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ABSTRACT 

The Qur'an as a scripture can always be interpreted, and it is always 
possible to review and think of the meaning of the verses, due to its position as 
"tibyan li kulli syai" (a reference to the interpretation of all things). Therefore, the 
vocabulary of the Qur'anic verses must contain many dimensions of meaning 
(multiple meanings). 'Ali bin Abi Talib, in this regard, stated that: "Don't ye (Ibn 
'Abbas) argue with them (the followers of the Khawarij) about the meaning of the 
Qur'anic verses, because the Qur'an contains multiple dimensions of meaning (zu 
wujuh)." Different from 'Ali bin Abi Talib, Roger Trigg, a hermeneutician having 
ever commented on the importance of hermeneutics in the interpretation of 
scriptural texts in today's era, states that: "hermeneutic paradigm is an 
interpretation of traditional (classic) texts, where problems should always be 
directed, so the texts need to be understood in the present context which has very 
different situations." 

Based on the above statement, this dissertation researcher is inspired to 
study and examine the turd\' books of the Qur'an exegesis, with the title "tagut in 
the Qur'an," and to understand and interpret the word "at-lc7gz7t" using the 
methodical basis built on the maudz7'i methodological approach, and the 
hermeneutic analysis that refers to Hassan Hanafi 's sacramental hermeneutic 
theory. This theory formulates the interpretation of the Qur'anic texts in three 
forms of analysis: the historical context of the verse revelation (asbc7b an-nuzz'Jl), 
the eidetic meaning of the lexeme (linguistic analysis), and the practical meaning 
of the lexeme (significance analysis). This is the academic reason for this 
dissertation. 

With reference to the methods and theories mentioned above, the \'VTiter 
attempts to collect the verses of "at-tc7gz4t" and all its derivational forms in the 
Qur'an, and then analyze and interpret them using the theoretical basis of 
sacramental hermeneutics (Tafs·ir al-Muqaddas) that focuses its discussion on 
three principal issues, i.e. how to understand the meaning of the word "at-ttigz7t" 
in a historical context (asbc7b an-nuzz7l); how to interpret its meanings in the 
eidetic context (linguistic analysis); and how to reconstruct its meanings in a 
practical analysis relevant to the present context. 

Of the three problems formulated, the dissertation research results in the 
following: 1) the meaning of the word "at-tc7gut" in the historical context is any 
form of worship of or devotion to anything besides Allah Ta'ala; 2) the meaning 
of "at-tc7gut" in the linguistic study is any violation of God (Allah)'s laws; 3) the 
meaning of "at-t{igut" in the practical analysis is all tyrannical systems or systems 
of deviation of the shari'ah of Allah. 

Keywords: AI-Qur'an; tiigut lexeme; tafsir maudli'i; sacramental 
hermeneutics; textual, contextual, and significance (magzii) meaning. 



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Nama HurufLatin Keterangan 

Arab 

I Alif Tidak: dilambangkan Tidak: dilambangkan 

y Ba' b be 

w ta' t te 
~ sa' s Es ( dengan titik di at as) '-l 

c:: jim J Je 

c l)a 1) Ha ( dengan titik di bawah) 

t kha kh Kadan Ha 

.:1 dal d De 

~ zal z Zet ( dengan titik di atas) 

ra ' r Er ..) 

j Zat z Zet 

(..)" sin s Es 
~ 

(..)" sym sy Es dan Ye 

(,.)-<Q ~ad ~ Es (dengan titik di bawah) 

~ <,lad <) De (dengan titik di bawah) 

..b ta' t Te (dengan titik di bawah) 

.1:. ?a ' ? Zet (dengan titik di bawah) 

t 'ain ' Koma terbalik di atas 

t gain g Ge 

i....JI Fa' f Ef 

J qaf q Qi 

-cl kaf k Ka 

J lam 1 El 
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(> m1m m Em 

w nun n En 

J wawu w We 

I> ha' h Ha 

hamzah ' Apostrop .. 
':? ya y Ye 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

W:l~ 

ii.l.C 

C. Ta' marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

ditulis 

ditulis 

ditulis 
ditulis 

muta' aqqidin 

'iddah 

hibbah 
jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, 

kecuali hila dikehendaki lafal aslinya. 

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

J Karamah al-auliya' 

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

ditulis Zakatul fitri 

D. Vokal Pendek 

Kasrah ditulis 1 

Fathah ditulis a 

Dammah ditulis u 
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E. Vokal Panjang 

fathah + alif ditulis a 

~~ ditulis jahiliyya 

fathah + ya' mati ditulis a 

~ ditulis yas'a 

kasrah + ya' mati ditulis 1 

~.fi ditulis karim 

dammah + wawu mati ditulis fi 

~.J_) ditulis furfid 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya' mati ditulis ai 

~ ditulis bainakum 

Fathah + wawu mati ditulis au 

J_,§ ditulis qaulun 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof. 

~·n f.l.l ditulis a'antum 

w..l..ci ditulis u'idat 

uJ.I rJ~ ditulis la'in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

01_;11 ditulis al-Qur'an 

Will (..}" ~ ditulis al-Qiyas 

XV 



b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (el)-nya. 

~I 

ditulis 

ditulis 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

(.j.J~ ~.Jy.ll ditulis 

J,AI A.l..JI ditulis 

XVI 

as-Sarna' J asy-Syams 

?awl al-furii~ 

ahl as-sunnah 



KATA PENGANTAR 
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Dengan taufiq, hidayah dan ma'unah Allah Swt., disertasi yang ada di 

hadapan kita ini, telah selesai penulisannya dengan mengangkat judul "Tiigut 

Dalam al-Qur'iin". 

Kendatipun dalam proses penulisan disertasi ini, penulis sebagai reader 

(pembaca), writer or author (penulis/pengarang) dan sekaligus analis tafsir yang 

berfungsi sebagai tukang kebun (bustiiniy) yang berusaha dengan semua 

kemampuan (capability) dan kapasitas (capasity) yang dimilikinya, untuk, 

memilih, mengupas dan mencerna hasil-hasil produk (samrah) perkebunan yang 

telah ditanam oleh orang lain, kemudian mereproduksi, dan mengemas kembali 

dengan rekonstruksi casting dan produk-produk baru yang sesuai dengan metode 

dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini. 

Oleh sebab itu, sepantasnya dalam menghantarkan disertasi ini, penulis 

menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan sumbangsih pemikiran atau bantuan, baik moril maupun 

materil. Untuk itu, kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami bila dalam 

kesempatan ini penulis menghaturkan ungkapan terima kasih yang setinggi

tingginya kepada: 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah                   

 Al-Qur’an sebagai hudan li an-na>s1
 (petunjuk bagi manusia) merupakan 

referensi utama dalam ilmu keislaman. Ketika al-Qur’an dikaitkan dengan 

sumber ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, 

maka pada saat itu ia berada pada posisi tibya>n li kulli syai2
 (penjelasan 

tentang segala sesuatu) yang paling utama sebagai rujukan dalam kehidupan 

manusia. Rasulullah saw.  - dalam kontek ini - merupakan referensi kedua 

yang menempati posisi sebagai mubayyin (orang yang menjelaskan) mengenai 

maksud, tujuan dan target yang dikehendaki makna-makna tersurat dan 

tersirat di dalam ayat-ayat (teks-teks) al-Qur’an. Oleh karena penjelasan-

penjelasan Rasulullah saw., kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an 

                                                 
1
Q.S.Al-Baqarah (2):185. (ٚاٌفـزلبْ اٌٙـذٜ ِٓ ٚث١ٕـبد ٌٍٕبص ٘ـذٜ اٌمـزآْ ف١ٗ أٔـشي اٌذٞ رِضبْ شٙـز)... . 

al-Qur’an sebagai petunjuk–menurut Quraish Shihab- mempunyai tiga tujuan pokok yaitu: a) 

petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan 

akan Keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan; b) petunjuk 

mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang 

individu atau kolektif; c) petunjuk mengenai syari’at dan hukum dengan jalan menerangkan 

dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan 

sesamanya. Atau dengan kata lain, al-Qur’an adalah petunjuk bagi manusia ke jalan yang harus 

ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Lihat buku  Quraish Shihab, 

Membumikan al-Qur’an, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 40. 
2
Q.S. An-NaH}l (16): 89. (ش١ئ ٌىً رج١بٔب اٌىزبة ع١ٍه ٚٔشٌٕب)  Artinya: "dan Kami turunkan 

kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu‛. Peranan al-Qur’an sebagai 

sumber ajaran sangat signifi>kan dalam mengambil suatu keputusan dalam kehidupan manusia, 

lebih-lebih bila peranan itu dikaitkan dengan Q.S. al-An’am (6): 38  yang berbunyi ...(فٝ ِبفـزطٕب 

...(ش١ئ ِٓ اٌىزبة   artinya: "Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab". Menurut al-

Qurt}u>bi> tidak satu pun perkara agama di dalam al-Qur’an yang tertinggal kecuali sudah ada 

petunjuk di dalamnya, baik hal itu secara detail maupun global yang dijelaskan oleh Rasulullah 

saw., atau oleh konsensus (ijma’) ulama dan analogi (qiya>s) yang telah ditetapkan oleh nas   al-

