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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kasus bencana alam sudah kerap kali terjadi dalam kehidupan 

manusia dari bagian bumi manapun. Di Indonesia sendiri kasus bencana 

alam menunjukkan statistik yang terus meningkat. Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB mencatat per 1 sampai 

9 Februari 2021 telah terjadi 386 kasus bencana alam
1
. Sebagian besar 

bencana tersebut didominasi oleh kasus berupa banjir, puting beliung, 

gempa bumi serta tanah longsor.  

Peristiwa bencana alam merupakan sebuah ketentuan dan 

ketetapan dari Allah SWT sejak zaman dahulu. Bencana alam atas 

ketetapan Allah dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitunya 

sebagai teguran, pembelajaran serta azab. Seperti firman Allah dalam 

Q.S. Ar-Rum[30]: 41. 

ٌْ َعِملُْىا ظَهََر اْلفََساُد  فًِ اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدي النَّاِس لِيُِذْيقَهُْم بَْعَض الَِّذ

 لََعلَّهُْم يَْرِجُعْىنَ 

 

 

41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar 
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mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 

mereka kembali (ke jalan yang benar).
2
 

Dari ayat ini sedikit menggambarkan bahwa kerusakan yang terjadi 

di bumi jelas-jelas disebabakan oleh apa yang manusia perbuat, dan 

kerusakan itu menjadi sebuah teguran serta peringatan agar manusia 

memperbaiki diri. 

Bencana alam dari segi ilmiah terjadi akibat reaksi alam yang 

merupakan sebuah bentuk aktivitas alam semesta yang bisa dijelaskan 

dan dipaparkan oleh akal secara ilmiah dengan dasar-dasar ilmu 

pengetahuan yang manusia miliki. Dari pandangan secara ilmiah kejadian 

bencana alam disebabkan murni oleh aktivitas alam yang terjadi, yang 

merupakan reaksi terhadap suatu hal yang memicu bencana itu terjadi. 

Dalam teks Al-Quran ada beberapa bentuk bencana diantaranya 

digambarkan dengan nama gempa bumi (al-rajfah), angin topan (al-rīh 

al-’aqīm), penenggelaman (al-gharq), suara pekikan (al-shaihah), awan 

panas (al-zhillah), halilintar (al-shā’iqah), hujan batu (al-hijārah), 

penenggelaman ke bumi (al-khasf), bumi yang dibalik (qalb al-diyār).
3
 

Disamping itu Al-Quran telah menggabarkan dan menjelaskan 

tentang beberapa term yang berhubungan dengan kebencanaan yang 

ditimpakan kepada diri manusia. Term-term tersebut memiliki bentuk 

penekanan yang berbeda dan terkhusus dalam setiap kasus dan kondisi 

                                                             
2 Qur’an Kemenag, Q.S. ar-Rum[30] : 41, (https://quran.kemenag.go.id/sura/30/41) 
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yang ada. Berikut ini merupakan term yang berkaitan dengan 

kebencanaan seperti lafadz fasad dalam Q.S. ar-Rum[30] : 41, Muṣhībah 

dalam Q.S. asy-Syura[42] : 30, bala, dalam Q.S.  al-Baqarah[2] : 49, 

serta lafadz fitnah dalam Q.S. al-Maidah[5] : 71. dari beberapa ayat yang 

telah disebutkan menjadi landasan peneliti untuk mencoba memperjelas 

dari setiap term yang ada sehingga dapat ditemukan titik penekanan atau 

focus permasalahan disetiap term  dalam  ayat-ayat yang menggunakan 

term tersebut.  

Sebagai umat manusia seharusnya kita dapat menyikapi dengan 

bijak terhadap silih bergantinya permasalahan dan kondisi yang terjadi. 

Hal itu dikarenakan persoalan tentang menghadapi musibah dan bencana 

sudah menjadi perbincangan yang sangat umum untuk ditemui.   

Namun yang menjadi problematika baru adalah sebagian besar dari 

umat manusia tak mampu atau tidak mau tau dengan tanda-tanda dan 

peringatan yang telah Allah berikan, baik itu secara tertulis dalam al-

Quran atau dari tanda-tanda yang Allah peringatkan dalam kehidupan 

manusia secara langsung. 

Kehadiran tafsir al-Quran sedikit banyaknya telah mempermudah 

manusia dalam menjelaskan dan mengetahui tentang problematika yang 

disampaikan satu ayat ataupun surat. Tak terkecuali ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang alasan kenapa bencana itu terjadi. 

Bertitik tolak pada problematika tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran tentang term fasad, 
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muṣhībah, bala’ dan fitnah. Untuk mengerucutkan penelitian ini, peneliti 

mengambil salah satu kitab tafsir yang berjudul Tafsir Jalalain karya 

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuti. 

Disamping itu ada beberapa alasan akademik mengapa peneliti 

mengambil penelitian tentang term fasad, muṣhībah, bala’ dan fitnah 

menurut Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-

Suyuti. Pertama : pada jurusan al-Quran dan tafsir konsentrasi penulis 

adalah tafsir tematik menurut ulama mufassir, sehingga penulis 

mengambil Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin 

Asy-Suyuti sebagai objek penelitian dikarenakan Tafsir Jalalain 

memiliki cara penulisan yang global namun mencakup keseluruhan ayat 

al-Quran dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga enak untuk 

dibaca dan dipahami.  

Kedua : Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin 

Asy-Suyuti.merupakan salah satu karya tafsir paling popular dikalangan 

para peminat tafsir dan studi al-Quran. Selain itu tafsir ini memiliki 

peranan yang cukup penting dalam dunia tafsir serta perkembangan dunia 

keilmuan Islam. 

Ketiga : Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuti sebagai 

penulis karya tafsir fenomenal tersebut terbilang memiliki pemikiran 

yang unik, untuk itu perlu sekiranya sebagai umat Islam untuk mengkaji 

pemikiran beliau. Dan salah satunya dengan menjadikan tafsir karya 

beliau sebagai pilihan referensi dalam melakukan penelitian. 
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Dari pembahasan diatas, peneliti ingin memahami lebih jelas 

tentang problematika yang diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul : 

“TINJAUAN TAFSIR MAUDHI’I TERHADAP FASAD, 

MUṢHĪBAH, BALA’ DAN FITNAH DALAM TAFSIR JALALAIN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti 

merumuskan pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian yaitu: 

Bagaimana tinjauan tafsir maudhi’i terhadap fasad, muṣhībah, bala’ 

dan fitnah dalam Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan 

Jalaluddin Asy-Suyuti.? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

yang dilakukan adalah mendeskripsikan penafsiran Tafsir Jalalain 

karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuti terhadap term 

fasad, muṣhībah, bala’ dan fitnah.  

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas peneliti membagi manfaat 

penelitian kedalam dua bentuk yaitu pertama manfaat teoritis dan kedua 

adalah manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Sebagai sumbangsih terhadap khazanah keilmuan baik 

secara akademik maupun non akademik 
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 Memahami penafsiran al-Quran tentang ayat-ayat 

kebencanaan melalui jendela pemikiran Tafsir Jalalain 

karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-

Suyuti. 

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan kajian pustaka untuk penelitian 

selanjutnya 

 Memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, 

instansi pemerintahan, maupun instansi swasta 

 


