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KONSEP UMMATAN WASATAN DALAM AL QUR’AN 

(STUDI PERBANDINGAN TAFSIR FII ZHILAALIL QUR’AN KARYA SAYYID 

QUTB DAN TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAYLI) 

 

Abstrak 

Skripsi ini membahas tentang Ummatan Wasaṭan studi komparatif penafsiran Sayyid Qutb 

dalam kitab tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an dan penafsiran Wahbah Zuhayli dalam kitab tafsir Al-

Munir dengan tujuan meneliti makna Ummatan Wasaṭan dalam kedua tafsir tersebut. Dengan 

penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menganalisa makna Ummatan Wasaṭan menurut 

para mufasir kontemporer, khususnya menurut Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli. Penelitian 

ini merupakan hasil dari kajian kepustakaan yang menggunakan metode komparatif yakni 

membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli. 

Adapun objek penelitian ini adalah tentang penafsiran makna Ummatan Wasaṭan dalam Al-

Qur‟an. Secara umum, penyajian penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an 

menggunakan metode tahlili dengan pendekatan tafsir bi al-iqtiran dan bercorak adab al-

ijtima‟i sedangkan penyajian penafsiran Wahbah Zuhayli dalam tafsir Al-Munir 

menggunakan metode tahlili dan maudhu‟i dengan pendekatan tafsir bi al-iqtiran dan 

bercorak adab al-ijima‟i yang bernuansa fiqhi. Sayyid Qitb menafsirkan Ummatan Wasaṭan 

bukan hanya umat yang terpilih saja namun juga sebagai umat Islam yang adil, seimbang, dan 

akan menjadi saksi dari seluruh manusia. Wahbah Zuhayli menafsirkan Ummatan Wasaṭan 

adalah umat Islam yang di pilih sebagai umat yang berada di posisi tengah, adil dalam 

menangani sesuatu hal sehingga menjadi umat yang terbaik. 

 

Kata Kunci : Ummatan Wasaṭan, Tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an, Tafsir Al-Munir 

 

Abstract 

 

This thesis discusses Ummatan Wasaṭan a comparative study of Sayyid Qutb's interpretation 

in the Fī Ẓilālil Qur‟an commentary and Wahbah Zuhayli's interpretation in Al-Munir's 

commentary with the aim of examining the meaning of Ummatan Wasaṭan in both 

interpretations. With this research, the writer describes and analyzes the meaning of 

Ummatan Wasaṭan according to contemporary commentators, especially according to Sayyid 

Qutb and Wahbah Zuhayli. This research is the result of a literature review that uses a 

comparative method, namely comparing the similarities and differences in the interpretations 

of Sayyid Qutb and Wahbah Zuhayli. The object of this research is about the interpretation of 

the meaning of Ummatan Wasaṭan in the Qur'an. In general, the presentation of Sayyid 

Qutb's interpretation in the Fī Ẓilālil Qur‟an interpretation uses the tahlili method with a bi al-

iqtiran interpretation approach and is characterized by adab al-ijtima'i while the presentation 

of Wahbah Zuhayli's interpretation in Al-Munir's interpretation uses the tahlili and maudhu'i 

methods with the interpretation approach of bi al-iqtiran and al-ijima'i adab pattern with fiqhi 

nuances. Sayyid Qitb interprets Ummatan Wasaṭan not only the chosen people but also as 

Muslims who are just, balanced, and will be witnesses of all mankind. Wahbah Zuhayli 

interprets Ummatan Wasaṭan as Muslims who are chosen as people who are in a middle 

position, fair in handling things so that they become the best people. 

 

Keywords : Ummatan Wasaṭan, Tafsir of Fī Ẓilālil Qur‟an, Tafsir of Al-Munir 
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1. PENDAHULUAN 

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. 

Karakteristik yang cenderung radikal dalam Islam, diperlihatkan melalui pemahaman 

yang ekstrim dan ketat dalam pemahaman berbagai 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).  

