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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang 

diriwayatkan dengan mutawatir
1
 sehingga Al-Qur‟an dapat dijadikan sebagai 

pedoman hidup yang nyata.
2
 Al-Qur‟an berada di posisi terdepan untuk menjadi 

sumber-sumber  tuntunan dalam pendidikan. Segala kegiatan dan proses pendidikan 

Islam senantiasa berkiblat pada asas dan nilai-nilai Al-Qur‟an.
3
  

Isinya mencakup segala aspek dimensi manusia dan mampu menyentuh segala 

aspek potensi manusia, yang bisa dipergunakan dalam keberhasilan pendidikan 

manusia (pendidikan Islam), sebagai motivasi supaya manusia mempergunakan 

akalnya maupun sebagai motivasi untuk mempergunakan hatinya agar bisa menyerap 

nilai-nilai pendidikan Ilahiyah. Semua proses ini merupakan ketetapan umum yang 

Allah tawarkan kepada manusia agar dapat menarik kesimpulan dan mengamalkan 

petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupannya.
4
  

Salah satu prinsip yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur‟an adalah al-‘izzah 

sebagaimana firman-Nya dalam QS Fathir ayat 10 :  

حَ ٱَمه َكبَن يُِزيدُ  ِ  ْلِعزَّ َّ حُ ٱلِلََفِ   ۚۥيَْزفَعُهُ  ِلحُ لصَّ  ٱ ْلعََملُ ٱوَ  لطَّيِّتُ ٱ ْلَكِلمُ ٱَجِميعًب ۚ إِلَْيِه يَْصعَدُ  ْلِعزَّ

ئَِك ُهَى يَجُىرُ  لسَّيِّـَٔبتِ ٱَيْمُكُزوَن  لَِّذيهَ ٱوَ 
َٰٓ  (01)فبطز :  لَُهْم َعذَاٌة َشِديدٌۖ  َوَمْكُز أُ۟ولَ 

Terjemahan : “Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka (ketahuilah) kemuliaan 

itu semuanya milik Allah. Kepada-Nya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik 

dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang 
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merencanakan kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan  

rencana jahat mereka akan hancur”. (Q.S. Fathir : 10)
5
  

Ayat di atas menjelaskan tentang kemuliaan yang ditujukan untuk mengingatkan 

kepada para hambanya dan cara untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Barang 

siapa mencari kemuliaan yang sempurna dan hakiki maka hendaknya dia mencarinya 

dari Allah semata.
6
 Kemulian termasuk bagian yang tercantum dalam surat Fathir 

karena dalam surat ini Allah menjelaskan tentang akidah kubra, dakwah mengesakan 

Allah, dan membuat hujjah atas adanya Allah, menghancurkan dinding syirik, 

mendorong untuk mensucikan hati dari sifat tercela dan memperbagus dengan akhlak 

yang mulia supaya menjadi pembela dan penguat bagi kaum muslimin di masa awal-

awal Islam yaitu di Mekkah.
7
 Orang bijak berkata : siapa yang meginginkan 

kemuliaan  duniawi dan ukhrawi, maka hendaknya dia patuh kepada Allah ta’ala.
8
 

‘Izzah yang hakiki adalah kemuliaan dan kekuatan milik Allah yang bisa 

diberikan kepada siapapun  yang Allah kehendaki tanpa memandang apapun, namun 

tetap dengan selalu berusaha ada dalam ketaatan kepada Allah.
9
  

Dan Allah ta‟ala juga berfirman :  

  (8فقيه ال يعلمىن )المنبفقىن : زسىله و للمؤمنيه و لكه المن  و هلل العزح و ل

Terjemahan : “Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-

orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui”. (Al-Munafiqun : 

8).
10
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Syekh Muhammad Ali Al-Shabuni menyebutkan kekuatan atau kemuliaan 

bukanlah kesombongan dan seorang muslim tidak halal menghinakan dirinya sendiri 

cukup hanya dengan merasa sombong atau merasa lebih dari orang lain. Kekuatan atau 

kemuliaan adalah ketika seseorang memahami hakikat dirinya sendiri dan 

kesombongan adalah ketika seseorang tidak memahami hakikat dirinya.
11

  

Secara etimologis al-‘izzah bermakna mulia, harga diri, kekuatan, perkasa. Yang 

kesemua maknanya memiliki kaitan yang tidak berbeda jauh.
12

 Dalam al-Qur‟an 

tertera dalam beberapa ayatnya beberapa kata imbuhan dari kata al-‘izzah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini.  

Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri menyebutkan milik Allah-lah segala 

kemuliaan, dialah yang Maha Perkasa yang tidak akan pernah ada yang 

melampauinya, dan tidak ada kemuliaan lain yang melebihi-Nya. Maka barang siapa 

yang menginginkan kemuliaan maka hendaknya dia mengharapnya dari asal pemilik 

kemuliaan itu yaitu Allah ta‟ala. Sungguh dengan adanya kaum, kelompok, gengsi, 

kekuasaan, harta dan ilmu semua itu bukanlah sumber kemuliaan, karena 

sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah, dan apabila dengan adanya kekuatan 

dalam berbagai macam hal itu, maka sumber awalnya adalah dari sisi Allah. Maka 

tolak ukur kemuliaan seorang muslim bukan dinilai dari banyaknya harta, mulianya 

nasab, ataupun tingginya pendidikan, akan tetapi jika ingin mendapatkan kemuliaan 

maka perlunya kita mengarahkan segalanya dalam tolak ukur yang Allah tetapkan dan 

juga Allah sebagai pemilik kemuliaan itu sendiri.
13
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Pemilihan kata al-izzah dalam penelitian ini adalah untuk membantu memberikan 

pandangan yang benar bagi masyarakat muslim terhadap al-izzah (kemuliaan) dalam 

Islam, disebabkan adanya pemahaman yang beragam di kalangan masyarakat dalam 

memaknai al-izzah (kemuliaan), bahkan mayoritas umat muslim menjadikan harta 

benda, pangkat dan jabatan sebagai ukuran kemuliaan, sedangkan Allah telah 

menetapkan standar kemuliaan itu dengan mendekatkan diri kepada pemilik 

kemuliaaan yaitu Allah rabb al-‘alamin.  

Hidup mulia menjadi harapan bagi sebagian orang, mereka rela melakukan 

berbagai cara untuk bisa mendapatkannya. Sebagian mengejar untuk mendapatkan 

kemuliaan melalui jabatan atau melalui harta. Namun sejatinya kemuliaan tidak 

terletak dalam pangkat jabatan maupun harta, melainkan lebih pada karakter dalam 

diri seseorang,
14

 maka seorang bagi seorang muslim sudah sepatutnya menggunakan 

Al-Qur‟an sebagai petunjuk untuk mendapatkan kemuliaan itu.  

Islam telah mengarahkan kepada umatnya agar memiliki „izzah, Islam juga telah 

menunjukkan tata caranya agar setiap individu dari kaum muslimin mendapatkan 

kemudahan dalam menempuh dan meraihya. Islam juga telah menjelaskan bahwa 

kemuliaan didapatkan dengan ketakwaan, ibadah dan ketaatan kepada perintah dan 

larangan Allah ta‟ala, seorang muslim yang paham akan hal itu dan dia berusaha 

mengamalkannya maka ia akan mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupannya.
15

 

Sungguh sudah sepatutnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah 

mengharapkan segala sesuatu dari Allah, termasuk ‘izzah (kemuliaan) itu sendiri, 

karena kita semua dilahirkan dari rahim seorang ibu tanpa memiliki kemampuan 
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apapun dan kehendak apapun sehingga Allah memberikan kepada kita kemampuan 

dalam berbuat banyak hal, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Nahl ayat 78: 

َز َوٱْْلَفْ  ِتُكْم اَل تَْعلَُمىَن َشْيـًٔب َوَجعََل َلُكُم ٱلسَّْمَع َوٱْْلَْثَص  َه  ۢه ثُُطىِن أُمَّ ُ أَْخَزَجُكم ّمِ ـِِدَحَ   َوٱَّللَّ

 (88)النحل :  لَعَلَُّكْم تَْشُكُزونَ 

Terjemahan : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani, agar kamu bersyukur. (Al-Nahl : 78).
16

 

Awal mula ketika manusia diciptakan adalah tidak mengetahui dan memahami 

apapun, sehingga Allah memberikan alat kepada manusia dengan tujuan untuk 

mengetahui dan mengenal Allah. Dan jugaagar manusia bisa bersyukur kepada Allah, 

sebab dengan syukur itulah manusiaa akan menjadi pribadi yang sempurna dan 

sejatera dalam hidupnya. Alat-alat itu meliputi pendengaran, penglihatan, perasaan dan 

pikiran.
17

 Dengan semua alat yang telah Allah berikan itu juga bisa menjadi penguat 

bahwa segala sesuatunya harus disandarkan kepada Allah, termasuk ‘izzah yang 

hakiki. 

Peneliti akan melakukan penelitian pada penafsiran Syekh Muhammad Ali al-

Shabuni terhadap kata al-izzah. Pemilihan tokoh Muhammad Ali al-Shabuni dalam 

penelitian ini karena beliau termasuk salah satu ulama‟ tafsir masa kini yang dikenal 

dengan keluasan pemikirannya dalam bidang studi Islam.   

