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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan perwujudan aturan hidup yang telah diwahyukan 

oleh Allah, Pencipta dan Penguasa Alam Semesta, sekaligus menjadi 

pedoman bagi umat manusia.1 Sebagai suatu manha>j2, Islam merupakan 

manha>j yang lengkap, yang meliputi seluruh cabang kehidupan, yaitu akidah 

dan ibadah, iman dan amal, akhlak dan perilaku, adab makan, minum, tidur, 

berpakaian, duduk, berdiri, berjalan, berbicara, adab dalam urusan keluarga, 

kemasyarakatan, politik, ekonomi, adab dalam urusan administrasi dan 

manajemen, urusan perang dan damai, urusan pemerintahan, serta urusan 

hubungan negara Islam dan negara-negara lain.3   

Salah satu karakteristik manha>j atau konsepsi Islam adalah 

ketauhidan.4 Tauhid merupakan sendi pertama konsep Islam, karena ia adalah 

hakikat pokok dalam akidah Islam. Ia merupakan salah satu karakteristik dari 

konsep ini, karena hanya konsep inilah yang memiliki bentuk tauhid yang 

murni di antara konsep-konsep kepercayaan dan falsafah yang ada di dunia.5 

Tauhid adalah akidah universal (sya>mil). Maksudnya akidah yang 

                                                 
1 Khurshid Ahmad (ed.), Pesan Islam, (Bandung : Pustaka, 1983), hlm. 12.   
2 Manha>j atau minha>j bersinonim dengan kata t}ari >q (jalan). Bila kita sifati kata manha>j ini 

dengan Islam, maka yang dimaksud ialah jalan Islam bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 
Jalan ini adalah syariat yang bermuatan Kitab Allah yang dijelaskan dan dijabarkan oleh Sunnah 
Rasulullah Saw. Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, Karakteristik Umat Terbaik : Telaah Manhaj, 
Akidah dan Harakah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 17.  

3 Ibid. 
4 Sayyid Qut}b, Karakteristik Konsepsi Islam, (Bandung : Pustaka, 1990), hlm. 239. 
5 Ibid. 



 2 

mengarahkan seluruh aspek kehidupan dan tidak mengotak-ngotakkannya. 

Seluruh aspek dalam kehidupan manusia hanya dipandu oleh satu kekuatan, 

yaitu tauhid. Konsekuensinya ialah penyerahan (Islamisasi) manusia secara 

total –mulai dari kalbu, wajah, akal pikiran, qaul (ucapan) hingga amal– 

kepada Allah semata.6  

Tauhid dalam Islam bertumpu pada asas bahwa manusia muslim tidak 

akan mencari tuhan selain Allah, tidak akan menjadikan pelindung selain-

Nya, dan tidak akan mencari hakim selain Allah. Akidah tauhid pada 

hakikatnya adalah revolusi untuk mewujudkan kemerdekaan, persamaan, dan 

persaudaraan bagi manusia, sehingga tidak boleh sebagian manusia 

menjadikan sebagian manusia yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah, dan 

akidah tauhid juga membatalkan penyembahan manusia kepada manusia yang 

lain.7 

Penegakan tauhid dalam kehidupan fardiyah (personal), 

terejawantahkan dalam empat tahapan. Tahap pertama, yakfur bi at}-t }a>ghu>t, 

dengan meniadakan setiap t }a>ghu>t, semua obyek penyembahan selain Allah. 

Tahap kedua, yu'min billa>h, setelah seorang yang bertauhid meniadakan apa-

apa selain Allah, kemudian ia memantapkan keimanan kepada Allah, yaitu 

mempunyai faith, keyakinan kepada Allah secara penuh. Tahap ketiga, 

seorang muslim hendaknya memiliki proclamation atau declaration of life, 

bahwa shalat, ibadah, hidup dan kematiannya hanya untuk Allah. Tahap 

                                                 
6 Daud Rasyid, Islam dalam Berbagai Dimensi, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 17. 
7 Abu Ridha, "Problematika Dakwah (Problem Visi dan Implikasinya)", dalam Adi Sasono 

dkk., Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah), (Jakarta : Gema 
Insani Press, cet. I, 1998), hlm. 206-207. 
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keempat, seorang muslim hendaklah berusaha menerjemahkan keyakinannya 

