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Motto 

 

 

 ”                    

        .... “ 

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(Q.S. al-Baqarah : 185) 

 

 

  .....”         

      “

.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

(Q.S. al-Mujadalah : 11) 
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ABSTRAK 

Salah satu cabang Rukun Iman (arka>n al-i>ma>n) adalah percaya kepada 

malaikat. Di antara seluruh rukun iman yang enam, iman kepada malaikat memiliki 

keunikan tersendiri. Hal ini mengingat bahwa malaikat itu sendiri merupakan sosok 

abstrak yang masih diperdebatkan baik dalam substansi maupun eksistensinya. 

Beberapa permasalahan seperti bentuk konkret keimanan terhadap malaikat menjadi 

suatu persoalan yang membuka untuk beberapa eksplorasi lebih jauh. Pengembangan 

konsep terkait malaikat kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk 

diperbincangkan di kalangan komunitas muslim. Salah satu perspektif unik terkait 

malaikat ini datang dari bapak modernism Islam, Muhammad Abduh. Lewat 

pemikirannya yang direkam dengan baik oleh muridnya Rasyid Rida dalam Tafsi>r al-
Mana>r, khususnya dalam tafsir QS. Al-Baqarah: 30-34, Abduh telah melakukan 

rekonstruksi atas konsep malaikat. Penelitian ini akan mencoba menelusuri keunikan 

keunikan konsep malaikat dalam tafsir tersebut untuk dicari arti penting keimanan 

kepada malaikat sekaligus karakteristik penafsiran Tafsi>r al-Mana>r terhadap QS. Al-

Baqarah: 30-34.  

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libraray reaserch) dengan 

menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai adalah 

hermeneutis. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah Tafsi>r al-
Mana>r karya Muhammad Rasyid Ridha. Penelitian ini ini berupaya untuk 

menampilkan keunikan konsep malaikat di dalamnya untuk dicari arti penting 

keimanan kepada malaikat di samping menelusuri karakteristik penafsiran Tafsi>r al-
Mana>r dalam hal tersebut.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Tafsi>r al-Mana>r, arti penting 

pembahasan tentang hakikat malaikat adalah hikmah yang ada di balik dialog antara 

Tuhan dan malaikat dalam penciptaan Adam. Ia lebih memaknai malaikat sebagai 

sebuah potensi alamiah (al-quwa> al-t}abi>’iyyah) daripada sebuah person atau 

makhluk yang terbuat dari cahaya. Jika malaikat diartikan sebagai potensi dan 

hukum alamiah, maka hal ini berarti bahwa manusia diberikan kemampuan untuk 

memberdayakan potensi-potensi tersebut, sebagaimana disimbolkan dengan 

sujudnya malaikat kepada Adam. Dengan demikian, arti penting iman kepada 

malaikat dalam perspektif baru ini adalah memaksimalkan sinergitas antara manusia 

dan potensi serta  hukum alamiah. Terdapat empat karakteristik utama dalam 

penafsiran malaikat dalam Tafsi>r al-Mana>r, yaitu: (1) Menggagas penafsiran 

alternatif terkait konsep  malaikat, yakni melihat malaikat sebagai sebuah potensi 

alamiah (al-quwa> al-t}abi>’iyyah) bukan sebagai person. (2) Tidak ada rujukan hadis 

dalam penafsirannya selain satu buah as\ar yang berasal Ali bin Abu T}alib. (3) 

Penyajian tafsir yang kontekstual dan akomodatif terhadap berbagai kelompok 

audiens, dalam hal ini kaum agamawan dan kaum positivis. (4) Terdapat pengaruh 

filsafat positivisme dalam penafsiran malaikat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Salah satu cabang Rukun Iman
1
 adalah percaya kepada malaikat. Orang 

yang beriman diwajibkan untuk percaya bahwa malaikat adalah mahkluk Allah 

yang memiliki tugasnya masing-masing dan tidak akan pernah berbuat ingkar 

atas perintah Allah dalam sesuatu apapun. Di antara seluruh Rukun Iman yang 

enam, iman kepada malaikat memiliki keunikan tersendiri. Hal ini mengingat 

bahwa malaikat itu sendiri merupakan sosok abstrak yang masih diperdebatkan 

baik dalam substansi maupun eksistensinya. Beberapa permasalahan seperti 

bentuk konkret keimanan terhadap malaikat menjadi suatu persoalan yang 

membuka untuk beberapa eksplorasi lebih jauh.  

