
MENGUBAH CIPTAAN ALLAH SWT  

(Studi Penafsiran Quraish Shihab pada Q.S an-Nisa Ayat 119 

dalam Tafsir Al-Misbah) 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam 

Oleh: 

RIZKY RAMADHAN MOCH NOOR 

G100160039 

JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



i 
 

 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 



1 
 

MENGUBAH CIPTAAN ALLAH SWT  

(Studi Penafsiran Quraish Shihab pada Q.S an-Nisa Ayat 119 

dalam Tafsir Al-Misbah) 

 

Abstrak 

 

Mengubah ciptaan Allah SWT atau فليغيرن خلق هللا dalam al-Qur’an hanya 

terdapat dalam surah an-Nisa ayat 119. Makna dari  term فليغيرن خلق هللا dari 

ayat 119 dalam surat an-Nisa tersebut tentu tidak mudah untuk dipahami 

jika tidak ada bantuan oleh para mufasir dalam menjelaskannya. Para 

mufasir memberikan penafsiran  yang beraneka ragam tentang makna dari 

 Di antara para mufasir tersebut adalah tokoh mufasir . فليغيرن خلق هللا

Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Pada penelitian ini akan menjelaskan 

bagaimana penafsiran M. Qurasih Shihab terhadap makna يرن خلق هللافليغ  

dalam surat an-Nisa ayat 119 tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab terhadap makna  فليغيرن خلق

 dalam surat an-Nisa ayat 119. Jenis penelitian ini adalah penelitian هللا

library resereach atau penelitian kepustakaan, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sumber Primer penelitian ini adalah buku Tafsir Al-

Mishbah cetakan pertama tahun 2002 Vol2, 6 dan 15 oleh Lentera Hati 

Karya M. Quraish Shihab dan dibantu dengan buku-buku, penelitian, dan 

karya ilmiyah yang terkait dengan objek kajian sebagai sumber sekunder. 

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif.Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu: 

makna “ فليغيرن خلق هللا  ” pada Q.S an-Nisâ ayat 119 menurut pandangan 

penafsiran Quraish Shihab adalah mengubah ciptaan Allah SWT yang 

melekat pada diri manusia, yang dalam hal ini khusus pada fitrah 

keagamaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, 

mengubah ciptaan Allah SWT juga bisa diartikan memfungsikan makhluk 

Allah SWT tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti halnya 

mempertuhankan binatang, dan atau menjadikan astronomi sebagai tanda-

tanda bagi perjalanan hidup manusia; memahami gerhana matahari dan 

bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam 

pengertian mengubah ciptaan Allah SWT adalah mengebiri, homoseksual, 

dan lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.  

  

Kata kunci: Mengubah Ciptaan Allah SWT.M. Quraish Shihab,Tafsir 

AlMishbah. 

Abstract 
 

Changing the creation of Allah SWT or فليغيرن خلق هللا in holly Qur’an is 

only found in surah an-Nisa verse 119. The meaning of the term  فليغيرن خلق
 from the verse 119 in Surah an-Nisa is certainly not easy to be هللا

understood if there is no help from the interpreters in explaining it. The 
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interpreters have given various interpretations of the meaning of  فليغيرن خلق

 ,Among these interpreters was a figure of the Indonesian interpreter .هللا

namely M. Quraish Shihab. This research will explain how M. Qurasih 

Shihab's interpretation of the meaning of فليغيرن خلق هللا in Surah an-Nisa 

verse 119 is. The purpose of this study was to find out the interpretation of 

M. Quraish Shihab on the meaning of فليغيرن خلق هللا in Surah an-Nisa verse 

119. The type of this research is a library research, using a qualitative 

approach. The primary source of this research is Tafsir Al-Mishbah book 

(the first edition of 2002 Vol 2, 6 and 15 by Lentera Hati Karya M. 