            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. 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. 

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. 

Dalam karya tulis ini diangkat judul “Konsep Ummatan Wasatan dalam al-

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

Zhilaalil Qur‟an karangan Sayyid Qutb dengan Tafsir Al-Munir karangan Wahbah 

Zuhaili. Dua tafsir monumental sangat menarik untuk dikaji sebagai bahan komparasi 

atau perbandingan sebab  mutunya telah mendapat pengakuan dari para ulama, begitupun 

dalam kapasitas keilmuan dari sang pengarang tak ada meragukannya lagi. 
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2. METODE  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian 

yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literature terhadap berbagai buku, 

jurnal, dan berbagai karya yang ada, khususnya yang berkaitan dengan tema Ummatan 

Wasatan, dimana data-data yang dihasilkan merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian 

yang berusaha mendapatkan dan mengolah data-data kepustakaan untuk mendapatkan 

jawaban dari masalah pokok yang diajukan.  Sumber data yang menjadi rujukan dalam 

penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primernya adalah kitab Tafsir Fii Zhilaalil Qur‟an karya Sayyid Qutb dan kitab 

Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Sedangkan sumber data sekundernya adalah 

bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini dan buku-buku 

yang melengkapi data-data primer diatas seperti buku karya Nuim Hidayat yang berjudul 

“Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya”, buku karya Nasrudin Baidan 

yang berjudul “Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an”, jurnal karya Muhammad Hilmy yang 

berjudul  “Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia”, dan berbagai referensi buku, kitab,  

maupun jurnal lainnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

     3.1 Riwayat Hidup Sayyid Qutb 

Sayyid Qutb dilahirkan di kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyuth di Mesir pada 

tanggal 9 Oktober 1906. Nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Shadhili, Beliau 

adalah anak ketiga dari lima kakak beradik yaitu dua laki-laki serta tiga perempuan dari 

Ayah dengan nama Al-Haj Qutb bin Ibrahim serta ibu dengan nama Sayyidah Nafash. 

Sayyid Qutb merupakan sesosok mujahid serta pemburu ilmu Islami terkenal yang lahir 

pada abad ke-20. Dia merupakan sosok yang monumental dengan semua 

kontroversinya.Pemikirannya yang kritis juga tajam telah tercermin pada beberapa karya 

besarnya yang dijadikan rujukan dalam berbagai gerakan Islam. 

           3.2 Profil Tafsir FZQ 

Tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an juga dikenal sebagai "tafsir pergerakan", yang menggunakan gaya 

syair prosa ketika menafsirkan ayat. Metoda tahlili adalah metoda yang digunakan oleh 

Sayyid Qutb. Metoda tahlili yaitu metoda yang dirancang untuk menerangkan isi yang 

terkandung dalam berbagai ayat Al-Qur'an serta segala dimensinya. Tafsir Fī Ẓilālil 



4 
 

Qur‟an merupakan  tafsir bi al-iqtiran, yakni tafsir dengan memadukan dua jenis rujukan 

sekaligus, yakni dirayah serta riwayah. 

           3.3 Riwayat Hidup Wahbah Zuhayli 

Prof. Dr. Wahbah Zuhayli merupakan seorang ulama fiqh modern yang terkenal di dunia 

dan juga seorang profesor dalam bidang keislaman dari Suriah. Dia lahir di desa Dir 

„Atiyah, wilayah Qalmun, Damaskus, Negara Suriah pada 6 Maret 1932 M / 1351 H 

dengan nama lahir Ibn Mustafa al-Zukhailidari ayah yang bernama Mustafa al-Zukhaili 

dan Ibu yang bernama fātimah ibn Mustafā Sa‟adah. Ayahnya adalah seorang petani juga 

hafiz, dikenal sebagai sosok yang saleh dan takwa.. Sementara ibunya dikenal sebagai 

sosok yang memegang teguh ajaran Islam. 

