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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah bacaan sempurna, karena tiada satu bacaan pun sejak 

manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-

Qur’an. Tiada bacaan seperti al-Qur’an yang dipelajari bukan hanya susunan 

redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat dan 

tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya.1 Mempelajari isi al-

Qur’an akan menambah perbendaharaan baru, memperluas pandangan dan 

pengetahuan, meningkatkan perspektif baru dan selalu menemui hal-hal yang 

baru, karena al-Qur’an merupakan sumber ilmu dan khazanah pengetahuan jika 

dikaji secara detail.2 

Al-Qur’an memuat pedoman bagi Muslim untuk menjalani kehidupan di 

dunia ini, pada umumnya penulis Muslim membagi ajaran atau aspek Islam 

kepada tiga kelompok, yaitu akidah, syari’ah dan akhlak.3 Dalam agama Islam, 

akidah merupakan dasar, fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi 

bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Kalau  

                                                           
1 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2003), hlm. 3. 
2 Nur Efendi, Studi al-Qur’an: Memahami Wahyu Allah Swt Secara lebih Integral dan 

Komprehensif (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 1 
3 Akidah adalah aspek Islam yang mengatur hal-hal yang menyangkut tata kepercayaan 

dalam Islam. Syari’ah terbagi kepada dua bagian, yaitu ibadah dan mu’amalat. Ibadah adalah 

aspek Islam yang mengatur tata cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan mu’amalat 

mengatur bagaimana manusia berhubungan dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan dengan 

sesama makhluk lainnya. Akhlak mengatur hal-hal yang menyangkut tata perilaku manusia, yang 

baik dan yang buruk, baik yang menyangkut dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan makhluk 

lainnya, dan dengan Tuhannya. Lihat Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an: Suatu 

Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), hlm. 6. 
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fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa 

fondasi.4 Banyak sekali tema yang tercangkup di dalam akidah, diantaranya 

pembahasan tentang kafir. 

Allah Swt telah membicarakan term kafir sebanyak 525 ayat di dalam al-

Qur’an.5 Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang makna kafir 

diperlukan sebuah pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk memahami 

makna atau pesan teks. Salah satu pendekatan tersebut yaitu melalui tafsir al-

Qur’an.6 H. Abdul Malik Karim Amrullah atau sering disebut HAMKA di dalam 

tafsir al-Azhar menyebutkan orang yang tidak mau percaya, hatinya tidak percaya 

mulutnya menentang dan perbuatannya melawan, itulah orang yang disebut kafir.7 

Muhammad Ali> as-S{a>bu>ny> menjelaskan bahwa kafir adalah orang yang 

sebenarnya melihat kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya, mereka 

mendengarnya tapi tidak mau peduli kepadanya.8 Sayyid Quthb di dalam tafsir fi> 

zhila>lil al-Qur’a>n menjelaskan kafir adalah orang yang hatinya gelap gulita, beku, 

terlukis dari celah-celah gerakan yang tetap dan pasti, gerak penutup terhadap hati 

dan pendengaran dan penutupan terhadap pandangan dan pengelihatan.9 

                                                           
4 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam (LPPI), 2000), hlm. 10. 
5 Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras lil al-Fadhi al-Qur’an al-

Karim (Kairo: Darut Hadits, 1981), hlm. 605-613. 
6 Yusuf al-Qaradhawi, Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur’an terj. Kathur Suhardi 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 217. 
7 Prof. Dr. Hamka, Tafsr al-Azhar: Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 107. 
8 Muhammad Ali> as-S{a>bu>ny>, Cahaya al-Qur’an: Tafsir Tematik Surat al-Baqarah – al-

An’am terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 5. 
9 Sayyid Quthb, Fi> Zhila>lil-Qur’a>n terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, 

Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 68. 
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K.H Didin Hafidhuddin di dalam tafsir al-Hijri menjelaskan tentang kafir. 

Pertama, orang yang tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, dan tertutup 

pengelihatannya. Karena tertutupan ini, maka mereka tidak mampu melihat 

kebenaran, tidak mampu mendengarkan kebenaran, dan tidak mampu memikirkan 

kebenaran. Kedua, orang yang mengingkari perintah Allah dan menolak 

ketentuan-ketentuan-Nya. Dia tahu kebenaran, dia tahu aturan Allah, tetapi dia 

mengingkari dan menolaknya. Ketiga, pengertian pertama dan kedua beraitan 

dengan akidah langsung, maka yang ketiga ini berkaitan dengan sikap hidup. 