menjadi konkret, menjadi satu sikap budaya dan sikap mental untuk 

mengembangkan amal saleh. Tahap kelima, orang yang bertauhid mengambil 

kriteria atau ukuran baik dan buruk, ukuran yang terpuji dan tercela, kembali 

kepada tuntunan Allah Swt.8 

Oleh karena itu, dalam konteks penegakan tauhid inilah pembahasan 

tentang eksistensi t }a>ghu>t sangat urgen dilakukan. Karena salah satu syarat 

tegaknya ketauhidan adalah mengingkari t }a>ghu>t. Seseorang tidak dianggap 

sebagai orang beriman kecuali setelah dia mengkufuri t }a>ghu>t, baik secara 

lahir maupun batin.9 Mengingkari t }a>ghu>t dianggap sebagai "rukun tauhid", 

karena terdapat dua rukun tauhid yaitu kufur kepada t }a>ghu>t dan beriman 

kepada Allah.10  

Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan, “Tidak sah 

keislaman seseorang tanpa ada sikap berlepas diri dari t }a>ghu>t yang menjadi 

sesembahan selain Allah dan mengkafirkan mereka. Allah Swt. berfirman, 

“Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada t}a>ghu>t dan beriman kepada 

Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang 

amat kuat11.” 12  

                                                 
8 M. Amien Rais, Tauhid Sosial : Formula Menggempur Kesenjangan, (Bandung : Mizan, cet. 

I, 1998), hlm. 37-43. 
9 Abu Basheer, Bukan Syahadat Tanpa Makna, (Solo : al-Fajr Media, 2009), hlm. 58. 

Mengkufuri t}a>ghu>t maknanya adalah meyakini bahwa beribadah kepada selain Allah adalah suatu 
kebatilan, meninggalkan dan membenci peribadatan kepada selain Allah, serta mengkafirkan dan 
memusuhi para pelakunya. Lihat Abdullah bin Ibrahim al-Qar’awi, al-Wajibat : Yang Wajib 
Diketahui Setiap Muslim, (Yogyakarta : Media Hidayah, 2005), hlm. 48-49.  

10 Ahmad Taqiuddin, Dikafirkan Tapi Tidak Kafir, (Depok : Hilal Media, 2013), hlm. 225. 
11 QS. al-Baqarah : 256. Lihat Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, (al-Madinah al-

Munawwarah : Mujamma' al-Malik Fahd li T}iba>'a>t al-Mus}h}af asy-Syari>f, 1422 H), hlm. 63.  
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T}a>ghu>t adalah ungkapan umum untuk setiap yang disembah selain 

Allah dan ia ridha terhadap ibadah tersebut, baik sesuatu yang disembah, 

diikuti, atau ditaati di luar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.13 T}a>ghu>t 

adalah segala sesuatu selain Allah yang diagungkan, disembah, dan ditaati 

secara mutlak. T}a>ghu>t adalah sumber dari segala kejahatan dan kejelekan. 

Oleh karena itu, Allah mengutus rasul-rasul-Nya untuk membebaskan 

umatnya dari ibadah kepada t }a>ghu>t, apa pun nama dan jenisnya.14   

T}a>ghu>t juga mencakup setiap pemimpin dalam kesesatan yang 

mengajak kepada kebatilan dan membaguskannya. Juga setiap orang yang 

diposisikan sebagai hakim yang memutuskan hukum dengan hukum-hukum 

jahiliyah yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Juga 

mencakup setiap dukun, tukang sihir, para penjaga berhala yang mengajak 

untuk beribadah kepada orang-orang mati yang sudah dikubur melalui 

hikayat-hikayat bohong yang menyesatkan orang-orang bodoh. Pentolan dari 

berbagai macam t }a>ghu>t ini adalah setan, dialah t }a>ghu>t yang terbesar.15 

Mengingat urgensi kedudukan t }a>ghu>t dalam ranah akidah Islam 

sebagai sesuatu yang kontra tauhid dan semakin banyaknya varian definisi 

t }a>ghu>t, maka sangat diperlukan penelaahan lebih lanjut tentang makna t }a>ghu>t 

yang juga menjadi salah satu istilah yang disebutkan di dalam al-Quran. Oleh 

                                                                                                                                      
12 Lihat Abu Abdurrahman al-Atsari, Memusuhi Penguasa Murtad, (Solo : Media Islamika, 

2008), hlm. 56. 
13 Ahmad Taqiuddin, Dikafirkan Tapi…, hlm. 220. 
14 Yu>suf al-Qard}a>wi >, Fiqih Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad 

Menurut al-Quran dan Sunnah, (Bandung : Mizan, 2010), hlm. 349. 
15 Abdul Mun'im Musthafa Halimah, Thaghut Apa dan Siapa, (Klaten : Kafayeh, cet. I, 2009), 

hlm. 97. 
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karena itu, kajian ini akan lebih spesifik membahas tentang makna t }a>ghu>t 

menurut pandangan Sayyid Qut}b di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n. 

