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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab suci (scripture) yang merupakan kumpulan wahyu 

Allah (Kalam Allah) yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Proses 

penurunan al-Qur’an tidak secara sekaligus, melainkan secara bertahap dan 

berangsur-angsur.
1
 Seperti halnya Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-

Furqo>n (25): 32. 

ِلََعلَيِْهالُْقْرآُُنُْملًَةَواِحَدةًَكَذلََِكُِنثَب ِتَبِِهُفَؤاَدَكَوَرتذلَْنا ِيَنَكَفُروالَْوََلنُز  َوقَاََلَّلذ
٣٢ُهََتْتِيلًً  

Artinya : 32. “Dan orang-orang kafir berkata, “Mengapa al-Quran itu tidak 

diturunkan kepadanya sekaligus?” Demikianlah,  agar Kami Memperteguh 

hatimu (Muhammad) dengannya dan Kami Membacakannya secara tartil 

(berangsur-angsur, perlahan dan benar). 

 (QS. Al-Furqo>n (25): 32).2
 

Untuk menjawab problem-problem zaman pada saat itu. Masa pewahyuan 

yang berbentang sekitar dua puluh tahunan, merekflesikan perubahan-perubahan 

lingkungan, perbedaan dalam gaya dan kandungan, bahkan ajarannya.
3
 

                                                           
1
Yakni al-Qur’an turun sejak  Agustus  610 M dan berakhir Maret 632 M atau dengan 

kata lain dalam satu riwayat selama 22 Tahun atau 23 Bulan 22 hari, yaitu dimulai dari malam 17 

Ramadhan tahun 41 dari kelahrian Nabi, sampai 9 Dzulhijjah haji Wada’ dari kelahrian Nabi atau 

Tahun 10H. Beberapa ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa al-Qur’an diturunkan secara 

berangsur-angsur antara lain di jumpai dalam surat al-Isra’ [17]. 108, al-Furqon [25]. 32, al-Insan 

[75]. 23.  

 
2
QS. Al-‘furqon (25):32, Al- Qur’an dan Terjemahannya, (Depertemen Agama RI: 

Syamil, 2005), hlm. 362.  
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Hlm. 1. 
 



2 
 

 
 

Kata al-Qur’an secara sendiri bermakna bacaan. Sejak kemunculannya, kitab 

ini dimaksudkan untuk dibaca, dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya, disertai 

rasa khidmat dan hormat, baik dari pembaca maupun pendengar. Kekuatan dan 

daya tarik al-Qur’an di antaranya dimunculkan oleh irama, gaya dan retorika 

bahasanya, juga sajak dan maknanya, yang tidak bisa dialihkan dalam bahasa 

apapun.
4
 Dalam kedudukan sebagai kitab suci, al-Qur’an peranan penting Islam 

dan otoritas tertingggi dalam hukum, teologi, etika dan spiritual. 

Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menggunakan media 

bahasa manusia, dan di komunitasikan pada konteks sosial dan budaya bangsa 

Arab. Sebagai sebuah teks bahasa, al-Qur’an di posisikan sebagai teks sentral 

yang mempunyai akar sejarah yang cukup kuat dan panjang dalam beradaban 

Islam. Dasar-dasar ilmu budaya Arab Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas 

landasan dimana teks sebagai pusatnya tidak bisa di abaikan.
5
 Tidak semua 

pembahasan penting tentang Islam, dan upaya-upaya memahami hakikat Islam, 

menaruh perhatiann secukupnya terhadap konsep Ummah. Barang kali ini di 

sebabkan karena sangat dekatknya istilah ini dalam kehidupan keseharian. 

Sehingga istilah tersebut tidak tampak penting sebagai pengertian ilmiah. Di 

samping itu di kalangan ulama klasik sendiri term Ummah selalu berkaitan 

dengan masalah Fiqih khususnya tentang kesepakatan hukum oleh ummah atau 

ijma’ padahal bagi kalangan peneliti Akademis barat, kata itu dijadikan sebagai 

penelitian ilmiah yang  menarik terhadap kajian politik atau sosial politik Islam. 

                                                           
4
Philip K. Hitti, History of Arabs, terj Dedi Slamet Riyadi dan Qomarudin SF, (Jakarta: 

serabi, 2005), Hlm. 159. 
5
Nasar Hamid Abu zaid, Tekstualitas al-Qur’an kritik terhadap Ulumul Qur’an, terj 

Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakrta: Lkis, 2002), cet. II hlm. 1. 



