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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

       Ketika peneliti memulai untuk menulis tugas tesis ini, dunia International, 

khususnya dunia Islam sedang dihadapkan pada� issue deradikalisasi, terutama 

pasca wafatnya Usamah bin Laden, dan maraknya fenomena pengeboman di 

berbagai tempat. Deradikalisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 

gerakan sistemik yang bertujuan untuk melumpuhkan kelompok-kelompok 

yang dianggap radikal dan berbahaya. Membincang deradikalisasi secara 

makro tentu saja bukan hal mudah mengingat di samping membutuhkan 

banyak pendekatan, fenomena ini juga sudah menjadi bagian dari agenda 

politik internasional yang sarat dengan teka teki atau bahkan “Hidden 

Agenda”. 

 Namun bila fenomena deradikalisasi didekati secara mikro, khususnya 

perspektif pemikiran Islam, maka akan didapati sebuah respon dan reaksi 

terhadap gerakan radikalisme dan fundamentalisme Islam dengan 

mengkampanyekan ide-ide tentang kebebasan dan persamaan. Pada umumnya 

kelompok ini dikenal masyarakat luas sebagai penganut liberalisme Islam yang 

menggejala hampir di seluruh belahan dunia Islam. 

 Bila diteliti dengan cermat, hampir seluruh gerakan liberal di dunia Islam 

termasuk di Indonesia lahir sebagai respon ideologis terhadap berbagai 

persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang melanda masyarakatnya.1 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dunia Islam saat ini sedang dalam krisis 

yang sangat dalam. Mungkin tepat sekali apa yang diungkapkan oleh Isma’il 

al-Faruqi bahwa ” The world-ummah of Islam stands presently at the lowest 

rung of the ladder of nations. In this century, no other nation has been 

subjected to comparable defeat or humiliation.2 (Umat Islam dunia hari ini 

���������������������������������������� �������������������
1 Nirwan Syafrin, Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam, (Jakarta:DDII, 

2007), hal.5. 
2 Isma’il Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 

Virginia, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1982, hal.1. 
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berada pada tahap yang sangat rendah di antara negara-negara. Dan pada abad 

ini tidak ada satu negarapun yang tunduk pada kekalahan dan kehinaan yang 

tiada bandingnya).  

 Oleh karenanya, kelompok liberal Islam ini berusaha ingin membuat 

terobosan baru untuk bangkit dari keterpurukan dan jauh tertinggal dari Barat. 

Dan terobosan itu kata mereka, hendaklah berangkat dari agama. Karena 

agamalah (Islam) selama ini menjadi penghalang kemajuan dan akselerasi 

pembangunan di tengah-tengah masyarakat Arab dan muslim. Keyakinan 

inilah yang dapat direkam dari salah satu pemikir Arab abad dua puluh yang 

lalu, Muhammad Nuwayhi. Sebagaimana dikutip oleh Nirwan, Katanya “kalau 

kita betul serius ingin berusaha mencapai “Revolusi Budaya Arab 

Komprehensif”, maka kita harus memulainya untuk berhadapan dengan fakta, 

bahwa penghalang pertama perjalanan ini adalah agama.3 Pernyataan yang 

sama juga terdengar dari budayawan Lebanon, Adonis.4 Tokoh ini begitu 

jengkel dengan peran yang dimainkan agama (Islam) dalam membentuk 

kebudayaan Arab. Karena menurutnya agama inilah yang telah mendorong 

masyarakat Arab menjadi statis, tidak dinamis dan kreatif, dan hanya 

bergantung pada hal-hal yang absolut, fixed dan permanen. 