Pemikiran Sayyiq Qut}b sangat menarik untuk dikaji, karena beliau 

adalah salah tokoh pergerakan Islam yang terkenal gigih memegang prinsip 

ketauhidan yang ia yakini, sampai akhirnya ia harus dihukum mati oleh rezim 

penguasa Mesir saat itu. Kita bisa menyimak kegigihan Sayyid Qut}b dalam 

menegakkan prinsip tauhid ini dalam dua momen penting saat ia berada di 

dalam penjara. 

Pertama, saat vonis hukuman mati telah dijatuhkan oleh Pengadilan 

Militer Mesir, maka malam itu seorang syaikh dibawa menemui Sayyid Qut}b, 

untuk mentalqin dan mengingatkannya kepada Allah, sebelum dieksekusi. 

Syaikh itu berkata, “Wahai Sayyid, ucapkanlah La> ila >ha illalla >h...” Sayyid 

Qut}b hanya tersenyum lalu berkata, “Sampai juga engkau wahai Syaikh, 

menyempurnakan seluruh sandiwara ini? Ketahuilah, kami mati dan 

mengorbankan diri demi membela dan meninggikan kalimat La> ila >ha illalla >h, 

sementara engkau mencari makan dengan La> ila >ha illalla >h.”16  

Kedua, saat Sayyid Qut}b berada di dalam penjara, suatu ketika 

datanglah saudarinya Aminah Qut}b sembari membawa pesan dari rezim 

penguasa Mesir, meminta agar Sayyid Qut}b sekadar mengajukan permohonan 

maaf secara tertulis kepada Presiden Gamal Abdul Nasser, maka ia akan 

diampuni. Sayyid Qut}b pun mengucapkan kata-katanya yang terkenal, 

“Telunjuk yang senantiasa mempersaksikan keesaan Allah dalam setiap 

                                                 
16 Sayyid Qut}b, Detik-Detik Terakhirku, (Yogyakarta : Darul Uswah, 2012), hlm. 135-136. 
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shalat, menolak untuk menuliskan barang satu huruf pun penundukan kepada 

rezim t }a>ghu>t...”17  

Karena keteguhannya dalam memegang prinsip ketauhidan inilah, 

sehingga Sayyid Qut}b dianggap oleh ilmuwan Barat sebagai sosok pionir 

paham radikalisme.18 Ia adalah sosok ulama yang dihukum mati pemerintah 

karena pemikirannya dianggap membahayakan negara.19 John L. Esposito 

(ilmuwan politik Islam asal Amerika Serikat) menyatakan bahwa Sayyid 

Qut}b adalah tokoh Islam militan dan radikal. Hal yang sama dikatakan oleh 

beberapa pakar politik Barat atau pro Barat lain, di antaranya Leonard Binder, 

Ahmad S. Moussalli dan Bassam Tibi. Beberapa dari mereka menyebut Qut}b 

sebagai perintis gerakan radikal atau Islam fundamentalis.20 

Bahkan Sayyid Qut}b seringkali dikaitkan dengan jaringan terorisme 

internasional. Nama Sayyiq Qut}b selalu dirujuk oleh ilmuwan politik Barat 

ketika membahas Usamah bin Ladin. Qut}b misalnya disebut oleh John L. 

Esposito sebagai “guru” atau tokoh idola dari Abdullah Azzam, sedangkan 

Azzam adalah guru dari Usamah bin Ladin. Memang bila dibaca buku-buku 

Abdullah Azzam, terutama dalam buku monumentalnya Tarbiyah Jiha>diyah 

akan didapati bagaimana Azzam sering mengambil teladan-teladan dakwah 

dan pergerakan Sayyid Qut}b dalam perjuangan Islam.21 Sisi yang lain juga 

menunjukkan bahwa ada sejumlah kalangan dari internal kaum muslimin 

                                                 
17 Ibid., hlm. 137. 
18 Lawrence Wright, Sejarah Teror Jalan Panjang Menuju 11/9, (Yogyakarta : Kanisius, 

2011), hlm. 41. 
19 Ibid., hlm. 11. 
20 Nuim Hidayat, Sayyid Qut}b Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta : Perspektif, 

2005), hlm. xxi-xxii. 
21 Ibid., hlm. xix. 
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yang menisbatkan sikap-sikap takfiri > (suka mengkafirkan orang lain), 

termasuk pengkafiran terhadap penguasa, kepada sosok Sayyid Qut}b. 

