang di jelaskan. Sehingga 
                                                           

174
 Fifit Fitriansyah, Efek Komunikasi Massa Pada Khalayak (Studi Deskriptif 

Penggunaan Media Sosial dalam Membentuk Perilaku Remaja), Cakrawala-Jurnal 

Humaniora, Vol 18,  No. 2, September 2018, h. 172. 

https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4228, diakses pada 

tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 12.00 WIB. 
175

 Raden Syifaa Fathassakiinah, Pengaruh Penggunaan  akun Youtube “official 

sabyan Gambus” terhadap efek dakwah, Skripsi Program Studi Komunikaso dan Penyiaran 

Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, 2019, h. 17. 

tidak diterbitkan. 

https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4228
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pembahasan yang rumit dan sulit difahami bisa menjadi mudah 

setelah mendengarkan kajian tafsir Al-Qur`an yang disampaikan oleh 

Gus Baha. Seperti penjelasan Gus Baha pada QS. Ash-Shaffât ayat 1-

19. Gus Baha menjelaskan bahwa surat Ash-Shaffât ini menjelaskan 

tentang keesahan Allah SWT sebagai pencipta. Awal surat ini dibuka 

dengan janji Allah SWT.  

اَۙ  ّج َصفًّ فّٰ   ١َوالصّٰۤ
“Demi (rombongan malaikat) yang berbaris rapi seperti shaf-

shaf”. (QS. Ash-Shaffat [37]: 1) 

 

Gus Baha menjelaskan, bahwa jumhur ulama‟ tafsir tidak ada 

perbedaan dalam menafsirkan kandungan QS. Ash-Shaffât ayat 1 

dengan mengibaratkan shaf-shaf yang rapi itu seperti para malaikat 

yang sangat taat kepada semua yang di perintahkan oleh Allah SWT 

sebagai Pencipta. Jika ada ulama‟ dengan bidang keilmuan selain 

ilmu tafsir yang menjelaskan maksud kandungan ayat ini berbeda 

dengan jumhur ulama‟ tafsir maka diperbolehkan karena segala 

sesuatu yang di kaji dengan disiplin ilmu yang berbeda pasti akan 

mendapatkan hasil yang berbeda juga. Kemudian menambahkan 

penjelasannya dengan mengatakan, “Manusia itu membutuhkan 

nama, dan nama (pemaknaan) adalah sesuatu yang sudah disepakati. 

Sedangkan yang mengetahui makna kandungan Al-Qur`an yang 

sebenarnya hanya Allah SWT dan manusia hanya berikhtiyar untuk 

menjelaskan kandungan ayat Al-Qur`an agar dapat difahami oleh 

orang lain”.176  

                                                           
176

 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Ash-Shaffât ayat 1-

19”, dengan durasi 1 jam 27 menit 19 detik. 
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Berdasarkan penjelasannya ini, kemudian pemirsa memberikan 

respon baik, bahwa sangat puas dengan penjelasan Gus Baha, 

penjelasannya mudah difahami, sehingga memberikan pengetahuan 

baru tentang sikap bagi seorang yang beragama ketika dihadapkan di 

berbagai persoalan. Seperti yang telah disampaikan oleh pemirsa 

YouTube yang bernama Fadil Farco: 

“Selalu ketagihan dengan kajian yang disampaikan oleh Gus 

Baha, mendapatkan pengetahuan baru dalam beragama yaitu 

dengan ringan dan tidak fanatik. Walaupun materinya sulit 

difahami bagi orang awam, namun selalu memberikan 

penjelasan yang bisa diterima di semua kalangan, sehingga 

selalu senang dengan apa yang disampaikan olehnya”.177 

 

 

 

                                                           
177

 Teks asli dapat dilihat pada gambar  
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Gambar 4.1: Komentar pemirsa tafsir di YouTube yang puas 

dengan penjelasan yang disampaikan oleh Gus Baha pada 

kajian tafsir QS. Ash-Shaffât [37]: 1-19 pada video kajian tafsir 

audiovisual Gus Baha dengan judul Ngaji Gus Baha Tafsir 

Jalalain QS. Ash-Shaffât 1-19. 

 

Pada video dengan judul “Ngaji Gus Baha QS. Yasin ayat 1-12”, 

penulis juga menganalisa, ada respon dari pemirsa youtube yang 

berkaitan dengan efek kognitif setelah mendengarkan kajian 

penafsiran yang telah disampaikan oleh Gus Baha. Seperti yang telah 

diungkapkan oleh pemirsa YouTube dengan nama akun Malik 

Mudfar: 

“Sangat puas dengan kajian yang telah disampaikan oleh 

Gus Baha, karena pembahasan yang telah dijelaskan meluas 

tidak hanya menjelaskan pokok kandungan tapi mengaitkan 

juga dengan bidang keilmuan yang lain. Gus Baha adalah 

ulama‟ tafsir yang beken”.178 

 

                                                           
178

 Teks asli dapat dilihat pada gambar  
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Gambar 4.2: Komentar pemirsa tafsir di YouTube yang puas 

dengan penjelasan yang disampaikan oleh Gus Baha pada 

kajian tafsir QS. Yasin [36]: 1-12, dengan judul video “Ngaji 

Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Ash-Shaffât 1-12”. 