         3.4 Profil Tafsir Al-Munir 

Kitab Al-Munir adalah karya paling besar ari Wahbah Zuhayli di bidang ilmu tafisr. 

Wahbah Zuhayli pada kitab Tafsir ini, memakai metoda tafsir tahlili, saat melakukan 

penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur‟an. Akan tetapi, sebagian kecil di beberapa tempat 

kadang dia memakai metoda tafsir tematik (maudhu‟i). Namun tetap yang lebih sering 

digunakan adalah metoda tahlili, sebab metoda ini merupakan metoda yang hampir selalu 

digunakan olehnya pda setiap kitab tafsir yang ditulisnya. Tafsir Al-Munir termasuk tafsir 

adab al-ijtima‟i, tafsir ini juga memiliki nuansa kefiqhiannya karena ditulis 

penjelasanmengenai berbagai hukum yang terdapat didalamnya. 

Tabel  1. Tabel Sistematika Penulisan 

 

Tema Sayyid Qutb Wahbah Zuhayli 

Pendekatan Tafsir bi al-iqtiran Tafsir bi al-iqtiran 

Metode Tahlili 

 

Tahlili dan Maudhui 

 

Corak Tafsir adab al-ijtima‟i Tafsir adab al-ijtima‟i dan 

fiqhi 
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          3.5 Hasil dan Analisa 

                   3.5.1  Penafsiran Sayyid Qutb 

Umat Islam sebagai Ummatan Wasaṭan yaitu umat yang adil, umat yang 

seimbang, umat yang terbaik. Seperti yang sudah Allah jelaskan dalam surat al-

Baqarah ayat 143: 

وَن  ُك ى النَّاِس َوَي َ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 ۗ   الرَُّس  

Dan demikiana(pula) Kamiatelah menjadikanakamu (umat Islam), 

umatayang adil danapilihan agar kamuamenjadi saksiaatas (perbuatan) 

manusiaadan agar Rasula(Muhammad) menjadiasaksi 

atasa(perbuatan)akamu. 

Pada awal pembahasan Ummatan Wasaṭan dalam tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an, 

penafsiran Sayyid Qutb tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Sayyid 

Qutb menjelaskan bahwa Ummatan Wasaṭan bukan hanya berarti umat yang 

terpilih saja namun juga umat yang seimbang, adil, dan jadi saksi dari keseluruhan 

manusia. Dengan demikian umat Islam merupakan adalah ummat penegak keadilan 

serta keseimbangan diantara manusia. Serta dapat terlihat pada berbagai 

gagasannya yang standar serta akan dipertimbangkan berbagai pandangan, tradisi, 

syiar serta nilai.  Kemudian penafsiran selanjutnya ummat Islam sebagai saksi 

atas manusia sebab mereka menjadi umat yang memegang hukum yang 

berkeadilan diantara mereka. Di saat mereka menjadi saksi atas manusia sedangkan 

Rosulullah Muhammad menjadi saksi atas umat Islam untuk menentukan berbagai 

pertimbangan serta tata nilainya. Serta penentuan hukum atas berbagaiamalan serta 

tradisi mereka, mempertimbangkan semua hal yang sumbernya dari mereka, serta 

menyampaikan kata putus tentang semua itu. Oleh karena itu, dilakukan 

pembatasan hakikat serta tugas umat Islam tersebut, jadi mereka meraskan serta 

mengetahui kebesarannya. Jadi mereka memperoleh penghormatan yang 

sesungguhnya serta meraih kebahagiaan yang pada dasarnya layak untuk diraih 

olehnya.. 

Menurut Sayyid Qutb umat Islam akan menjadi pihak yang menegakkan 

keseimbangan serta keadilan diantara manusia serta pada saatnya nanti umat Islam 
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akan menjadi saksi bagi umat lain. Ini berarti bahwa Ummatan Wasaṭan 

merupakan individu yang dapat memposisikan dirinya dengan adil dan tanpa 

menampilkan keberpihakan pada salah satunya. Dia pasti mampu berpikir secara 

netral saat melakuan menelaahan serta pengambilan keputusan suatu permasalahan. 