Adapun Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n merupakan karya monumental 

Sayyid Qut}b yang oleh sebagian besar kaum intelektual muslim dianggap 

sebagai salah satu kitab tafsir modern22 yang ditulis secara elegan pada abad 

ke-20. Sayyid Qut}b di dalam tafsirnya terlihat begitu meresapi keindahan al-

Quran dan mampu mengungkapkan perasaannya dengan jujur, sehingga 

sampai pada kesimpulan bahwa umat Islam dewasa ini sedang berada dalam 

kesengsaraan oleh sebab adanya berbagai paham dan aliran yang merusak.23  

Dilatarbelakangi hal-hal itulah, maka akan dilakukan penelaahan lebih 

mendalam tentang penafsiran kata t }a>ghu>t menurut Sayyid Qut}b, seorang 

ulama sekaligus tokoh pergerakan yang pernah berhadapan dengan tirani 

penguasa zalim dan ia menyebut penguasa Mesir pada zamannya sebagai 

“rezim t }a>ghu>t”24. Penelitian ini akan secara spesifik mengkaji konsep t }a>ghu>t 

menurut pemikiran Sayyid Qut}b di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, agar diperoleh 

pembahasan yang konsisten mengenai obyek penelitian ini, maka dapat 

                                                 
22 Manna>’ Khali >l al-Qat}t}a>n menyebutkan empat tafsir terkenal di abad modern, yaitu al-

Jawa>hir fi > at-Tafsi>r al-Qur’a >n oleh Syaikh T}ant}awi> Jauhari>, Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n oleh Sayyid Qut}b, 
Tafsi>r al-Baya>n li al-Qur’a >n al-Kari>m oleh A>isyah Abdurrah}ma>n bintu Sya>t}i’, dan Tafsi>r al-
Mana>r yang ditulis oleh Muh}ammad Abduh dan Rasyi>d Rid}a>. Lihat Manna>’ Khali >l al-Qat}t}a>n, 
Studi Ilmu-Ilmu al-Quran, terj. Muz|akir AS., (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 510-515.  

23 Ibid., hlm. 513. 
24 Lihat Sayyid Qut}b, Detik-Detik Terakhirku, hlm. 137. 
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dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Pokok masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Qut}b terhadap makna t }a>ghu>t di dalam 

Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n? 

2. Apa relevansi konsep t }a>ghu>t menurut penafsiran Sayyid Qut}b dalam 

konteks kekinian?  

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini mempunyai tujuan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan penafsiran Sayyid Qut}b terhadap makna t }a>ghu>t di 

dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n. 

2. Untuk menjelaskan relevansi penafsiran Sayyid Qut}b terhadap makna 

t }a>ghu>t dalam konteks kekinian. 

Adapun manfaat yang bisa diberikan oleh penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dalam 

pengembangan ilmu-ilmu al-Quran ('Ulu >m al-Qur'a>n), khususnya ilmu 

tafsir Al-Quran, dengan menjelaskan penafsiran makna t }a>ghu>t di dalam 

al-Quran. 

2. Dapat memberikan manfaat praktis untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan keilmuan umat Islam tentang konsep t }a>ghu>t menurut 

pandangan Sayyid Qut}b. 
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D.  Telaah Pustaka 

Kajian tentang pemikiran Sayyid Qut}b sebenarnya bukanlah hal yang 

baru sama sekali, sehingga telah banyak ditemukan karya-karya ilmiah yang 

membahas butir-butir pemikiran Sayyid Qut}b yang terdapat di dalam karya-

karyanya, khususnya di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n.  