Artinya, secara akidah seseorang masih dikatakan muslim, tetapi  dia dikatakan 

kufr nikmat. Karena nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang 

bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan-Nya.10 

Memperhatikan berbagai pendapat-pendapat mufassir di atas, ternyata 

term kafir ini memiliki bermacam pendapat. Di era globalisasi seperti sekarang 

ini, bagaimana memahami dan menghargai hubungan sesama muslim sangan 

memprihatinkan. Akibatnya umat Islam menjadi terpecah belah, bahkan menjadi 

jauh dari sumber umat Islam sendiri, yaitu al-Qur’an dan Sunnah.11 

Memperhatikan hal ini di Indonesia terdapat salah satu mufassir yang terkenal, 

yaitu M. Quraish Shihab. Beliau pernah di tugaskan di dalam institusi pemerintah 

dan aktif di beberapa organisasi professional, pernah juga menjabat menteri 

agama ke-16 pada Kabinet Pembangunan VII (1998),12 dan sebagai Direktur 

                                                           
10 K.H. Didin Hafidhuddin, Tafsir al-Hijri: Surat An-Nisa (Jakarta: Yayasan Kalimah 

Thayyibah, 2000), hlm. 218-221. 
11Abdul Jalil Isa, Masalah-masalah Keagamaan yang tidak boleh diperselisihkan antara 

sesama Ummat Islam (Bandung: al-Ma’arif, 1982), hlm. 9. 
12 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 6-8. 
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Pusat Studi al-Qur’an (PSQ) di Jakarta.13 Beliau juga tokoh yang serius 

mendalami al-Qur’an dan memahami masyarakat di Indonesia. keseriusan 

tersebut dibuktikan dengan menulis tafsir al-Mishbah. Tafsir terbesar dan lengkap 

30 Juz yang pernah beliau tulis. Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang 

akan menjadi pokok study skripsi ini adalah bagaimana M. Quraish Shihab 

menafsirkan makna kafir dalam tafsir al-Mishbah. 

B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang di atas maka masalah yang menjadi fokus 

bahasan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana makna kafir menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir 

al-Mishbah? 

2. Bagaimana metode dan corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam 

tafsir al-Mishbah. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

peneliti ini adalah: 

1. Mengetahui makna kafir menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir 

al-Mishbah. 

2. Mengetahui metode dan corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam 

tafsir al-Mishbah. 

  

                                                           
13 Ibid. 
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Adapun Manfaat penelitian ini adalah: 

Manfaat penelitian ini secara teoritik yaitu Penelitian ini dapat menambah 

khazanah keilmuan dalam ilmu tafsir terutama untuk civitas akademika Fakultas 

Agama Islam Progam Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Kajian Pustaka 

Studi tentang “Makna Kafir dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish 

Shihab”, paling tidak ada tiga hal yang perlu diperhatikan: pertama, makna kafir. 

Kedua tafsir al-Misbah. Ketiga, M. Quraish Shihab. penulis menemukan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan makna kafir. Buku ini berjudul Konsep Kufr 

dalam al-Qur’an (suatu kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik) yang 

ditulis oleh Harifuddin Cawidu. Asal buku ini merupakan disertasi dalam Ilmu 

Agama Islam pada Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Menurut Harifuddin Cawidu, secara sistematis, term kufr mempunyai 

keterikatan kuat dengan term lain dalam al-Qur’an yang mengandung etika buruk. 

Term-term yang secara langsung dan eksplisit, mengandung makna kufr pada 

dirinya. Selain term kufr sendiri adalah juhud, ilhad, inkar, dan syirik. Sedangkan 

term-term lain yang secara tidak langsung dan implisit mengandung makna 

kekafiran adalah fusuq, zulm, fujur, jurm, dalal, gaiy, fasad, i’tida’, israf, ‘isyan, 
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takabbur, khizb dan gaflat.14 Term-term ini bila muncul dalam bentuk isim fa’il 

biasanya merujuk pada orang-orang kafir.15  

Disamping hal tersebut di atas, riset terdahulu yang pernah dilakukan di 

antaranya dapat dilihat penelitian yang pernah dilakukan oleh Mochamad 

Aminuddin yang lebih menjelaskan tentang ayat-ayat didalam al-Qur’an tentang 

kufur nikmat dan kontekstualisasi kufur nikmat di Indonesia dan cara menghindari 

kufur nikmat.16 Muhammad Mutaqin dalam penelitiannya menekankan kualitas 

hadis tentang mengkafirkan sesama Muslim dari segi sanad dan matan.17 Umar 

Faruq Thohir dalam jurnalnya menjelaskan bahwa al-Ghazali secara individu 

melarang menjadi kafir, karena akan menghambat seseorang melakukan tazkiyah 

al-nafs, akan tetapi secara sosial, al-Ghazali menganjurkan untuk berakhlak baik 

terhadap sesama, sehingga seseorang dapat menghargai perbedaan dan dapat 

hidup berdampingan, bahkan dengan orang kafir sekalipun.18 

Penelitian terhadap tafsir al-Misbah sudah banyak disunggung, dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Islah Gusmian. Dalam penelitian tersebut 

menghadirkan gambaran yang cukup terhadap M. Quraish Shihab. Memetakan 

corak dan metodologi yang dipakai oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan 