Qur’an. Baca kitab al-Qurt}u>bi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n (Kairo: Da>r al-H}adi>s\, t.t.), VI: 420. 
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berfungsi sebagai tibya>n li an-na>s3
(penjelasan bagi manusia), maka kemudian 

disebut dengan hadis  Rasulullah saw.
4
 Dengan demikian posisi al-Qur’an 

sebagai tibya>n li kulli syai dan hadis Rasulullah saw sebagai tibya>n li an-na>s, 

dalam terma ilmu Tafsir,  sering disebut juga dengan istilah at-tafsi>r   bi al-

ma’s\u>r  atau at-tafsi>r   bi ar-riwa>yah.5 

  Pada masa hidup Rasulullah saw., melarang sahabat-sahabatnya untuk 

menulis hadis-hadis lantaran adanya kekhawatiran akan bercampur aduk 

dengan ayat-ayat al-Qur’an yang pada saat itu proses nuzu>l al-Qur’a >n6
 sedang 

                                                 
3
Q.S.An-Nah}l (16): 44.   ...(٠زفىــزْٚ ٌٚعٍٙـُ ا١ٌٙـُ ِبٔشي ٌٍٕبص ٌزج١ـٓ اٌذوز ا١ٌه ٚأٔشٌٕب.) . Artinya: 

"…dan Kami turunkan kepadamu ( Muhammad) al-Qur’an untuk memberi penjelasan kepada 

manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfi>kir". Peranan hadis 

sebagai penjelasan bagi manusia –menurut Yu>suf al-Qard}a>wi> —merupakan perincian (tafsi>r) isi 

dan kandungan serta konstitusi al-Qur’an, baik dalam lingkup yang bersifat teoritis maupun 

penerapannya secara praktis. Di sini tugas dan fungsi Rasulullah saw adalah menjelaskan cakupan 

al-Qur’an sebagai implementasi realistis dan ideal Islam. Baca tulisan Yu>suf al-Qard}a>wi>, Metode 

Memahami as-Sunnah dengan Benar, terj. Saifullah Kamali (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hlm. 28.    
4
Hadis Rasulullah saw adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, dari 

ucapan, keputusan, prilaku dan sifat-sifatnya. Pengertian ini tidak termasuk hadis mauquf yang 

disandarkan kepada sahabat atau kepada tabi’. Lihat kitab al-Karamani, al-Kawa>kib ad-Durari 

(ttp.: t.p., t.t.),  I: 12. Sedangkan  hadis dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang 

disandarkan kepada Nabi saw dari ucapan, perbuatan, keputusan, prilaku dan sifat-sifatnya, atau 

disandarkan kepada sahabat dan tabi‘. Lihat tulisan Nuruddin ‘It}r dalam kitabnya, Manhaj an-

Naqd Fi ‘Ulu>m al-H}adi>s\, cet. ke-3 (Beirut: Dar  al-Fi>kr, 1398), hlm. 27. 
5Tafsi>r bi al-ma’s\u>r terkadang disebut dengan  tafsir bi ar-riwa>yah, lihat Muhammad Ali 

as}-S}a>bu>ni>, at-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, cet. ke-1 (Beirut: Alam al-Kutub, 1985), hlm. 67. 

Pengertiannya yaitu tafsir yang bersumber dari naql (al-Qur’an) dan riwa>yat s}ah}i>h{ah (hadis) 

seperti Tafsi>r al-Qur’a>n dengan al-Qur’an, Tafsi>r al-Qur’a>n dengan sunnah s}ah}i>h{ah, atau Tafsi>r 

al-Qur’a>n dengan riwayat-riwayat s}ah}i>h{ah dari ṣahabat. Lihat tulisan ‘Abd. As-Satta>r, al-

Madkhal fi> at-Tafsi>r al-Maud}u’i>, cet ke-1 (Kairo: Dar aṭ-T}aba>’ah wa an-Nasyr al-Isla>miyah, 

1986), hlm. 16. Oleh az\-Z|ahabi  ditambahkan bahwa  tafsi>r bi al-ma’s\u>r juga bersumber dari 

riwayat-riwayat ṣaH}i>H}ah dari tabi’in sebagai penjelasan maksud dari ayat-ayat al-Qur’an; Lihat 

Muḥammad Ḥusein az\-Z|ahabi, At-Tafsi>r  wa al-Mufassiru>n (Kairo: Dar al-Kutub al-H}adi>s\ah, 

2004), I: 112.  
6
Maksud nuzu>l al-Qur’a>n di sini adalah proses diturunkannya al-Qur’an kepada Nabi saw; 

sejak beliau diutus Allah sebagai Rasul hingga wafatnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa masa 

turunnya al-Qur’an berlangsung selama 23 tahun sesuai dengan realitas peristiwa yang terjadi 

pada saat itu. Sebahagian ulama mengatakan bahwa proses turunnya al-Qur’an berlangsung 

selama 20 tahun, dan sebahagian lagi mengatakan 25 tahun. Perbedaan pendapat ini disebabkan 

pemahaman masa domisili Nabi Saw di Mekkah setelah diutus menjadi Rasul. Apakah masa 

domisilinya 10 tahun, atau 13 tahun atau 15 tahun. Namun mereka sepakat bahwa masa domisili 

Nabi Saw., di Madinah berlangsung selama 10 tahun setelah beliau hijrah. Lihat Manna‘ al-
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berlangsung, maka para sahabatnya pada saat itu hanya menghafal hadis-hadis 

yang mereka dengar dan yang mereka saksikan langsung dari beliau sampai 

akhir hayatnya. Kondisi seperti ini – sebagaimana disebut dalam sejarah 

kodifikasi hadis – berlangsung hingga masa khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-

‘Azi>z.
7
 

 Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya 

persoalan hidup dari berbagai aspek kehidupan manusia, maka sahabat dan 

ulama mengambil langkah ijtihad
8
 untuk mencari makna ayat-ayat (teks) al-

Qur’an, bila mereka tidak menemukan nas-nasnya di dalam al-Qur’an dan 

hadis. Termasuk dalam hal ini, ijtihad dalam menafsirkan al-Qur’an yang 

dikenal dengan istilah at-tafsi>r   bi ad-dira>yah, atau at-tafsi>r   bi al-‘aqli, dan 

juga sering disebut dengan at-tafsi>r   bi ar-ra’yi.9  

                                                 
Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, cet. ke-3 (Riyad}: Mansyura>t al-‘Aṣr al-H}adi>s\, 1990), hlm. 

101; Bandingkan dengan as-Suyuti, Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n  (Beirut: Da>r  al-Fi>kr, t.t.), I: 39. 
7
‘Umar bin ‘Abd  al-‘Aziz adalah khalifah ke-8 Dinasti Umayyah yang berkedudukan di 

Damaskus. Salah satu inisiatifnya di bidang pengetahuan agama adalah mengadakan kodifikasi 

hadis yang sebelumnya belum ada. Faktor pendorongnya adalah bahwa karena dia khawatir hadis-

hadis akan lenyap dan hadis-hadis palsu bermunculan. Pada waktu itu, hadis masih tersimpan 

dalam hapalan para sahabat dan para perawi atau periwayat serta dalam catatan peribadi. Untuk 

usaha kodifi>kasi itu, maka ‘Umar bin ‘Abd al-’Azi>z memerintahkan seluruh wali negeri dan 

ulama hadis agar mencatat dan mengkodifikasi hadis-hadis. Semua hadis yang diperoleh dari 

berbagai negeri dipercayakan kepada ulama besar Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az-

Zuhri untuk dihimpun dan ditulis. Oleh karena itu, ‘Umar bin ‘Abd al-’Azi>z dapat dijuluki 

sebagai seorang penggagas pertama untuk mengkodifi>kasi hadis-hadis Rasulullah Saw dalam 

bentuk tulisan dan buku melalui riwayat-riwayat dari para sahabat atau tabi’in. Baca buku 

Insiklopedi Islam,  cet. ke-6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), V: 122-123  
8
Ijtihad dalam tafsir berbeda dengan ijtihad dalam fi>qh. Ijtihad di dalam tafsir, menurut 

‘Abd  ar-Rahman al-‘Ak, adalah upaya mufassir dengan berbagai capability dan ability-nya untuk 

memahami makna teks-teks al-Qur’an, dan berusaha menyingkap maksud-maksud redaksinya dan 

target-target yang ditunjuk oleh redaksi tersebut. Lihat ‘Abd  ar-Rahman al-‘Ak, Us}u>l at-Tafsi>r  
wa Qawa‘iduhu, cet. ke-2 (Beirut: Da>r  an-Nafa>is, 1986), hlm. 176-177. 

9Tafsi>r bi ad-dira>yah terkadang disebut dengan tafsi>r bi ar-ra’yi atau tafsi>r bi al-‘aqli, 
yaitu penafsiran al-Qur’an dengan ijtihad setelah menguasai kalam Arab dari berbagai aspeknya, 

mengetahui Asba>b an-nuzu>l, na>sikh dan mansu>kh, dan ilmu lainnya yang dibutuhkan seorang 

mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an. Lihat az\-Z|ahabi, at-Tafsi>r..., hlm. 183. Menurut ‘Abd  As-

Satta>r, tafsi>r bi ar-ra’yi adalah Tafsi>r al-Qur’a>n yang berdasarkan ijtihad ilmiah yang benar, dan 
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Al-Qur’an sebagai tibya>n (penjelasan) tidak menafsirkan setiap kata, 

kalimat dan ayat-ayatnya secara menyeluruh melainkan hanya sebatas kata 

atau kalimat yang dipandang sulit untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena 

itu dalam kerangka tujuan realistik dan idealistik, al-Qur’an perlu ditafsirkan 

ayat-ayat (teks)-nya secara benar sesuai dengan makna yang sesungguhnya 

atau makna yang mendekati kebenaran yang dikehendaki ayat-ayat (teks) itu 

sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah saw, memberikan tafsiran terhadap ayat-

ayat yang turun bila diperlukan penjelasan. Langkah seperti ini sesungguhnya 

diikuti oleh para sahabatnya, tabiin dan para ulama serta intelektual muslim 

sepanjang zaman.  

