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UMMATAN WASAṬAN DALAM TAFSIR AL-MANAR 

(Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Surat Al-Baqarah: 143) 

 

Abstrak 

Allah SWT menghadirkan ummatan wasaṭan, yang menurut Al-Qur’an berfungsi 

sebagai umat moderat. Umat yang berada di tengah- tengah disetiap persoalan 

masyarakat Islam, agar tidak ada gesekan satu sama lain dalam tubuh Islam 

sendiri, supaya dapat mencapai keharmonisan hidup.Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran Muhammad Abduh terhadap surat Al-

Baqarah [2]: 143 dalam Tafsir Al-Manar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami ummatan wasaṭan tersebut dalam tafsir Al-Manar, maka peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode 

tafsir tahlili dan menggunakan corak adabi ijtima’i sebagaimana yang dilakukan 

oleh Muhammad Abduh dalam penafsirannya. Metodologi yang penulis gunakan 

adalah deskriptif analitik. Dalam hal ini Muhammad Abduh memandang bahwa 

ummatan wasaṭan adalah umat yang berada dalam posisi tengah atau (moderat), 

yang menitik beratkan kepada umat Islam. Karena umat Islam sebagai rahmat 

yang menjadi umat pilihan dan mampu bersikap adil sebagaimana perintah Allah 

SWT dan Rasulnya, baik adil yang mencangkup jasmaniyah ataupun ruhaniyah, 

dan umat Islam kelak akan menjadi saksi dan akan dimintai pertanggung jawaban 

atas seluruh umat manusia dalam melaksanakan syari’at Islam atau tidak 

melaksanakannya, maka umat Islam sebagai saksi, harus memiliki sikap adil 

dalam menilai kebenaran, karena seorang saksi dituntut untuk berlaku adil. 

Ummatan wasaţan adalah umat Islam yang mampu bersikap wasaţatau bersikap 

adil dan seimbang dalam segala hal, berdasarkan kekhususan yang di paparkan 

Muhammad Abduh yaitu sebagai acuan bagi seorang muslim dalam berprilaku 

wasaţbaik yang mencangkup akidah, ibadah dan akhlaq. 

Kata Kunci: Muhammad Abduh, Ummatan Wasaṭan, Al-Manar. 

Abstract 

Allah SWT presents the ummatan wasaṭan, who according to the Al-Qur'an 

functions as moderate people. People who are in the midst of every problem in 

Islamic society, so that there is no friction with each other in the body of Islam 

itself, in order to achieve a harmonious life.The formulation of the problem in this 

research is How is Muhammad Abduh's interpretation of the Al-Baqarah [2]: 143 

in Tafsir Al-Manar?To understand the wasaţan ummatan in the interpretation of 

Al-Manar, the researchers in this study used a type of literature research with the 

tahlili interpretation method approach and used the adabi ijtima'i style as was done 

by Muhammad Abduh in his interpretation.In this case Muhammad Abduh views 

that the ummatan wasaţan is a people who are in a middle or (moderate) position, 

which focuses on Muslims. Because Muslims as a mercy become the chosen 
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people and are able to act fairly as ordered by Allah SWT and His Messenger, 

both fair which includes physical or spiritual, and Muslims will later become 

witnesses and will be held accountable for all mankind whether to carry out 

Islamic law or not? Then Muslims as witnesses must have a fair attitude in 

judging the truth, because a witness is required to be fair. Ummatan wasaṭan is a 

Muslim who is able to act wasat or be fair and balanced in all respects, based on 

the specificities described by Muhammad Abduh, namely as a reference for a 

Muslim in good wasat behavior which includes faith, worship and morality. 

Keyword: Muhammad Abduh, Ummatan Wasaṭan, Al-Manar. 

1. PENDAHULUAN  

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai  kitab suci umat Islam serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hakikat 

Al-Qur’an diturunkan yakni untuk menjadikan pedoman hidup bagi umat manusia 

agar tercapainya kebahagian di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, agar 

tujuan tersebut dapat dicapai oleh manusia, maka al-Qur’an hadir dengan petunjuk-

petunjuknya, baik yang bersifat global ataupun terperinci. 

Al-Qur’an sebagai firman Allah berikut sebagai petunjuk bagi rahmat seluruh 

alam, maka pembahasan di dalam al-Qur’an tidak hanya membahas ajaran-ajaran 

agama dalam aspek spiritual dan moral yang terbatas. Akan tetapi al-Qur’an juga 

memuat aspek-aspek kehidupan yang cakupannya lebih luas, untuk itu manusia 

diberikan akal sehingga dapat memahami setiap kata-katanya dan maksud 

ungkapan-ungkapannya meskipun berbeda-beda dalam memahaminya meski 

sudah jelas urainnya. 