Ini berarti, bahwa manusia yang seimbang dan berkeadilan tak memihak terhadap 

siapapun. Jadi, sikap yang muncul akan jadi bukti bagi dirinya sendiri. Karakter 

merupakan cara berperilaku serta berpikir yang jadi karakteristik masing-masing 

individu, melalui cara seseorang menyampaikan sesuatu, melalui berbagai 

gagasannya, serta dari bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakatnya, yang 

kemudian dapat dilihat karakteristik indivudy yang sebenarnya.  

Mereka merupakan Ummatan Wasaṭan atau Umat Pertengahan dengan semua 

makna wasath yang baik yang diperoleh dari kata wisaathah yang memiliki arti 

utama serta bagus, ataupun dari kata wasath yang memiliki arti seimbang dan adil, 

atau dari kata wasath yang memiliki arti material indrawi. 

Menurut Sayyid Qutb ada beberapa sifat yang tercermin dalam diri umat Islam 

sebagai implementasi dari makna Ummatan Wasaṭan, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Sayyid Qutb memaknai Ummatan Wasaṭan pada tashawwur (keyakinan, 

presepsi, pemikiran, serta pandangan). Umat Islam bukan umat yang hanya 

terhanyut dan bergelut pada rohani saja, juga bukanlah umat yang memiliki paham 

materialisme saja. Namun, umat Islam adalah umat yang dalam upaya memenihi 

nalurinya berimbang serta berkesesuaian pada pemenuhan jasmani. Tidak seperti 

umat-umat sebelum Islam di mana umat Yahudi senantiasa memikirkan masalah 

materi dan kekayaan dan hanya memenuhi kebutuhan jasmaniyah saja. Dan tidak 

pula seperti umat Nasrani yang hanya memikirkan masalah rohani dan 

meninggalkan dunia dan segala isinya, serta tidak menginginkan kenikmatan fisik. 

Dengan keseimbang tersebut akan dapat menambah tinggi kualitas kehidupan. 

Bersamaan dengan itu, dia menjaga kehidupan tersebut serta mengembangkannya, 

menjalani seluruh aktivitas di dunia spiritual melalui cara yang tak berlebihan serta 

tidak mengurang-ngurangkan namun secara teratur, seimbang, dan  sederhana, 

Kedua, Sayyid Qutb menafsirkan Ummatan Wasaṭan dalam perasaan dan 

pemikiran. Umat Islam bukan umat yang stagnan ataupun beku terhadap apa yang 

seseorang ketahui. Namun bukan juga umat yang menutup diri pada percobaan 

ilmiah serta berbagai pengetahuan lainnya. Mereka juga bukanlah umat yang 

gampang terpengaruh dan ikut kepada pendapat yang didengungkan orang lain 
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secara membuta seperti taqlidnya kera yang lucu. Namun, umat Islam merupakan 

umat yang memegang prinsip, manhaj serta cara pandang hidup. Kemudian mereka 

memperhatikan, melihat,serta meneliti pemahaman yang menjadi hasil dari 

eksperimen serta pemikiran. Semboyan yang selalu dipegang yaitu “Hikmah (ilmu 

pengetahuan) yang merupakan milik orang mukmin yang hilang, oleh sebab itu 

dimanapun ia menemukannya maka ia berhak mengambil dengan yakin serta 

mantap.” 

Ketiga, Sayyid Qutb menafsirkan Ummatan Wasaṭan dalam aturan dan 

keharmonisan hidup. Umat Islam tak seharusnya cuma menggeluti hal-hal yang 

terkait pada hati nurani serta perasaan. Namun, tak juga hanya terpaku pada aturan 

serta adab manusia. Umat Islam semestinya mengangkat nurani manusia melalui 

aturan yang ditetapkan oleh Allah dan melalui sebuah perngajaran serta arahan. 