Adapun tujuan ilmu tafsir, menurut Muhammad ‘Abduh, adalah untuk 

memahami al-Qur’an itu sendiri sebagai agama yang membimbing manusia 

menuju kebahagian hidup di dunia dan akhirat, dan untuk mengungkap 

masalah-masalah yang terkandung di balik makna ayat-ayatnya sebagai sarana 

pembuktian atas kebenarannya. Oleh sebab itu, tafsir sangat dibutuhkan untuk 

tujuan pemiliharaan keberadaan al-Qur’an sebagai petunjuk, dan untuk tujuan 

pemeliharaan keberadaannya sebagai sarana pembuktian yang sesuai dengan 

tuntutan keadaan zaman.
10

 Jadi menurut penulis, Muhammad ‘Abduh 

sesungguhnya ingin merealisasikan keberadaan al-Qur’an itu sendiri sebagai 

hudan li an-na>s (petunjuk bagi manusia), dan ingin menunjukkan bahwa  al-

                                                 
mengacu pada kaedah-kaedah bahasa Arab dan pengamatan terhadap dalil-dalil syar'iyyah, sesuai 

dengan ketetapan ulama. Baca ‘Abd  as-Satta>r, Al-Madkhal..., hlm. 16.  
10

Muhammad ‘Abduh dan  Muhammad Rasyid Rid}a, Tafsi>r al-Qur’a>n al-H}aki>m, yang  

dikenal dengan Tafsi>r al-Mana>r (Beirut: Da>r  al-Ma’a>rif, t.t.), I: 17-21. 

 ِٓ ٘ذا ٚراء ِٚب األخزح، ٚح١برُٙ اٌذ١ٔب ح١برُٙ فٝ طعبدرُٙ ف١ٗ ِب اٌٝ ٠زشذ د٠ٓ ح١ث ِٓ اٌىزبة فُٙ اٌزفظ١ز أ٘ـذاف 

 ف١ٗ ٚاٌعٕب٠خ ،...  اٌمزاْ ٘ذا٠خ اٌٝ ف١ٗ األٌٚٝ ٌعٕب٠خا رزٛخٗ رفظ١ز اٌٝ شذ٠ذح اٌحبخخ فىبٔذ ،...ٌزحص١ٍٗ ٚط١ٍخ أٚ ٌٗ ربثع اٌّجبحث

    .اٌعصز ٘ذا حبي ِمزضٝ اٌٝ
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Qur’an itu selalu relevan dengan tuntutan zaman, dengan cara menafsirkan 

dan menjelaskan hikmah di balik makna yang terkandung di dalam ayat-ayat 

(teks)-nya untuk menemukan kebenaran atau mendekati kebenaran makna 

yang dikendaki oleh al-Qur’an itu sendiri. Tujuan ini dikembangkan oleh 

Amin al-Khu>li yang menyatakan bahwa tujuan yang lebih jauh dari tafsir 

adalah melakukan pengamatan terhadap al-Qur’an sebagai kitab bahasa Arab 

yang paling besar (Kita>b al-‘Arabiyyah al-Akbar) dan mempunyai dampak 

kesusastraan yang maha agung. Al-Qur’an menurutnya adalah Kitab yang 

melanggengkan bahasa Arab dari kehancurannya.
11

 Oleh karenanya, 

pengkajian tafsir dari aspek bahasa dan sastra dalam al-Qur’an, menurut al-

Khu>li, merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melangkah 

penafsirannya lebih jauh ke tujuan selanjutnya. Kalau tidak demikian, menurut 

al-Khu>li, siapa pun yang melakukan penafsiran al-Qur’an tidak akan pernah 

sampai kepada tujuan. Jadi penafsiran kontemporer, menurutnya, adalah 

interpretasi bahasa dan sastra yang didasarkan atas metodologi yang tepat, 

kelengkapan berbagai aspek, dan kesinkronan distribusi pembahasan.
12

 

Gagasan ini dikembangkan oleh muridnya bint asy-Sya>ti’ yang mengatakan 

bahwa ‚kita harus membiarkan al-Qur’an berbicara tentang dirinya karena 

dalam teks al-Qur’an saling menjelaskan satu sama lain. Pembebasan al-

Qur’an berbicara ini, bukan berarti memahami teks tanpa menggunakan 

                                                 
11

Amin al-Khu>li, Da>’irat al-Ma‘a>rif al-Isla>miyyah (ttp.: t.p., t.t.), V: 366. 

 اٌىزبة فٙٛ األعظُ، األدثٝ ٚأثز٘ب األوجز، اٌعزث١خ وزبة ٘ٛ ح١ث ِٓ اٌمـزاْ فٝ إٌظز ٘ٛ اٌزفظ١ز ِٓ األثعذ اٌغزض

 . اٌعزث١خ أخٍذ اٌذٜ
12Ibid., hlm. 367.  

 . اٌزٛس٠ع اٌّزظـمخ ٕبحٝ،اٌّ اٌىبٍِخ ، إٌّٙح اٌصح١حخ ، األدث١خ اٌذراطخ ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزفظ١ز اْ
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perangkat-perangkat lain. Akan tetapi setelah pertautan antara satu teks 

dengan teks lainnya sudah dipahami, maka cara yang kemudian dikedepankan 

adalah melacak makna-makna yang dimaksud oleh teks dengan analisis 

linguistik, semantik, semiotik dan lain-lainnya‛,
13

 sehingga makna yang 

ditemukan lebih jelas dan komprehensif. Jadi menurutnya, "metode ini 

mengkaji entitas tunggal (al-maud}u>‘i al-wah}i>d) di dalam al-Qur’an, sehingga 

dari sini semua ayat dalam al-Qur’an yang berbicara mengenai obyek tertentu 

dikumpulkan secara bersamaan agar penggunaan kosa kata dan strukturnya 

dapat dipahami".
14

          

Merujuk kepada teori penafsiran, maka al-Qur’an sebagai teks kitab suci 

selalu dapat ditafsirkan, selalu membuka peluang yang besar bagi kajian 

pendekatan hermeneutika dan berbagai upaya rekonstruksi terhadap makna-

makna dari pesan-pesan Ilahi yang terkandung di dalamnya. Tidak dapat 

dipungkiri, bahwa berbagai kitab tafsir telah ditulis dari zaman ke zaman, 

yang mencoba menggali makna-makna di balik teks-teksnya, dengan 

menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan penekanan pada spesialisasi 

masing-masing. At}-T}abari (w. 310 H.), misalnya, telah menafsirkan ayat-ayat 

al-Qur’an dengan pendekatan tafsi>r bi al-ma’s\u>r , Ibnu Arabi menggunakan 

pendekatan teosofinya, Ar-Ra>zi (w. 606 H.) dengan pendekatan filosofinya, 

Sayyid Qut}ub (w. 1966 M.) dengan pendekatan sastra Arabnya, Toshihiko 

Izutsu dengan pendekatan semantiknya, Arkoun dengan pendekatan 

                                                 
13

Bint asy-Sya>ti’, At-Tafsi>r al-Baya>ni li al-Qur’a>n al-Kari>m (ttp: t.p., t.t.), I: 9. 
14

 Ibid., hlm. 10. 
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semiotiknya, dan T}ant}awi Jauhari dengan pendekatan tafsir ilminya, dan lain-

lain. 

Kekayaan khazanah literatur dalam studi al-Qur’an sangat banyak. Semua 

persoalan kelihatannya sudah pernah dibahas dan bahkan mungkin sudah 

tumpang tindih. Fazlur Rahman  (w. 1988 M.), dalam hal ini, menyatakan 

bahwa ‚telah menghasilkan karya yang cukup banyak mengenai al-Qur’an‛.
15

 

Kalau demikian halnya, muncul  pertanyaan, apakah al-Qur’an perlu dikaji 

kembali? Belum cukupkah literatur yang kaya raya tersebut menyediakan 

informasi yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur’an? Jika ilmu 

pengetahuan dan perkembangan budaya manusia tidak pernah berhenti, maka 

semestinya lautan ilmu dalam teks-teks al-Qur’an yang berbahasa Arab itu, 

tidak akan pernah kering, dan selalu dapat dikembangkan dan dimaknai 

kembali dalam paradigma baru. Dalam dunia ilmu selalu terbuka celah untuk 

dipahami, selalu ada teori untuk ditinjau ulang, dan selalu ada statemen yang 

perlu direvisi dan diperbaiki. Menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur’an yang 

telah pernah ditafsirkan berulang kali adalah konsekuensi logis dari sebuah 

kesadaran akan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial dan 

budaya manusia. 

Selain dari pada itu, al-Qur’an sebagai teks kitab suci merupakan sebuah 

bacaan yang sarat dengan berbagai ilmu pengetahuan di dalamnya. Oleh sebab 

itu, pembacaan al-Qur’an sangat penting dalam upaya memahami dan 

menafsirkan makna-makna yang tersimpan di balik ayat-ayatnya. Penulis 

                                                 
15

Fazlurrahman,  Major Themes of The Qur’a>n  (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 

hlm. xi. 
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dalam kaitan ini, tertarik dengan pandangan Sahiron Syamsuddin,
16

 tentang 

"Tipologi Penafsiran al-Qur’an pada Masa Kontemporer", yang mengatakan 

bahwa ulama-ulama atau sarjana-sarjana muslim kontemporer terbagi ke 

dalam tiga kelompok: pertama, kelompok yang berpandangan quasi-obyektivis 

tradisionalis.17 Kelompok yang mengikuti pandangan ini  seperti Ikhwanul 

Muslimin di Mesir dan kaum salafi di beberapa negara Islam. Kedua, 

kelompok yang berpandangan subyektivis.18
 Pandangan seperti ini antara lain 

dianut oleh Muhammad Shahrur. Ketiga, kelompok yang berpandangan quasi-

obyektivis modernis.19 Penganut aliran ini di antaranya Fazlurrahman dengan 

konsepnya double movement.20
 Ketiga kelompok ini berupaya dan berijtihad 

sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing untuk memahami dan 

menafsirkan al-Qur’an, agar al-Qur’an ini selalu up to date dan selalu relevan 

dengan situasi dan kondisi, dan penafsiran (interpretasi)-nya tidak 

bertentangan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.  

