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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, dapat diyakini memiliki 

dua esensi yaitu esensi lafal dan makna. Melalui pemahaman makna maka 

akan mendapati di dalamnya signifikansi teologis, sosiologis, saintifik dan 

kultural.
2
 Ilmu yang bersifat universal komprehensif

3
 di dalam al-Quran, harus 

diimplementasikan atas setiap muslim sebagaimana hal itu berkaitan dengan 

suatu kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat.
4
 Akan tetapi jika 

kita meninjau redaksi ayat-ayat al-Quran, belum pasti akan terjangkau maksud 

dari ayat tersebut. Hal ini membuat adanya keanekaragaman penafsiran dalam 

ayat yang dikaji oleh para mufasir.
5
 

Kata Jahiliyyah berada di sentral bingkai keberagaman kata di 

dalam al-Quran seperti kata hilm, kufr, sabr dan sebagainya yang terdapat di 

teks al-Quran.
6
 Term Jahiliyyah setidaknya ada 4 ayat yang menyebutkannya 

yaitu pada surat Ali ‘Imra>n ayat 154, surat al-Ma>idah ayat 50, surat al-

                                                           
2
Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 

Vii. 
3
Dadan rusmana dkk, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 

12. 
4
Ibid, hlm. 11. 

5
Mohammad Ridho, Islam Tafsir dan Dinamika Sosial Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. iv.  
6
M. Fajrul Munawir, “Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang tafsir Jahiliyyah bagi 

Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam kontemporer”, Jurnal Dakwah, vol. XI no. 1, 2011, 

hlm. 69. 
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Ahz}a>b ayat 33 dan surat al-Fath} ayat 26.
7
 Lantaran adanya perbedaan 

pendapat dalam memaknai kata Jahiliyyah, salah satunya adalah bahwa istilah 

tersebut biasa diterjemahkan dengan waktu ketidaktahuan atau barbarisme 

pada periode sebelum munculnya Islam.
8
 Jahiliyyah juga dipakai oleh orang 

Nasrani dalam penyebutan kondisi masa pra al-Masih.
9
 

Jurji Zaidan yang dikenal sebagai seorang tokoh kebangkitan 

bangsa Arab
10

, di dalam salah satu karyanya yaitu al-‘Arab Qabla al-Isla>m, 

Jurji Zaidan menggunakan kata Jahiliyyah sebagai masa pra Islam (sebelum 

ajaran nabi Muhammad s.a.w.)
11

. Pada karyanya yang lain, Jurji Zaidan 

membedakan zaman Jahiliyyah menjadi dua zaman yaitu al-Jahiliyyah al-

u>la> dan al- Jahiliyyah al-s|a>niyah.
12

 Jurji Zaidan tidak setuju bahwa 

orang Arab Jahiliyyah merupakan kaum bodoh atau tidak berilmu kecuali 

dalam hal peperangan saja, akan tetapi mereka memiliki derajat bangsawan 

pada khalayak umum. Jurji Zaidan beralasan bahwa hal ini dapat dilihat 

dengan meninjau pada bahasa mereka yang paling memikat dibading dengan 

bahasa-bahasa lainnya dari segi maknanya maupun susunan kalimatnya. Dia 

                                                           
7
pencarian ayat-ayat al-Quran yang menggunakan term ja>hiliyyah memalui aplikasi yang 

diunduh lewat PlayStore yaitu al-Bāhits al-Qur`āny. Aplikasi ini merupakan ensiklopedia terbesar 

dengan tema tafsir al-Quran serta ilmu pengetahuan. Diunggah oleh Mustafa J dan terakhir 

diupdate pada 23 Mei 2019. 
8
Philip K. Hitti, History of Arabs from Earliest Times to the Present (London: The 

Macmillan Press, 1970), Edisi 10, hlm. 87. 
9
Jawwad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam, terj. Khalifaturrahman Fath (Tangerang: 

Pustaka Alfabet, 2018), vol. 1, hlm. 23. 
10

Moh. Wakhid Hidayat dkk, “Peta Kajian atas Novel Sejarah Pra Islam Karya Jurji 

Zaidan”, Jurnal CMES, vol. XII no. 1, 2019, hlm. 5. 
11

Jurji Zaidan, al-‘Arab Qabla al-isla>m (mesir: al-hila>l, 1922), cet.2, hlm. 2. 
12

Jurji Zaidan, Ta>ri>kh A>da>bi al-Lughah al-‘Arabiyyah (al-Qa>hirah: Hindawi, 

2013), hlm. 32. 
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berpendapat bahwa hal ini juga dikarenakan bahasa mereka merupakan 

gudang moral dan cerminan dari akal penuturnya. 
13

  

Term Jahiliyyah mengambil kata jahl yang bermakna kebodohan
14

 

yang mana pada masa pra Islam bukanlah sebuah konotasi religius melainkan 

hanya sifat pribadi seseorang.
15

 Tetapi jika bermakna kebodohan secara umum 

saja, maka akan terasa tidak selaras dengan faktanya bahwa zaman pra Islam 

memiliki suatu kebanggaan tersendiri, misalnya bagaimana orang-orang pada 

zaman pra Islam mempunyai perniagaan ke luar negeri
16

 pada perdagangan 

ekspor impor
17

, kemajuan mereka pada bidang pertanian yaitu penggunaan 

alat semi-modern, kemudian mampu membangun bendungan seperti 

bendungan ma’rib, penggunaan pupuk alami pada tanah mereka.
18

 Hal lainnya 

seperti syair karya Zuhair Ibnu Abi Sulma, salah satu as}h}ab al-mu’allaqa>t. 