Serta memberi jaminan aturan masyarakat melalui sebuah aturan yang bersifat 

menyeluruh. Islam tidak menghendaki suatu aturan bermasyarakat ditentukan oleh 

penguasa saja, juga tak secara langsung dilakukan oleh wahyu. Namun aturan 

kemasyarakatan tersebut merupakan gabungan antara keduanya, yaitu aturan yang 

asalnya dari wahyu serta dilaksanakan oleh penguasa. 

Keempat, Sayyid Qutb menafsirkan Ummatan Wasaṭan pada ikatan serta 

hubungan. Islam tak mengizinkan manusia melepas serta melebihi batasan pada 

individunya seta tak menghilangkan juga peran individu tersebut di masyarakat 

ataupun negara. Juga Islam tak mengizinkan manusia menjadi tamak serta rakus 

dalam hidup bermasyarakatnya. Namun, Islam memberi kebebasan terhdadap 

segala sesuatu yang sifatnya positif. misalnya kebebasan yang mengarah pada 

pertumbuhan serta kemajuan. Jadi, akan menumbuhkan sebuah hubungan sinergi 

diantara individu serta masyarakat ataupun negara. Serta dapat melahirkan 

perasaan senang pada individu untuk melakukan pelayanan tergadap masyarakat. 

Ataupun sebaliknya. 

Kelima, Sayyid Qutb menafsirkan Ummatan Wasaṭan dalam tempat. Yakni, satu 

tenpat dipermukaan bumi di mana kaum muslimin berada di seluruh pelosok 

apakah itu di barat, selatan, timur ataupun utara. Melalui penempatan tersebut, 

umat Islam menjadi saksi terhadap manusia yang lain. 

Keenam, Sayyid Qutb menafsirkan Ummatan Wasaṭan terhadap zaman. 

Mengkhiri usia kanak-kanak serta menyambut usia dewasa dalam berpikir. Kokoh 

berdiri di tengah untuk melawan segala bentuk takhayul serta khurafat yang masih 
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saja ada yang disebabkan terbawanya kebodohan dari zaman dahulu serta kekanak-

kanakan di masa lalu, serta menahan perkembangan pemikiran yang dikontrol oleh 

hawa nafsu setan. Serta tegak untuk menemukan berbagai petunjuk Nabi yang 

merupakan risalah Tuhan yang berkaitan dengan rohani, melalui berbagai bahan 

yang dimiliki yang lancar serta dinamis ikut terhadap akal serta pikiran. Lalu 

mengarahkannya ke jalan hidayah serta taufik dan menghindari jalan yang sesat. 

Tabel 2. Tabel Penafsiran Sayyid Qutb 

Tema Sayyid Qutb 

Definisi UmataIslam adalahaumat pertengahanaatau adil danapilihan, serta 

menjadiasaksi atasaseluruh manusia.aUmmatan Wasaṭanaadalah 

manusiaayang mampu memposisikanadirinya secaraaadil tanpa 

memihakasalah satunya. 

Kriteria 1. Seimbangadalam pemikiranadanaperasaan 

2. Pertengahanadalam peraturanadan keserasianahidup 

3. Pertengahanadalam ikatanadan hubungan. 

4. Pertengahanadalamatempat 

5. Pertengahanadalamawaktu. 

Fungsi UmataIslam adalah umatapertengahan yangananti akanamenjadi 

saksiaatas manusiaakarena merekaasebagai pemegangahukum 

yang adiladiantaraamereka. Ketika merekaamenjadi saksi 

atasamanusia maka Rosulamenjadi saksi atasaumat Islam 

untukamenetapkan timbangan-timbanganadan tata nilainya. 