Berangkat dari berbagai gagasan di atas ini, maka penulis terinspirasi 

untuk meneliti sebuah kosa kata dalam ayat-ayat (teks) al-Qur’an yakni kata 

                                                 
16

Sahiron Syamsuddin, Muhammad Sahrurs Koran Hermeneutik und die Debatte um sie 
bei muslimischen Autoren‛ (Otto-Friedrich Universität Bamberg, 2006), hlm. 40-66.  

17
Aliran  Quasi-obyektivis tradisionalis adalah  suatu pandangan bahwa ajaran-ajaran al-

Qur’an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia dipahami, 

ditafsirkan dan diaplikasikan pada situasi, di mana al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad 

dan disampaikan kepada generasi Muslim awal. Ibid. 
18

Aliran subyektivis adalah aliran subyektivis menegaskan bahwa setiap penafsiran 

sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir, dan karena itu kebenaran interpretatif bersifat 

relatif. Atas dasar ini, setiap generasi mempunyai hak untuk menafsirkan al-Qur’an sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat al-Qur’an ditafsirkan. Pandangan ini tidak lagi 

tertarik untuk menelaah makna asal dari sebuah ayat atau kumpulan ayat-ayat. Ibid. 
19

Aliran quasi-obyektivis modernis adalah Pandangan  memiliki kesamaan dengan 

pandangan quasi-obyektivis tradisionalis dalam hal bahwa mufassir di masa kini tetap 

berkewajiban untuk menggali makna asal dengan menggunakan di samping perangkat metodis 

ilmu tafsir, juga perangkat-perangkat metodis lain. Ibid. 
20

Lihat  Fazlurrahman, Islam and Modernity  (t.tp.: t.p., t.t.), hlm. 5-7. 
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"t}a>g}u>t" dengan menggunakan perangkat pendekatan hermeneutik
21

 melalui 

metode penafsiran maud}u>‘i.22
 Istilah (terma) hermeneutika berasal dari bahasa 

Yunani ‚Hermeneutikos‛, artinya: menafsirkan. Hermeneutika berarti ilmu 

tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks (ayat-ayat), mulai dari 

ciri-cirinya, baik yang objektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi 

historisnya), maupun yang subjektif (arti yang dimaksud pengarang).
23

 

Hermeneutika, menurut pandangan Jeandrond, adalah  mencakup banyak hal, 

seperti: tata bahasa, retorika, logika, sejarah tradisi teks, penerjemahan, dan 

kritik terhadap teks. Tugas utama hermeneutika adalah memahami teks 

sebagaimana dimaksud oleh para penulis teks itu sendiri.
24

 Sedangkan 

pengertian hermeneutika menurut pandangan Hans Georg Gadamer, adalah: 

"Hermeneutic is the practical art, that is, a techne, involved in 
such things as preaching, interpreting other language, explaining and 
explicating texts, and, as the basis of all of these, the art of 
understanding, an art particularly required any time the meaning of 
something is not clear and unambigious‛.

25
 

 

                                                 
21Hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa 

teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode 

ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami,  

kemudian dibawa ke masa sekarang. Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996). hlm. 85.  
22

Metode maud}u>‘i> adalah metode tafsir yang operasionalnya berawal dari mengumpulkan 

ayat-ayat al-Qur’anyang bertujuan sama mengenai topik apa saja, kemudian menertibkannya 

berdasarkan urutan turunnya selama hal itu dimungkinkan, dengan tetap berpijak pada sebab 

turunnya lalu diuraikan, dijelaskan, dikomentari, dan dilakukan istinbath. Kemudian dipilih-pilih 

persoalannya dengan pendekatan studi metodologis dan tematis sehingga dengan demikian maka 

dari segala sisi dan arah kandungan ayat-ayat tersebut menjadi jelas dan nyata. Untuk berikutnya 

diuji kebenarannya dengan membandingkannya dengan ilmu yang  sudah mapan. Lihat al-

Farma>wi>, Al-Bida>yah fi> at-Tafsi>r al-Maud}u>‘i>  (Mesir: Maktabat al-Jumhu>riyyat, 1979), hlm. 52. 
23

 Lorens Bagus, Kamus Fi>lsafat, cet ke-3 (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 283. 
24

Werner G. Jeandrond, Theological Hermeneutics (London: Mac Millan Academic and 

Professional Ltd), hlm. 39. 
25

Hans-George Gadamer, Classical and Philosophical Hermeneutics, in Theory, Culture 

and Society (London: SAGE, 2006), vol.23 (1), hlm. 29. 
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 Maksudnya, hermeneutika adalah seni praktis, yakni techne (tekhnik), 

yang digunakan dalam hal seperti ceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, 

menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini 

merupakan seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika 

makna sesuatu itu tidak jelas. 

Adapun paradigma hermeneutika, menurut Roger Trigg, sebagai dikutip 

oleh Komaruddin Hidayat,  adalah:  

‚The paradigm for hermeneutics is interpretation of the traditional 
text, where the problem must always be how we can come to 
understand in our own context something which was written in 
radically different situation".26  
 
Maksudnya adalah paradigma hermeneutika adalah suatu penafsiran 

terhadap teks traditional (klasik), di mana suatu permasalahan harus selalu 

diarahkan bagaimana supaya teks itu selalu dapat kita pahami dalam konteks 

kekinian yang situasinya sangat berbeda. 

Richard E. Palmer, membagi hermeneutika dalam enam aksentuasi, yaitu:  

pertama, hermeneutika sebagai penafsiran kitab suci (theory of biblical 

exegesis). Kedua, hermeneutika sebagai metode filologi. Ketiga, hermeneutika 

sebagai ilmu untuk memahami bahasa (science of linguistic understanding). 

Keempat, hermeneutika sebagai dasar ilmu pengetahuan tentang manusia. 

Kelima, hermeneutika sebagai fenomenologi. Keenam, hermeneutika sebagai 

sebagai sistem interpretasi (system of interpretation).
27

 Sedangkan 

Schleiermacher dan  Dilthey membagi hermeneutika  menjadi dua unsur yang 

                                                 
26

Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 161. 
27

Richard E. Palmer, Hermeneutic Interpretation Theory in Schleimacher, Dilthey, 
Heidegger and Gadamer (Evamston: Northwestern University Press, 1969), hlm. 33-35. 
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tidak bisa diabaikan dalam memahami dan menafsirkan teks, yaitu 

grammatical dan psychologis. Hermeneutika grammatical, penekanannya 

adalah mempelajari bahasa, dan sejarah teks, serta orientasi maknanya bersifat 

objektif. Sedangkan hermeneutika psychologis, penekanannya adalah 

mengkaji teks sebagai ungkapan kejiwaan  pengarang, dan orientasi maknanya 

bersifat subjektif. Oleh sebab itu posisi keduanya sangat berkaitan dan tidak 

bisa dipisahkan. Itulah sebabnya, maka Schleiermacher mengatakan 

"Understanding is only a being in-one-another of these two moments (of the 

Grammatical and Psychological). Maksudnya Pemahaman hanyalah sebuah 

keberadaan dalam dua momen yang saling terkait, yaitu garammatikal dan 

psikologis. Kedua bentuk ini dipandang oleh Schleiermacher sebagai 

pemahaman dalam interpretasi (penafsiran) yang seimbang dan memiliki arti 

penting yang sama, "Both are completely equal and it would be wrong to call 

grammatical interpretation the lower and psychological the higher.28 

Selanjutnya, Schleiermacher mengatakan, sebuah teks yang kita hadapi tidak 

sama sekali asing bagi kita, juga tidak sepenuhnya biasa bagi kita. Keasingan 

suatu teks dapat diatasi dengan mencoba memahami si pengarang. Kita harus 

mencoba membuat rekonstruksi imajinatif atas situasi zaman dan kondisi 

batin pengarangnya dan berempati dengannya. Dengan kata lain kita harus 

mencoba membuat penafsiran psikologis atas teks itu sehingga dapat 

memproduksi pengalaman pengarang.
29

       

                                                 
28

Schleiermacher, Hermeneutics and Criticism and other Writings (Cambridge: 

Cambridge Universty Press, 1982), hlm. 9-10. 
29Ibid., hlm. 11. 
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Sejalan dengan ini, sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an banyak 

mengungkap kata ‚t}a>g}u>t "
30

dalam berbagai surah atau ayat-ayatnya. Namun 

tidak ada satupun ayat al-Qur’an yang menafsirkan atau menginterpretasikan 

makna t}a>g}u>t secara rinci dan konkrit. Demikian pula kitab-kitab tura>s\ (kitab-

kitab tafsir klasik) belum menyentuh penafsirannya pada tataran realitas 

kehidupan manusia di era sekarang ini. Oleh sebab itu berangkat dari sinilah, 

maka dibutuhkan penafsiran atau interpretasi tentang t}a>g}u>t melalui 

pendekatan hermeneutik dengan metode maud}u>‘i> untuk mengungkap makna-

maknanya,
31

 baik makna tekstual, dan kontekstual, ataupun makna relevan di 

balik kata tersebut. 