Quraish Shihab) and addited with some books, researchs, and scientific 

works related to the object of the study as a secondary source. The 

technique of data analysis used in this study was descriptive analysis.The 

conclusion that can be drawn from this study is: the meaning of " يرن خلق فليغ

 in QS an-Nisâ verse 119 according to the interpretation of Quraish "هللا

Shihab is changing God's creation that is inherent in humans, which in this 

case is specifically related to religious nature and faith in God Who 

Almighty. In addition, changing God's creation can also be interpreted as 

the function of God's creatures not in accordance with their real function, 

such as deifying animals, and or making astronomy as signs for the 

journey of human life; understand solar and lunar eclipses as signs of 

certain events. Also included in the definition of changing God's creations 

are castration, homosexuality and lesbianism as well as practices that are 

not in accordance with human nature. 

  

Keywords: Changing God’s Creation. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-

Mishbah 

 

1. PENDAHULUAN  

Wanita adalah mahluk yang paling indah dan di sebut sebagai perhiasan 

dunia apabila wanita tersebut selalu taat kepada Allah SWT. Dalam sebuah 

Hadist disebutkan : 

اِلَحة  اَ لدُّنْيَا َمتَاعٌ َوَخْيُر َمتَاعِ الدُّنْيَا الَْمْرأَةُ الصَّ

 

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah 

wanita yang shalihah.”  

(HR Muslim dari Abdullah bin Amr) 

 

Dalam hadist tersebut sangat jelas sekali dikatakan bahwa wanita 

yang selalu taat kepada ajaran Allah SWT, maka ia bisa dikatakan sebagai 
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wanita yang paling indah di dunia ini. Akan tetapi, dari sebagian mereka 

sering sekali lalai dan tidak mensyukuri segala bentuk yang telah Allah SWT 

berikan kepada mereka. Padalah Allah telah menganugerahkan kepada 

mereka bentuk tubuh yang baik, wajah yang cantik dan masih banyak yang 

lainnya. Akan tetapi, mereka tidak mensyukurinya dan tidak berusaha 

menjaga dan mempergunakannya dengan baik. Pesona tubuhnya sering 

sekali mereka tampakan di depan umum, yang dapat mengundang 

rangsangan seksual laki-laki yang bukan muhrim nya.  Bahkan seringkali 

mereka tidak ada sedikitpun rasa malu jika tubuhnya itu menjadi konsumsi 

publik.1 

Membicarakan tentang seorang wanita, tentu saja mereka selalu ingin 

terlihat cantik maksimal. Bahkan mereka berasumsi, dengan memiliki paras 

yang cantik maka akan mudah sekali untuk menaklukan dunia. Cantik selalu 

identik dengan wajah yang mulus, kulit bersih, alis tebal, bibir seksi dan 

tubuh langsing. Paradigm cantik yang disebutkan sebelumnya itu adalah 

seperti yang sering kita jumpai diberbagai sosial media. Iklan-iklan yang di 

tampilkan seakan menjadi pemicu sebagian wanita untuk memiliki bentuk 

tubuh dengan beberapa kriteria cantik tersebut. Sehingga dengan hal ini, 

beberapa dari mereka sampai melalakukan berbagai cara supaya menjadi 

terlihat lebih sempurna dimata semua orang. Mereka akan melakukan 

apapun bahkan sampai mengubah segala bentuk yang telah Allah SWT 

berikan supaya telihat lebih menawan dan menjadikan mereka lebih percaya 

diri. Mereka tidak memikirkan dampak ataupun resiko bahkan dosa yang 

akan mereka terima di kemudian hari.  

Rasa ketidak puasan mengenai bentuk tubuh ini, tidak hanya di alami 

oleh wanita saja, laki-laki pun demikina. Mereka selalu berusaha semaksimal 

mungkin agar wanita yang melihat dirinya luluh terpesona. Sebagian dari 

mereka pun melakukan bebrbagai cara untuk terlihat lebih menarik bahkan 

mereka tidak segan-segan untuk melakukan pengubahan bentuk tubuh yang 

                                                             
1 M. Thalib, Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 

hal 211 
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telah Allah berikan. Biasanya mereka memberi tato pada bagian tubuh dan 

memasang anting di telinganya agar terlihat lebih keren, atau bahkan sama 

seperti yang dilakukan wanita, mereka pun ada yang sampai melakukan 

oprasi wajah dan lain sebagainya. Namun sepertinya laki-laki yang 

melakukan hal seperti diatas lebih sedikit dibanding kaum wanita.  