 

Sedangkan pada video penafsiran yang disampaikan oleh Gus 

Baha dengan judul, “Ngaji Gus Baha Q. Yasin ayat 62-70”, juga 

ditemukan respon dari pemirsa YouTube yang mengandung aspek 

kognitif. Seperti yang telah diungkapkan oleh pemirsa dengan nama 

akun Soni Wicksono: 

“Saya senang dengan channel YouTube ini, video-video 

yang diupload suaranya jelas dan isi videonya sesuai dengan 

judulnya dan tersusun dengn rapi dan urut. Semoga saya bisa 

istiqamah untuk mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan 

oleh Gus Baha. Terima Kasih “.179 

 

 

Gambar 4.3: Komentar pemirsa yang mendengarkan kajian 

penafsiran yang disampaikan oleh Gus Baha, di video dengan 

judul “Ngaji Gus Baha QS. Yasin ayat 62-70. 

 
                                                           

179
 Teks asli dapat dilihat pada gambar  
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Dari keterangan respon dari pemirsa YouTube pada tiga video 

kajian penafsiran Gus Baha, menujukkan bahwa kajian tafsir yang 

disampaikan oleh Gus Baha mudah difahami dan memberikan 

pengetahuan baru bagi pemirsa YouTube. Pemirsa YouTube juga 

memberikan apresiasi kepada akun YouTube Al-Muhibbiin yang 

sudah mengupload video-video penfsiran Gus Baha dengan jelas dan 

rapi. serta sangat menyukai cara yang digunakan oleh Gus Baha 

dalam menjelaskan kajian penafsiran Al-Qur`an, yang selalu 

berusaha menyajikan pemaparan kandungan dari ayat Al-Qur`an 

yang sedang ditafsirkan supaya bisa difahami disemua kalangan 

masyarakat, baik yang awam atau yang berpendidikan. Dengan 

adanya respon langsung dari pemirsa di YouTube, menjadi bukti 

bahwa kajian tafsir Al-Qur`an yang disampaikan oleh Gus Baha 

berhasil menunjukkan efek yang informatif.180 

2. Efek Afektif  

Efek afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosional 

pemirsa YouTube setelah mendengarkan kajian penafsiran yang 

disampaikan oleh mufassir. Efek ini memiliki kadar yang lebih tinggi 

dari pada efek kognitif. Tujuan yang ingin dicapai dari efek ini adalah 

memberikan pemahaman kepada pemirsa YouTube setelah 

mendengarkan kajian tafsir Al-Qur`an serta diharapkan pemirsa 

YouTube bisa merasakan pesan dari kandungan kajian tafsir Al-

Qur`an yang disampaikan.181 

Bukti contoh pengaplikasian efek afektif ini ditemukan dalam 

kajian tafsir Gus Baha QS. Yasin ayat 1-12. Gus Baha menjelaskan 

                                                           
180

 Video kajian penafsiran Gus Baha dengan judul, “Ngaji Gus Baha QS. Ash-

Shaffât ayat 1-19, QS. Yasin ayat 1-12 dan QS. Yasin ayat 62-70”. 
181

 Moh. Azwar Hairul, “Tafsir Al-Qur`an di Youtube, Telaah Penafsiran Nouman 

Ali Khan di Cannel Bayyinah Institute dan Quran Weekly”, dalam Jurnal Al-Fanar: Jurnal 

Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, h. 102. 
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bahwa kajian tafsir pada surat ini menjelaskan tentang kisah Nabi 

Muhammad saw dan bukti bahwa Nabi Muhammad saw adalah 

benar-benar seorang rasul. Gus Baha juga menjelaskan macam-

macam tugas Nabi Muhammad saw sebagain utusan Allah, sikap 

kaum musyrik yang tidak iman kepada Allah SWT dan rasul-Nya, 

peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, serta pertolongan 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw.182 

Setelah mendengarkan kajian tafsir Al-Qur`an yang 

disampaikan oleh Gus Baha kebanyakan pemirsa di YouTube 

memberikan respon yang sangat baik dan penyampaian kajiannya 

mampu menyentuh sisi emosional pemirsa di YouTube. Seperti yang 

telah disampaikan oleh pemirsa YouTube yang bernama yaitu Viky 

Hilman: 

“Saya ingin memperdalam ilmu agama dengan mendengarkan 

kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha sampai 30 juz Al-

Qur`an, walaupun lewat media YouTube dan tidak bertemu langsung. 