Misalnya pandangan Sayyid Qut}b tentang jihad, yang telah dikaji oleh 

tiga peneliti. Muhammad Chirzin di dalam bukunya Jihad Menurut Sayyid 

Qutub dalam Tafsir Zhilal25, membahas penafsiran Sayyid Qut}b tentang 

makna jihad di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n. Menurut Sayyid Qut}b, jihad 

adalah perjuangan di jalan Allah yang dilakukan orang beriman untuk 

menghapuskan kebatilan dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jihad 

pada periode Mekah berbentuk pembinaan diri dan penyiaran ajaran Islam 

guna merealisasikan kebaikan dengan senjata al-Quran dan kesabaran. 

Sedangkan jihad pada periode Madinah, selain berbentuk pembinaan diri dan 

penyiaran Islam secara damai, juga mengambil bentuk peperangan.26   

Tesis Nuim Hidayat saat menyelesaikan studi magister di Program 

Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, juga menelaah 

penafsiran Sayyid Qut}b terhadap ayat-ayat jihad. Tesis itu berjudul Pemikiran 

Jihad Menurut Sayyid Qut}b dalam Fi> Z}ila >l al-Qur'a>n, dan telah diterbitkan 

dalam bentuk buku dengan judul Sayyid Qut}b Biografi dan Kejernihan 

Pemikirannya, dengan ditambah pemaparan pemikiran-pemikiran Sayyid 

                                                 
25 Muhammad Chirzin, Jihad Menurut Sayyid Qutub dalam Tafsir Zhilal, (Solo : Era 

Intermedia, 2001).  
26 Ibid., hlm. 222. 
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Qut}b yang bernas di dalam karya-karyanya yang lain, seperti Ma’a>lim fi > at}-

T}ari >q, Al-‘Ada>lah al-Ijtima>’iyah fi > al-Isla>m, As-Sala>m al-‘A>lami> wa al-

Isla>m.27     

Menurut Nuim Hidayat, jihad dalam pandangan Sayyid Qut}b bisa 

meliputi aktivitas pergerakan Islam (h}arakah), dakwah, dan perang fisik 

(qita>l). Jadi, jihad bermakna luas daripada qita>l, dan qita>l adalah bagian 

penting dari jihad dalam Islam.28 Jihad bersifat ofensif bukan defensif. 

Karena watak ajaran Islam sendiri adalah ofensif untuk menyebarkan misi 

Islam ke seluruh dunia, tanpa memandang batas rasial dan geografis.29 

Pandangan Sayyid Qut}b tentang konsep jihad ini juga kembali diteliti 

dalam tesis M. Sholihin di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul 

Radikalisme Sayyid Qut}b (Studi Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam Tafsir Fi> Z}ila >l 

al-Qur'a>n).30 Sedangkan pandangan Sayyid Qut}b tentang keberagaman sosial 

budaya dikaji oleh Abdullah Hanafi dalam tesisnya yang berjudul 

Multikulturalisme Menurut Sayyid Qut}b (Kajian Atas Tafsir Fi> Z}ila >l al-

Qur'a>n).31 

Pemikiran Sayyid Qut}b ini juga telah dikaji dalam banyak skripsi, 

dengan stressing tema yang beragam. Misalnya, ada yang mengkaji 

                                                 
27 Nuim Hidayat, Sayyid Qut}b …, hlm. xxii. 
28 Ibid., hlm. 145. 
29 Ibid., hlm. 146. 
30 Lihat M. Sholihin, Radikalisme Sayyid Qut}b (Studi Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam Tafsir Fi> 

Z}ila >l al-Qur'a>n), (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012). Terdapat juga sebuah skripsi yang 
membahas tentang penafsiran Sayyid Qut}b tentang jihad, lihat Mustangin, Penafsiran Sayyid Qut}b 
tentang Jihad dalam Tafsir Fi> Z}ila >l al-Qur'a>n, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN 
Sunan Kalijaga, 1999).   

31 Abdullah Hanafi, Multikulturalisme Menurut Sayyid Qut}b (Kajian Atas Tafsir Fi> Z}ila >l al-
Qur'a>n), (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).  
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penafsiran Sayyid Qut}b tentang kata al-Yahu>d di dalam Al-Quran, juga ada 

yang mengkaji pemikiran Sayyid Qut}b tentang politik Islam dan konsep 

pemerintahan Islam.32    

Adapun perbedaan tesis ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah bahwa tesis ini akan mengkaji secara mendalam pandangan Sayyid 

Qut}b tentang konsep t }a>ghu>t di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur'a>n. Karena 

permasalahan t }a>ghu>t ini memang belum banyak dibahas, sehingga sulit 

didapatkan literatur yang secara khusus mengkaji tentang t }a>ghu>t. Pembahasan 

tentang t }a>ghu>t biasanya ditemukan dalam uraian yang ringkas di dalam kitab-

kitab tafsir al-Quran, kitab-kitab akidah Islam, atau pun tersisipkan dalam 

sub-sub pembahasan dari buku-buku keagamaan. Dengan demikian, kajian 

ini sangat relevan dan urgen dilakukan dalam rangka pengembangan 

wawasan keislaman, khususnya wawasan ilmu tafsir al-Quran. 