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa malaikat merupakan makhluk 

Tuhan yang tercipta dari cahaya. Hal tersebut berasal dari keterangan Rasulullah 

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah.
2
 Rasulullah dalam hadis 

                                                             
1 Rukun Iman (Arka>n al-I<ma>n) atau disebut juga  dengan pokok pokok keimanan (Us}u>l 

al-I<ma>n) adalah sejumlah hal yang wajib diyakini, dibenarkan dan dipercayai oleh seorang 

mukmin. Terdapat beberapa versi terkait jumlah rukun iman. Sebagian mengatakan enam (usu>l 
al-i>ma>n al-sittah), sebagaimana wacana yang telah populer, yakni: Iman kepada Allah, Malaikat, 

Rasulullah, Kitab-Nya, hari akhir, dan beriman kepada takdir (qaad}a dan qadar) baik ataupun 

buruk. Versi lainnya menyebutkan rukun iman berjumlah lima hal dengan tidak mencatumkan 

iman kepada takdir. Abu Hanifah menambah beberapa poin lagi: iman kepada perhitungan amal 

(hisab), penimbangan amal (mizan), surga dan neraka.Lihat Muhammad bin ‘Abdurrahman al-

Khami>s, I’tiqa>d Ahl al-Sunnah, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah:Wiza>rat al-Syu’u>n al-Isla>miyyah, 
1419 H.), hlm. 11, Abu Hanifah Nu’man bin S\abit, al-Syarh al-Muyassar ;ala al-Fiqhain al-Absat} 
wa al-Akbar, (Ajman: Maktabah al-Furqa>n, tth.), hlm. 10-13. 

 
2Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis sahih:  



2 
 

tersebut tidak menjelaskan dari jenis cahaya apa malaikat itu diciptakan dan 

bagaiman proses penciptaannya.  

Pengembangan konsep terkait malaikat kemudian menjadi sesuatu yang 

menarik untuk diperbincangkan di kalangan komunitas muslim. Hal ini 

dikarenakan malaikat termasuk dalam daftar Rukun Iman.Beberapa konsep 

umum terkait malaikat kemudian muncul dalam khazanah Islam. Di antara 

konsep tersebut misalnya malaikat memiliki bentuk yang bermacam-macam dan 

mampu merubah bentuknya.
3
Dalam satu peristiwa malaikat bisa saja 

menampakan wujudnya dengan sosok pria tampan, misalnya ketika datang 

menemui utusannya, atau sebaliknya,ia bisa berwujud seperti sosok yang 

menyeramkan. 

Konsep populer lain terkait malaikat adala malaikat sebagai makhluk 

bersayap. Satu malaikat ada yang memilki dua, tiga atatu empat sayap.
4
 Selain 

itu, ia juga dianggap sebagai penjaga segala sesuatu yang ada di alam semesta. 

Diantara mereka bertempat di langit yang berbaris rapi bershaf-shaf dengan 

                                                                                                                                                                       
Diriwayatkan dari Rafi’ dan ‘Abd bin Khumaid (berkata) dari ‘Aisyah ra (berkata), Rasulullah 

SAW bersabda ‚malaikat diciptakan dari cahaya, diciptakannya jin dari percikan api, dan di 

ciptakannya Adam sebagaimana yang telah di jelaskan kepadamu. (Sahih Muslim, no. 5314) 

 

Lihat pembahasan terkait hakikat malaikat dalam Nukhbat min al-‘Ulama, Kita>b Us}u>l al-Iman fi 
D}aui al-Kita>b wa al-Sunnat, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah: Wiza>rat al-Syu’u>n al-

Isla>miyyah, 1421.), hlm. 124. 