 Tidak berbeda jauh dengan kedua pemikir di atas adalah Asghar Ali 

Enginer, pemikir liberal dan praktisi teologi pembebasan asal India. Perbedaan 

pemikiran Asghar dengan dua tokoh sebelumnya adalah jika yang pertama 

menganggap agama sebagai kekuatan penghalang kemajuan masyarakat Arab, 

sebaliknya Asghar merupakan salah satu tipe pemikir yang menjadikan agama 

sebagai kekuatan untuk merubah kemapanan, meskipun pada saat yang sama 

dia juga mengkritik fenomena keberagamaan yang tengah mengalami stagnasi 

dalam pemikiran dan pengamalan ajaran agama, demi mempertahankan status 

���������������������������������������� �������������������
3 Muhammad Nuwayhi, “A Revolution in Religious Thought”, in John J. Donohue and 

John L. Esposito (eds.), Islam in Transition: Muslim Perspektif, (New York and Oxford:Oxford 
University Press, 1982), 106. 

 
4 Nama aslinya adalah Ali Ahmad Sa’id. Bukunya berjudul Ats-Tsabit wal Mutahawwil: 

Baht fil Ibda’ wal Ittiba’ ‘indal ‘Arab, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 
Khairan Nahdiyyin dengan judul Arkeologi Pemikiran Islam, (Yogyakarta:LKiS, 2007). 
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quo. Inilah yang membuatnya tergugah untuk melakukan sebuah reinterpretasi 

bahkan dekonstruksi terhadap ajaran-ajaran Islam, yang menurutnya sarat 

dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.5 Semenjak itulah kemudian dia 

menjadi terkenal sebagai penggagas teologi pembebasan. 

 Pada ghalibnya realitas keagamaan di abad modern  ini dapat dikatakan 

tengah mengalami nasib yang memprihatinkan. Sejak kemunculannya apa yang 

disebut dengan fenomena modernitas, agama seolah-olah menjadi sasaran 

kritik paling empuk. Agama di tengah masyarakat yang mengedepankan etos 

rasionalitas seolah-olah ditelanjangi dan ditendang hingga ke pinggir-pinggir 

wacana modern. Agama yang selama ini tampak anggun berwibawa telah 

menjadi seonggok sampah. Agama bagi masyarakat modern tidak pantas 

tampil dalam ruang publik sehingga ia harus rela diasingkan dari hiruk 

pikuknya peradaban masyarakat.6 

 Nada-nada sinis terhadap agama seperti yang dilontarkan dua pemikir 

muslim di atas, Nuwayhi dan Adonis khususnya, dan di luar Islam seperti Karl 

Marx dan Nietzsche merupakan realitas tak terbantahkan atas fenomena 

tersebut. Agama yang di klaim sebagai wahana untuk mengangkat harkat 

martabat manusia dan menciptakan tatanan yang berkeadilan dianggap sekedar 

omong kosong. Agama dan realitasnya hanyalah milik orang-orang tertentu, 

kaum elite agama yang melanggengkan status quo dan lebih mengedepankan 

etos-etos mistis yang irrasional. Agama tidak lebih sebagai lahan pelarian, alibi 

dan pembunuh sadis bagi munculnya etos ke-diri-an manusia dalam 

menghadapi realitas kehidupan. Meski secara pertela kritik tersebut ditujukan 

pada realitas keberagamaan kristen barat, kritik tersebut juga beresonansi dan 

menohok kejantung setia agama secara keseluruhan. Karena itu, tidak 

mengherankan jika ditengah tonjokan-tonjokan telak tersebut, di penghujung 

abad ke 20 ini secara serempak dan menggemparkan, agama tampil sebagai 

���������������������������������������� �������������������
5 Asghar ali Engineer, What I Believe, (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999), h.10. 
 
6 M. In’am Esha, Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan, dalam A. Khudori 

Soleh, Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), hal. 91. 
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sebuah kekuatan revolusioner untuk mampu mengemban amanat kaum 

tertindas dan menumbangkan kelompok status quo yang menindas. Munculnya 

teologi pembebasan di Amerika Latin, revolusi di Iran, serta Libya telak 

membelalakkan mata masyarakat modern dan secara massif berjasa 

mematahkan klaim-klaim negatif terhadap agama.7 

Asghar dengan diilhami realitas revolusi yang terjadi di beberapa tempat di 

atas, secara lantang mendeklarasikan apa yang kemudian disebut sebagai 

paham “teologi pembebasan”. Bagi seorang Asghar, Teologi Pembebasan 

adalah kebutuhan saat ini yakni suatu teologi yang meletakkan tekanan berat 

pada kebebasan, persamaan, keadilan distribusi, menolak keras penindasan, 

penganiayaan, dan eksploitasi manusia oleh manusia.8 Ide Teologi Pembebasan 

Asghar ini sedikit banyak ternyata terpengaruh oleh gagasan Roger Garaudy, 

seorang sosiolog penganut Marxisme yang masuk Islam, sebagaimana diakui 

Asghar sendiri : 