Karyanya memiliki nilai-nilai moralitas baik dari segi religi seperti keyakinan 

adanya Tuhan yang Maha Esa, dari segi politik seperti perdamaian antar 

kabilah dan nilai-nilai sosial seperti ajakan untuk bersikap dermawan.
19

 

Banyak pembahasan lainnya tentang nilai moralitas bangsa Arab di dalam 

syair tersebut yang sangat menarik untuk dibahas. 
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Jurji Zaidan, Ta>ri>kh A>da>bi al-Lughah al-‘Arabiyyah (al-Qa>hirah: Hindawi, 

2013), hlm. 36. 
14

Ahmad Mukhtar A. Umar, Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mua>s}irah, (al-

Qa>hirah: ‘a>lim al-Kutub, 2008), hlm. 413. 
15

Luthviyah Romziana, “Pandangan al-Quran Tentang Makna Jahiliyyah Perspektif 

Semantik”, Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, vol. 4 no. 1, 2014, 125. 
16

Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), jilid 1, hlm. 20. 
17

Yuangga Kurnia Yahya, “Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: 

Studi Geobudaya dan Geopolitik”, Jurnal al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam, vol. 16. No. 1, 

2019, hlm. 48.  
18

Ibid. 
19

Cahya Buana, “Nilai-Nilai Moralitas dalam Syair Jahiliyyah Karya Zuhair Ibnu Abi 

Sulma”, Buletin Al-Turas, vol. XXIII no. 1, 2017, hlm. 96-99. 

http://search.lib.ums.ac.id/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Gema%20Insani%20Press
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Pendapat lain dalam memaknai term Jahiliyyah, Moenawar Chalil 

berpendapat bahwa istilah tersebut merupakan sebutan untuk ditujukan kepada 

umat manusia yang hidup dan perilakunya seperti orang Jahiliyyah seperti 

sekelompok golongan penyembah patung yang dilakukan oleh bangsa Arab 

sebelum datangnya Islam.
20

 Jawwad Ali berpendapat bahwa istilah Jahiliyyah 

merujuk pada suatu kondisi kehidupan Arab sebelum adanya agama Islam, 

dengan tujuan merendahkan dan menghinakan kondisi yang terjadi pada 

waktu tersebut.
21

 Shafiyyurrahman al-Mubarakfury beranggapan bahwa 

Jahiliyyah merupakan masa dimana perzinaan bukanlah suatu aib, banyak 

orang yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena takut akan 

mendapatkan aib  dan membunuh anak laki-laki dengan alasan takut akan 

kemiskinan.
22

 Kata Jahiliyyah juga dijadikan sebuah sifat untuk orang-orang 

yang menyembah selain Allah seperti penyembahan terhadap berhala
23

, 

mempercayai perkataan peramal, orang pintar dan ahli nujūm.
24

 Dengan 

adanya perbedaan pada pemaknaan kata tersebut, maka kajian tentang 

Jahiliyyah di dalam al-Quran sangatlah menarik untuk dikaji.  

Ketika seseorang ingin memahami al-Quran maka ia butuh tafsiran 

dari Ayat tersebut. Menafsirkan ayat al-Quran mulai terjadi sejak zaman 

Rasulullah s.a.w. dan itu dibuktikan dengan Rasulullah s.a.w. menjadi pusat 

                                                           
20

Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), jilid 1, hlm. 115. 
21

Jawwad Ali, Sejarah Arab Sebelum Islam, terj. Khalifaturrahman Fath (Tangerang: 

Pustaka Alfabet, 2018), vol. 1, hlm. 23. 
22

Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, terj. Katur Suhardi (jakarta: Pustaka 

al-Kautsar, 2001), hlm. 61. 
23

Ibid, hlm. 50. 
24

Ibid, hlm. 53. 
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rujukan untuk memahami al-Quran oleh sahabat.
25

 Jika di zaman Rasulullah 

s.a.w. terjadi sebuah permasalahan maka Rasulullah s.a.w. memberi solusi, 

akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah s.a.w., maka mau tidak mau sahabat 

harus mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang komplek pada 

zamannya.
26

 