Muhammad Ali al-Shabuni adalah salah seorang ulama masa kini yang cukup 

gemar dalam menghasilkan karya tulis, terutama di bidang penafsiran Al-Qur‟an 

(ilmu-ilmu yang berkaitan kemukjizatan Al-Qur‟an). Beliau guru besar di bidang 
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syariah dan dirasah Islamiyah di Universitas King Abdul Aziz Makkah Al-

Mukarramah.
18

 

Beliau juga salah satu ulama‟ yang sangat diakui keilmuannya oleh para ulama-

ulama di sekitar beliau, terutama ulama-ulama senior di Universitas Malik Abdul 

Aziz. Kemudian para ulama juga tidak ragu untuk memuji salah satu hasil karya besar 

beliau yakni kitab Shafwah al-Tafasir
19

 

Muhammad Ali al-Shabuni memiliki beberapa karya tulis terutama yang 

memiliki kecondongan ke arah tafsir Al-Qur‟an, salah satu diantaranya adalah kitab 

tafsir Shafwah al-Tafasir, kitab ini adalah karya mutakhir Ali al-Shabuni, dan 

sekaligus menjadi karya monumentalnya dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini 

dihimpun dari berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis dan 

sistematis, sehingga menjadi jelas dan lugas.
20

 

Memperhatikan asumsi dan pemikiran ulama di atas, peneliti tertarik untuk 

mengupas pembahasan ini lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul “Tafsir al-‘izzah 

menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab Shafwah al-Tafasir”.  

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah  

1. Batasan Masalah 

Al-‘Izzah disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Qur‟an,
21

 tidak termasuk 

dengan segala perubahannya (derivasi kata), yang akan menjadi bahasan dalam 

penelitian ini berfokus pada ‘izzah (bentuk isim) tidak mencakup semua bentuk 
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derivasi kata dari ‘izzah (bentuk fiil madi ‘azza ( َّعز)), seperti ; fiil madi, atau kata 

sifat, dsb.  

Dalam kitab Mausu’ah Nadhratu al-Na’im tercantum bahwa ‘izzah dan semua 

derivasinya disebutkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 111 ayat.
22

 Melihat luasnya 

permasalahan dan pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dan 

memfokuskan kepada term ‘izzah dalam bentuk isim (tidak  termasuk kata sifat 

dan kata kerja aktif).  

Penelitian ini juga dibatasi hanya berfokus pada penelitian dari segi bahasa 

saja (yang berkaitan dengan al-‘izzah), tidak meluas pada penelitian makna 

(kemuliaan, kekuatan, kemenangan dan atau makna-makna lainnya dalam bahasa 

Indonesia). 

2. Rumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

sebagai berikut:  

Bagaimana “Tafsir al-‘izzah menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab 

Shafwah al-Tafasir”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan penafsiran Muhammad Ali al-Shabuni tentang al-‘izzah 

dalam kitab Shafwah al-Tafasir.  

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Memberikan kontribusi tambahan untuk memperkaya pengetahuan ilmu tafsir 

khususnya tentang al-‘izzah dalam Al-Qur‟an menurut penafsiran Muhammad Ali 

al-Shabuni dalam kitab karangan beliau tafsir Shafwah al- Tafasir.  

2. Memberikan tambahan sumber pengetahuan dan penguatan keyakinan tentang al-

‘izzah di sisi Allah menurut Muhammad Ali al-Shabuni. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan gambaran kasar, menggambarkan urutan setiap 

bab untuk memahami uraian pembahasan penelitian ini, setiap bab akan dikemukakan 

beberapa pokok bahasan. 

Bab pertama sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka dan landasan teoritik. Tinjauan 

pustaka menjelaskan penelitian-penelitian yang telah lebih dulu dilakukan, sedangkan 

landasan teori berisi penjelasan mengenai metode penafsiran, dan pendekatan 

penafsiran.  

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang berisi jenis pendekatan 

penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian dan metode analisis data. 

Bab keempat merupakan pembahasan mengenai makna al-izzah menurut 

penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, pada bab ini akan dibagi dalam beberapa 

sub bab. Pada  sub bab pertama membahas tentang biografi Muhammad Ali al-

Shabuni. Sub bab kedua membahas penafsiran Muhammad Ali al-Shabuni tentang al-

izzah terutama dalam ktab tafsir Shafwah al-Tafasir, dan sub bab keempat berisi 

analisis penulis tentang tujuan dan maksud inti penafsiran al-izzah.  

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran.  


