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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

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.1 

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.2 

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.3 

Selain itu, Al-Qur’an juga disebut sebagai Huddan linnas, untuk itu al-Qur’an menjadi 

fungsi utama dalam memberikan putusan atau jalan keluar  yang terbaik terhadap persoalan 

                                                             
1Ali Nurdin, Quranic Society (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 1 
2Moh. Ali. Aziz, Mengenal tuntas Al-Qur’an (Surabaya: Imtiyaz, 2012), hlm 195 
3Yunus Hasan Abidu,Dirasat wa Mabahits Fii Tarikh al-Tafsir wa Manhaj al-Muffasirun,ter.Qodirun Nur 

dkk,(Jakarta:Gaya media pertama,2017),hlm:10 
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kehidupan manusia.4 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.5 

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.6 

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.7 

Dengan demikian, hadirnya Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam dituntut turut 

andil ditengah persoalan yang ada untuk menjawab problematika kehidupan manusia.8 

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

 ل ِْلٰعلَِمْينَ َوَمآ اَْرَسْلٰنَك اَِّلا َرْحَمةً 

Artinya: 

                                                             
4Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an, (Bandung: PT Mizan, 2008), hlm 26 
5Manna’Al-Qathan,Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur’an,(Jakarta:Ummul Qura,2017),hlm:31 
6Rizkiyatun Hozaituna,Skripsi:Konsep Ummatan Wasahatan (Komparasi Penafsiran Ibnu Jarir Al-Atabari 

dan Ibnu Asyur),Prodi. Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah,Jakararta,2019. 
7SihabuddinAfroni, MaknaGhuluwDalam Islam: BenihEkstrimismeBeragama, (Jurnal: Wawasan, Vol. 1, 

No. 1, Januari 2016), hlm: 71. 
8A Mustofa Basri,dkk,Islam Madzhab Tengah,(Jakarta:Grafindo Khazanah Ilmu,2007) 
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Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

seluruh alam.9 

Dari penjelasan diatas bahwa agama Islam sebagai rahmatan lil’alamin. Rahmat berarti 

Islam sebagaimata air deras yang mengalirkan cahaya petunjuk dan kebahagian bagi manusia.10 

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:  

َسًطا ل ِتَُكْونُْوا ُشَهدَۤاَء عَ  ةً وا ُسْوُُل َعلَْيُكْم َوَكٰذِلَك َجعَْلٰنُكْم اُما ِهْيدًا ۗ شَ لَى النااِِس َوَيَُكْوََن الَّرا

سُ َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الاتِْي ُكْنَت َعلَْيَهآ اَِّلا ِلنَعْ  ْن َياْنقَلِ لََم َمْن َياتابُِع الَّرا ُب َعٰلى َعِقبَْيِهۗ ْوَُل ِمما

ُ ۗوَ  ُ ِليُِِضْيَع اَِْيَمانَُكْم ۗ اِ َواَِْن َكانَْت لََكبِْيََّرةً اَِّلا َعلَى الاِذَْيَن َهدَى ّٰللاه َ بِالنااِِس َما َكاََن ّٰللاه َنا ّٰللاه

ِحْيمٌ   لَََّرُءْوٌف را

Artinya: 

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamuu(umat islam) “umat pertengahan”agar 

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 

(perbuatan) kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui 

siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) 

itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak 

akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada 

manusia.( Al-Baqarah 2:143) 

Pada ayat diatas, bahwa agama Islam mengajarkan sikap moderat sikap yang ada dalam  

ketentuan ajaran Islam yang menyesuaikan dengan konteks zaman, dengan itu Al-Qur’an telah 

                                                             
9Departemen Agama RI,Al-Qura’an dan Terjemannya,(Jakarta:Lajnah Pentasihan al-qur’an) 
10AliZainalAdin Al-Habsyi, RahasiaNama Dan Sifat Al Qur’an, (Jakarta: RayyanaKomunikasindo, Maret 

2020), hlm: 85. 
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menemukan ajaran dan prinsip dasar.11 Maka ummatan wasaţan (umat moderat)  menjadi solusi 

bagi umat muslim, supaya tidak ada gesekan dalam tubuh umat Islam sehingga dapat mencapai 

keharmonisan. 