Berhias dan merawat diri sebenarnya sah-sah saja dilakukan bahkan 

dianjurkan, akan tetapi jangan berlebihan, jangan sampai melakukan 

perbuatan yang dilarang Allah hanya untuk terlihat lebih menawan dimata 

orang. Di dalam Al-Qur’an Allah SWT sudah menjelaskan bahwa berhias 

dengan berlebih-lebihan itu dilarang. Perubahan ini bisa bersifat fisik atau 

non fisik. Perubahan bentuk fisik ini biasanya terjadi di masyarakat karena 

tidak ada kepuasan pada salah satu bentuk tubuh yang mereka miliki.  

Misalnya: mereka mengubah hidungnya yang dulu bungkuk (fesek) menjadi 

mancung, ada lagi yang mengubah kakinya agar kelihatan lebih tinggi 

bahkan ada yang mengubah payudaranya agar kelihatan lebih menarik. 

Namun ada juga orang yang mengubah wajahnya karena ada cacat atau 

sangat buruk yang membuat orang tersebut malu untuk memperlihatkan 

wajahnya kepada orang lain. 

Fenomena yang disebutkan diatas sangat menarik sekali untuk 

diperdalam dan dibahas lebih rinci terutama jika dikaitkan dengan ayat al-

Qur’an yang membahas tentang mengubah ciptaan Allah, yaitu surah an-

Nisa ayat 119. Apakah beberapa hal yang telah dipaparkan diatas termasuk 

dalam kategori mengubah ciptaan Allah? Apakah termasuk mengubah 

ciptaan Allah yang dimaksud dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 199 

tersebut, yang berbunyi: 

ُمَرنَُّهْم فَلَيُغَي ِ ُرنَّ  ُمَرنَُّهْم فَلَيُبَت ُِكنَّ ٰاذَاَن اَْلَنْعَاِم َوََلٰ ََلُِضلَّنَُّهْم َوََلَُمن ِيَنَُّهْم َوََلٰ  وَّ

بِيْنًا ِ فَقَدْ َخِسَر ُخْسَرانًا مُّ ْن دُْوِن ّٰللاه ِ ۚ َوَمْن يَّتَِّخِذ الشَّيْٰطَن َوِليًّا م ِ   َخْلَق ّٰللاه

Artinya: “dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-

angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-

telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan 
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akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-

benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung 

selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.”2 

 

      Mengubah ciptaan Allah SWT merupakan suatu perbuatan mengubah/ 

menambah suatu bentuk/ hal yang telah Allah SWT anugrahkan sehingga 

menjadi suatu bentuk yang berbeda dari asalnya. Ketentuan tentang 

mengubah ciptaan Allah dibahas pada surah an-Nisa ayat 119 diatas. Dan 

jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat 

sekarang, yang mana mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi yang 

paling rupawan dan menarik dengan melakukan berbagai pengubahan 

terhadap diri mereka, maka perlu kiranya dilakukan pengkajian lebih 

mendalam terhadap surah an-Nisa ayat 119 ini supaya bisa menghasilkan 

pemahaman yang komprehensif tentang seperti apa term mengubah 

ciptaan Allah yang masih diperbolehkan oleh syariat agama dan yang 

tidak boleh dilakukan. 

       Dalam memahami surah an-Nisa ayat 119 diatas, sebagian mufassir, 

contohnya seperti: Muhammad Quraish Shihab, Abu Ja’far Muhammad 

bin Jabir Ath-Thabari, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dan Prof. 