                                                           
14 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis dengan 

Pendekatan Tafsir Tematik, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), hlm. 54. 
15 Ibid, hlm. 39. 
16 Mochamad Aminuddin, Kufur Nikmat dalam al-Qur’an (Tafsir Tematik), Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. 
17 Muhammad Mutaqin, Hadis-hadis tentang mengkafirkan sesama muslim (Studi Ma’ani 

al-Hadis), Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2015. 
18 Umar Faruq Thohir, Pesan Damai al-Ghazali: Sebuah Konsep Kafir dan Mukmin 

dalam Perspektif Tasawuf Akhlaqi, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2013, 

hlm. 21. 
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al-Qur’an secara gamblang.19 Penelitian Mahfudz Masduki tentang Tafsir al-

Mishbah M. Quraish Shihab: Kajian atas Amtsal al-Qur’an. Beliau meneliti 

amtsal al-Qur’an dalam tafsir al-Mishbah.20 

Memperhatikan penelitian di atas, penelitian tentang makna kafir dalam 

tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab belum dilakukan. Memperhatikan hal 

tersebut, tema ini menarik untuk diteliti. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, 

majalah, surat kabar, dan dokumen lain.21 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah interpretatif, yakni sejauh peneliti 

menangkap makna yang terkandung di dalam penafsiran M. Quraish Shihab. 

3. Sumber Primer 

Sumber primer yang digunakan adalah tafsir al-Mishbah karya M. Quraish 

Shihab, yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang di dalamnya terdapat kata kafir. 

a) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 1, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 

b) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 2, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 

                                                           
19 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 108 
20 Mahfudz Masduki, Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab; Kajian atas Amtsal al-

Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 
21 Abuddin Nata, Metodologi Studi Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 125. 
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c) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 3, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2001) 

d) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 4, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2001) 

e) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 5, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 

f) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 6, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 

g) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 7, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 

h) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 8, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 

i) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 9, 

Cetakan II, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 

j) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 10, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 

k) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 11, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2003) 

l) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 12, 

Cetakan II, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 

m) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 13, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2003) 

n) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 14, 

Cetakan I, (Jakarta: Lentera Hati, 2003) 

o) Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 15, 

Cetakan II, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 
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4. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yang digunakan adalah semua peneitian tentang tafsir 

al-Mishbah, terlebih khusus jika ada yang meneliti term kafir. Adapun sumber 

sekundernya yaitu: 

a) Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras lil al-Fadhi al-

Qur’an al-Karim. 

b) Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis 

dengan Pendekatan Tafsir Tematik. 

c) Azyuzumardi Azra, Kajian Tematik al-Qur’an Tentang Ketuhanan. 

d) Taqy ad-Din ahmad Ibn ‘Abd Halim Ibn Taimiyah, majmu’ fatawa. 

e) Abu Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, al-Ihkam fi Usul al-

Ahkam. 

f) Sa’id Ibn ‘Ali Ibn Wahf al-Qahtani, Kapan Manusia menjadi Kafir?, terj.  

Khairul Anwar. 

g) M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi al-Qur’an dan Dinamika 

Kehidupan Masyarakat. 

h) M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu 

dalam Kehidupan Masuyarakat. 

i) Khairunnas Jamal, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011 

“Pengaruh pemikiran Husain Thabathaba’i dalam Tafsir al-Mishbah. 

j) Mahfudz Masduki, Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab; Kajian atas 

Amtsal al-Qur’an. 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

analisis yakni mendiskripsikan data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis 

dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas problem yang dikemukakan.22 

                                                           
22 Ahmad Tanzih, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 99. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan hal yang sangat penting 

karena mempunya fungsi menunjukkan garis-garis besar dari setiap bab yang 

saling berurutan. Maka penelitian ini akan disusun menjadi lima bab yaitu: 

BAB I. Merupakan pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Akan membahas mengenai metode dan corak tafsir, menjelaskan 

pengertian metode tafsir dan macam-macamnya, menjelaskan corak tafsir dan 

macam-macamnya. 

BAB III. Akan membahas mengenai biografi M. Quraish Shihab dan tafsir 

al-Mishbah. Biografi dan karya-karya M. Quraish Shihab, membicarakan latar 

belakang penulisan tafsir al-Mishbah dan membahas pemikiran-pemikiran yang 

mempengaruhi penafsiran Quraish. 

BAB IV. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Membahas makna 

kafir, menghimpun ayat-ayat yang memiliki term kafir di dalam al-Qur’an,  

penafsiran M. Quraish Shihab tentang kafir di dalam ayat-ayat ber-term kafir 

tersebut, dan menjelaskan metode dan corak penafsiran  M. Quraish Shihab dalam 

tafsir al-Mishbah. 

BAB V. Pada bab terakhir akan diisi kesimpulan sekaligus menjawab 

rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dan saran. 