Sertaamenentukan hukum atasaamalan-amalan dan 

tradisiamereka, dan menyampaikan keputusanamengenai semua 

itu.aMaka, dibatasilah hakikatadan tugas umataIslam ini, 

suapayaamereka mengetahui danamerasakan 

kebesarannya.aDengan demikian, mereka mendapatkan 

penghormatanayang sebenarnya danamendapatkan kebahagiaan 

yangamemang layakadiperoleh. 
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                  3.5.2 Penafsiran Wahbah Zuhayli 

Kami sudah menetapkan umat Islam menjadi orang-orang yang adil serta terbaik. 

Mereka merupakan sebaik-baiknya umat serta mereka memiliki sikap wasath 

(seimbang atau moderat) pada setiap permasalahan, tak melewati batas, tidak juga 

abai, di dalam hal yang berkaiyan dengan agama ataupun dunia. Mereka tidak 

memiliki sikap berlebihan dalam beragama, namun juga tak abai saat menjalankan 

semua kewajiban mereka. Sehingga, mereka bukan kaum materialistis seperti kaum 

Yahudi serta orang-orang yang musyrik, tidak pula seperti kaum spiritualis layaknya 

umat Kristen. Mereka menyatukan antara dua hak yakni hak roh serta hak badan. 

Mereka tak abai pada terhadap satu  aspek pun, serta sikap tersebut seiring dengan 

fitrah manusia, karena manusia itu tersusun atas jasmani serta rohani. 

Diantara berbagai tujuan serta buah wasathiyyah tersebut yaitu supaya ummat 

Islam menjadi saksi dari berbagai umat sebelumnya di hari kiamat nanti. Mereka akan 

bersaksi bahwa kepada umat-umat tersebut dakwah Allah telah para Rosul. Namun 

lalu kelompok materialistis meninggalkan hak Allah serta condong pada hal-hal 

duniawi, sedangkan para spiritualis mencegah diri mereka untuk menikmati hal-hal 

yang bersifat kebendaan termasuk yang halal,  jadi kalangan ini terjebak pada 

permaslaahan yang haram serta menyimpang dari jalan yang seimbang atau 

pertengahan, mereka mengabaikan berbagai kebutuhan fisik. 

Allah memperkuat hal tersebut melalui kesaksian Rosulullah atas umatnya bahwa 

dirinya sudah melakukan dakwah, telah menerangkan syari‟at Allah yang mu‟tadil 

(seimbang atau moderat) pada mereka, dan bahwa beliau merupakan sesosok 

pemimpin yang berkeadilan, menjadi suri tauladan yang baik, serta acuan yang paling 

tepat terkait wasathiyyah, jadi  mereka tak melakukan penyimpangan dari sikap 

moderat tersebut, karena ummat ini akan mendapatkan hujjahadari nabiamereka, 

melalui agama yang lurusayang beliauatunjukkan dalam bentuk perilaku terpuji yang 

senantiasa melekat pada diri beliau. Maka siapapun yang melakukan penyimpangan 

dari wasathiyyah itu, Rosulullah akan bersaksi jika individu itu tidak tergolong 

umatnya yang sudah Allah gambarkan oleh dalam firmannya. 

Maka itu artinya orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus. Hal tersebut 

berarti mengingat kesaksian bahwa Rosulullah dapat diibaratkan mejadi penjaga 
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terhadap penyimpangan serja nejadi pengendali sehingga setiap individu serlalu teguh 

di jalan yang benar serta adil. 

Dua macam kesaksian tersebut (kesaksian terhadap bermacam umat di masa lalu 

serta kesaksian Rosulullah terhadap umatnya) dengan mempertimbangkan bahwa 

saksi diibaratkan sebagai pengontrol serta pengawas dari individu yang diberi 

kesaksiannya- semakin dijelakan oleh suatu riwayat. Karena, diakhirannya 

dikatakannya shilah syahaadah pada urutan kesatu (yakni dalam firman-Nya, 

syuhadaa‟a „alan naasi) serta dihulukannya pada urutan kedua (yakni dalam kalimat 

„alaykum syahiidan) dikarenakan dalam urutan yang pertama bertujuan 

mengungkapkan kesaksian mereka terhadap bermacam umat terdahulu, sedangkan 

tujuan pada urutan yang kedua merupakan kekhususan mereka melalui ditetapkannya 

Rosulullah menjadi saksi bagi mereka. 

