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I. ABSTRAKSI
Kyai NU dalam,,mendfsirkan ayat-ayat al-euran ketika

mengajarkan materi tafsir di pondok pesantrennya yang
diadakan satu atau dua minggu sekali, satu bulan sekali dalarn
membina sanki memiliki karakteristik manhaj tafsir yang
beraneka ragitm, hal ini bertujuan unfuk memberikan wawasan
dan pengetahuan kepada para santri tentang tafsir al-euran
yang komprehensif sehingga diharapkan akan terwujud Islarn
rahmatan lil'alamin.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab tiga pertanyaan
Tren kajian tafsfu, manhaj tafsir dan menafsirkan ayat al-euran
untuk Islam Rahmatan lil'alamin.

Metode yang digunakan dalam penelitian adatah metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif ( content analysis\.

Tren Kajian Tafsir di Pondok Pesanfren Cipasung
Tasikmalaya : Pondok pesanten Cipasung Tasikmalaya
menetapkan tafsir yang dipelajarinya untuk para santri adalatr
tafsir Jalalalain karya Jalaluddi al-Mahalli dan Jalaluddin Al-
Suyuti dan tafsir ayat atrkam Ali Ashobuni. Ada dua alasan :

Pertama : tafsir jalalain dan tafsir, ayat ahkam dalam
menafsirkannya menggunakan Latadz demi lafadz dengan
ungkapan batrasa yang mudah dipaharni, sehingga dapat
menambah mufrodat (kosa kata), 5ingkat tapi mendasar,
kitabnya kecil, mudah diperoleh bagi santi yang membutuhkan
dan supaya para alumni yang telah menjadi kiyai atau astadz
dapat mengerti hukum agama dalam al-Quran secara
komprehensip seperti hukurn ibadat\ muamalalU munakahat,
jinayalU serta disampaikan secara sistematis dalam bahasa
snnda (ngalogat sunda). Kedua : dari segi sanad Kitab,Tafsir
Jalalain (2 bagian), yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan
Jalaluddin As-Shuyuthi nyambung tokoh NU yang merupakan
_ruru dari KH. Ilyas Ruhiyat. Pemetaan Manhaj Tafsfu Pada
Fesantren Cipasung menggunakan metode tahlili (analisis) dan
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maudhu'i. Pola yang dikembangkan pada proses pembelajaran

tafsii arlalah : Pola Sorogan dan Bandongan.
, Peran Kyai NU dalam Menafsirkan ayat al-Quran untuk

Rahmatal lil'alamin Menurut KH. Ilyas Ruhiyat, Dalam
mernperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin, NU
mempunyai tiga konsep adalah tawassuth dan i'tidal, tasamuh
dan tawazun.

KH. Ilyas Ruhiyat batrwa peran Kyai NU untuk
Rahmatal lil'alamin, Kyai Ilyas merujuk QS. Al-Taubah: 122:
Berdasarkan ayat tersebut di atas, Kyai Ilyas mengibaratkan
Peran Kyai itu seperti dua sisi mata uang yang berbeda yaitu :

l. Berperan sebagai pejuang; Z. Berperan sebagai guru
(pendidilq pengajar) yang selalu mengajar dan berda'watr
untuk kepentingan masyarakat

2. PENDAHULUAIY
Kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama tersebar

ke seluruh pondok pesantren baik yang salafi maupun modern,
Penafsiran al-Qur'an bermula sejak z:rman Nabi hirrgga
sekarang. Mereka meriwayatkan penjelasan makna-makna ayat
al-Qur'an, lafadz bacaannya serta tafsir dan hukum-hukum
yang terkandung di dalam al-Qur'an melalui pendekatan
riwayat dan dirayat. Oleh karena itu, disepakati oleh ulama
bahwa rmflrk memahami makna tekstual dan kontekstual
makna ayat-ay at al-Qur' an dibutuhkan penafsiran.

Ulama (baca; kyai) adalah orang yang senantiasa
berfikir kritis akan kitab al-Qurlan bertaqwa kepada Allatr
SWT, dan sanggup mengamalkan ilmunya, mengerti ihnu
tafsir, hadits, dan tanggap terhadap masalah yaag dihadapi
urnat pada zamanhya. Orang pintar yang tidak mengarnalkan
ilmunya tidak bisa disebut ulama

Kyai NU dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran ketika
mengajarkan materi tafsir di pondok yang diadakan satu atau
dua minggu sekali, satu bulan sekali dalam membina santri