                                                 
30T}a>gu>t adalah lafaz} yang berulang ulang disebut di dalam ayat-ayat al-Qur’an. Makna 

dan tafsirannya berbeda persepsi di kalangan ulama Tafsir. Namun di dalam hadis Rasulullah saw, 

sebagai dikutip oleh Ibn Ḥajar al-’Asqala>ni dalam kitab Fath} al-Barr Syarh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri> , 

mengungkapkan bahwa: t}a>gu>t jamaknya t}awa>gi>t, lafaz ini terdapat pada hadis yang diriwayat 

oleh Muslim, Nasa>i, dan Ibnu Ma>jah dari jalur ibn Ḥassan dari al-Ḥasan al-Basri dari ‘Abd  ar-

Rahman bin Sumarah yang diriwayatkan secara marfu>’. Matan ḥadi s\nya: 

 ِٕٗٚ. اٌصُٕ ٚاٌّزاد طبغ١خ خّع ٚ٘ٛ" ثبٌطـٛاغٝ" ِبخٗ ٚا٠ٓ ِظـٍُ رٚا٠خ ٚفٝ". ثأثبئىُ ٚال ثبٌطـٛاغ١ذ رحٍفٛا ال"

 ٚوً. ٚوفزُ٘ طغ١بُٔٙ فٝ اٌظجت ٌىْٛ ثعجبدرٗ اٌىفبر ٌطغ١بْ اٌّصذر ثبطُ  طّٟ.   صـُّٕٙ أٜ" دٚص طبغـ١خ" االخز اٌحذ٠ث

 .  طغـٝ فمذ أٚغ١زٖ رعظ١ُ فٝ اٌحـذ خبٚس  ِٓ

Maksud matan hadis di atas adalah ‚Janganlah kamu sekalian bersumpah atas nama 

t}awa>gi>t dan jangan pula atas nama nenek moyang  kamu‛. Pada riwayat Muslim dan Ibnu Majah 

disebut dengan kata ‚at-t}awa>gi>‛  yaitu jamak dari t}agiyah, maksudnya adalah as}-s}anam (patung). 

Dari hadis lain disebut ‚t}agiyah Daus‛ atau patung kaum Daus. T}agiyah disebut dalam bentuk 

mas}dar, karena orang-orang kafir melampaui batas dalam beribadah kepadanya. Setiap orang 

yang melampaui batas dalam pengkultusan atau sejenisnya, maka dia telah melampaui batas (pen. 

t}a>gu>t). Baca kitab, Ibn Hajar al-’Asqala>ni, Fath} al-Barr Syarh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Kairo: Da>r al-

Hadis , 2004), hlm. 606-607. Kitab ini terdiri dari 15 Jilid.                                                
31

Makna tekstual adalah makna sesungguhnya yang dimaksud dari lafaz} itu sendiri. 

Makna kontekstual adalah makna konteks yang disesuaikan dengan kajian bahasa, tata bahasa,  

sastra dan sejarah. Sedangkan makna relevan adalah makna yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi perkembangan pengetahuan dengan tidak mengabaikan makna aslinya. Sebagai contoh: 

lafaz} "t}a>gu>t" makna tekstualnya adalah  sesuatu yang melampaui batas, dan makna 

kontekstualnya adalah setan, berhala, dukun dan tukang sihir, dan lain-lainnya. Sedangkan makna 

relevannya adalah segala perbuatan yang mempengaruhi manusia agar melampaui batas yang 

telah digariskan syari'at Allah. Menurut John L. Esposito "The term t}a>gu>t, from the root t}a>ghy 

("to rebel, transgress, or overstep the mark"), occur eight times in the Qur'an, where it denotes a 

focus of worship other than God and so is often translated as "idols" or "satan". But its meaning 

is wider than this". John. L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the modern Islamic World 

(New York: Oxord University Press, 1995), IV: 176. 
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 Dalam kitab Mu‘jam  al-Mufah}ras li Alfa>z   al-Qur’a>n, ditemukan bahwa 

kata "at}-t}a>g}u>t" di dalam al-Qur’an terdapat pada 5 surah, dalam 8 ayat. Akan 

tetapi dengan beragam derivasinya tersebar pada 27 surat, dalam 39 ayat.
32

 

Makna literal tercakup di dalamnya makna etimologis (ilmu asal-usul kata) 

dan makna leksikal (berhubungan dengan kamus). Kosa kata t}a>g}u>t  (طبغٛد)  

dalam Kamus  al-Munjid, adalah berasal dari kata-kata: ٝٚطغٛا -طغٛا -٠طغٛ -طغ- 

.ٚاٌحـذ اٌمذر خبٚس :yang  artinya ,ٚطغٛأب
33

  (melampaui ukuran dan batas), dan 

kata t}a>g}u>t artinya adalah setiap pangkal kesesatan, syaitan yang mengeluarkan 

dari jalan kebenaran, dan setiap sesembahan selain Allah. At}-t}awa>gi> dan at}-

t}awa>gi>t  adalah rumah-rumah berhala. Sedangkan dalam Kamus al-Munawwir, 

t}a>g}u>t berasal dari akar kata: ٝطغ١بٔب ٚ طغ١ب ٠طغٝ طغ , artinya: melampaui batas. 

Bisa juga dari akar kata:  ٝٚطغٛأب ٚطغٛا طغٛا ٠طغٛ طغ , artinya: melampaui 

ukuran dan batas. Sedangkan kata t}a>g}u>t (طبغٛد)  artinya adalah berhala, 

syaitan, patung, dukun dan setiap yang disembah selain Allah Swt.
34

 Senada 

dengan ini, John L. Esposito, dalam kamus Ensiklopedinya juga menyatakan 

bahwa : 

                                                 
32

Di dalam kitab Mu‘jam   ini, lafaz} at}-t}a>gu>t   terdapat pada Q.S. 2:256 dan 257, Q.S. 

4:51, 60 dan 76, Q.S. 5: 60, Q.S. 16:36, Q.S. 39:17. Sedangkan berbagai derivasi kata aṭ-ṭa>gu>t 
(asal-usul katanya) terdapat pada Q.S. 2:15, Q.S. 5:64, dan 68, Q.S. 6:110, Q.S. 7:186, Q.S. 

10:11, Q.S. 11:112, Q.S. 17:60, Q.S. 18:80, Q.S. 20:24, 43, 45 dan 81, Q.S. 23:75, Q.S. 37:30, 

Q.S. 38:55, Q.S. 50:27, Q.S. 51:53, Q.S. 52:32, Q.S. 53:17 dan 52, Q.S. 55:8, Q.S. 68:31, Q.S. 

69:5 dan 11, Q.S. 78:22, Q.S. 79:17 dan 37, Q.S. 89:11, Q.S. 91:11, dan Q.S. 96:6. Lihat kitab 

Fuad ‘Abd. al-Ba>qi>, al-Mu‘jam  al-Mufah}ras li alfaz{ al-Qur'a>n, cet. ke-4 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 

1994), hlm. 541-542.  
33

Ma‘luf, Lewis, al-Munjid fi> al-Lugah wa al-A‘la>m, cet. ke-24 (Beirut:  Da>r al-Masyriq, 

1989),  hlm. 466-467. Sedangkan kata aṭ-t}a>gu>t, jamaknya: . ضالي رأص وً :artinya , ٚطٛاغ١ذ  طٛاغ 

.األصٕبَ ث١ٛد: ٚاٌطٛاغ١ذ اٌطٛاغٝ. اهلل دْٚ ِعجٛد وً. اٌخ١ز طز٠ك عٓ اٌصبرف اٌش١طبْ  (setiap pangkal 

kesesatan,  setan yang mengeluarkan  manusia dari jalan kebenaran, setiap sesembahan selain 

Allah. At}-t}awa>gi> dan At}-t}awa>gi>t: rumah-rumah berhala).   
34

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. ke-25 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),  hlm. 854. 
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‚the term t}a>g}u>t , from the root ta>gi>..., occur eight times in the 
Qur’an, where it denotes a focus of worship other than God and so is 
often translated as ‚idols‛ or ‚satan‛. But its meaning is wider than 
this‛.

35
 

 

Masing-masing ayat (teks) tentang t}a>g}u>t tersimpan di dalamnya makna 

objektif
36(internal or original meanings) dan makna subjektif

37(external or 

significan meanings). Namun ironis sekali, bahwa dalam tataran realitas 

kehidupan manusia, terutama umat Islam yang mengimani al-Qur’an sebagai 

petunjuk dan pedoman hidupnya, belum banyak mengenal makna terma ini, 

dan bahkan boleh jadi tidak sedikit di antara mereka belum pernah mendengar 

istilah ini. Kalau mendengar saja belum pernah, apalagi memahami makna 

yang tersimpan di dalam teksnya. Oleh sebab itu, menurut penulis kata ini 

sebaiknya dipopulerkan dan disosialisasikan pengertian dan penafsirannya 

kepada masyarakat Islam, sehingga mereka tidak terjebak masuk ke dalam 

lingkaran t}a>g}u>t, atau paling tidak mereka dapat memahami makna t}a>g}u>t yang 

dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qur’an kemudian meninggalkan segala bentuk 

perbuatan, sifat-sifat dan karakternya.         