Ketika mufasir menafsirkan ayat al-Quran, maka ia tidak serta merta 

menafsirkan ayat tersebut dengan kehedak pribadi. Harus ada dalil dan 

landasan ilmu yang benar yang menyertai tafsiran tersebut, hal itu didasari 

dengan firman Allah ta’a>la, 

ئَِك َكاَن 
ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُك ُّ أُولَٰ َوََل تَْقُف َما لَْيَ  لََك بِِه ِنْلٌ    إِنَّ السَّ

 َنْكهُ َمْسئُوًَل 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”
27

 

Keberagaman makna pada kata Jahiliyyah sangat mungkin timbul karena 

adanya beberapa perbedaan metode pendekatan mufassir dalam menafsirkan 

ayat. Ada pendekatan berbasis logika, linguistik, tasawuf, kontekstual dan 

pendekatan riwayat.
28

 Pendekatan-pendekatan ini menjadi salah satu pemicu 

adanya keberagaman makna pada penafsiran ayat. Pendekatan riwayat 

merupakan salah satu pendekatan yang mewarnai keragaman makna ini. 

Pendekatan ini memiliki ciri khas seperti menghadirkan riwayat sebagai 
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Achmad Sudaisi dkk, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer, 

(Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2017), hlm. 23. 
26

Masyhuri, “Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir dari Abad 

Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah”, Jurnal Hermeunetik, Vol. 8 no. 2, 2014, hlm. 208-209. 
27

QS. Al-Isra> (17): 36 
28

Abdullah Saeed, al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 30. 



6 
 

 

penjelas makna ayat yang bersifat global, mengkhususkan yang umum, 

membatasi pembahasan ayat yang bersifat mutlak dan tidak jarang 

mencantumkan sebab turunnya ayat untuk melengkapi informasi tentang ayat 

tersebut.
29

 

Kitab tafsir karya Ibnu Kasir termasuk tafsir yang didominasi 

dengan bentuk tafsir bi al-ma’s\u>r. Maksudnya adalah menafsirkan ayat 

dengan ayat, ayat dengan hadis nabi dan terakhir jika tidak ada tafsiran dari 

ayat maupun hadis nabi maka as\ar atau perkataan sahabat nabi menjadi 

rujukan, hal ini dikarenakan mereka berada dalam thabaqa>t yang paling 

dekat dengan nabi Muhammad s.a.w. Tafsir ini walau tidak menutup 

kemungkinan bersih dari tafsir bi al-ra’yi
30

, tetapi peran akal sangatlah kecil. 

Peran akal dalam penafsiran Ibnu Kasir berkisaran tentang meneliti sanad.  

Kitab Tafsir al-Quran al-Azim yang awal munculnya pada abad ke-

8 H ini termasuk kitab yang telah mashur di kalangan umat muslim. Seperti di 

Indonesia, Kitab ini banyak digunakan sebagai sumber rujukan oleh orang-

orang muslim di Indonesia. Tafsir ini dipilih sebagai titik tinjauan kajian 

Jahiliyyah dalam al-Quran karena kitab tafsir ini dikenal dengan 

kecondongannya pada keaslian tura>ts. Pemahaman yang bersifat orisinil 

dalam menafsirkan ayat, dapat mempertahankan keautentikan al-Quran dan ini 

salah satu ciri khas Tafsir al-Quran al-Azim.  
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Kusroni, “Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Quran”, 

Jurnal Kaca Jurusan Usuluddin STAI Al Fithrah, Vol. 9 no. 1, 2019, hlm. 91. 
30

Maliki, “Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsrannya”, Jurnal El-Umdah, vol. 1 

no. 1, 2018, hlm. 82. 
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Skripsi ini akan memusatkan kajiannya pada Jahiliyyah dalam al-

Quran menurut penafsiran Ibnu Kasir. Judul ini melalui beberapa 

pertimbangan dan sebab-sebab yang menjadikan pembahasan ini akan sangat 

menarik untuk diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Ibnu Kasir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan 

kata Jahiliyyah di dalam al-Quran? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui tafsir Ibnu Kasir terhadap ayat-ayat yang berkaitan 

dengan kata Jahiliyyah di dalam al-Quran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik  

Peneliti ikut berkontribusi dalam bidang akademik untuk 

memperluas pengetahuan dan khazanah ilmu tafsir terkhusus pada 

penafsiran Ibnu Kasir tentang term Jahiliyyah, dengan ini diharapkan agar 

bisa memaknai dan memahami lebih mendalam maksud ayat-ayat al-

Quran. Kemudian di samping itu juga penelitian ini dapat menjadi catatan 

tambahan untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Praktik  

Penelitian ini dapat memenuhi syarat akademis guna 

mendapatkan gelar Sarjana Agama pada jurusan Studi Ilmu al-Quran dan 

Tafsir di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Manfaat praktik secara umum, ketika seseorang dapat 

memahami term Jahiliyyah yang dimaksudkan oleh al-Quran maka 

diharapkan bisa membantu dalam mengamalkan apa yang ada di dalam al-

Quran baik itu perintah atau larangan. 


