
 

  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan 

akhlak tentang hal yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Etika 

berperan penting  mengatur aktifitas sosial secara individu maupun kelompok 

dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu aktifitas sosial yang lekat dengan 

kehidupan sehari-hari adalah melakukan pembicaraan/berkomunikasi dengan 

pihak lain baik secara terang-terangan maupun tersembunyi (pembicaraan 

rahasia). Pada masa reformasi dan kebebasan seperti sekarang, banyak terjadi 

fenomena pembicaraan rahasia/berbisik-bisik tanpa mengindahkan etika 

bagaimana melakukannya. 

Kasus tentang bisik-bisik yang terjadi di masyarakat, diantaranya; 

bisik-bisik para ibu yang sedang berbelanja di tukang sayur keliling, bisik-

bisik di majelis ilmu, bisik-bisik di lingkungan kerja, bisik-bisik di pasar dan 

lain sebagainya. Bisik-bisik tersebut terus berlangsung dan seolah-olah 

menjadi bagian dari interaksi sosial dengan mengabaikan tata caranya sesuai 

aturan Islam.      

Pembicaraan rahasia (bisik-bisik) di dalam Al-Qur’a>n lebih dikenal 

dengan istilah najwa>. Najwa > adalah perundingan rahasia.
1
 Pembicaraan yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih tanpa mengikutsertakan pihak lain 

akan menyakiti perasaan pihak yang tidak diajak berbicara. Hal ini dilarang 
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keras oleh Allah Ta‟ala seperti yang termaktub di dalam Surat Al-Muja>dalah 

ayat 10:
2
 

Sekarang ini pembicaraan rahasia atau bisik-bisik menjadi hal yang 

seolah-olah lumrah dan sah untuk dilakukan, tanpa ada rasa malu (canggung) 

kepada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana Al-Qur’an memandang hal ini? 

Al-Qur’an adalah pedoman hidup bagi seluruh manusia di muka bumi, 

sebagai hudan (petunjuk) mengenai kebenaran, sebagai furqan (pembeda) 

antara salah dan benar. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggali 

respon Al-Qur’an terhadap masalah ini, terutama yang tertuang dalam surat 

Al-Muja>dilah ayat 7-10. Penggalian (eksplorasi) ini penting dilakukan untuk 

dapat mengambil pesan-pesan dan rambu-rambu yang diberikan Al-Qur’a>n 

terhadap fenomena tentang pembicaraan rahasia. 

Fenomena bisik-bisik dalam suatu pembicaraan sebenarnya bukan hal 

baru yang terjadi di era sekarang saja. Jauh 1500 tahun yang lalu pada masa 

nubuwah, telah terjadi bisik-bisik di kalangan orang-orang Yahudi di hadapan 

para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika salah seorang sahabat 

Nabi lewat di hadapan orang-orang Yahudi, mereka segera duduk dan saling 

berbisik, sehingga sahabat tersebut mengira bahwa mereka tengah 

merencanakan hal yang buruk untuk mencelakakannya atau melakukan 

perbuatan yang tidak disukainya. Hal tersebut membuat orang-orang Mukmin 
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Bunyi ayat: 

ِهمْ  َوَلْيسَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِليَْحُزنَ  الشَّْيَطانِ  ِمنَ  النَّْجَوى إِنََّما   ِ  َوَعلَى ّللاَِّ  بِإِْذنِ  ِإال َشْيئًا بَِضاِرّ  (ٓٔ) اْلُمْؤِمنُونَ  فَْلَيتََوكَّلِ  ّللاَّ
Artinya: “Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang 

beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu Tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada 

mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman 

bertawakkal.” 



  
 

 
 

takut dan tidak berani lewat jalan itu lagi
3
. Peristiwa seperti ini marak terjadi 

dari zaman ke zaman sebagai pengulangan sejarah yang bisa kita ambil 

ibrahnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya dorongan 

untuk melakukan pembicaraan rahasia antara lain; pertama, menyombongkan 

diri di hadapan manusia lainnya, kedua menyinggung atau menyakiti 

perasaan orang lain.
4
 Ketiga, ingin memunculkan keresahan dengan isu-isu 

yang dibuat. Keempat, mengatur siasat menantang lawan.
5
 Kelima, hendak 

mempertontonkan rasa kebencian (khususnya kepada Rasulullah Muhammad 

SAW pada masa itu).
6
 

Penelitian tentang etika melakukan pembicaraan rahasia ini mengkaji 

terhadap tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Kas\i>r Surat Al-Muja>dilah ayat 7-  . 