Penafsiran kosa kata t}a>g}u>t dalam al-Qur’an, dapat diketahui maknanya 

melalui kitab-kitab tafsir atau penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan 

                                                 
35

John L. Esposito,  The Oxford Encyclopedia ..., hlm. 176. 
36

Makna objektif sering juga diistilahkan dengan makna tekstual. Makna ini sesungguhnya 

tergambar dalam pengertian makna literal (internal meanings). Makna literal yang dimaksud 

adalah tercakup di dalamnya makna etimologis (ilmu asal-usul kata), makna leksikal 
(berhubungan dengan kamus), makna filologis (berkaitan dengan gramatikal dan qawa>‘id al-
Tafsi>r), makna semantik (kajian sastra), dan makna semiotik (berkaitan dengan makna simbol- 

simbol). 
37

Makna subjektif sering juga diistilahkan dengan makna kontekstual. Makna ini 

tergambar dalam pemahaman makna signifikan (external meanings). Makna signifikan tercakup 

di dalamnya makna historis atau kritik sejarah, dan makna-makna yang relevan dengan disiplin 

ilmu-ilmu lainnya dan makna yang sejalan dengan ruang dan waktu dimana dan kapan teks itu 

ditafsirkan dan didialogkan. 
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redaksi ayat-ayat yang memuat kata tersebut.  Masing-masing ayat memiliki 

makna penafsiran yang beragam secara tekstual dan kontekstual. Misalnya; 

pengertian t}a>g}u>t dalam surah al-Baqarah ayat 256, berarti syaitan,
38

dalam 

surah yang sama pada ayat 257, Mujahid berkata: t}a>g}u>t adalah syaita>n dalam 

bentuk manusia.
39

Pada surah an-Nisa>’ ayat 51, t}a>g}u>t berarti; tukang sihir dan 

dukun,
40

dalam surah yang sama pada ayat 60, t}a>g}u>t bermakna Ka’ab bin al-

Asyraf seorang hakim Yahudi,
41

 pada ayat 76 dalam surah yang sama, t}a>g}u>t 

maknanya adalah ketaatan terhadap  syaitan.
42

Pada surah al-Ma>idah ayat 60, 

t}a>g}u>t diartikan sebagai segala sesuatu yang melampaui batas ketentuan 

Allah.
43

 Pada surah an-Nah  l ayat 36, kata t}a>g}u>t artinya adalah setiap sesuatu 

yang mengajak kepada kesesatan.
44

Pada surah az-Zumar ayat 17, t}a>g}u>t 

diartikan sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Swt.
45

 

Banyaknya lafaz   t}a>g}u>t  dan derivasinya yang terdapat dalam kandungan 

ayat-ayat al-Qur’an, maka konsekwensinya berakibat pada munculnya 

perbedaan persepsi di kalangan ulama tafsir dalam memahami, memaknai dan 

                                                 
38

Ibn Jarir at}-T}abari, Ja>mi ‘al-Baya>n ‘an Ta'wi>l a>yi al-Qur’a>n  (Beirut:  Da>r al- fi>kr, 1405 

H), III: 18-19.                                                                    
39

Ibnu Kas\ir, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m terkenal dengan Tafsir Ibnu Kas\ir, cet. ke-7, 

(Kairo:  Da>r al-Hadi>s\, 1993), I: 486. 
41

Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arab  (Beirut:  Da>r al-Ma‘arif, t.t.), IV: 2678 .  
42

Al-Baid}a>wi>, Anwa>r at-Tanzi>l wa Asra>r at-Ta'wi>l (Tafsir al-Baid}a>wi>) (Beirut:  Da>r as}-
S}a>dir, t.t.), II: 207.                                                                          

43
Ali bin Aḥmad Abu> al-Ḥasan al-Wa>hidi, Al-Waji>z  fi> Tafsir al-Kitab al-’Azi>z, dikenal 

dengan Tafsi>r al-Wa>hidi>, cet. ke-1 (Beirut:  Da>r al-Qalam, 1415 H), I: 275. 
44

Mahmud Abu al-Fad}l al-Alu>si>, Ru>h} al-Ma‘a>ni  fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa as-Sab‘i 
al-Mas\a>ni>  (Beirut:  Da>r at-Tura>s\ al-Arabi, t.t.), VI: 187.  

45
Mus{t}afa al-Hus}an al-Mans}u>ri>, al-Muqtaṭif min ‘Uyu>n at-Tafsi>r,  cet. ke-1 (Damaskus:  

Da>r al-Qalam, 1996), III: 120.  
46

Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri> al-Qurṭubi, Al-Ja>mi‘ li AH}ka>m al-Qur’an, cet. ke-2 

(Kairo:  Da>r al-H}adi>s\, t.t.), V: 249.  
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menginterpretasikan kata t}a>g}u>t. Misalnya, kata at-t}a>g}u>t  dalam surah al-

Baqarah ayat 256,  Allah Swt., berfirman:        

)
46

...٠ىفزثبٌطبغـٛد فّٓ... ...maka barangsiapa yang inkar kepada t}a>g}u>t …).
47

 Ayat 

ini mengundang perbedaan persepsi dan penafsiran dalam memahaminya. 

Banyak kitab-kitab tafsir yang bernuasa tafsi>r bi al-ma’s  u>r atau tafsi>r bi ad-

dira>yah menarik ayat ini ke dalam persoalan teologis, dan  memberikan 

penafsiran yang berbeda. Antara lain; Ibn Jari>r aṭ-T}abari (224H–310H) dalam 

kitab tafsirnya mengemukakan bahwa makna t}a>g}u>t adalah sesuatu yang 

melampaui batas syariat, lalu disembah selain Allah, baik dengan cara 

dipaksa maupun karena taat kepadanya, yang berupa manusia, syaitan, 

berhala, atau bentuk ciptaan lain. Kemudian dalam penafsirannya, dia 

mengklasifikasikan makna t}a>g}u>t dalam tiga kategori dengan merujuk pada 

riwayat-riwayat para sahabat, yaitu;  syaitan, sihir dan dukun.
48

Klasifikasi 

yang identik dengan ini, juga dikemukakan oleh Ibn Kaṡi>r (700 H/1300 M-

                                                 
46

Q.S. Al-Baqarah (2): 256. 
47Al-Qur'a>n dan Terjemahnya (Makkah: khadim al-Haramain al-Syarifain, 1971), hlm. 63.  
48

Ibn Jari>r at-T}abari, Ja>mi‘ al-Baya>n ..., III: 18-19. Kitab ini dikenal dengan Tafsir aṭ-
T}abari, yang ditulis oleh  Muhammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kha>lid aṭ-T}abari Abu> Ja’far, 

dilahirkan tahun 224 H., dan wafat tahun 310 H. Dia seorang ulama tafsir dan ahli hadis yang 

terkenal. Kitab tafsirnya ini tergolong Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r. Aṭ-Ṭabari dalam kitab tafsirnya 

menjelaskan riwayat-riwayat tentang makna t}a>gu>t  sebagai berikut:  

: ِدـب٘ذ  لبي. اٌش١ـطبْ اٌطبغٛد:اٌخطبة ثٓ عّز لبي. اٌش١ـطبْ ثعضُٙ فمبي اٌطبغٛد ِعٕٝ فٝ اٌزأ٠ًٚ أً٘ اخزٍف 

 أثٝ عٓ. اٌظــبحـز: أخــزْٚ ٚلبي. اٌش١طبْ: لزبدح عٓ. اٌش١طبْ: اٌضحـبن عٓ. اٌش١طبْ: اٌشعجٝ لبي. اٌشـ١طبْ اٌطبغٛد

 خج١ز ثٓ طع١ذ عٓ. اٌىب٘ـٓ ٘ـٛ اٌطبغٛد: أخـزْٚ ٚلبي. اٌظـبحز: اٌطبغٛد ِحّـذ عٓ ٛفعـ عـٓ. اٌظـبحز: اٌطبغٛد اٌعب١ٌخ

 أٌظـٕزٙـُ عٍٝ ٠ٍمْٛ شـ١بط١ٓ ع١ٍٙب رٕـشي وٙبْ اٌطبغٛد: لبي خز٠ح اثٓ عٓ. اٌىب٘ٓ: اٌطبغٛد رف١ع عٓ. اٌىب٘ٓ: اٌطبغٛد

 . ٚلٍٛثُٙ

Maksudnya: ‚Ahli ta'wil berbeda pendapat dalam memaknai t}a>gu>t. Sebahagian mereka 

mengatakan bahwa makna t}a>gu>t adalah setan. Pendapat ini didukung oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭa>b, 

Muja>hid, Asy-Sya’bi, Ad-Dahha>k, dan Qata>dah. Sebahagiannya lagi mengatakan bahwa makna 

t}a>gu>t  adalah tukang sihir. Pendapat ini didukung oleh Abi> al-‘A liyah, ‘Auf dan Muhammad. 

Sebahagian lainnya mengatakan bahwa makna t}a>gu>t  adalah dukun. Pendapat ini didukung oleh 

Sa’id bin Jubair, dan Rafi‘. Sedangkan dari riwayat Ibnu Juraij mengatakan bahwa makna t}a>gu>t  
adalah para dukun yang kemasukan setan sehingga lidah dan hati mereka komat-kamit (pen. 

dengan ungkapan mantra-mantra). 
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774 H/1373 M) dalam kitabnya yang memaknai t}a>g}u>t  dengan merujuk 

kepada riwayat-riwayat para sahabat dan tabiin.
49

Kelihatannya Ibnu Kaṡir 

dalam menafsirkan kata t}a>g}u>t cenderung mengklasifikasikan t}a>g}u>t  dalam 

tiga bentuk wujudnya yaitu; 1) dukun, 2) syaitan dalam bentuk manusia, dan 

3) sesuatu yang disembah selain Allah. Hal yang senada dengan klasifikasi 

yang diberikan Ibn Kaṡir ini, juga diikuti oleh Jala>l ad-Di>n as-Suyu>t}i> dalam 

kitabnya,
50

yang memuat riwayat-riwayat tentang t}a>g}u>t. Hanya saja as-Suyu>t}i>  

menambahkannya riwayat dari Ibn Jari>r dari Abi>  al-‘Aliyah yang 

mengatakan: aṭ-t}a>g}u>t adalah tukang sihir, dan juga riwayat dari ‘Umar bin 

Khaṭṭa>b yang mengatakan: aṭ-t}a>g}u>t  adalah syaitan. Klasifikasi ini 

                                                 
49

Ibn Kas\i>r, Ismail ibn ‘Umar ibn Kas \i>r ad-Dimasyqi, Abu> al-Fi>da>', Tafsi>r al-Qur’a>n al-
‘Az}i>m (Tafsir Ibn Kas\i>r), cet. ke-7 (Kairo: Da>r al-Hadis, 1993), I: 486. Dia seorang di antara 

ulama Tafsir dan hadis yang tersohor dan terkenal. Kitabnya ini termasuk di antara kitab-kitab 

Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r yang sering dijadikan rujukan dalam menafsirkan al-Qur’an. Ibn Kas\i>r dalam 

kitab tafsirnya menjelaskan riwayat-riwayat tentang makna t}a>gu>t  sebagai berikut:  

 اهلل عجذ ثٓ خبثز طّع أٔٗ اٌشث١ز أثٛ أخجزٔٝ خز٠ح اثٓ عٓ رٚا٠خ فٝ. اٌىب٘ٓ ٘ٛ اٌطبغٛد: رفظ١زٖ فٝ وث١ز اثٓ لبي

 ا١ٌٗ ٠زحبوّْٛ أظـبْ صٛرح فٝ ١طبْاٌش اٌطبغٛد: ِدب٘ذ ٚلبي. اٌش١بط١ٓ ع١ٍُٙ رٕشي وـٙبْ: فمبي اٌطٛاغ١ذ عٓ طـئً أٔٗ

 . ٚخً عش اهلل دْٚ ِٓ ِب٠عجـذ وً ٘ٛ اٌطبغٛد: ِبٌه األِبَ ٚلبي. أِـز٘ـُ صبحت ٚ٘ٛ

Maksudnya: ‚Ibn Kas\i>r dalam  tafsirnya berkata: At}-t}a>gu>t adalah al-ka>hin (dukun). Di 

dalam riwayat Ibnu Juraij dari Abu> Zubair  bahwa beliau mendengarkan Ja>bir bin ‘Abdullah 

ditanya tentang makna aṭ-ṭawa>gi>t, dia berkata: para dukun yang kemasukan setan- setan. 

Muja>hid berkata: aṭ-t}a>gu>t  adalah setan dalam bentuk manusia yang berhukum kepadannya. Jadi 

t}a>gu>t  adalah pendukung para setan. Sedangkan Ima>m Malik berkata bahwa  t}a>gu>t  adalah setiap 

sesuatu yang disembah selain Allah ‘Azza wa Jalla‛. 
50

Jala>l ad-Di>n ‘Abd ar-Rahma>n ibn Abi> Bakr as-Suyu>ṭi>, Ad-Dur al-Mans}u>r fi> at-Tafsi>r  al-
Ma’s\u>r, cet. ke-2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), I: 584. As-Suyut}i> dalam 

mengklasifikasi makna t}a>gu>t  merujuk pada riwayat-riwayat sebagai berikut:  

(. ٢. )اٌشــ١طبْ( اٌطبغٛد) لبي اٌخـطبة اثٓ عّز عـٓ حبرُ ٚاثٓ خـز٠ز ٚاثٓ ِٕصٛر طـع١ذ ٚ اٌفز٠بثٟ اخـزج(. ١) 

(. ٤. )اٌظــبحـز( اٌطبغٛد) لبي اٌعب١ٌخ اثٟ عٓ خز٠ز اثٓ اخـزج( ٣.)اٌىب٘ـٓ( اٌطبغٛد) لبي عىـزِخ عٓ حـبرُ اثٓ اخــزج

 ٚ٘ٛ ا١ٌٗ ٠زحبوّْٛ االٔظــبْ صٛرح فٟ اٌشــ١طبْ( اٌطبغٛد) لبي ِدـب٘ـذ عٓ حبرُ اثٟ ٚاثٓ إٌّـذر ٚاثٓ خز٠ز اثٓ اخزج

  .اهلل دْٚ ِٓ ٠عجــذ ِب( اٌطبغٛد) لبي عجــبص اثٓ عٓ حبرُ اثٝ ٚاثٓ ِبٌه عٓ حبرُ اثٓ اخـزج(. ٥. )اِـزُ٘ صبحت

Maksudnya: ‚1). Diriwayatkan oleh al-Farya>bi, Sa’id Manṣu>r, Ibn Jari>r dan Ibn Ḥa>tim, 

dari ‘Umar Ibn al-Khaṭṭa>b, berkata: aṭ-t}a>gu>t  adalah setan; 2). Diriwayatkan oleh Ibn Ḥa>tim dari 

‘Ikrimah, berkata: aṭ-t}a>gu>t  adalah dukun; 3). Diriwayatkan oleh Ibn Jari>r dari Abi al-‘Aliyah 

berkata: aṭ-t}a>gu>t  adalah tukang sihir; 4). Diriwayatkan oleh Ibn Jari>r, Ibn al-Munzir dan Ibn Abi> 

Ḥa>tim, dari Muja>hid berkata: aṭ-t}a>gu>t  adalah setan dalam bentuk manusia yang berhakim 

kepadanya, yaitu para pendukung setan; 5). Diriwayatkan oleh Ibn Ḥa>tim dari Ma>lik, dan Ibn Abi> 

Ḥa>tim dari Ibn ‘Abba>s berkata: aṭ-t}a>gu>t  adalah apa saja yang disembah selain Allah. 
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kelihatannya juga diikuti oleh Mus}t}a>fa> al-H}usan al-Mans}u>ri dalam kitabnya
51

 

yang menguraikan bahwa makna t}a>g}u>t adalah syaitan, berhala dan setiap 

sesuatu yang disembah selain Allah.          

Lain halnya dengan al-Qurt  u>bi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya
52

yang 

memaknai t}a>g}u>t sebagai segala bentuk sembahan selain Allah, kemudian ia 

mengklasifikasikannya dalam empat kategori, yaitu; 1) syaitan, 2) dukun, 3) 

berhala, dan 4) setiap yang mengajak kepada kesesatan. Seirama dengan 

klasifikasi ini agaknya diikuti oleh ‘Abd  Ar-Rahma>n ibn Na>ṣir as-Sa‘dy (1307 

H – 1376 H) dalam kitabnya
53

yang mengklasifikasikan makna t}a>g}u>t  ke dalam 

empat kategori: 1) sihir, 2) dukun, 3) sesembahan selain Allah, 4) ketaatan 

pada  syaitan. Sedangkan al-Fakhr ar-Ra>zi dalam kitabnya
54

berpendapat 

bahwa selain empat kategori di atas, dia juga menambahkan bahwa makna 

t}a>g}u>t adalah bentuk kedurhakaan jin dan manusia yang melampaui batas 

ketika berhubungan dengan sesuatu, kemudian menjadikan sesuatu ini 

penyebab kesesatan. Ar-Ra>zi (w. 606 H.) kelihatannya cenderung mengatakan 

bahwa manusia atau jin bisa disebut t}a>g}u>t bila perbuatannya melampaui batas 

hukum yang telah ditetapkan Allah. Demikian pula penafsiran yang dijelaskan 

oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yang berpendapat bahwa selain empat 

                                                 
51

Muṣṭa>fa al-Ḥus}an al-Manṣu>ri, Al-Muqtat}if Min ‘Uyu>n at-Tafsi>r,  cet. ke-1  (Damaskus: 

Da>r  al-Qalam, 1996.), I: 270. Klasifi>kasinya disebutkan dengan ungkapan: ٕ٘ب اٌطبغٛد  اٌش١طبْ     

.اهلل دْٚ ِٓ عـجذ ِب ٚوً ٚاألصٕبَ  (Aṭ-t}a>gu>t  di sini adalah setan, patung-patung, dan setiap yang 

disembah selain Allah). Namun pada halaman 474, dia juga memaknai aṭ-ṭa>gu>t  sebagai  setan 

yang mengajak kepada kekufuran dan perbuatan melampaui batas. 
52 

Muhammad Ahmad Ibn Abi> Bakar Farah al-Qurtu>bi Abu> ‘Abdullah, Al-Ja>mi‘ li  
AH}ka>m al-Qur’a>n,  cet. ke-2 (Kairo: Da>r  asy-Sya‘bi, 1372 H), X: 103. 

53
‘Abd ar-Rahma>n Ibn Naṣir as-Sa‘di, Taisi>r al-Kari>m ar-Rahma>n, cet. ke-4 (Beirut: 

Muassasah ar-Risa>lah, t.t.), hlm. 147. 
54

Ima>m  Muhammad ar-Ra>zi Fakhr ad-Di>n, Tafsi>r al-Fakhr ar-Ra>zi, yang dikenal dengan 

(At-Tafsi>r al-Kabi>r wa Mafa>ti>h al-Gaib), cet. ke-1 (Beirut: Da>r  al-Fi>kr, 2005), III: 16.  
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kategori di atas, dia juga menambahkan bahwa t}a>g}u>t  adalah kedurhakaan ahli 

kitab.
55

 

Berbeda pula dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-

Jauziah, bahwa t}a>g}u>t  adalah apapun yang dilakukan manusia melampaui batas 

ketentuan, baik berupa sesembahan, taqlid ataupun bentuk ketaatan. Dia juga 

mengatakan bahwa ṭawa>gi>t (jamak dari t}a>g}u>t ) maknanya banyak ragamnya, 

namun sumbernya ada lima: Pertama, iblis yang dilaknat Allah. Kedua, orang 

yang disembah sedang ia rela. Ketiga, orang yang mengajak manusia 

menyembah dirinya. Keempat, orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib. 