Supaya bisa lebih mengerti dan memahami ilmu agama serta 

memotivasi saya untuk membaca Al-Qur`an secara intens”.183 

 

                                                           
182

 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 1-12” 

dengan durasi 38 menit 32 detik. 
183

 Teks asli dapat dilihat pada gambar  
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Gambar 4.4: Komentar pemirsa di YouTube yang bersifat afektif di 

video Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 1-12.  

 

  

Gambar 4.5 : Respon dari pemirsa YouTube yang bersifat afektif di 

video dengan judul Ngaji Gus Baha QS. Yasin ayat 1-12.  
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Gambar 4.6: Komentar pemirsa YouTube karen asenang dan puas 

dengan kajian penafsiran yang disampaikan oleh Gus Baha pada 

video dengan judul “Ngaji Gus Baha QS. Ash-Shaffât ayat 1-19” 

 

Dari keterangan respon dari pemirsa YouTube, menujukkan 

bahwa kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha dapat 

memberikan respon emosional dari pemirsa setelah mendengarkan 

kajian tafsir, walaupun tidak berarda dalam satu majelis ilmu. Dalam 

setiap kolom komentar pemirsa YouTube, banyak respon yang 

diungkapkan oleh pemirsa YouTube bahwa pemirsa YouTube merasa 

senang dan puas dengan penjelasan dari Gus Baha, misalnya 

ungkapan Gus Baha banyak memberikan pencerahan, kiyai yang 

sesunggunya,Gus Baha ulama‟ komtemporer, dan sebagainya.184 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral adalah respon yang berkaitan dengan berkaitan 

dengan prilaku atau tindakan pemirsa setelah mendengarkan kajian 

tafsir Al-Qur`an di YouTube. Tujuan yang ingin dicapai dari efek ini 

                                                           
184

 Teks asli dapat dilihat pada gambar 
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adalah mampu mengungkapkan respon dari pemirsa YouTube 

tentang perubahan sikap atau perilaku menjadi lebih baik setelah 

mendengarkan kajian tafsir yang disampaikan oleh mufassir.
185

 

Bukti contoh pengaplikasian efek afektif ini ditemukan dalam 

kajian tafsir Gus Baha QS. Yasin ayat 62-70. Gus Baha menjelaskan 

bahwa kandungan QS. Yasin ayat 62-70 menjelaskan tentang dalil 

yang dijadikan sebagai landasan bahwa setan adalah musuh yang 

nyata bagi manusia. Kemudian menjelaskan keadaan orang kafir 

yang sengsara dan hina saat mendapatkan balasan di akhirat. Lalu, 

menjelaskan bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang diturunkan sebagai 

peringatan bagi umat manusia dan juga kitab yang berisi hukum-

hukum yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Serta mngukuhkan 

adanya dalil yang menyangkal bahwa Nabi Muhammad saw bukan 

seorang penyair.
186

 

Setelah mendengarkan kajian tafsir Al-Qur`an surat Yasin ayat 

62-70 yang disampaikan oleh Gus Baha, pemirsa di YouTube 

mengungkapkan bahwa menjadi lebih memahami tentang kewajiban 

manusia sebagai makhluq yaitu melaksanakan ibadah kepadah Allah 

SWT, meyakini bahwa ada kehidupan lagi setelah kehidupan di 

dunia, serta menyadari bahwa apa yang dilakukannya menjadikannya 

jauh dari mengingat Allah SWT dan merusak akidah yang 

diyakininya. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu pemirsa 

di YouTube  dengan nama akun Kilwon TV: 

“Dulu saya pernah beberapa kali memimpikan tanda-

tanda adanya kehidupan di akhirat, seperti matahari yang terbit 

                                                           
185

 https://pakarkomunikasi.com/efek-komunikasi-massa, diakses pada tanggal 28 

Agustus 2020, pada pukul 15.38 WIB 
186

 Video dengan judul “Ngaji Gus Baha Tafsir Jalalain QS. Yasin ayat 62-70” 

dengan durasi 1 jam 7 menit 39 detik. 

https://pakarkomunikasi.com/efek-komunikasi-massa
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dari arah barat, dan saat hari kiamat dan kita dikumpulkan di 

padang mahsyar dan apapun bentuk taubat kita tidak diterima 

disisi Allah SWT. Namun itu tidak menjadikan hati saya 

menjadi lembut bahkan saya tetap meninggalkan kewajiban 

menjalankan sholat lima waktu. Setelah beberapa bulan terakhir 

ini saya mendengarkan kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus 

Baha, menyadarkan saya bahwa pekerjaan yang saya lakukan 

yaitu terlalu mengejar kehidupan dunia menjauhkan saya 

mengingat Allah SWT dan juga merusak akidah saya. Sekarang 

saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan sadar atas 

kewajiaban untuk beribadah kepada Allah SWT dan 

menjalankan sholat lima waktu, tetapi ketika menjalankan 

ibadah sholat dhuhur masih terasa berat karena saya sambil 

mencari rikzi untuk kehidupan di dunia. 