Hamka mempunyai pemahaman yang berbeda terkait term  وآلمرنهم

خلق هللافليغيرن     (pengubahan) dalam penggalan ayat tersebut. Atas 

perbedaan pemahaman inilah yang menjadikan penafsiran mereka pun 

berbeda - beda. Dan dalam membahas mengenai makna dari   فليغيرن

 penulis lebih tertarik untuk mengkaji tafsir al-Misbah, karya ,خلق هللا

Quraish Shihab dibanding tafsir dari mufassir lainnya. Dikarenakan 

penulis menilai bahwa corak tafsir al-Misbah yang lebih cenderung 

kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (al-adabi al-ijtima'i)3 

                                                             
2 Departmen Agama RI. Al-Qur’an terjemahan (Bandung: CV Daarussunnah, 2015 

3 Mahfudz Masduki, Tafsir al-Misbah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  

hal  31 
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lebih cocok digunakan ketika membahas suatu fenomena masyarakat 

yang terjadi di zaman sekarang. Corak al-adabi al-ijtima'i ini merupakan 

corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara 

pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara 

teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-

Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, serta 

menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji tersebut dengan 

kenyataan social dan sistem budaya. Orientasi kemasyarakatan dalam 

tafsir al-Misbah ini nampak jelas pada sorotannya atas masalah-masalah 

yang terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang dihidangkan 

hampir selalu relevan dengan persoalan-persoalan yang berkembang di 

tengah kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, penjelasan-penjelasan 

tersebut dimaksudkan sebagai upaya menangani atau sebagai jalan keluar 

dari masalah-masalah tersebut. Dan dalam tafsir al-Misbah selalu terdapat 

penjelasan terhadap potongan ayat/ lafadz yang dianggap penting dan 

substansial, contohnya seperti mengenai term فليغيرن خلق هللا  ini, 

potongan ayat tersebut merupakan ayat yang penting dan substansial, 

maka  Quraish Shihab pun menjelaskan makna tersebut secara rinci serta 

jelas dan dengan menggunakan bahasa yang indah dan mudah difahami.  

Beliau juga menuliskan munasabah (korelasi) dengan ayat sebelumnya.      

Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan tentang term فليغيرن خلق هللا 

dengan penjelasan panjang lebar, baik dengan pendapat sendiri maupun 

dengan mengutip pendapat beberapa ulama lain.  Beliau juga mengutip 

hadis Nabi yang dianggap sesui dengan pembahasan, dengan penjelasan 

kualitas hadis tersebut.  

      Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis tertarik sekali untuk membahas dan menjelaskan lebih terperici 

mengenai term mengubah ciptaan Allah berdasarkan prespektif Quraish 

Shihab dalam skripsi ini, yang berjudul: “Mengubah Ciptaan Allah 
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SWT (Studi Penafsiran Quraish Shihab pada Q.S an-Nisa Ayat 119 

dalam Tafsir  al-Misbah).”  

2. METODE 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (Library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian 

yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 

berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.4 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk ucapan maupun 

tulisan yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.5 Dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode analisis (Tahlili), dengan corak tafsir Adabi Al-

Ijtima’i. Metode tafsir tahlily ialah metode yang menjelaskan kandung 

ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai aspek. Adapun  corak tafsir Adabi Al-

Ijtima’i adalah suatu metode tafsir yang coraknya menjelaskan petunjuk-

petunjuk ayat Al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan kehidupan 

kemasyarakatan dan mengemukakannya menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti dan indah didengar. 6 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa surah an-Nisa ayat 119  

merupakan lanjutan dari ucapan setan yang terkandung dalam ayat 

sebelumnya yaitu ayat ke-118, yang artinya: “Aku benar-benar akan 

mengambil dari hamba-hamba-Mu bagian yang sudah ditentukan. ” Setan 

telah bersumpah kepada Allah SWT bahwa ia akan menggoda manusia, ia 

menyebutkan apa yang menjadi keinginannya dari manusia, dan apa yang 

menjadi tujuannya dari mereka dengan perkataannya dalam ayat 119 ini: 

 aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Menurut“ وألضلنهم

pandangan Quraish Shihab, maksud lafadz ini yaitu setan akan berusaha 

                                                             
4 IqbaI Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta:Bumi Aksara, 

2008), h al 5-4 
5Arif furchan, Pengantar Metodologi  Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1992), hal 21 
6 Abd Hayy al-Farmawi, al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudhū’i 
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sekuat kemampuan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT 

yang lurus7. Setan akan mengganggu dan menggoda manusia agar 

melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT, 

melakukakan kemaksiatan, kemunkaran dan lain sebagainya. 