Ciri utama Teologi Pembebasan adalah pengakuan terhadap perlunya 
memperjuangkan secara serius problem bipolaritas spiritual-materiil kehidupan 
manusia dengan penelitian kembali tatanan sosial sekarang ini menjadi tatanan 
yang tidak eksploitatif, adil, dan egaliter. Seperti dijelaskan Roger Garaudy, 
agama ”sebagai metode pengambilan jarak (detachment) secara kritis dari yang 
sudah baku, suatu instrumen untuk mencari dan membuat kemungkinan-
kemungkinan baru, telah menjadi apologetik, dan menjadi ideologi 
justifikasi.”9 

Teologi Pembebasan harus mendorong sikap kritis terhadap sesuatu yang 
sudah baku dan harus terus berusaha secara konstan untuk menjelajahi 
kemungkinan-kemungkinan baru. Kehidupan dengan suatu kekayaan spiritual 
tidak bisa hidup dalam ”masyarakat satu dimensi,” yang menolak usaha apapun 
untuk keluar dan merealisasikan kemungkinan-kemungkinan baru guna 
menambah dimensi-dimensi baru. Teologi yang berkembang selama abad 
pertengahan tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat modern yang sangat 
kompleks. Dengan daya dorongnya sendiri, masyarakat industri telah 

���������������������������������������� �������������������
7 Ibid, hal. 19-20 
 
8 Asghar Engineer, Islam and Its Relevance to Our Age, terj. LKiS “Islam dan 

Pembebasan”, (Yogyakarta, LKiS, 1993), hal.112. 
 
9 Roger Geraudy, The Alternative Future, (Penguin: t.p. 1979), h.108 dalam Asghar 

Engineer, Islam dan Pembebasan, hal.112. 
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menimbulkan perubahan-perubahan yang cepat dalam bidang materiil dan juga 
di bidang ilmu pengetahuan.10 

 

 Jika teologi pembebasan ini berhasil dikembangkan, menurut Asghar, 

maka agama akan menjadi alat perubahan dan senjata ampuh serta kekuatan 

yang mengagumkan bagi masyarakat yang dieksploitasi. Agama tradisional 

sekalipun jika diformulasikan dalam bentuk teologi pembebasan, maka akan 

dapat memainkan peran sentral sebagai praksis yang revolusioner, dibanding 

agama yang berupa upacara-upacara ritual yang tidak bermakna, sebagaimana 

ungkapan Marx bahwa agama itu candu bagi masyarakat.  

 Pengertian Teologi pembebasan, masih dalam pandangan Asghar, juga 

berbeda dengan pengertian khalayak umum tentang teologi tradisional sebagai 

hal yang bersifat metafisis dan hanya membincang masalah-masalah abstrak. 

Karena karakterisstik teologi seperti ini telah memperkuat kemapanan, dan 

menjadi faktor keberpihakan para teolog terhadap status quo. Namun demikian, 

Asghar mengakui bahwa pola teologi pembebasan pernah muncul dalam 

sejarah awal dan pertengahan Islam yang dipelopori oleh sekte seperti 

Khawarij dan Qaramithah. Tentang Khawarij, Asghar menulis bahwa: 