Semalam juga saya bermimpi lagi tanda-tanda hari 

kiamat yaitu sunami dan banjir bandang dari laut yang melulu-

lantakkan semua daratan. Terima kasih sudah mengupload 

kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha. Semoga kajian-

kajian tafsir yang diupload di channel ini ayat-ayat yang di 

sampaikan urut sehingga memudahkan kami pemirsa yang 

mendengar kajian dari YouTube untuk memahami kesimpulan 

dari kajian tafsir yang disampaikan” 
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Gambar 4.7: Komentar pemirsa YouTube pada channel Al-

Muhibbiin dengan judul kajian Tafsir Gus Baha di Kitab Tafsir 

Jalalain QS. Yasin ayat 62-70. 

Dari keterangan respon dari pemirsa YouTube, menujukkan 

bahwa kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha dapat merubah 

paradigma pemikiran pemirsa YouTube dan merubah sikap menjadi 

pribadi yang lebih baik. Untuk efek behafioral tidak ditemukan pada 

tiga video kajian tafsir Gus Baha yang menjadi bahan analisa pada 

penelitian ini, namun hanya ada pada satu video kajian penafsiran 

Gus Baha, yaitu kajian tafsir dengan judul “Ngaji Gus Baha QS. 

Yasin ayat 62-70”. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan uraian penelitian yang 

dilakukan oleh penulis tentang Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus 

Baha di Channel YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kajian tafsir Gus Baha yang diunggah oleh channel YouTube Al-

Muhibbiin sudah menerapkan sudah menerapkan teori yang ada 

dalam penelitian ini, yaitu menerapkan metode tahlili dan corak 

fiqih ketika menyampaikan kajian penafsiran. Tetapi langkah-

langkah dari sistematika metode tahlili kadang diaplikasikan dengan 

tidak berurutan atau ada salah satu dari langkah tersebut yang tidak 

digunakan dalam menjelaskan ayat yang sedang dikaji. Serta kajian 

tafsir yang disampaikan merujuk kepada kitab Tafsir Al-Jalâlain 

yang merupakan karya tafsir dengan metode tahlili. 

2. Kajian tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha memberikan 

pengaruh terhadap pemirsa YouTube, meliputi adanya 

pengetahuan dan pemahaman baru, serta perubahan sikap dari 

pemirsa untk menjadi lebih baik, berdasarkaan terpenuhinya tiga 

tanda komunikasi efektif yaitu afektif, kognitif dan behavioral. 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengemukakan 

saran, yaitu: 

1. Kepada mahasiswa, umumnya mahasiswa Fakultas Ilmu Al-Qur`an 

dan Tafsir untuk mempelajari media sosial khususnya youtube. 

Karena dengan adanya perkembangan teknologi, kajian tafsir sudah 

banyak menggunakan media sosial sebagai penyampai dan sebagai 
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medium tafsir di era digital saat ini. Agar kegiatan penafsiran Al-

Qur`an bisa mudah di akses dan tepat sasaran serta tidak out of date. 

2. Kepada praktisi mufassir, khususnya yang sudah menyampaikan 

kajian penafsiran melalui media sosial youtube, disarankan untuk 

menerapkan teori komuikasi ketika menyampaikan kajian penafsiran 

Al-Qur`an sebagai salah satu cara untuk mengetahui efektifitas 

penafsiran yang disampaikan memberikan pengaruh kepada pemirsa 

di YouTube, walaupun antara mufassir dan pemirsa di YouTube 

tidak berada dalam satu majelis ilmu.  
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Gambar 1. Bagian beranda akun youTube ma‟arif channel 

 

 

 

Gambar 2. Bagian diskripsi akun YouTube Ma‟arif channel 

 

Gambar 3. Beberapa video yang ada di channel Ma‟ari. 
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Gambar 4. Bagian beranda channel YouTube Ngaji Kyai. 

 

 

Gambar 5:  Deskripsi akun YouTube Ngaji Kyai 
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Gambar 6: Bagian “tentang” dari akun YouTube Ngaji Kyai berisi tentang 

tanggal dibuatnya akun ini dan jumlah viewer (pemirsa YouTube). 

 

 

Gambar 7: Penyusunan playlist di Kajian Ngaji sama seperti penyusunan di 

Channel Al-Muhibbiin dengan rapi dan menarik 
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Gambar 8: Bagian tentang channel YouTube Simpanan Sehat 

 

 

Gambar 9: Bagian beranda channel YouTube Simpanan Sehat

 

 

Gambar 10: Bagian playlist YouTube channel Firanda Andirja Official 
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