Pendeknya, kesaksian pada umat-umat terdahulu itu dikarenakan oleh sifat 

wasathiyyah Islam, hal tersebut tekuatkan lagi melalui kesaksian Rosulullah yang 

mengungkapkan keadilan serta kebaikan dari umatnya. 

Tabel 3. Tabel Penafsiran Wahbah Zuhayli 

 

Tema Wahbah Zuhayli 

Definisi Ummatan Wasaṭan adalah umat yangaterbaik danaadil. 

Mereka adalahasebaik-baik umatadan merekaabersikap 

wasatha(moderat atau seimbang)adalam semua hal,atidak 

kelewatabatas, tidak pulaateledor dalamaurusan dunia dan 

akhirat.aMereka tidak mempunyaiasikap berlebih-lebihan 

dalamaagama, tapi jugaatidak lalai dalamamenunaikan 

kewajiban-kewajibanamereka. 

Kriteria 1. Adil 

2. Seimbang 

3. Terbaik 

4. Teguh diatas kebenaran 

5. Tidak tafrith dan ifrath 

Fungsi Diakhirannya penyebutan shilah syahaadah dalam susunan 

yang pertama (Syuhadaa‟a „alan naasi)adan dihalukannya 
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dalamasusunan yangakedua (yakni dalamakalimat „alaykum 

syahiidan) adalahakarena tujuan dalamasusunan yang 

pertamaaadalahmenyatakan kesaksianamereka atasaberbagai 

umatasilam, sedang tujuanadalam susunan keduaaadalah 

kekhususanamerekadenganadijadikannyaaRosulullahasebagai 

saksiaatas mereka. 

 

3.5.3 Kriteria Ummatan Wasaṭan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an 

dan Wahbah Zuhayli dalam tafsir Al-Munir 

Perbandingan penafsiran antara Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli tentang 

Ummatan Wasaṭan menghasilkan beberapa kriteria, yaitu: 

a. Tawazun atau seimbang dalam pemikiran dan perasaan. 

b. Tawassuth atau pertengahan. 

c. Tidak ifrath atau mempunyai sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. 

d. Tidak tafrith atau mempunyai sikap yang meremehkan dan menganggap mudah 

terhadap perkara agama sehingga menimbulkan rasa malas dalam beramal dan 

beribadah. 

e. I‟tidal atau lurusadan tegas, 

f. Tasamuh atau toleransi, 

g. Syura atau musyawarah, 

h. Tathowwur wa Ibtikaar atau dinamisadan inovatif, 

i. Tahaadhur atau beradab, 

Tabel 4. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penafsiran 

No Persamaan No Perbedaan 

1. Sayyid Qutb dan Wahbah 

Zuhayli sama-sama 

mendefinisikan Ummatan 

Wasaṭan sebagai 

umatayang beradaapada 

posisiatengah, 

seimbang,aadil dalam 

segala perkara, dan 

1. Sayyid Qutb membagi 

Ummatan Wasaṭan menjadi 

beberapa dimensi seperti 

Ummatan Wasaṭan dalam 

tempat, Ummatan Wasaṭan 

dalam waktu, Ummatan 

Wasaṭan dalam perasaan, 

dll. Sementara Wahbah 
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proporsional. Zuhayli tidak membagi 

Ummatan Wasaṭan menjadi 

beberapa dimensi. 

2. Sayyid Qutb dan Wahbah 

Zuhayli memfungsikan 

Ummatan Wasaṭan 

sebagai umatayang 

menjadiasaksi 

atasamanusia lainnya yang 

ada di muka bumi. 