Khawarij merupakan sekte lain dengan dasar-dasar Teologi Pembebasan, 
meskipun sekte ini ditolak oleh kalangan sunni maupun Syi’ah. Pengikut 
mereka berasal dari kelompok Badui yang bertempat tinggal di daerah 
pedusunan. Badui-badui ini—proletariat internal Islam, meminjam istilah 
Arnold Toynbee—membangun komune kehidupan bebas di padang pasir 
Arabia dan tidak mengakui pemerintahan kota yang dibentuk oleh Khalifah, 
pemerintahan yang dianggap semakin lama semakin reprsesif dan mudah 
berubah menjadi monarki keluarga. Mereka mengumandangkan slogan la 
hukma illa lillah (tidak ada hukum kecuali dari Allah). Khawarij bisa 
digambarkan sebagai ekstrimisme yang mengembangkan suatu teologi yang 
berbeda, di mana orang-orang muslim yang tidak menganut teologi 
sebagaimana yang mereka anut, dianggap kafir dan harus dihukum mati. 

Sebuah kekeliruan besar jika menganggap bahwa Khawarij adalah semata-
mata sebagai sekte keagamaan. Mahmud Ismail tetap berpendapat bahwa 
munculnya Khawarij merupakan  hasil dari kontradiksi ekonomi yang 
mengiringi kontroversi di sekitar problem imamah (kepemimpinan masyarakat 
muslim). Kontradiksi-kontradiksi ini yang mengakibatkan munculnya sekte 
Khawarij, yang menekankan konsep keadilan kolektif seperti yang ditekankan 

���������������������������������������� �������������������
10 Asghar Engineer, Islam dan Pembebasan, hal.112-113. 
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oleh Islam. Sebagaimana Qaramitah, Khawarij juga banyak disalahpahami dan 
difitnah oleh lawan-lawan mereka karena pandangan-pandangan demokrasi 
dan sosialnya. Pendekatan mereka terhadap agama digambarkan sangat 
revolusioner, demokratis, dan sosialistik. Menurut Mahmud Ismail, Khawarij 
menjabarkan pandangan-pandangannya tentang keadilan dan persamaan dari 
kecenderungan murni Islam yang sosialistik.11  

 

Asghar dan Teologi feminis 

 Di samping dikenal oleh masyarakat luas sebagai penggagas teologi 

pembebasan dalam Islam, Asghar juga dikenal sebagai teologi feminis. Ini 

karena gagasan dan kampanyenya untuk segera merekonstruksi teks-teks yang 

dianggap bias, sebagian besar berkaitan dengan hak-hak wanita dalam Islam 

dan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita. 

 Istilah teologi feminis menurut Ratna Megawangi, sebenarnya bersumber 

dari madzhab teologi pembebasan (liberation Theology) yang dikembangkan 

oleh James Cone di akhir tahun 1960-an. Teologi ini telah diaplikasikan pada 

buruh tani di Amerika Latin dan beberapa kelompok yang dianggap tertindas. 

Teologi pembebasan yang diterapkan pada perempuan yang dianggap kelas 

tertindas disebut teologi feminis (feminist theology). Teologi feminis ini 

berkembang pada berbagai agama seperti Kristen, Yahudi dan Islam.12 

Menurut para feminis, agama-agama tersebut sering ditafsirkan dengan 

memakai ideologi patriarkhi dan menyudutkan perempuan. Isu-isu yang sering 

dipermasalahkan adalah tentang penciptaan Adam dan Hawa, dan 

kepemimpinan perempuan dalam agama. Misalnya, menolak penafsiran bahwa 

Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Teologi feminis dalam Islam juga 

menolak ayat-ayat al-Qur’an yang secara eksplisit mengatakan bahwa istri 

diciptakan dari diri suaminya. 

 Tidak berbeda dengan teologi feminis lainnya, Asghar juga menggugat 

beberapa tafsir yang masih bias, khususnya yang berkaitan dengan peran 

���������������������������������������� �������������������
11 Ibid, hal.110-111. 
 
12 Ratna Megawangi, Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta 

Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman, dalam Membincang Feminisme:Diskursus Gender 
Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 227. 
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wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Satu ayat yang cukup masyhur adalah 

Q.S. An-Nisa ayat 34. 

 Kaum laki-laki itu adalah qawwam bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar. 