E.  Kerangka Teoritik 

Istilah t }a>ghu>t disebutkan di dalam al-Quran sebanyak delapan kali, 

yaitu di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 256, 257; an-Nisa>’ [4] ayat 51, 60, 76; 

al-Ma>idah [5] ayat 60; an-Nah}l [16] ayat 36; dan az-Zumar [39] ayat 17.33 

Terdapat juga bentukan lain dari kata t }a>ghu>t, yaitu t}ughya>n, yang keduanya 

berbeda dalam bentuk kata, akan tetapi pada dasarnya berasal dari akar kata 

                                                 
32 Lihat Alif Qoriatul Angfiri, Penafsiran Sayyid Qut}b tentang al-Yahu>d dalam Tafsir Fi> Z}ila >l 

al-Qur'a>n, (Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010). Juga Fuad Luthfi, Konsep Politik 
Islam Sayyid Qut}b dalam Tafsir Fi> Z}ila >l al-Qur'a>n, (Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 
2011). Lihat juga Ilham Mashuri, Pemikiran Sayyid Qut}b tentang Pemerintahan, (Yogyakarta : 
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000). 

33 Lihat Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, Indeks al-Quran, (Bandung : Pustaka, 1996), 
hlm. 216. 
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yang sama yaitu t }agha>34, yang mempunyai arti melampaui batas dalam hal 

maksiat.35  

Kata t }a>ghu>t setidaknya telah menjadi bentuk simbol yang berkembang 

dalam masyarakat muslim yang sejak dahulu sampai sekarang memiliki 

makna yang negatif.36 T}a>ghu>t sering diterjemahkan sebagai berhala atau setan, 

atau otoritas-otoritas duniawi yang menggantikan Allah Swt.37 

Kata t }a>ghu>t yang disebutkan di dalam Al-Quran mempunyai tiga arti, 

yaitu setan, penyembahan berhala, dan Ka’ab bin al-Asyraf (seorang tokoh 

Yahudi).38 Sedangkan kata t }ughya>n memiliki empat makna, yaitu kesesatan, 

maksiat atau pembangkangan terhadap perintah Allah, membanjir hingga 

ketinggian, dan tindakan aniaya.39  

Semua pembahasan tentang arti t }a>ghu>t dan kata-kata bentukannya 

memang selalu memiliki cakupan makna yang negatif. Bahkan menurut Yusuf 

al-Qard}a>wi >, t }a>ghu>t adalah sumber dari segala kejahatan dan kejelekan. Oleh 

karena itu, Allah mengutus rasul-rasul-Nya untuk membebaskan umatnya dari 

ibadah kepada t }a>ghu>t, apa pun nama dan jenisnya.40 T}a>ghu>t juga merupakan 

salah satu ciri kejahiliyahan. Adanya banyak t }a>ghu>t merupakan ciri zaman 

                                                 
34 Lihat Muhammad Nur Ali Sya’bana, T}ughya>n dan Implikasinya dalam al-Quran : Kajian 

Tafsir Tematik, Skripsi Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : IAIN Sunan 
Kalijaga, 2000), hlm. 40. 

35 Ar-Raghi>b al-Asfaha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 
314. 

36 Muhammad Qut}b, Jahiliyah Abad Dua Puluh, (Bandung : Mizan, cet. IX, 1996), hlm. 64. 
37 John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word, (New York 

: Oxford University Press, 1995), Vol. 4, hlm. 176. 
38 Abul Fad}l Hubaisy Tiblisi dan Mehdi Mohaqqeq, Kamus Kecil al-Quran, terj. Musa 