Meskipun al-Qur’an seabagi firman Allah swt. namun dapat dipahami oleh 

manusia, sebab cara memahami kandungan al-Qur’an pun sama seperti cara yang 

digunakan memahami sebuah tulisan. Selain itu, Al-Qur’anjuga disebut sebagai 

Huddan linnas, untuk itu al-Qur’an menjadi fungsi utama dalam memberikan 

putusan atau jalan keluar  yang terbaik terhadap persoalan kehidupan manusia. 

Maka daripada itu,keistimewaan Al-Qur’an mampu mengatasi berbagai 

problematika manusia dari berbagai aspek kehidupan dengan bijak, baik dalam 

bidang spiritual, jiwa, raga, sosial, ekonomi,maupun politik. 
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Kecenderungan radikalisme islam yakni memaksakan kehendak pada syari’at 

islam, dengan tindakan kekerasan ditengah umat Islam dengan dalih jihad dalam 

beragama dan untuk menegakan hukum-hukum Tuhan, atau kelompok liberal 

yang terlihat di kacamata masyarakat islam cenderung mengedepankan 

kebebasan, melonggarkan bahkan sampai meninggalkan dari kebenaran agama 

Islam. 

Untuk itu, setiap umat Islam harus benar-benar memahami agama Islam itu 

secara baik dan utuh, tidak parsial, sehingga bisa mewujudakan wajah agama yang 

penuh ketentraman, santun dan penuh kasih sayang. Akhirnya Islam benar-benar 

menjadi rahmat bagi kemaslahatan manusia. Dengan begitu tidak ada lagi yang 

melakukan tindakan ekstrimisme dan terror dengan mengatas namakan agama 

Islam. sebagaimana  Allah.SWT berfirman dalam Q.S. al-Anbiya ayat 107:  

 َوَمآ اَْرَسْلٰنَك اَِّلا َرْحَمةً ل ِْلٰعلَِمْينَ 

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. 

 Penjelasan diatas bahwa agama Islam sebagai rahmatan lil’alamin. Rahmat 

berarti Islam sebagaimata air deras yang mengalirkan cahaya petunjuk dan 

kebahagian bagi manusia. Namun Islam sering kali tidak dapat diaplikasikan oleh 

masyarakat muslim, melainkan sebaliknya menjadi fungsi yang tidak dikehendaki. 

Karena itu Islam harusnya menjadi solusi bukan menambah beban dan masalah 

bagi penganutnya. maka sebagai agama rahmat, perlu kiranya mengemban 

tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan berada di garda terdepan. 

Dalam hal ini, Al-Qur’an memberikan tuntunan bagi umat islam dengan istilah 

umat moderat seperti yang Allah firmankan dalam surat al-Baqarah ayat 143, 

sikap moderat yang ada dalam  ketentuan ajaran Islam, yaitu menyesuaikan 

dengan konteks zaman, dengan itu Al-Qur’an telah menemukan ajaran dan prinsip 

dasar, maka ummatan wasaţan (umat moderat) menjadi solusi bagi umat muslim, 

supaya tidak ada gesekan dalam tubuh umat Islam sehingga dapat mencapai 

keharmonisan.  
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Dari latar belakang yang di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penafsiran Muhammad Abduh terhadap 

surah Al-Baqarah:143 tentang ummatan wasaṭan dalam tafsir Al-Manar ? 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka hal yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini yaitu:  

1. Untuk memahami penafsiran Muhammad Abduh terhadap surah Al-

Baqarah: 143 tentang ummatan wasaṭandalam tafsir Al-Manar. 

2. Untuk dapat menguraikan makna ummatan wasaṭan perspektif Muhammad 

Abduh dalam tafsir Al-Manar. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu manambah khazanah keilmuan dalam 

bidang tafsir, serta memberikan wawasan tentang ummatan wasaṭan dalam 

penafsiran tokoh pembaharu Islam. 

2. Manfaat praksis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu pengetahuan 

tentangummatan wasaṭan dan bisa diterima di kalangan  masyarakat luas. 

2. METODE  

Penelitian yang digunakan peneliti kali ini, termasuk dalam jenis penelitian 

kualitatif yang bersifat menemukan teori dengan penelitian pustaka (Library 

research). Maka peneliti dalam penelitian ini akan meneliti dokumen-dokumen 

tertulis dan literarur-literatur kepustakaan, hal ini dilakukan dengan pendekatan 

secara analisis (Tahlili), yaitu metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dari 

aspek kebahasaan, asbabun-nuzul ataupun riwayat-riwayat Nabi SAW, yang dapat 

membantu dalam penilitian ini. 

Penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer berbentuk 

kitab tafsir Al- Qur’anul hakim Al-syahir bi-tafsir Al –Manar (tafsir Al-Qur’anul 
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hakim yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Manar) karya Muhammad Abduh 

dan Muhammad Rasyid Ridho yang di terbitkan oleh Dār Al-Fikr tahun 1366 H/ 

1947 M, dan pada data sekunder yang diperoleh dari karya-karya lain dari 

Muhammad Abduh, serta buku-buku, majalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan 

dengan tema penelitian yang membahas tentang ummaţan wasaṭan. 

Penelitain ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan 

pendekatan kualitatif yang  memiliki karakteristik sebagai berikut:  

(a) Bersifat deskriptif. 

(b) Mengutamakan proses dari pada produk atau hasil. 

(c) Penerjemahan. 

(d) Analisi data secara deskriptif. 

 Maka data yang diperoleh penelitian, tentu disusun serta dijelaskan untuk 

dianalisa berdasarkan teori yang ada dan kemudian ditarik kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Muhammad Abduh dan Tafsir Al-Manar 

Mengenal Muhammad Abduh dari latar belakang kesuksesannya sebagai seorang 

pemikir Islam modern memang sangat penting. Sebagaimana diketahui oleh 

berbagai kalangan, bahwa Muhammad Abduh memiliki peran yang begitu penting 

dalam melakukan akselerasi terhadap kemajuan peradaban Islam. Bahkan ia 

disebut-sebut sebagai seorang reformis terkemuka abad ini. Sebagai seorang 

pemikir reformis ia tidak dapat lepas dari pemikiran yang rasional, bahwa 

rasionalisme sebagai metode berpikir adalah ciri pemikiran teologi modern. 

Muhammad Abduh memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Hasan 

Khairullah. Ia adalah seorang putra keturunan keluarga sederhana, lahir pada 

tahun 1266 H (1849 M) dan wafat pada Tahun 1323 H (1905M) di sebuah 

kampung yang bernama Mahallat Nashr, Syubra Khit, Provinsi Al-Bahirah Mesir. 

Ia berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya, dan bukan pula turunan 

bangsawan namun ayahnya orang terhormat dan suka memberi pertolongan. 
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Pada usia 26 tahun, Muhammad Abduh banyak menulis yang menjadi 

karya-karyanya seperti: Risalah al-‘Aridah tahun 1873, Hasyiah Syarh al-Jalal 

ad- Dawwani li al-Aqa’id adh-Adhudiyah tahun 1875 yang mengkaji lebih 

mendalam tentang aliran-aliran filsafat, ilmu kalam dan tasawuf. 

Pada tahun 1877 M, Muhammad Abduh dinyatakan lulus dan menyandang 

tingkat Alamiyah (setara L.C sekarang) dengan predikat sangat memuaskan di Al-

Azhar. Kemudian setelah lulus ia di angkat menjadi pengajar di alamamternya, Ia 

mengajar ilmu manthiq, ilmu kalam. Selain mengajar di kampusnya, Muhammad 

Abduh juga mengajar di rumahnya tentang kitab Tahdzib al-Akhlaq, karya Ibnu 

Maskawih serta Sejarah Peradaban Kerajaan-Kerajaan Eropa. 

Peranan Muhammad Abduh pada dunia Islam sangatlah penting, Ia berani 

memulai memberikan pintu ijtihad kembali untuk menyesuaikan Islam dengan 

zaman modern, sehingga ajaran-ajaran Islam mampu mengaktualisasikannya di 

zaman yang terus berubah. Semasa hidupnya, Muhammad Abduh banyak 

berkontribusi di dunia Islam, baik di bidang teologi, pendidikan, politik dan 

hukum. 

3.2 PENAFSIRAN DAN ANALISIS 

Makna Kata Ummah Ummah dalam al-Qur’an sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam bab 2 bahwa kata ummah terdapat pada 24 surat dan diulang 

sebanyak 64 kali dengan beberapa varian. Di antara ayat-ayat tersebut, 

Muhammad Abduh memaparkan bahwa ummah dalam tafsirnya pada surat 

ali-Imran ayat 104ialah: 

انه تمثيل لجمع اهوائهم وضبط ارادتهم ومن القواعد المسلمة : انه َّلتقوم لقوم قائمة إَّل إذا 

كأنها كان لهم جامعة تضمهم ووحدة تجمعهم وتربط بعضهم بعض, فيكونون بذالك أمة حية 

 .جسد واحد

Bahwa bagi Muhammad Abduh, umat adalah suatu masyarakat 

yang memiliki ikatan yang kuat, yang diikat oleh kesatuan visi dan misi 

sehingga mereka seolah-olah suatu tubuh yang bernyawa dan hidup.  



