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Tafsir merupakan bahasa Arab yang maksudnya adalah idlah (menjelaskan) dan 
tabyin (menerangkan), dengannya segalanya menjadi mudah dimengerti, difahami, 
direnungi, dihayati dan diamalkan oleh mereka yang membaca, melihat atau 
mendengarnya, sebagaimana firman Allah: 
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Artinya: 
“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, 
melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik 
penjelasannya.” (Q. S. 25. Al-Furqan, A. 33).1 

 
 

 
 

Adapun pengertian tafsir menurut terminologi, mas gun dalam hal ini mengambil 
dari beberapa pendapat para ‘ulama terkemuka untuk mendekatkan kita pada pengertian 
tentang tafsir yang kita maksudkan dalam kajian kali ini. 
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1. Az-Zarkasyi: 

“Tafsir ialah: menerangkan makna Al-Qur’an dan mengeluarkan hukum-hukum 
dan hikmah-hikmahnya.”2 

 
2. Al-Jurjany: 

“Tafsir ialah: menjelaskan makna, urusan (keadaan), kisahnya dan sebab yang 
karenanya diturunkan ayat dengan lafadh yang ditunjukkannya dengan terang.”3 

 
3. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: 

“Tafsir ialah mengisyarahkan Al-Qur’an, menerangkan makna dan menjelaskan 
apa yang dikehendaki oleh nash atau isyarahnya atau khulashohnya.”4  
“Tafsir ialah menerangkan makna-makna Al-Qur’an dan mengeluarkan hukum-
hukumnya dan hikmah-hikmahnya.”5 

 
4. Drs. Syaichul Hadi Poermono: 

“Tafsir adalah ilmu tentang turunnya ayat-ayat Al-Qur’an, surat, cerita-cerita, 
isyarat-isyarat yang terdapat dalam ayat, tertib ayat Makiyah dan Madaniyah, 
ayat yang Muhkam dan Mutasyabihat, Nasih dan mansukh, khos dan am, mutlaq 
dan muqoyyad, mujmal dan mufassir.”6 

 
5. Drs. M. Ali Hasan: 

“Tafsir ialah: “memberikan penjelasan tentang pengertian segala sesuatu yang 
terdapat dalam Al-Qur’an, baik penjelasan tentang pengertian lafadh-lafadhnya, 
pengertian yang terkandung dalam gaya bahasanya, peraturan-peraturan, 
hukum-hukum yang dikandungnya dan lain-lain.”7 

 
Jika kita simak kata demi kata 5 pendapat di atas, kita dapat mengerti bahwa yang 

mereka maksudkan jika tafsir dikaitkan dengan Al-Qur’an, maka pengertian di atas 
bersifat khusus mengarah pada pengertian tafsir Al-Qur’an, pada hal dalam realita 
kehidupan tafsir juga sering dikaitkan ke hal lainnya, seperti mimpi, maka jadilah tafsir 
mimpi dan lain sebagainya. Untuk itu dalam kajian kali ini, mas gun menampilkan 
pengertian tafsir yang dapat dipakai pada segala keperluan, sebagai berikut: 

 
Tafsir merupakan sebuah kata yang dengannya kita mampu menjelaskan segala 

sesuatu, baik yang belum jelas, kurang jelas, tidak jelas, maupun yang sudah jelas agar 
lebih jelas untuk memudahkan dan menambah pemahaman dalam perenungan sesuatu, 
sehingga semakin mendekatkan pada penghayatan. 
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