Muzauwir, (Jakarta : Citra, 2012), hlm. 205. 
39 Ibid., hlm. 208. 
40 Yu>suf al-Qard}a>wi >, Fiqih Jihad, hlm. 349. 
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semakin jauh dari agama Allah Swt. Segala sesuatu yang disembah dan 

dipuja-puja selain Allah Swt. adalah t }a>ghu>t.41  

T}a>ghu>t juga merupakan salah satu karakter syirik. T}a>ghu>t digambarkan 

sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan sesat atau mengikuti bisikan 

setan, atau menyembah sesuatu selain Allah, atau menyembah Allah sekaligus 

menyembah selain Allah Swt. T}a>ghu>t juga mencakup pengertian mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang diciptakan oleh selain Allah, padahal ketentuan 

tersebut bertentangan dengan agama Allah Swt.42 

Eksistensi t }a>ghu>t yang diilustrasikan sebagai sumber dari segala 

kejahatan dan kejelekan, sebagai salah satu karakter perbuatan jahiliyah dan 

syirik, merupakan benalu yang menggerogoti ajaran tauhid yang dicanangkan 

oleh Islam. Untuk itu pembahasan lebih mendalam tentang t }a>ghu>t semoga 

menjadi warning bagi umat Islam untuk semakin menegakkan ketauhidan 

dalam penyembahan kepada Allah Swt. dan selalu menjauhi eksistensi t }a>ghu>t 

yang merusak bangunan akidah keislaman.     

F.  Metode Penelitian 

Setiap penelitian ilmiah memerlukan suatu metode yang sesuai dengan 

obyek yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak supaya penelitian 

berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan (maksimal).43 Adapun 

beberapa langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

                                                 
41 Muhammad Qut}b, Jahiliyah Abad…, hlm. 65-69. 
42 M. Thalib, 100 Karakter Syirik dan Jahiliyah, (Solo : Ramadhani, 1994), hlm. 240. 
43 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta : 

Kanisius, 1992), hlm. 10.  
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1.  Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, yaitu 

suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku 

orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam 

dalam bentuk narasi.44 Suatu penelitian kualitatif tidak hanya sebagai 

upaya mendeskripsikan data, tetapi juga dirancang agar hasil penelitiannya 

memiliki kontribusi terhadap teori. Apa yang diangkat dari fenomena yang 

terjadi menjadi bahan bagi ilmuwan untuk menjadi bahan penyusunan 

teori baru.45  

2.  Jenis Penelitian 

Dilihat dari segi bahan-bahan atau obyek yang akan diteliti, maka 

penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan tertulis, 

seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.46 

Fokus terpenting dalam penelitian ini adalah studi atas penafsiran Sayyid 

Qut}b tentang makna t }a>ghu>t di dalam Al-Quran, untuk kemudian diambil 

substansi masalahnya dan dituangkan kembali pada kerangka pembahasan 

secara tematik-sistematik. Secara spesifik, masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah penafsiran Sayyid Qut}b terhadap makna t }a>ghu>t di 

                                                 
44 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 

2011), hlm. 219.  
45 Ibid., hlm. 24. 
46 Abuddin Nata, Metodologi Studi Agama, (Jakarta : Rajawali Press, cet. VII, 2002), hlm. 

125. 
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dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur’a >n, dan relevansi penafsiran tersebut dalam 

konteks kekinian.   

3.  Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teologis. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah 

ketuhanan dan sifat-sifat yang melekat dalam diri tuhan. Pendekatan 

teologis juga digunakan untuk meneliti ajaran agama mengenai Allah, 

Nabi, malaikat, hari kiamat, akal dan wahyu, dan semua hal yang tidak 

dapat dilepaskan dari eksistensi Allah.47  

4.  Sumber Data 

Penelitian kepustakaan (library research) bersumber pada 

dokumen, misalnya buku, jurnal, catatan harian, kumpulan ceramah, 

manuskrip, undang-undang, dan sejenisnya. Sumber data dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Sumber data primer, yaitu literatur-literatur yang menjadi referensi 

utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yang menjadi 

acuan dalam penelitian ini adalah kitab Sayyid Qut}b yang berjudul Fi > 

Z}ila >l al-Qur’a >n terbitan Da>r asy-Syuru>q, Kairo, cetakan XVII, tahun 

1412 H/1992 M. Sebagai pembanding digunakan juga edisi terjemahan 

kitab tersebut yang berjudul Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, yang diterbitkan 

Gema Insani Press, Jakarta, tahun 2001.  