 

 Asghar mengkritisi makna qawwam sebagai pemimpin. Karena 

pemaknaan yang demikian mengimplikasikan bahwa perempuan akan menjadi 

makhluk kedua (the second class/secondary creation), dan oleh karenanya 

harus dilakukan tafsir ulang dengan menyertakan pendekatan historis. Tidak 

hanya teks-teks yang berkaitan dengan persoalan peran wanita dalam ranah 

domestik ataupun publik, terhadap teks-teks yang berkaitan dengan persoalan 

wanita secara umum pun juga harus didekati dengan pendekatan historis, 

seperti persoalan jilbab, hudud, poligami dan lain sebagainya. Terhadap ayat-

ayat demikian, Asghar menilai tidak lebih dari sekedar produk budaya Arab 

yang keberlakuannya bersifat partikular. Dengan semangat teologi 

pembebasan, maka kehidupan demokrasi, pluralisme, sekularisme, persamaan 

kedudukan laki-laki dan wanita dapat terwujud. Dan tentunya masyarakat 

Islam akan terlepas dari keterpurukan yang sedang mereka alami. 

 Apa yang ditawarkan Asghar terkait gagasannya tentang teologi 

pembebasan termasuk perannya sebagai teologi feminis, menurut peneliti 

sangat menarik untuk dikaji. Tulisan ini berusaha mengkonstruksi tawaran 

pemikiran Asghar yang mencoba menarik wacana pembebasan dalam koridor 

teologis. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa peneliti merasa tertarik 

untuk mengangkat pemikiran Asghar. Pertama, Asghar adalah seorang doktor 

dalam bidang teknik sipil yang concern mengkampanyekan ide-ide 

pembebasan dalam Islam, Kedua, ide dan gagasan Asghar cukup dikenal di 

kalangan akademik khususnya kajian yang terkait dengan Islam dan 
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kemanusiaan bahkan gagasannya menjadi sering menjadi rujukan  Organisasi 

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, dan 

Ketiga, Asghar tidak hanya menawarkan perlunya pembacaan ulang/ 

rekonstruksi tetapi bahkan dekonstruksi yakni upaya membongkar secara total 

ajaran-ajaran yang dianggapnya masih bias keadilan meskipun itu bersifat 

qath’i.  

B. Rumusan Masalah  

 Membincang gagasan teologi pembebasan sebagaimana yang ditawarkan 

Asghar merupakan tema sentral dari gagasan-gagasannya yang lain. Sehingga 

untuk memahaminyapun dibutuhkan seperangkat pendekatan integral yang 

dapat menghubungkan satu tema dengan tema lainnya. Oleh karena itu 

rumusan masalah yang tepat menurut peneliti adalah: 

1. Bagaimana operasionalisasi tafsir teologi pembebasan Asghar yang 

dianggap sarat dengan keadilan dan anti kemapanan? 

2. Apa sajakah jenis dan produk pemikiran tafsir teologi pembebasan? 

3. Dan bagaimana pandangan dan kritikan Islamic Worldview terhadap tafsir 

teologi pembebasan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka fokus tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui operasionalisasi  tafsir yang digunakan Asghar dalam 

teologi pembebasannya yang dinilai sebagai solusi terhadap tafsir klasik 

yang sarat dengan kemapanan dan pro status-quo. 

2. Untuk mengetahui jenis dan produk pemikiran Asghar tentang teologi 

pembebasan, dan 

3. Untuk mengetahui pandangan Islamic worldview terhadap pemikiran 

Asghar, dengan berpijak pada kaidah-kaidah normatif sebagaimana yang 

telah digariskan para ulama salaf as-shalih. 

D. Signifikansi Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara luas, 

setidaknya dapat menunjukan kepada khalayak umum contoh produk 

penafsiran yang benar dan yang menyimpang. Ijtihad tafsir yang benar tentu 
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karena berpijak pada kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama 

shalih, dan sebaliknya dianggap menyimpang tentu karena lepas dari makna 

yang dikehendaki, baik karena unsur subyektif (mayuul syahsiyyah), ataupun 

karena kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti berikutnya. Dengan 

adanya kontiunitas dari kajian-kajian ini –tafsir dan teologi- akan semakin 

memperkokoh bangunan Islamic worldview terhadap realitas pada satu sisi, dan 

pada saat yang sama semakin membuktikan bahwa Islam di samping sebagai 

Ad-diin itu sendiri, Islam juga merupakan agama peradaban dan ilmu 

pengetahuan.  