7 
 

3.3 Wasaṭ dalam Penafsiran Muhammad Abduh 

Muhammad Abduh dalam hal ini menerangkan bahwa wasaṭ menjadi dua bagian 

yaitu wasaṭ sebagai keadilan dan wasaṭ sebagai al-khiyar (kemampuan untuk 

memilih). Sebagaimana Muhammad Abduh menyatakan: 

النحو من  وهو تصريح بما فهم من قوله )وهللا يهدي من يشاء( الخ أي على هذا

الهداية جعلناكم أمة وسطا. قالوا ان الوسط هوالعدل والخيار وذلك أن الزيادة على 

المطلوب في اَّلمرإ فراط, والنقص عنه تفريط وتقصير, وكل من اَّلفراط والتقر 

 .قويمة فهو شر ومذمومليط ميل عن الجادة ا

Bahwa kataوسطا dimaknai sebagai العدل (keadilan), yang dimaksud ialah tidak 

melebih-lebihkan)الغلو و اإلفراط) dan mengurang-ngurangi dalam sebuah perkara. 

Senada dengan diatas, bahwa Allah SWT telah memberikan 

pemahaman tentang Jasad dan Ruh terhadap umat Islam, sebagaimana 

Muhammad Abduh menyatakan:  

انه أعطاها جميع حقوق اَّلنسانية , فان اَّلنسان جسم وروح حيوان وملك  وان شئت قلت

 فكأنه : جعلنا كم أمة وسطا

Selanjutnya Muhammad Abduh memberikan makna pada kata wasaṭ yaitu 

makna al-khiyar, (kemampuan untuk memilih). Mereka yang mampu menimbang 

di antara dua urusan yang ekstream. Dalam tafsirnya Muhammad Abduh 

mengatakan:  

  فالخيارهوالوسط بين طرفي اَّلمو أي المتو سط بينهما. قال اَّلستاذ اَّلمام بعد ايرادهذا:

 ولكن يقال لم اختير لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هوالمقصود واَّلول انما يدل عليه

 هما( ان وجه اَّل ختيا رهوالتمهيد للتعليل اآل تي فان باَّللتزام ؟ والجواب من وجهين )أحد

الشاهد على الشيء َّلبد أن يكون عارفابه, ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحد همامن 

 جانب وثا نيهما من الجا نب اآلخر, وأما من كان في احد الطر فين فال يعرف حقيقة حال

 الطرف اآل خر وَّل حال الو سط أيض
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Pada kata wasaṭ yang di maknai sebagai الخيار (kemampuan untuk 

memilih), menurut Muhammad Abduh الخيار yang dimaksud adalah mereka yang 

memiliki sikap adil dan mampu bersikap seimbang dan tidak berlebih-lebihan 

(ghuluw), seperti  menyikapi suatu perkara dengan tidak memihak kepada salah 

satunya. 

 Berdasarkan analisi penafsiran diatas, terkait term Ummatan wasaṭan 

dalam Al-Qur’an disebutkan hanya sekali saja, sebagaimana yang di firmankan 

Allah pada surat Al-Baqarah ayat143, bahwa ummatan wasaṭan berasal dari kata 

ummah dan wasaṭ yang mana kedua kata tersebut adalah satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dan memiliki satu makna. Untuk itu Muhammad Abduh memaparkan 

satu persatu dari makna ummat dan wasat sehingga menjadi makna ummatan 

wasaṭan.  

Pada kata Ummat yang di paparkan Muhammad Abduh ialah suatu 

kelompok yang menyeru pada kebaikan, yakni mengacu pada umat Islam, yang 

memiliki tujuan untuk mengajak pada perbuatan baik dan melarang pada 

perbuatan buruk dan memiliki sikap tasamuh, untuk mencapain kemuliaan dan 

kehidupan yang damai.  

