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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an telah menjanjikan akan hadirnya komunitas terbaik dalam 

panggung sejarah peradaban umat. Al-Quran adalah firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril seabagai petunjuk 

dan penjelas untuk seluruh manusia. Tujuan utama diturunkan al-Quran adalah 

untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menata kehidupan mereka agar 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Islam merupakan agama yang ajarannya mencakup semua perkara dalam 

hidup mulai dari ibadah kepada Allah, kehidupan social, kebudayaan, maupun 

ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan perkara yang penulis sebutkan diatas, 

maka dalam al-Qur‟an, Allah memberikan petunjuk, salah satunya dengan 

konsep Ummatan Wasaṭan. Sederhananya, Ummatan Wasaṭan bisa diartikan 

menjadi umat yang mempunyai karakteristik moderat, di tengah-tengah, tidak 

ekstrim, serta memperlihatkan karakteristik jasmani serta rohani, lahir serta 

batin, jiwa serta raga, dan dunia serta akhirat yang seimbang. Ummatan 

Wasaṭan merupakan umat yang moderat yang memperlihatkan sifat serta 

perilaku yang serasi dan seimbang.
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Umat Islam pada hari ini mengalami permasalahan konflik dari dalam. 

Misalnya dalam hal pemahaman pada ajaran Islam itu sendiri. Beragam 

paham muncul yang berakibat pada hilangnya maruah Islam yang penuh 

dengan kasih sayang yang memunculkan anggapan bahwa Islam mengajarkan 

terorisme, radikalisme, intoleran bahkan liberal.
3
 

Karakteristik yang cenderung radikal dalam Islam, diperlihatkan 

melalui pemahaman yang ekstrim dan ketat dalam pemahaman berbagai 
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hukum Islam dan berusaha mempergunakan berbagai cara untuk memaksakan 

pemahamannya ke dalam masyarakat, termasuk dengan menggunakan 

kekerasan. Kelompok atau gerakan Islam yang dianggap radikal seperti itu di 

Indonesia, beberapa diantaranya yaitu Front Pembela Islam (FPI, Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Negara Islam 

Indonesia (NII).
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Berbagai kelompok yang dianggap radikal  tersebut di atas berusaha 

menyampaikan pendapat untuk menerapkan syariat Islam atau bahkan 

mendirikan Negara Islam. Bagi mereka yang ingin mewujudkan berdirinya 

Negara Islam beranggapan bahwa itu merupakan jalan keluar di tengah 

gagalnya sistem hukum di Indoensia yang dipakai oleh pemerintah Indonesia 

yang bersumberkan dari ajaran di luar Islam atau yang mereka istilahklan 

dengan nama Thogut, melalui pemberlakukan syariat Islam dengan 

menyeluruh di dalam sebuah konsep Negara.
5
  

Kemudian kelompok Liberalisme dapat dilihat dari sikap longgarnya 

yang ekstrim dalam penerapan aturan beragama yang cenderung memegang 

pada tata tingkah laku serta pemahaman yang asing jika dipandang dari tradisi 

keislaman.
6
 Kelompok Islam Liberal masih beranggapan jika agama Islam 

merupakan agama yang benar. Namun di sisi lain, mereka juga beranggapan 

bahwa agama selain Islam juga benar. Jika masing-masing pemeluk agama 

berdakwah bahwa agama dan Tuhannya saja yang benar, hal tersebut hanya 

anggapan yang sifatnya relatif tergantung pada konteks serta agama masing-

masing. Namun apabila melihat pada konteks semua ajaran agamanya, maka 

setiap agama mempunyai konsep ke-Tuhan-an yang juga mengajarkan 

kebaikan berarti juga memiliki kebenaran.
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Golongan itu merupakan orang yang dalam beragama memper-Tuhan-

kan akal serta kebudayaan barat. Kelompok ini mendambakan kebebasan dari 
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kemunduruan serta penjajahan, akan tetapi sayangnya  yang terbebas hanya 

badan atau tubuh saja sedangkan cara berpikir mereka tetap mundur dan 

terjajah menjadi hamba dari Negara-negara barat. Mereka mendambakan 

modernitas, akan tetami modernitas yang mereka ajukan hanyalah meniru 

pada apa yang ditunjukkan oleh negara Barat yang awal mulanya tidak 

memiliki niat baik pada mereka.
8
 

Hal yang penulis paparkan diatas dapat berakibat buruk pada 

kebersatuan umat Islam. Akan berakibat pada munculnya kelompok-kelompok 

Islam. Hal tersebut diamini oleh sebagain orang bahwa kemunculan 

keberagaman istilah di belakang kata Islam adalah buah dari usaha para 

orientalis yang membantu penelaahan mereka mengenai Islam. Bahkan ada 

yang bahwa hal tersbut dilakukan untuk membuat kesatuan umat Islam 

terpecah belah.
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Kenyataan diatas membuktikan bahwa adanya perbedaan khazanah 