 Kemudian setan pun melanjutkan ucapannya dengan berkata   وألمنينهم 

“dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka”. Qurasih 

Shihab berpendapat maksud dari lafdz ini yaitu bahwa setan akan merayu 

dan mengiming-imingi manusia dengan angan-angan kosong sehingga 

mereka lengah dan menunda-nunda kegiatan positif.8 Setan pasti akan 

terus berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara.  

       Selanjutnya, dalam lafazd مآذان األنعا  dan aku akan وآلمرنهم فليبتكن 

menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka 

benar-benar memotongnya.  Maksud dari lafadz ini yaitu bahwa setan 

akan menyuruh manusia untuk menyakiti binantang, misalnya dengan cara 

memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Adapun Quraish Shihab 

menjelaskan pandangannya tentang lafadz وآلمرنهم فليبتكن آذان األنعام 

ini bahwa potongan ayat ini merujuk kepada adat kebiasaan yang orang-

orang lakukan terhadap binatang-binatang tertentu untuk mereka 

persembahkan kepada berhala-berhala mereka. Pemotongan telinga itu, 

sebagai tanda bahwa binatang mereka tersebut harus dibiarkan bebas 

karena ia adalah milik tuhan, tidak boleh diganggu.9  

       Selain itu, setan pun akan menyuruh manusia untuk mengubah ciptaan 

Allah SWT; seperti yang ia ucapkan selanjutnya dalam kalimat   وآلمرنهم

 dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah“ فليغيرن خلق هللا

SWT, lalu benar-benar mereka mengubahnya “.Menurut Quraish Shihab,  

mengubah ciptaan Allah SWT disini yaitu mengubah ciptaan Allah SWT 

yang melekat dalam diri setiap manusia khususnya fitrah keagamaan dan 

                                                             
7 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah jilid 2. Hal 591 
8 Quraish Shihab, Hal 591 
9 Quraish Shihab, Hal 591 
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keyakinan akan keesaan Tuhan.10 Maksudnya yaitu pada dasarnya Allah 

SWT menciptakan manusia dalam keadaan fitrah yang  lurus, diciptakan 

dalam keadaan mau menerima dan mengutamakan yang hak/ benar. Lalu 

setan akan terus berusaha untuk menggoda dan menarik manusia dari 

fitrah tersebut serta menggoda mereka untuk mengubah fitrah tersebut 

menjadi keburukan, kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan 

terhadap Allah SWT. 

       Di dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa  term فليغيرن خلق هللا 

Mengubah ciptaan Allah SWT, di samping yang disebut di atas, juga 

termasuk didalamnya perbuatan-perbuatan berikut ini, seperti: menusuk 

mata unta yang telah berlarut-larut dikendarai, atau memberi tato sebagai 

hiasan, dan hal-hal lain yang hakikatnya adalah memperburuk wajah atau 

bentuk tubuh, mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktek-praktek 

yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Termasuk juga dalam pengertian 

kata ini, memfungsikan makhluk Allah SWT tidak sesuai dengan fungsi 

yang sesungguhnya, seperti mempertuhankan bintang, dan atau 

menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia 

(astronomi) atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-

tanda peristiwa tertentu.11 

      Kemudian, dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa sebagian ulama 

menjadikan surah an-Nisa ayat 119 ini sebagai dasar untuk melarang 

perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apa pun termasuk melalui 

operasi plastik.12 Hal ini mereka kuatkan dengan merujuk kepada firman 

Allah SWT dalam QS. ar-Rum (30): 30, serta merujuk kepada hadits Nabi 

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang 

menyatakan bahwa: “Allah SWT mengutuk pemakai tato dan pembuatnya, 

dan yang mencabut rambut wajahnya, yang mengatur giginya yang 

mengubah ciptaan Allah SWT.”  Quraish Shihab selanjutnya 

                                                             
10 Quraish Shihab, Hal 591 
11 Quraish Shihab, Hal 591 
12 Quraish Shihab, Hal 591 
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mengungkapkan bahwa memang hampir semua ulama tafsir yang 