Dalam kehidupan sosial, umat memiliki sebuah prinsip-prinsip 

kebersamaan untuk menjaga keutuhan dan kerekatan di antara mereka. Sebab 

perpecahan sedikit saja akan menyebabkan mereka berada di bibir jurang 

kehancuran yang curam. Karena itu ummat memiliki prinsip dan asas-asas 

wahdah al-ummah untuk menjadi ummat terbaik yaitu: Tauhid, ukhuwah 

Islamiyah, musâwah (persamaan), musyâwarah, tâ’awun (gotong royong), takâful 

ijtimâ’I (solidaritas), jihad, ijtihad (kreasi dan inovasi), àmal salih, musābaqah fi 

al-khairāt, tasāmuh (toleransi), dan istiqamah, untuk itu, umat Islam termasuk 

Ummatan wahidah dimaksudkan untuk mengkonstruksi integrasi nasional (umat), 

menciptakan kesatuan dan mengeliminasi perpecahan.Sebab umat adalah symbol 

persatuan, keterikatan dan persaudaraan.  
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Kata الوسط,  memiliki makna sebagai sesuatu yang terdapat di antara kedua 

ujungnya dan ia adalah bagian darinya juga berarti pertengahan dari segala 

sesuatu, berkisar pada kebaikan, adil, dan seimbang. Konteks wasaṭ sebagai 

keadilan, yakni sifat yang menjadi suatu pemahaman dan pengamalan untuk 

tidak bertindak berlebih-lebihan dan mengurangi suatu perkara dari pandangan 

antara dua sisi yang bersebrangan. Sikap adil yang di jelaskan Muhammad 

Abduh, tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi persoalan akidah, ibadah dan 

akhlaq, maka perlu ada keseimbangan dari pengamalan antara urusan yang 

mencangkup dunia dan akhirat supaya menjadi adil dalam pengamalan 

tersebut.  

Pada penjelasan diatas bahwa الوسط sebagai العدل, namun Muhammad 

Abduh juga membagi kata الوسط memiliki makna sebagai الخيار, wasaṭ sebagai 

khiyar merupakan sikap adil juga, agar tidak terjerumus padal hal-hal 

materialisme dan kejiwaan, Muhammad Abduh memaparkan dari keduanya 

harus ada keseimbangan agar jauh dari sikap berlebih-lebihan. kata al-wasaṭ 

sebagai al-khiyar, yaitu memiliki dua maksud. Maksud al-khiyar yang 

pertama, menekankan makna التوزن keseimbangan. Maksud yang kedua pada 

kata al-khiyar, menurut Muhammad Abduh memaparkan bahwa konteks 

khiyar ini sebagai sikap tidak berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan akan 

cenderung membawa pada tindakan destruktif sehingga hal itu menjadi 

sesuatu yang tidak diperbolehkan. Segala yang berlebih-lebihan cenderung 

menimbulkan segudang masalah, berlebihan mencintai dunia akan 

menimbulkan petaka begitupula sebaliknya. Oleh karena itu, pandangan 

Muhammad Abduh sikap berlebih-lebihan merupakan nafsu sesaat yang 

dimiliki manusia, dengan demikian umat Islam bisa meporsir hal tersebut dan 

tidak melepas sepenuhnya berkaitan urusan dunia, itu menjadi bagian dari 

wasathiyah. Maka Allah menghidayahkan umat Islam menjadi umat pilihan 

yang mampu untuk tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia maupun urusan 

akhirat. 
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4. PENUTUP 

Setelah melakukan kajian terhadap tafsir Al-Manar, terkait ummatan wasaṭan 

dalam penelitian ini, yaitu ummatan wasaṭan sebagai keadilan, dan ummatan 

wasaṭan sebagai kemampuan memilih. Untuk itu, dari kajian terhadap 

permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ummatan wasaṭan menurut 

penafsiran Muhammad Abduh adalah umat yang berada dalam posisi tengah atau 

(moderat), yang menitik beratkan kepada umat Islam. Karena umat Islam sebagai 

rahmat yang menjadi umat pilihan dan mampu bersikap adil sebagaimana perintah 

Allah SWT dan Rasulnya, baik adil yang mencakup jasmaniyah ataupun 

ruhaniyah, dan umat Islam kelak akan menjadi saksi dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas seluruh umat manusia apakah melaksanakan syari’at 

Islam atau tidak, maka umat Islam sebagai saksi, harus memiliki sikap adil dalam 

menilai kebenaran, karena seorang saksi dituntut untuk berlaku adil. Ummatan 

wasaṭan adalah umat Islam yang mampu bersikap wasaṭatau bersikap adil dan 

seimbang dalam segala hal, berdasarkan kekhususan yang di paparkan 

Muhammad Abduh yaitu sebagai acuan bagi seorang muslim dalam berprilaku 

wasaṭ baik yang mencangkup akidah, ibadah dan akhlaq. 
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