pemikiran Islam. Karena hal itu sudah sewajarnya jika pada perkembangan 

zaman setelahnya lahir sekte atau kelompok Islam dengan keberagaman cara 

pandang dan berpikir yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok 

yang lain. Begitupun juga keberagaman kelompok-kelompok tersebut dalam 

memahami konsep Ummatan Wasathan yang termaktub pada Al-Qur‟an Surat 

Al-Baqarah ayat 143. 

ى النَّاِس  َل اَء َع َد َه وا ُش ُكوُن َت ا ِل ًط ًة َوَس مَّ ْم ُأ اُك َن ْل َع َك َج ِل ذََٰ وََك

ا يًد ِه ْم َش ُك ْي َل وُل َع وَن الرَُّس ُك َوَي  

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 

agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 
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Karya tulis ini diangkat judul “Konsep Ummatan Wasaṭan dalam al-

Qur‟an”, melalui penggunaan penelitian perbandingan atau komparatif antara 

Tafsir Fī Ẓilālil Qur’an karangan Sayyid Qutb dengan Tafsir Al-Munir 

karangan Wahbah Zuhaili. Dua tafsir monumental sangat menarik untuk dikaji 

sebagai bahan komparasi atau perbandingan karena Sayyid Qutb adalah ulama 

yang aktif pada dunia pergerakan sedangkan Wahbah Zuhayli tidak memiliki 

data sebagai seorang ulama yang aktif pada pergerakan dan sebab  mutu 

kelimuan kedua tokoh tersebut telah mendapat pengakuan dari para ulama, 

begitupun dalam kapasitas keilmuan dari sang pengarang tak ada 

meragukannya lagi. 

Wasathiyah atau paham moderat kerap didengungkan oleh para 

cendikiawan yang berfokus pada gerakan pembaharuan peradaban dan 

dakwah Islam. Yang di awal kemunculannya istilah tersebut banyak dipakai 

oleh banyak ulama untuk mencerahkan pemahamannya pada umat Islam 

secara actual, progresif, serta tidak jumud. Namun hari ini pemahaman terkait 

dengan konsep Ummatan Wasaṭan (Umat yang berpaham wasathiyah atau 

moderat) mengalami distorsi.  

Karya tulis ini berupaya menguraikan konsep Ummatan Wasaṭan pada 

Al-Qur‟an melalui cara pandang dan pemahaman dari ahli tafsir dan 

intelektual muslim yang lurus akidahnya, untuk menyingkap point penting 

dengan harapan meminimalisir „missunderstanding begitu juga sikap intoleran 

dan mudahnya suatu kelompok dalam melabelisasi atau menuduh kelompok 

lain dengan label radikal ataupun liberal. Hal ini terjadi yang terjadi di 

beberapa daerah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, 

khususnya umat Islam mengenai konsep Ummatan Wasaṭan yang 

sesungguhnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa 

permasalahan berikut ini : 



 

5 

 

1. Bagaimana penafsiran antara tafsir Fī Ẓilālil Qur’an karya Sayyid Qutb 

dan tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili terhadap Ummatan Wasaṭan 

dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143 ? 

2. Apakah persamaan dan perbedaan metode penafsiran Sayyid Qutb dan 

Wahbah Az-Zuhayli tentang Ummatan Wasaṭan dalam Al-Qur‟an ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penilitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui penafsiran Ummatan Wasaṭan pada surat al-Baqarah 

ayat 143 dalam kitab tafsir Fī Ẓilālil Qur’an karya Sayyid Qutb dan kitab 

tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode penafsiran Sayyid 

Qutb dan Wahbah Zuhaili tentang Ummatan Wasaṭan.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya untuk penulis dan 

umumnya untuk para segenap pembaca tentang konsep Ummatan 

Wasaṭan didalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 143. 

2. Penelitianaini diharapkan menjadiasatu karya yangadapat dijadikan 

rujukanauntuk mengetahuiapenafsiran Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhaili 

tentang Ummatan Wasaṭan. 

3. Penelitianaini diharapkanadapat memberikanakonstribusi dalam ilmu 

pengetahuan tentang Al-Qur‟an, khususnya untuk mahasiswa Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 