terdahulu dan masa kini memahami ayat ar-Rum di atas sebagai larangan 

mengubah atau tidak mungkinnya terjadi perubahan atas fitrah keagamaan 

manusia. Akan tetapi menurut Quraish Shihab, surah an-Nisa ayat 119 

beserta  hadits Nabi Muhammad SAW diatas tidak bisa dipahami sebagai 

larangan secara mutlak. Menurut beliau, surah an-Nisa ayat 119 ini 

berbicara mengenai ajaran setan yang menyuruh manusia untuk melakukan 

perubahan fisik terhadap binatang dengan cara menyakitinya, 

memperburuk dan tidak mengfungsikannya secara baik. 13 

       Dalam menafsirkan lafadz فليغيرن خلق هللا ini, Quraish Shihab juga 

menegaskan bahwa hanya perbuatan (mengubah ciptaan Allah SWT) yang 

atas dasar memenuhi ajaran setan lah yang tidak diperbolehkan. Karena 

itu, pengubahan yang bukan lahir dari ajaran setan dan tidak juga 

memperburuk apalagi membatalkan fungsinya seperti: memotong kuku, 

mencukur rambut, khitan/sunat untuk pria, melubangi telinga untuk 

memasang anting dan lain-lain maka diperbolehkan. Karena walaupun hal-

hal tersebut juga merupakan pengubahan tetapi semuanya direstui agama. 

Kemudian, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa beliau tidak melihat 

adanya larangan melalui ayat-ayat dan hadits tentang mengubah ciptaan 

Allah SWT diatas, untuk melakukan operasi plastik.14 

       Potongan kalimat terakhir dalam surah an-Nisa ayat 119 ini yaitu 

lafadz اومن يتخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر خسرانا مبين   

Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah SWT, 

maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Maksud dari 

kalimat ini menurut pandangan Quraish Shihab yaitu “Barang siapa yang 

mengubah ciptaan Allah SWT itu, maka ia telah menjadikan setan menjadi 

pelindung selain Allah SWT, dan jika demikian itu halnya maka 

sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata”.15 Dalam menafsirkan 

                                                             
13 Quraish Shihab, hal 591 
14 Quraish Shihab, hal 591 

15 Quraish Shihab, hal 591 
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lafadz kalimat ini, Quraish Shihab mengaitkan potongan ayat terakhir ini 

dengan lafadz sebelumnya tentang mengubah ciptaan Allah SWT. Maka 

siapa saja yang mengubah ciptaan Allah SWT, maka dengan kata lain ia 

telah mengikuti ajakan setan dan menjadikan setan sebagai pelindung 

selain Allah SWT. Dan jika hal itu terjadi, maka orang tersebut akan 

mendapat kerugian yang nyata berupa dosa dan laknat dari Allah SWT. 

      Adapun pandangan Quraish Shibab, dalam menafsirkan makna 

ليغيرن خلق هللا ف   (mengubah ciptaan Allah SWT) adalah mengubah

ciptaan Allah SWT yang melekat pada diri manusia, yang dalam hal ini 

khusus pada fitrah keagamaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha 

Esa16. Maka, mengubah ciptaan Allah SWT yang dimaksud disini dapat 

berarti mengubah agama Allah SWT atau mengubah fitrah yang tertanam 

dalam jiwa manusia. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam 

QS. Ar-Rum ayat 30. 