3 
 

 
 

Baru akhir-akhir ini saja kemudian para ulama modern juga menaruh perhatian 

terhadap term Ummah.
6
 

Ummah menjadi menarik untuk dikaji karna ia menggambarkan bagaimana 

pandangann Islam tentang Konsep kewargaan dalam satu Negara. Ini perlu karena 

sejak munculnya konsep negara-negara (nation-state) pada awal abad ke 20 umat 

Islam di hadapan kepada persoalan  besar menduduki posisi agama dalam 

persoalan politik spasial geografik. Mewakili kepentingan bersatunya agama dan 

negara, umat Islam di hadapkan dengan permasalahan menerjemahkan term 

Ummah. Sebagai istilah kewarganegaraan di tengaah masalah kenegaraan.
7
 

Dalam konteks indonesia sendiri kata Ummah sangat penting dan menarik 

untuk dikaji atau diteliti, kerena dalam beberapa akhir-akhir ini indonesia 

mengalami berbagai konflik dan kekerasan yang memakan banyak korban ribuan 

jiwa, Diantaranya konflik politik, ras, suku, dan agama. Pemahaman terhadap 

konsep Ummah ini sebenaranya telah di lakukan oleh ulama-ulama klasik 

sebagaimana terdapat di kitab-kitab tafsir. Hanya saja pada umumnya kitab-kitab 

tafsir itu menggunakan metode tahlîli  sehingga pemahaman cendrung parsial 

tidak untuh dan komperhensif karena memang metode ini lebih menekakan 

pendekatan berdasarkan urutan Musha>fi. Di samping itu  pemahaman mereka 

pada umumnya sudah tidak relevan dalam konteks kekinian. Dalam realitasnya 

terlebih pada masyarakat sekarang sulit rasanya untuk mengatakan bahwa 

masyarakat (Negara) yang mayoritas wargannya muslim adalah sebuah 

                                                           
6
Dawab Rahardjo, Ensiklopedi al-Qrur’an: Tafsir sosial Berdasrkan Konsep Kunci 

(Jakarta: Paramdian, 1996), hlm. 482. 
7
Zayad Abd Rahman, Konsep Ummah dalam al-Qur’an : Sebuah Upaya Melerai 

Miskonsepsi  Negara Bangsa-bangsa ‘’, Relegi: Jurnal Studi Islam, vol 6 1 April 2015, hlm. 4 
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masyarakat ideal.
8
 Para pemimpin kontemporer yang di kemudian hari mencoba 

memberikan pemahaman baru terhadap konsep Ummah dalam konteks kekinian. 

Diantarnya adalah Ali Syariati, Djaka Soetopo, Dawan Rahardjo, hingga M 

Quraish Shihab.
9
 

Berdasarkan Latar Belakang di atas peniliti mengangkat judul Skripsi Konsep 

Ummah Dalam Al-Qur’an Telaah Pemikiran Quraish Shihab. Dalam penafsiranya 

itu sendiri mengunakan metode  tafsir tematik kitab Tafsir Al-Mishba>h, dalam 

uraian ini pandangan Tafsir Al-Mishba>h membahas berbagai kelompok 

tentangUmmah di dalam al-Qur’an, seperti kata  Ummah dapat bermakna waktu, 

pola atau metode, atau juga bermakna komunitas. Komunitas tersebut dimaknai 

sebagai sebuah komunitas agama secara umum (atau bagian dari sebuah agama) 

dimana ia juga menggambarkan beberapa komunitsa.
10

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam hal ini dapat di rumuskan yang 

akan dikaji adalah :  

1. Bagaimana pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep Ummah dalam Tafsir 

Al-Mishba>h? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan dan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep Ummah dalam 

Tafsir Al- Mishba>h? 

                                                           
8
Ali Nurdin, Qur’anic Society: Menelusiri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an 

(Jakarta: Penerbit Erlangga 2006), hlm. 7-8. 
9
Urean mengenai pandangan mereka itu akan di bahas dalam telaah pustka nanti. 

10
Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atasPerbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1996), 325. 
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2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan 

pemikiran  bagi kita semua, khususnya bagi kalangan ilmu tafsir. 

Terutama dapat memperkaya penafsiran-penafsiran konsep Ummah 

dalam al-Qur’an dengan metode tafsir maudhû’i(tematik) 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan stimulus bagi  penelitian 

selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam dan dikembangkan lebih 

lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

3. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penelitian konsep Ummah dalam 

pandangan Tafsir al-Misba>h, seperti kata  Ummah dapat bermakna waktu, 

pola atau metode, atau juga bermakna komunitas. 

b. Sebagai gambaran terhadap semua masyarakat agar dapat memahami 

tentang konsep Ummah di dalama al-Qur’an dan bisa mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 