 
3Lihat S}a>lih bin Fauzan, I’a>nah al-Mustafi>d bi Syarh}i Kita>b al-Tauhid, (Beirut: 

Mu’assasah al-Risa>lah, 2002), juz. 2, hlm. 199. 

 
4Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Fathir ayat 1:  

Arti ayat tersebut, yaitu: ‚segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan 

Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai 

sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nyaapa 

yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.’’ 
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segala tugasnya. Mereka menunggu tugas yang akan Allah berikan kepadanya 

sampai hari kiamat.Malaikat merupakan makhluk yang selalu menaati perintah 

Allah.  Tidak ada kata membangkang dalam diri malaikat untuk melakukan apa-

apa yang Allah perintahkan.
5
Demikianlah beberapa gambaran-gambaran 

malaikat dalam konsep konvensional ulama salaf yang secara umum masih 

melihat malaikat sebagai sebuah person (makhluk yang memiliki jism). 

Selain konsep konvensional di atas,ada juga perspektif lain terkait hal 

malaikat. Salah satu perspektif tersebut misalnya diutarakan oleh Muhammad 

Abduh, bapak tafsir modern. Berbeda dengan konsep mayoritas, ia beranggapan 

bahwa malaikat adalah sebuah makhluk yang immaterial yang berupa potensi 

alamiah(natural power/al-quwa> al-t}abi>iyyah).
6
 Menurutnya malaikat bukanlah 

makhluk-makhluk berjism yang bercahaya akan tetapi mengartikannya dengan 

dorongan-dorongan diri untuk melakukan kebaikan. Dorongan-dorongan atau 

naluri ini hadir dan ada  dalam diri setiap manusia. Naluri inilah disebut dengan  

al-quwa> al-t{abi>’iyyah. 

Salah satu persoalan penting lainnya yang masih memerlukan kajian lebih 

lanjut adalah terkait arti penting iman kepada malaikat. Selama ini keimanan 

kepada malaikat masih berkutat pada sesuatu yang abstrak. Keimanan kepada 

malaikat misalnya mencakup kewajiban untuk membenarkan keberaadaan atau 

                                                             
5 Konsep ini juga berasal  dari ayat al-Qur’an dalam surat Al-Tahri>m ayat 6:  

 

Arti dari ayat tersebut, yaitu:‚Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 
6 Muhammad Rasyid Rid}a>>, Tafsi>r al-Mana>r,(Kairo: al-Haiah al-Mis}riyah al-‘A<mmah li al-

Kita>b, 1990), juz. 1, hlm. 223. 
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eksistensi malaikat dengan jumlah yang tidak diketahui. Malaikat merupakan 

makhluk yang tidak pernah membangkang atas perintah Allah dalam sesuatu 

apapun. Bahkan sebagian juga mewajibkan untuk mengetahui nama-nama 10 

malaikat yang dijelaskan dalam teks-teks keagamaan.
7
 Selama ini arti penting 

keimanan kepada malaikat dalam wilayah praksis tidak terlalu mendapatkan 

banyak perhatian.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk lebih jauh menelisik 

tentang konsep malaikat dalam perspektif Muhammad Abduh dan mencoba 

menelusuri arti penting iman kepada malaikat dalam kerangka pemikirannya. Hal 

ini mengingat bahwa Abduh adalah tokoh pembaharu muslim yang merupakan 

simbol dari modernisasi tafsir al-Qur’an. Dalam hal ini yang menjadi rujukan 

utama dalam penelitian ini adalah Tafsi>r al-Mana>r. Hal ini dikarenakan  pokok-

pokok pemikiran Muhammad Abduh direkam dengan baik oleh muridnya 

Muhammad Rasyid Rid}a> dalam tafsir tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Terdapat dua persoalan utama yang menjadi pusat utama dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana penafsiran malaikat dalam Tafsi>r al-Mana>r ? 