                                                 
47 Sudarno Shobron et.al., Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta : Sekolah Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 13-14. 
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b. Sumber data sekunder, yaitu bahan rujukan kepustakaan yang menjadi 

pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan 

ilmiah, dan lain sebagainya yang dapat melengkapi data-data primer di 

atas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, 

jurnal, majalah atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran 

Sayyid Qut}b dan pembahasan tentang t }a>ghu>t. Data-data sekunder ini 

diharapkan dapat memperkuat argumentasi yang dibangun dalam 

penyusunan tesis ini.  

5.  Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah kitab Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur’a >n, karya 

Sayyid Qut}b, khususnya penafsiran ayat-ayat tentang t }a>ghu>t di dalam al-

Quran. Sebagai data tambahan, penelitian ini juga mengkaji karya-karya 

orang lain yang berkaitan dengan pemikiran Sayyid Qut}b, dan buku-buku 

yang membahas tentang t }a>ghu>t.  

6.  Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam 

pengumpulan data, yaitu peneliti memperoleh informasi dari macam-

macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam 

bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.48 Pengumpulan 

data dalam penelitian ini akan digali dari sumber data primer maupun 

sekunder. 

 

                                                 
48 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian…, hlm. 148. 
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7.  Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

analisis isi (content analisys) atau sering disebut juga kajian isi. Weber 

(1985) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

sahih dari sebuah buku atau dokumen49, atau setiap prosedur sistematis 

yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam yang datanya berupa 

dokumen-dokumen tertulis.50 Menurut Holsti (1969), kajian isi adalah 

teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan 

sistematis.51 

 Oleh sebab itu, penelitian ini akan secara sistematis, obyektif, 

kritis dan analitis mengkaji tentang penafsiran Sayyid Qut}b terhadap 

makna t }a>ghu>t di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur’a >n, sehingga akan 

didapatkan rumusan definisi t }a>ghu>t menurut Sayyid Qut}b. Setelah 

diketahui rumusan definisi t }a>ghu>t menurut Sayyid Qut}b, kemudian akan 

dilakukan langkah merelevansikannya dengan konteks problem-problem 

kekinian, sehingga hasil penelitian ini bisa membawa manfaat untuk 

perbaikan umat dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya 

wawasan ilmu tafsir al-Quran. 

                                                 
49 Lihat Lexy J Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

1998), hlm. 163. 
50 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1976), hlm. 48.  
51 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian…, hlm. 157. 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti 

dapat dianalisa secara tajam, maka penulisan penelitian ini mengikuti 

sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama, yaitu pendahuluan, berisikan argumentasi di sekitar 

pentingnya penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, untuk 

memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu 

dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian rumusan 

masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang akan diteliti 

agar lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat 

penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun telaah 

pustaka, untuk memberikan gambaran di mana posisi dan letak kebaruan 

penulis dalam penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik, yang berisi 

kerangka konseptual tentang permasalahan yang dikaji. Sedang metodologi 

penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-

langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Dan, selanjutnya 

adalah sistematika pembahasan, yang memberikan gambaran runtutan 

pemaparan hasil penelitian. 

Bab kedua, memaparkan tentang tinjauan umum makna t }a>ghu>t, yang 

membahas definisi t }a>ghu>t, pendapat para ahli tafsir tentang t }a>ghu>t, dan 

beberapa varian t }a>ghu>t yang terpenting.  
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Bab ketiga, memaparkan tentang biografi kehidupan Sayyid Qut}b, 

meliputi kondisi sosial-politik pada masa Sayyid Qut }b, kehidupan dan 

aktivitas Sayyid Qut}b, dan karya-karyanya.  

Bab keempat, memaparkan tentang penafsiran Sayyid Qut}b terhadap 

makna t }a>ghu>t di dalam Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur’a >n. Pada bab ini akan diuraikan 

tentang seluk-beluk Tafsir Fi > Z}ila >l al-Qur’a >n, kemudian penafsiran Sayyid 

Qut}b terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang memuat lafal t }a>ghu>t 

di dalamnya, serta komparasi antara makna t }a>ghu>t di dalam ayat-ayat 

Makkiyah dan Madaniyah menurut Sayyid Qut}b.   

Bab kelima, memaparkan tentang analisis terhadap konsep t }a>ghu>t 

menurut Sayyid Qut}b, dan relevansinya dalam konteks kekinian. 

Bab keenam, yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan, saran dan 

rekomendasi, serta kata penutup. 

  