Dengan demikian, untuk memaparkan ummatan wasaṭan salah satunya dengan 

menggunakan disiplin ilmu yaitu melalui tafsir. Tafsir al-Qur’an tujuannya adalah 

memahamkan setiap makna, hukum, dan petunjuk supaya tidak ada kekeliruan dalam 

memahami isi, pesan dan kandungannya. 12  Sehingga dalam pengaktualisasiannya tidak 

mengalami kesalahan dan memberikan efek yang negatif terhadap kehidupannya. 

Dalam khazanah tafsir, secara umum tafsir terbagi menjadi dua bagian, yakni; Tafsir bil 

matsur dan Tafsir bil ra’yi, tetapi jika dilihat dari segi teknis cara muffasir menafsikan al-Qur’an 

dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu; dengan metode Tahlili,muqaran, mujmal, 

dan mawdhu’i.13 

Beberapa muffasir yang menafsirkan tentang ummatan wasaṭan dengan waktu dan konteks 

zaman yang berbeda-beda, maka dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji dan meneliti  dari 

salah satu tafsir, yaitu tafsir Al-Manar karya  seorang muffasir yang terkemuka pada massanya. 

Dia adalah Muhammad Abduh, oleh karenanya dijadikan suatu rujukan untuk menggali lebih 

dalam tentang umatan wasaṭan dalam al-Qur’an. 

Kenapa penulis memilih membahas dari penafsiran Muhammad Abduh, karena bagi 

penulis ada hal menarik dari Muhammad Abduh yaitu dari corak penafsirannya, sehingga 

                                                             
11Hidar Bagir,Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau,(Bandung: PT.Mizan 

Pustaka,2017)hlm:153 
12Muhammad Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an  dan Tafsir,(Jakarta: Bulan 

Bintang,1990)hlm: 178 
13Kadar M.Yusuf, Studi Al-Qur’an,(Jakarta: Amzah, 2012)hlm:136 
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membentuk karakter pemikirannya yang mendalam dan filosofis dengan tiga aspek yakni; 

modernisasi, reformasi dan konservatif.14 Oleh karena itu Ia menjadi salah seorang pembaharu 

yang berpengaruh di dunia islam, dan juga mempengaruhi banyak tokoh diberbagai tempat 

salah satunya di Indonesia yaitu KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi 

Muhammadiyah. 

Muhammad Abduh sebagai seorang muffasir memiliki ciri khas dalam menafsirkan al-

Qur’an, yaitu dengan corak (Adabi-Ijtima’i) yang berorientasikan sastra budaya dan 

kemsyarakatan dan menganalisi setiap makna kata, dengan methode tahlili dalam menafsirkan 

al-Qur’an.15 Corak tafsir ini mengantarkan perubahan  pada manusia dalam tindakan sosial 

kultural berdasarkan mukjizat al-Qur’an. Maka atas dasar itu penulis kali ini meneliti skripsi 

dengan diberi judul Ummatan Wasaṭan Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Muhammad 

Abduh Terhadap Surat Al-Baqarah:143). Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam 

dan memperluas khazanah ke ilmuan di dunia akademis dan merealisasikan secara praksis. 

B. Rumusan Masalah 

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 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini 

yaitu:  

                                                             
14Rizem Aizid, Para Pelopor Kebangkitan Islam, (Yogyakarta: Diva Press, 2017)hlm: 265-266 
15Abdurahman RusliTanjung, Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adabi Ijtima’i, (Jurnal Analytica Islamica, 

Vol.3, No.1,  2014). 



6 
 

1. Untuk memahami penafsiran Muhammad Abduh terhadap surah Al-Baqarah: 143 tentang 

ummatan wasaṭan dalam tafsir Al-Manar. 

2. Untuk dapat menguraikan makna ummatan wasaṭan perspektif Muhammad Abduh dalam 

tafsir Al-Manar. 

D. Manfaat Penelitian  

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. 

 