2. Bagaimana karakteristik penafsiran Tafsi>r al-Mana>r dalam 

menafsirkan ayat tentang malaikat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                             
7Lihat Nukhbat min al-‘Ulama, Us}u>l al-Iman fi D}aui al-Kita>b wa al-Sunnah, hlm. 130-

143 



5 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kajian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Menegetahui penafsiran malaikat dalam Tafsi>r al-Mana>r dan 

semua keunikan yang membedakannya dari penafsiran malaikat 

yang konvensional 

b. Mengetahui karakteristik penafsiran Tafsi>r al-Mana>r dalam 

menafsirkan ayat tentang malaikat 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan beberapa kontribusi 

sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan kontribusi ilmiah atas studi penafsiran al-

Qur’an mengenai penafsiran malaikat 

b. Menambah referensi bagi para pengkaji Al-Qur’an khususnya 

dalam penafsiran malaikat dalam al-Qur’an 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian penulis tertitik pada dua objek penelitian, konsep Malaikat dan 

Tafsi>r al-Mana>r . Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang kedua  hal 

tersebut di antaranya:  

1. Karya terkait malaikat : 

Buku M. Quraish Shihab yang berjudul, Yang Tersembunyi; Jin, 

Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Quran_Al-Sunnah, serta Wacana 



6 
 

Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini.8 Dalam buku ini Quraish 

Shihab menjelalskan tentang malaikat dan beberapa aspek yang berkaitan 

dengan nya, seperti iman kepada Malaikat, jumlah Malaikat, kemampuan 

Malaikat, macam-macam Malaikat dan fungsinya dan hubungan manusia 

dan malaikat. 

Buku HM Ali Usman yang berjudul Makhluk-Makhluk Halus 

Menurut Al-Quran9
 di dalamnya juga terdapat bahasan yang menyangkut 

tentang malaikat yang menyangkut aspek Malaikat dan asal kejadian, 

pembesar-pembesar malaikat, malaikat yang disebutkan dalam al-quran, 

sifat-sifat malaikat dll. 

Selain itu, salah satu buku yang berjudul Rahasia Al-Qur’an ; 

Menguak Alam Semesta Manusia, Malaikat dan Keruntuhan Alam yang 

di tulis oleh Hakim Muda Harahap
10

. Dalam buku ini Hakim menguraikan 

beberapa perspektif Al-Qur’an tentang malaikat, diantaranya malaikat 

tidak kreatif, tugas-tugas malaikat, do’a malaikat, tujuan penciptaan 

malaikat, sayap-sayap malaikat dll. 

 

 

                                                             
8 M. Quraish Shihab, Yang Tersembunyi; Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Quran 

- Al-Sunnah, Serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini  (Jakarta:Lentra Hati, 

2006). 

 
9 H.M. Ali Usman, Makhluk-Makhluk Halus Menurut Al-Quran (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975). 

 
10 Hakim Muda Harahap, Rahasia Al-Qur’an; Menguak Alam Semesta Manusia, 

Malaikat dan Keruntuhan Alam  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007). 
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2. Karya-karya yang terkait dengan Tafsi>ral-Mana>r 

Terdapat sebuah buku yang ditulis oleh M. Quraih Shihab yang 

berjudul Studi Kritis Tafsi>r Al-Mana>r karya Muhammad Abduh dan 

Rasyid Ridha.11
Buku ini membahas tentang objek yang di jadikan penulis 

sebagai bahan kajian, yaitu Tafsi>ral-Mana>r. Dalam buku itu terdapat 

biografi dan kontek historis pengarang Tafsi>r al-Mana>r, Muhammad 

Abduh dan Rasyid Ridha. Pula membahas tentang komparasi pemikiran 

Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Merupakan pokok pembahasan 

dalam kitab ini studi kritis atas tafsir al-Mana>r.  