E. Studi Terdahulu 

 Pembahasan tentang pemikiran Asghar Ali Engineer sudah banyak 

dilakukan baik yang berkaitan dengan teologi pembebasan dan elemen-

elemennya maupun yang berkaitan dengan isyu-isyu perempuan dalam Islam 

sebagai bagian dari produk pemikiran teologi pembebasannya. Namun 

pembahasan yang bersifat menyeluruh mulai dari teologi pembebasan, elemen-

elemennya dan produk pemikirannya, apalagi yang bersifat mengkritisi belum 

pernah peneliti temukan hingga berakhirnya penelitian ini. Di antara penelitian 

tentang pemikiran Asghar yang pernah dilakukan adalah sebuah tesis yang 

ditulis oleh Muhammad Agus Nuryanto, tahun 2000 dengan judul “Asghar Ali 

Engineer Views On Liberation Theology and Women’s Issues in Islam: An 

Analysis. Tesis yang ditulis di Institute of Islamic Studies, McGill University, 

Montreal Canada ini mengurai teologi pembebasan dengan fokus pembahasan 

pada dua isyu yakni persoalan poligami dan jlbab. Dan di akhir 

pembahasannya, penulis menyimpulkan bahwa Asghar merupakan tipe pemikir 

liberal, kritis dan emansipatif dan termasuk pemikir yang sukses 

mengkampanyekan Islam sebagai agama keadilan. 

Sebuah artikel dengan judul “Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi 

Pembebasan”, juga pernah ditulis oleh M. In’am Esha dalam buku bunga 

rampai Pemikiran Islam Kontemporer. Dalam paparannya, Esha 

menyimpulkan bahwa gagasan teologi Asghar adalah teologi humanis, praksis 
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bagi manifestasi pembebasan manusia yang berangkat dari upaya memaknai 

kembali Islam demi kepentingan Islam. 

Terakhir dalam bentuk artikel ada tulisan Ahmad Baidawi yang berjudul 

Hermeneutika Al-Quran Asghar Ali Engineer .13 Dalam artikel ini dijelaskan 

bahwa dalam merumuskan hermeneutiknya, Asghar membedakan ayat-ayat al-

Quran ke dalam dua term yaitu term teologis dan sosiologis atau normatif dan 

sarana kontekstual. Pada kesimpulan akhir Asghar meyakini bahwa kehadiran 

al-Quran membawa semangat kesetaraan bagi umat manusia tanpa kecuali 

perempuan. 

 Selain tiga penelitian di atas, peneliti tidak lagi menemukan tulisan-tulisan 

lain yang membahas pemikiran Asghar kecuali sekedar menyinggung peta 

pemikirannya seperti Hamid Fahmi Zarkasyi dalam bukunya Liberalisasi 

Pemikiran Islam. Dalam tulisannya, Hamid sempat menyebut nama Asghar 

sebagai cendekiawan muslim yang tidak kritis terhadap Barat dan 

pemikirannya banyak terpengaruh oleh orientalis terutama dalam 

mengkampanyekan ide Islam Kirinya. 

F. Metode Penelitian 

 Objek permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini  adalah 

pemikiran Asghar Ali Engineer tentang teologi pembebasan. Oleh karenanya 

penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif,14 berupa penelitian kepustakaan 

(library research) murni. Karena itu, bahan-bahan yang dijadikan sumber data 

adalah bahan-bahan tertulis. Sumber data terbagi kepada dua macam yaitu 

sumber primer dan sekunder. Sumber primer berkaitan dengan karya-karya 

yang ditulis oleh Asghar sendiri seperti, 1) Islam and Liberation Theology, 

Essay on Liberative Elements in Islam, (1999), 2) Islam and Its Relevance to 

���������������������������������������� �������������������
13 Ahmad Baidawi, Hermeneutika al-Quran Asghar ali Engineer, dalam Jurnal Al-

Jami’ah, vol.41, no.2, 386-396 
 
14 Penelitian yang berusaha memahami fenomena yang kompleks dengan jalan 

mengujinya dalam keseluruhannya dalam konteks, serta memahami fenomena sosial melalui 
gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam. Lexi J. Moeloeng, Metodologi 
Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 31-32. 
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Our Age, (1987), 3) The Rights of Women in Islam,(1992), 4). The Quran 

Women and Modern Society (1999). 