      Selain yang disebutkan diatas, Quraish Shihab juga menambahkan 

bahwa makna  فليغيرن خلق هللا ini termasuk juga didalamnya beberapa hal 

berikut ini,  yaitu:  pertama, Pengubahan bentuk fisik pada binatang/ 

memperburuk wajah atau bentuk tubuh; memberi tato sebagai hiasan dan 

menghalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh yang telah diciptakan 

oleh Allah SWT. Kedua, Memfungsikan makhluk Allah SWT tidak sesuai 

dengan fungsi yang sesungguhnya: mempertuhankan binatang atau 

menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia 

(astronomi), memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda 

peristiwa tertentu serta mengebiri. Ketiga, Homoseksual, dan lesbian serta 

praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. 

Selanjutnya, berdasarkan penafsiran Quraish Shihab, makna  فليغيرن

pada surah an-Nisa ayat 119 ini, tidak bisa dipahami sebagai  خلق هللا 

larangan secara mutlak. Jika pengubahan yang dilakukan adalah terlahir 

16 Quraish Shihab, hal 591 
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dari ajaran setan seperti perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT yang 

telah dipaparkan sebelumnya, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi, jika 

pengubahan ciptaan Allah SWT  yang dilakukan itu direstui agama, karena 

bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi 

membatalkan fungsinya, maka boleh dilakukan. Contoh perbuatan 

mengubah ciptaan Allah SWT yang termasuk kedalam kriteria yang 

diperbolehkan adalah: memotong kuku, mencukur rambut, khitan/sunat 

buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting dan lain-lain boleh 

dilakukan.   

       Kemudian dalam menafsirkan makna فليغيرن خلق هللا   pada ayat ini, 

M.Quraish Shihab juga menafsirkan mengenai operasi plastik. Dalam 

tafsir al-Misbah, beliau menyatakan bahwa operasi plastik itu tidak 

dilarang dan boleh dilakukan. Pendapat Quraish Shihab ini berdasarkan 

pada dua hal: 1) kandungan surah an-Nisa’ [4]: 119 tersebut memang 

merupakan larangan untuk melakukan pengubahan bentuk fisik, akan 

tetapi konteksnya adalah berkaitan dengan binatang, pengubahan yang 

memperburuk atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota badan 

ciptaan Allah SWT, dan atas dorongan ajaran setan. Maka, jika ketiga 

faktor tersebut tidak terpenuhi, terbuka lah kemungkinan untuk 

membolehkan melakukan pengubahan bentuk fisik, termasuk oprasi 

plastik.17 2) Merujuk kepada sebuah penafsiran dari Ulama besar 

kontemporer dari Tunis, Syaikh Muhammad Fadhil bin ‘Asyur, dalam 

tafsir ath-Tahrir wa at-Tanwir yang menyatakan bahwa: “Tidak termasuk 

dalam pengertian mengubah ciptaan Allah SWT bila seseorang melakukan 

perubahan yang diizinkan-Nya. Tidak juga termasuk dalam larangan ini, 

pengubahan yang bertujuan memperbaiki atau memperindah".18  

 

 

 

                                                             
17 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an…., 
18 Syaikh Muhammad Fadhil bin ‘Asyur, Tafsir ath-Tahrir wa at-Tanwir, (V: 205) 
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4. PENUTUP

Setelah melakukan kajian terhadap tafsir al-Misbah terkait makna  

penafsiran Quraish Shihab terhadap kata “ فليغيرن خلق هللا  ” pada Q.S an-

Nisâ ayat 119, maka dapat disimpulkan bahwa makna kata “ فليغيرن خلق  

 pada Q.S an-Nisâ ayat 119 menurut pandangan penafsiran Quraish ”هللا

Shihab adalah mengubah ciptaan Allah SWT yang melekat pada diri 

manusia, yang dalam hal ini khusus pada fitrah keagamaan dan keimanan 

pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, mengubah ciptaan Allah SWT 

juga bisa diartikan memfungsikan makhluk Allah SWT tidak sesuai 

dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti halnya mempertuhankan 

bintang, dan atau menjadikan astronomi sebagai tanda-tanda bagi 

perjalanan hidup manusia; memahami gerhana matahari dan bulan 

sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian 

mengubah ciptaan Allah SWT adalah mengebiri, homoseksual, dan 

lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.  
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