A. Athaillah, dalam bukunya Rasyid Ridha; Konsep Teologi 

Rasional dalam Tafsi>r al-Mana>r12
banyak menyampaikan tentang 

kehidupan dan background dari Rasyid Ridha. Athailah menggambarkan 

bahwa al-Mana>r merupakan representasi dari pemikiran Rasyid Ridha. 

Dalam kepenulisan tafsir al-Mana>r terdapat kepengaruhan Rasyid Ridha 

atas teologi yang dianautnya. Jadi dijelaskan didalamnya tentang teologi 

yang mempengaruhi Rasyid Ridha. 

Ta>rikh al-Ustaz| al-Ima>m merupakan buku yang ditulis oleh 

Muhammad Rasyid Ridha.
13

 Dalam buku tersebut dibahas secara 

mendalam tentang biografis gurunya, Muhammad Abduh. Penjelasan 

                                                             
11 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Mana>r karya Muhammad Abduh dan Rasyid 

Ridha  ( Bandung : Pustaka Hidayah, 1994). 

 
12

A. Athaillah, Rasyid Ridha; Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Mana>r(Jakarta: 

Erlangga, 2006) 

 
13

Muhammad Rasyid Rid}a>, Ta>rikh al-Ustaz| al-Ima>m,(Kairo : Percetakan al-Mana>r, 1931) 
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dalam buku tersebut lebih pada pola pemikiran-pemikiran Muhammad 

Abduh tidak pada Tafsi>r  al-Mana>r.  

Selain itu, ada juga sebuah skripsi yang tulis Ulil Hikmah 

mahasiswa Fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2008 yang beerjudul Nilai-Nilai Keshalehan Ritual Dan 

Sosial Dalam Tafsir Al-Mana>r (Studi Penafsiran Surat Al-Baqarah : 177 

Dan Al-Taubah : 71)14
membahas literatur tentang kajian tafsir al-Mana>r 

yang terkait tentang nilai-nilai keshalihan ritual (Iman, mendirikan shalat, 

membayar zakat) dan keshalihan sosial (menginfaqkan harata yang 

dicintai, menepati janji, sabar dan saling tong menolong). 

Dari sekian literatur yang telah dikemukakan, belum ditemukan sebuah 

karya yang secara khusus membincang tentang penafsiran malaikat dalam Tafsi>r 

al-Mana>r  beserta karakter penafsiran yang dipakai dalam menafsirkan ayat yang 

terkait. 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tindakan menurut sistem 

aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan 

sistematis sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu dengan 

harapan penelitian ini terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang 

maksimal maka penulis menerapkan beberapa langkah peelitian tertentu 

sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

                                                             
14 Ulil Hikmah, Nilai-Nilai Kes{a>lehan Ritual dan Sosial dalam Tafs>ir Al-Mana>r (Studi 

Penafsiran Surat Al-Baqarah : 177 dan al-Taubah : 71), ( Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis terapkan untuk melaksanakan kajian ini 

yakni dengan penelitian pustaka (library research) yaitu sebuah penelitian 

yang mengambil data-data dari litratur-literatur yang ada kaitannya dengan 

penelitian.
15

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya 

yaitu Al-Qur’an, Tafsi>rAl-Mana>r dan karya-karya ilmiah yang dikarang oleh 

Muhammad Abduh dan  Muhammad Rasyid Ridha. Penelitian ini dibatasi 

atas kajian tentang malaikat pada tafsir QS al-Baqarah: 30-34. Hal ini 

mengingat pembahasan mengenai tafsir malaikat terkonsentrasi dalam ayat 

tersebut. Adapun pembahasan tafsir tentang malaikat pada ayat-ayat 

selanjutnya terkesan dibahas secara sepintas tanpa pembahasan yang 

mendetail. Selain itu ayat tersebut merupakan ayat pertama yang 

menyebutkan kata malaikat dalam kitab suci al-Qur’an, yang kemudian 

menjadi tolok ukur dalam pembahasan tafsir tentang malaikat pada ayat-ayat 

selanjutnya. Sedangkan data sekundernya adalah karya-karya ilmiah lain 

yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan tema yang sedang 

diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research ( Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hlm. 8. 
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Dalam penelitian ini, tindakan pertama yang dilakukan dalam 

pengumpulan data adalah mengumpulkan literatur-literatur yang terkait dari 

semua sumber data. Setelah data terkumpul akan dipilih sesuai dengan bab 

atau sub bab bahasan yang ada, kemudian data dianalisis secara kritis. 

