


ABSTRAK 
 
  

Mengurai pemikiran Toshihiko Izutsu dan Harifuddi Cawidu yang keduanya 
melakukan kajian yang intens dalam membedah makna kufr. Kajian Izutsu merupakan sutu 
metode tersendiri yang membahas konsep kufr tersebut dengan menggunakan pendekatan 
analisis semantic sebagai alat bedahnya, sehingga Izutsu dapat disebut sebagai pemikir yang 
radikal. Sedang penelitian Cawidu berupa penelitian tematik yang banyak menggunakan 
bahan rujukan kitab tafsir dengan menggunakan analisis yang disebut content analysis. 
Namun pada dasarnya kajian kedua tokoh dapat digolongkan kepada kajian tematik yaitu 
mengkaji al-Qur’an pada tema tertentu saja. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat 

deskriptif-interpretatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-
positivistik, sedang pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Cara yang 
dilakukan dalam menganalisa data yang terkumpul adalah induktif. 

 
Pada aspek non-religius, kufr bermakna bahasa murni yang berarti menutipi. Sedang 

pada aspek religius term ini mempunyai makna yang beragam yang tidak bisa dipisahkan 
dengan beberapa term lain, yang secara semantic bermakna ambigu yaitu tidak beriman dan 
tidak bersyukur (etika negative). Harifuddin Cawidu dengan pendekatan tafsir semantiknya 
menjelaskan konsep kufr secara bahasa berarti petani, menutupi, penebusan dosa, buah yang 
keluar dari kelopak. Sedang pada makna religius Cawidu menjelaskan dengan pengungkapan 
kata tersebut yaitu dengan melihat kepada penggunaan bentuk kata jadian (istihqaq). 
Kekufuran orang yang memutuskan perkara tidak dengan Hukum Allah adalah orang yang 
melanggar ketentuannya. Sebutan untuk orang ini adalah kafir, zalim, dan fasiq, yang 
termasuk kategori dosa besar karena term kufr pada konteks ini menggunakan ism fa’il yang 
menurut kedua tokoh diatas merupakan kekufuran yang sangat dalam. 
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