 Sementara sebagai sumber sekunder, peneliti ambil beberapa buku 

pembanding sekaligus untuk menilai keabsahan gagasan Asghar. Di antaranya 

adalah, Al-Itqan fi ‘ulum al-Qur’an, karya Jalaluddin as-Suyuthi, dan Ushul at-

tafsir wa Qawa’iduhu, karya Abdur Rahman Al-‘Akk, masing-masing untuk 

tafsir.  Di samping dua buku tersebut, peneliti juga menggunakan buku-buku 

atau tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tema penelitian tesis ini seperti 

Islamic Worldview, salah satu bahan kuliah di Program Doktor Pendidikan 

Islam UIKA Bogor yang ditulis Adian Husaini dkk. 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Asghar. 

Sedangkan metode analisis digunakan dalam rangka analisisa data. Tepatnya 

metode analisis data yang digunakan adalah content analysis yakni sebagai 

sebuah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan upaya 

menganalisa isi pesan yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis secara 

obyektif dan ilmiah, untuk menemukan makna dan arti dari pesan tersebut.15 

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah: 1) melakukan organisir 

file data, 2) menggambarkan setting pengalaman dan kronologi kehidupan 

tokoh tersebut, 3) mengidentifikasi data, tema-tema pemikiran dan menentukan 

bagian-bagian yang terkait dengan teologi pembebasan, 4) menganalisis 

kandungan makna.  

G. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini akan dibagi menjadi lima (5) bab. Bab pertama merupakan 

bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

���������������������������������������� �������������������
15 Secara umum, metode Content anlysis digunakan dalam penelitian yang bersifat 

kuantitatif. Karena di sana ada proses menghitung berdasarkan kategori-katagori dan pesan-pesan 
komunikasi berupa kata, tema dan interaksi. Dengan demikian, content analysis dalam penelitian 
kuantitatif lebih berdasarkan frekuensi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, content analysis 
lebih menyangkut pada pemaknaan dan mencari arti dari pesan-pean yang disampaikan. Baca 
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Saasin, 1996), h. 49-50. 
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tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 

dan sistematika penulisan serta diakhiri dengan daftar pustaka. 

 Bab kedua, berkaitan dengan Islamic Worldview yang terdiri dari Sejarah 

dan Makna Islamic Worldview, Pengertian Islamic Worldview, Konsep dan 

Elemen-elemen Islamic Worldview yang meliputi Konsep Tuhan dalam Islam, 

Konsep Islam Sebagai Agama Wahyu, Konsep Wahyu dan Nabi Dalam Islam. 

 Bab ketiga, akan dijelaskan tentang Riwayat, Karya dan Pemikiran 

Asghar Ali Engineer yang berisi antara lain: Latar Geo-Politik dan Sosio-

kultural India, Pendidikan dan Aktivitas Asghar Ali Engineer, Karya-karyanya, 

serta Pokok-pokok Pemikirannya Tentang Teologi pembebasan. 

 Bab Keempat, memuat tentang Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Asghar 

Ali Engineer Perspektif Islamic Worldview, yang terdiri atas Kritik Diskursus 

Teologi Pembebasan, yang meliputi Kritik Geneologi Perkembangan Islam, 

dan Kritik Makna Teologi Pembebasan, serta Kritik terhadap Produk pemikiran 

Teologi Pembebasan Asghar, yang meliputi Diskursus Terma Kafir, Diskursus 

Pluralisme, Diskursus Gender Equality. 

 Dan Bab Kelima, merupakan bab  penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran. 
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