4. Metode Analisis Data 

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode deskriptif-

analitis, artinya pertama, data-data yang terkait dengan tema dikumpulkan 

kemudian penulis mendeskripsikannya dalam tema kajian, kedua, 

mengkomparasikan atau membandingkan sisi ilmiah yang berkaitan dengan 

penelitian dari literatur-literatur terkait yang telah ada, kemudian ketiga 

menganalisa data secara kritis dengan alur tujuan sesuai dengan tema 

penelitian.
16

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hermeneutis. Secara umum, hermeneutika adalah studi tentang teori 

interpretasi baik dalam wilayah teoritis maupun praksis dengan 

memperhatikan tiga struktur utama: teks, pengarang dan audiens.
17

 Dalam 

hal ini, hermeneutika dijadikan sebagai kerangka berfikir untuk menelusuri 

penafsiran Muhammad Abduh terkait malaikat dan mengekstrak beberapa 

konsep yang didasarkan pada kerangka pemikirannya. 

 

 

                                                             
16 Mardalis, Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta : Bumi Aksara, 

1999) hlm. 26 

 
17

Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: 

Nawesea Press, 2009), hlm. 10-16.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika karya ilmiah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan 

pemaparan latar belakang masalah yang berisi kegelisahan akademik dan 

alasan pengambilan judul tersebut. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk membatasi pembahasan 

didalamnya. Kemudian tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Setelah itu, dipaparkan telaah 

pustaka untuk menandakan keorisinalan penelitian ini. Selanjutnya metode 

yang dipakai untuk meneliti dan sistematika pembahasan, supaya 

pembahasan ini lebih terarah. 

Dalam bab kedua, penulis akan memaparkan profil Tafsi>r al-Mana>r 

dan penulisnya yankni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Hal ini 

diperlukan dengan maksud melacak historisitas tafsir tersebut berikut 

kecenderungan kedua penulisnya sebagai latar dalam pembahasan tentang 

penafsiran malaikat selanjutnya.  

Dalam bab ketiga, akan dijelaskan tentang tinjauan umum akan 

malaikat dalam al-Qur’an. Dalam uraian ini, akan dipaparkan pandangan-

pandangan umum mengenai apa yang di ketahui oleh masyarakat tentang 

malaikat, makna nya, tugasnya, dan lain lain yang mana akan menstimulasi 

kembali pemikiran akan malaikat dan yang mengitarinya.       
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Kemudian bab keempat, akan di bahas didalamnya tentang tema 

pokok penelitian yaitu Malaikat dalam Tafsi>r Al-Mana>r mencakup substansi 

malaikat, relasi fungsional dan konsep konsep baru yang ditawarkan dalam 

Tafsi>r Al-Mana>r  terkait tema-tema tersebut. Selain itu juga akan dipaparkan 

beberapa keunikan konsep Tafsi>r Al-Mana>r dalam beberapa tema tersebut, 

untuk kemudian dianalisis sehingga akan diketahui tentang arti penting iman 

kepada malaikat serta karakteristik penafsirannya. 

Terakhir bab kelima yaitu penutup, yang akan berisikan tentang 

kesimpulan penelitian dan saran dari pembaca. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan, dapat 

disimpulkan beberapa point berikut ini:  

1. Pada prinsipnya Tafsi>r al-Mana>>r dalam penafsirannya tidak dapat 

menyetujui definisi yang di kemukakan oleh ulama-ulama  lain tentang 

‚malaikat‛, yaitu definisi yang menyatakan bahwa malaikat adalah 

mahkluk-makhluk (benda; jism) bercahaya yang dapat berbentuk 

dengan rupa (bentuk) yang berbeda-beda. Personifikasi malaikat dalam 

QS. al-Baqarah: 30-34 bukan dalam posisi sebagai makhluk yang 

terbuat dari cahaya. Personifikasi tersebut lebih bersifat simbolik 

dalam rangka untuk menjelaskan suatu kepahaman kepada manusia. 