Pemilihan jenis tafsir ini dikarenakan tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir bi al-

ma’s|u>r/bi ar-riwa>yah yang memotret kondisi/peristiwa yang mengiringi 

turunnya ayat sehingga dengan riwayat tersebut pembaca memperoleh 

info/kondisi riil tentang keadaan tersebut yang merupakan refleksi/cerminan 

sebagian kondisi saat ini. Selain itu, tafsir ini sangat populer di kalangan 

pengkaji Al-Qur’an, khususnya di Indonesia dan banyak menjadi rujukan 

ulama di Indonesia, tafsir ini memiliki keunggulan dalam hal ketelitian 

sanadnya, kesederhanaan ungkapannya dan kejelasan ide pemikirannya.
7
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Ciri khusus tafsir ini adalah memberikan perhatian dalam porsi besar 

kepada masalah tafsir Al-Qur’a>n bi Al-Qur’a>n (menafsirkan ayat dengan 

ayat). Tafsir ini memiliki daya kritis yang tinggi terhadap cerita-cerita 

Israiliyat sekaligus banyak memberikan peringatan akan riwayat yang berbau 

Israiliyat yang tersebar dalam kitab-kitab tafsir bi Al-Ma’s|u>r, baik secara 

global maupun mendetail.  

Tokoh tafsir ini dipilih karena Ibnu Kas|i>r adalah salah satu ulama 

terkemuka yang sangat cermat dan piawai dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur’an, ia memiliki analisis yang tajam terhadap setiap ayat yang ditafsirkan 

serta memiliki daya ingat yang luar biasa. Selain itu juga memiliki 

kemampuan memahami yang sangat baik, rasionalitas yang cerdas dan ahli 

dalam kebahasaan.
8
 Ibnu Kas |i>r adalah sosok yang luar biasa, ia bukan saja 

seorang mufassir, tapi juga seorang ahli sejarah, ahli fiqih, ahli hadis|, mufti 

yang sangat disegani dan penulis banyak kitab”.
9
 Diantara kitab-kitab hasil 

karyanya antara lain; Kitab al-Bida>yah wa al-niha>yah (sebuah kitab sejarah 

yang berharga dan terkenal, yang terdiri dari 14 jilid), Qas}as} Al-Anbiya>, 

T}abaqat Al-Sya>fi’iiyyah, al-Mukhtas}ar sebagai ringkasan kitab Muqaddimah 

Li „Ulu>m al-H}adi>s| karya Ibn S}alah, Kitab al-Kutub Al-Sittah, dan yang paling 

terkenal adalah Kitab tafsir Ibnu Kas |i>r.10
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka menjadi 

pembahasan yang menarik untuk meneliti hal-hal yang berkaitan tentang etika 

melakukan pembicaraan rahasia menurut Ibnu Kas|i>r dalam Tafsir Ibnu Katsir 

surat Al-Muja>dilah ayat 7-  . 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat 

diutarakan rumusan masalahnya, yakni:  

 . Bagaimana etika melakukan pembicaraan rahasia menurut penafsiran 

Ibnu Kas |i>r pada surat Al-Muja>dilah ayat 7-   dalam Tafsir Ibnu Katsir? 

 . Apa akibat dari najwa > dan solusi mengatasi najwa> menurut penafsiran 

Ibnu Kas |i>r pada surat Al-Muja>dilah ayat 7-10 dalam Tafsir Ibnu Katsir? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

 . Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Kas |i>r surat Al-Muja>dalah ayat 7-10 

dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang etika melakukan pembicaraan rahasia. 

 . Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Kas |i>r surat Al-Muja>dalah ayat 7-10 

dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang akibat dan solusi dari najwa >. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

 . Teoritik, yaitu sebagai sumbangan khasanah intelektual kepada khalayak, 

khususnya umat Islam agar memiliki pemahaman yang benar mengenai 



  
 

 
 

etika melakukan pembicaraan rahasia menurut penafsiran Ibnu Kas |i>r surat 

Al-Muja>dalah ayat 7-10 dan implementasinya. 

 . Praktis, yaitu untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar 

Sarjana Agama (S.Ag.) dari program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

memberikan pencerahan kepada masyarakat serta meluruskan pemahaman 

mengenai etika melakukan pembicaraan rahasia menurut penafsiran Ibnu  

Kas |i>r surat Al-Muja>dilah ayat 7-  . 

 