2. Sayyid Qutb dalam tafsir Fī 

Ẓilālil Qur‟an 

menggunakan metode 

tahlili, sementara Wahbah 

Zuhayli dalam tafsir Al-

Munir menggunakan 

metode tahlili dan 

maudhu‟i, meskipun lebih 

dominan memakai tahlili. 

3. Sayyid Qutb dan Wahbah 

Zuhayli sama-sama 

menggunakan pendekatan 

tafsir bi al-iqtiran. 

3. Sayyid Qutb dalam tafsir Fī 

Ẓilālil Qur‟an 

menggunakan corak tafsir 

adab al-ijtima‟i, sedangkan 

Wahbah Zuhayli dalam 

tafsir Al-Munir tidak hanya 

menggunakan corak tafsir 

adab al-ijtima‟i tetapi juga 

bernuansa fiqhi. 

4.PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi yang berjudul “Konsep Ummatan 

Wasaṭan menurut Tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Munir 

karya Wahbah Zuhayli” yang terdiri dari beberapa bab, pada bab ini akan dikemukakan 

kesimpulan hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis 

cantumkan pada bab pertama adalah sebagai berikut: 

Ummatan Wasaṭan memiliki makna ummat Islam yang posisinya berada di tengah-

tengah, berimbang, adil dalam segala perkara, dan juga proporsional. Mereka adalah 

umat nabi Muhammad yang senantiasa bersikap wasat (seimbang) dalam semua hal, 
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tidak kelewat batas dan tidak pula teledor dalam urusan agama dan dunia. Umat Islam 

akan menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi atas manusia seluruhnya. 

Persamaan metodologi penafsiran Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli : 

 Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli sama-saama memaknai Ummatan Wasaṭan 

sebagai umat Islam yang berada pada posisi tengah-tengah, seimbang, adil 

dalam segala perkara, dan juga proporsional. 

 Kedua mufassir memandang Ummatan Wasaṭan sebagai umat yang menjadi 

saksi atas manusia lainnya yang ada di  muka bumi. 

 Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli sama-sama menggunakan pendekatan tafsir 

bi al-iqtiran (tafsir yang mencampurkan riwayah dan dirayah) 

Perbedaan metodologi penafsiran Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhayli : 

 Sayyid Qutb dalam tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an menggunakan metode tahlili, 

sementara Wahbah Zuhayli dalam tafsir Al-Munir menggunakan metode tahlili 

dan maudhu‟i, meskipun lebih dominan memakai tahlili. 

 Sayyid Qutb dalam tafsir Fī Ẓilālil Qur‟an menggunakan corak tafsir adab al-

ijtima‟i, sedangkan Wahbah Zuhayli dalam tafsir Al-Munir tidak hanya 

menggunakan corak tafsir adab al-ijtima‟i tetapi juga fiqhi. 

 Kurangnya penjelasan Wahbah Zuhayli dalam mengkriteriakan dimensi 

Ummatan Wasaṭan dibandingkan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dalam menafsirkan 

Ummatan Wasaṭan sangat terperinci dari definisi Ummatan Wasaṭan, fungsi 

Ummatan Wasaṭan, sampai dimensi Ummatan Wasaṭan. Sedangkan Wahbah 

Zuhayli hanya menjelaskan secara global tentang definisi dan fungsi Ummatan 

Wasaṭan. 

4.2 Saran 

Penulisadengan penuh keasadaran mengakuiabahwa penelitian yangadilakukan ini 

masihajauh dari kesempurnaan,asebab masih banyakaketidaktelitian yang 

belumasempat penulisakerjakan. Tentu halatersebut menjadi sebuahakekurangan. 

Kekuranganaini bias disebabkanapembacaan penulisayang masih kurangaterhadap 

literatur yangaada. Untuk melengkapi kekurangan maka harus dikaji dan di teliti 

lebih lanjut oleh para akademisi, sehingga dapat terlihat makna Ummatan Wasaṭan 

secara jelas dan luas. 
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