Menurut Abduh dalam Tafsi>r al-Mana>r, arti penting pembahasan 

tentang hakikat malaikat adalah hikmah yang ada di balik dialog 

antara Tuhan dan malaikat dalam penciptaan Adam. Dalam hal ini, ia 

menempatkan pembahasan substansi dan relasi fungsional malaikat 

erat kaitannya dengan penciptaan manusia.  

Berdasarkan kerangka penafsiran Abduh dalam Tafsi>r al-Mana>r, 

arti penting keimanan kepada malaikat adalah aktualitas keimanan 
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kepada malaikat itu sendiri. Jika malaikat diartikan sebagai potensi 

dan hukum alam (al-quwa> al-t}abi‘>iyah) dan (al-nawa>mis al-t}abi>‘iyah), 

maka hal ini berarti bahwa manusia diberikan kemampuan untuk 

memanfaatkan dan memberdayakan potensi- potensi tersebut, 

sebagaimana disimbolkan dengan sujudnya malaikat kepada Adam. 

Dengan demikian, arti penting iman kepada malaikat dalam perspektif 

baru ini adalah memaksimalkan sinergitas antara manusia dan potensi  

serta  hukum alam. 

2. Terdapat empat karakteristik utama dalam penafsiran malaikat dalam 

Tafsi>r al-Mana>r, yaitu:  

a. Menggagas penafsiran alternatif terkait konsep  malaikat, 

yakni melihat malaikat sebagai sebuah potensi alamiah (al-

quwa> al-t}abi>’iyyah) bukan sebagai person. 

b. Tidak ada rujukan hadis dalam penafsirannya selain satu buah 

as\ar yang berasal Ali bin Abu T}alib.  

c. Penyajian tafsir yang kontekstual dan akomodatif terhadap 

berbagai kelompok audiens, dalam hal ini kaum agamawan dan 

kaum positivis.  

d. Terdapat pengaruh filsafat positivisme dalam penafsirann 

malaikat. 

3. Secara umum, perbedaan dan terobosan yang dilakukan Tafsi>r al-

Mana>r adalah sebagai berikut:  
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a. Menghimpun berbagai varian penafsiran malaikat termasuk 

penafsiran salaf dan khalaf untuk kemudian diracik menjadi 

suatu penafsiran tersendiri yang unik.  

b. Tafsi>r al-Mana>r melihat QS. Al-Baqarah: 30 yang 

mengandung redaksi malaikat sebagai ayat mutasya>biha>t.  

c. Tidak mendasarkan penafsirannya terhadap hadis Nabi.  

d. Menjadikan penafsiran malaikat sebagai wacana yang 

universal dan tidak hanya terbatas untuk kalangan tertentu di 

antara umat islam.  

e. Tafsi>r al-Mana>r mengkaji malaikat lebih kepada posisinya 

secara fungsional dan relasional daripada sebagai suatu 

substansi tersendiri. 

B. Saran 

Penelitian ini merupakan langkah elementer dalam memperkenalkan 

salah satu percik pemikiran rasionalitas dalam Tafsi>r Mana>r. Masih banyak 

beberapa as[ek lain yang menunggu untuk dieksplorasi lebih lanjut. Wilayah 

kajian semacam latar epistemolog pengarang Tafsi>r al-Mana>r yang mencakup 

keterpengaruhan pemikirnnya masih belum terjamah oleh beberapa peneliti. 

Hal yang tak kalah penting adalah menerjemahkan atau 

mengkontekstualisasikan percik pemikiran-pemikiran dalam Tafsi>r al-Mana>r  

ke dalam konteks kekinian. 
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