Kelima, orang yang menghukum selain apa diwahyukan Allah.
56

Kemudian 

Wahbah az-Zuhaili  mengomentari pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, 

bahwa t}a>g}u>t sesungguhnya adalah orang yang tidak kuasa mengendalikan diri 

terhadap persembahan batil yang melampaui batas, agar iman di dalam hati 

terlepas, dan bisikan nafsu syahwat terlena, seperti ambisi kekuasaan dan 

kekayaan atau gemar berbuat kekejian, kemungkaran, dan kezaliman.
57

 

Sedangkan menurut Ahmad Musṭafa> al-Mara>gi>, t}a>g}u>t adalah sesuatu yang 

disembah dan diyakininya sebagai penyebab perbuatan melampaui batas, atau 

                                                 
55

Ahmad bin ‘Abd al-Ḥali>m bin Taimiyah Abu> al-‘Abba>s, Daqa>iq at-Tafsi>r  al-Ja>mi‘ li 
Tafsi>r Ibn Taimiyah,  cet. ke-2 (Damascus: Muassasah ‘Ulu>m al-Qur’an, 1404 H), IV: 306. Dia 

juga menafsirkan aṭ-t}a>gu>t  dengan mengutip riwayat-riwayat sebagai berikut: 

ٝ  ِٚدب٘ذ عجبص ٚاثٓ عّز لبٌٗ اٌشــ١طبْ أٔٗ احذا٘ب: ألٛاي خّظـخ: ثبٌطبغٛد اٌّزاد ً  ـذٜٚاٌظع  ٚاٌشععج ٝ . ِٚمبرع . اٌثعبٔ

ٓ  طع١ـذ لبٌٗ اٌىب٘ـــــٓ أٗ ٛ  ٚ خج١عز  ثع ٗ . اٌثبٌعث . اٌعب١ٌعخ  أثع ٗ  اٌظـعـبحز  أع ٓ  ِحّعـذ  لبٌع ٓ  ثع ٗ . اٌزاثعع . ط١عـز٠ َ  أع ٗ  األصعٕب ٜ  لبٌع  ا١ٌش٠عذ

 .أ٠ضـب اٌشخبج لبٌٗ اٌىزبة أ٘ـً ِزدح أٗ. اٌخبِض. ٚاٌشخبج

‚Yang dimaksud dengan aṭ-t}a>gu>t , ada lima pendapat: 1). Setan, dari perkataan ‘Umar, 

Ibn ‘Abba>s, Muja>hid, Asy-Sya‘bi, As-Saddi, dan Muqa>til; 2). Dukun, dari perkataan Sa’id bin 

Jubair dan Abu> al-‘A  liyah; 3). Tukang sihir, dari perkataan Muhammad bin Sirri>n; 4). Patung-

patung, dari perkataan al-Yazi>di> dan az-Zuja>j; 5). Kedurhakaan Ahli Kitab, dari perkataan az-

Zuja>j‛.   
56

Ibn al-Qayyim, Al-Iga>s\ah  fi Maṣa>‘id asy-Syait}a>n (Kairo: Dar at-Ta’li>f, t.t.), hlm. 57.  
57

Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsi>r  al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa asy-Syari>‘a>t wa al-Manhaj 
(Beirut: Da>r  al-Fi>kr, t.t.), III: 26.  
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keluar dari kebenaran lantaran menyembah makhluk, baik berupa manusia, 

tempat sesajian, berhala, taqlid pemimpin atau  pun hawa nafsu.
58

Penafsiran 

ini agaknya sama dengan penafsiran yang diungkapkan oleh Rasyid Rid  a dan 

Muhammad ‘Abduh dalam kitab Tafsi>r al-Mana>r
59

yang menyatakan bahwa 

makna t}a>g}u>t adalah ‚segala bentuk ibadah dan kepercayaan (keyakinan) yang 

menyebabkan terjadinya perbuatan melampaui batas, dan keluar dari 

kebenaran, baik yang disembah (dikultuskan) itu berupa makhluk seperti 

manusia, berhala atau patung, maupun dalam bentuk taqlid kepada pemimpin 

atau ketaatan terhadap hawa nafsu. Hal yang senada dengan ini, Syeikh 

Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab di dalam risalah Makna aṭ-t}a>g}u>t  wa Ruu>su 

Anwa‘ihi, berpendapat bahwa Tafsir makna t}a>g}u>t bersifat umum, yaitu; segala 

sesuatu yang disembah selain Allah, dan dia rela disembah, diikuti dan ditaati 

di luar ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia adalah t}a>g}u>t. Kemudian 

dia mengklasifi>kasikan t}a>g}u>t itu ke dalam lima kategori, yaitu; 1) syaitan yang 

mengajak beribadah selain kepada Allah; 2) penguasa zalim yang mengubah 

hukum-hukum Allah; 3) hakim yang memutuskan perkara hukum selain apa 

yang disyariatkan Allah;  4) orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib; 5) 

                                                 
58

Ahmad Muṣṭafa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi> (Beirut: Da>r  al-Fi>kr, 2006), I: 261. Di 

dalam kitabnya disebutkan bahwa t}a>gu>t : 
 ٚأ صّٕب، أٚ ٚثٕب أٚ وبْ أظـبٔب ِخٍٛق عجبدح ِٓ اٌحـك عٓ ٚاٌخـزٚج ٌٍطغـ١بْ طـججب ثٗ ٚاال٠ّبْ عـجبدرٗ ِبرىْٛ 

 .                                                    ٘ــٜٛ طبعخ أٚ رئ١ض رم١ٍــذ
59

Lihar Tafsi>r al-Mana>r, oleh Rasyid Rid}a dan Ima>m  asy-Syeikh  Muhammad ‘Abduh 

(Beirut: Da>r  al-Fi>kr, t.t.), III: 3. Di dalam kitab Tafsir ini dijelaskan bahwa aṭ-ṭa>gu>t: 
            .٠زــجع ٚ٘ــٜٛ ، ٠مـٍـذ ٚرئ١ض ، ٠عجــذ ِخـٍٛق ِٓ ، اٌحـك عٓ ٚاٌخـزٚج ٌٍطغـ١بْ طـججب ثٗ ٚاال٠ّبْ عـجبدرٗ ِبرىْٛ
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orang yang disembah selain Allah dan ia rela.
60

Kelihatan tafsir terakhir ini 

cenderung mengarah kepada makna kontekstual tentang t}a>g}u>t, walaupun 

masih dapat dieksplorasi perluasan maknanya sesuai dengan perkembangan 

sosial budaya, kapan dan dimana kata tersebut ditafsirkan dan didialogkan.        

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat adanya perbedaan pendapat yang 

signifi>kan di kalangan para ulama tafsir dalam memahami, menafsirkan dan 

menginterpretasikan serta mengklasifi>kan kata t}a>g}u>t. Sungguhpun para ulama 

telah membuat klasifikasi makna t}a>g}u>t, bukan berarti persoalan terma ini telah 

ditafsirkan secara komprehensif dan tuntas. Dalam arti, masih terdapat celah-

celah yang memungkinkan makna t}a>g}u>t ini untuk dikaji, ditafsirkan dan 

diinterpretasikan kembali. Lebih-lebih bila makna t}a>g}u>t dipahami sebagai 

lafaẓ yang mengandung makna umum sebagaimana kaedah tafsir yang 

berbunyi: األطـجبة ثخصـٛص ال األٌفبظ ثعَّٛ اٌعجـزح  (Pemahaman lafaẓ suatu ayat 

karena redaksinya yang bersifat umum, bukan karena sebab turunnya yang 

bersifat khusus).
61

Oleh sebab itu, adanya keragaman klasifikasi t}a>g}u>t  yang 

dikemukakan oleh para ulama tafsir merupakan bukti adanya celah-celah yang 

masih membutuhkan penafsiran atau interpretasi yang lebih luas, jelas dan 

konkrit. Sebagai contoh, tafsir makna t}a>g}u>t yang dikemukakan oleh aṭ-T}abari, 

                                                 
60

Dinukil dari Risa>lah Ma‘na T}a>gu>t  wa Ruu>su Anwa‘ihi tulisan syaikh  Muhammad bin 

‘Abd  al-Wahha>b yang terdapat dalam kitab Majmu‘ at-Tauḥi>d (Riya>d: Maktabah ar-Riya>d}  al-

Hadisah, t.t.), hlm. 260. 
61

‘Abd  ar-Rahma>n bin Na>s}ir as-Sa‘di, Al-Qawa>‘id al-H}isa>n li Tafsi>r al-Qur’a>n (Kairo: 

Maktabah al-Ma‘a>rif, t.t.), hlm. 7. Bandingkan dengan tulisan Manna' Qat}t}an, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m 
al-Qur’a>n, cet. ke-3 (Riya>d}: Mansyura>t al-‘As}r al-Hadis , t.t.), hlm. 82. 
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Ibnu Kaṡi>r dan as-Suyu>t}i>62
 yang notabene tafsi>r bi al-ma’s\u>r  masih 

menyisakan pertanyaan ‚apakah masih ada t}a>g}u>t selain syaitan, dukun, tukang 

sihir, berhala dan setiap yang disembah selain Allah?". Lain pula halnya 

makna t}a>g}u>t yang ditawarkan al-Qurt u>bi, Fakhr ar-Ra>zi dan Ibnu 

Taimiyah.
63

Kelihatannya masih mengundang pertanyaan,"bagaimana sistim 

kinerja t}a>g}u>t dalam mempengaruhi manusia sehingga masuk dalam 

lingkarannya?". Demikian pula makna t}a>g}u>t  yang ditafsirkan Ibn al-Qayyim 

al-Jauziyah, Wahbah az-Zuhaili, Must  afa al-Mara>gi>, Syeikh Muhammad 

‘Abduh, Rasyid Riḍa, dan Muhammad bin ‘Abd al-Wahha>b,
64 

kelihatannya 

sudah hampir mencakup penafsirannya dari berbagai aspek kehidupan 

manusia. Namun demikian menurut penulis masih menimbulkan pertanyaan; 

apakah masih bisa makna t}a>g}u>t itu dikembangkan maknanya secara benar dan 

komprehensif, sehingga makna tekstual, kontekstual, dan relevansinya dapat 

disesuaikan dengan perkembangan zaman di saat sekarang ini?, dan satu 

pertanyaan mendasar terhadap keragaman makna t}a>g}u>t yang dikemukakan 

oleh para ulama tersebut yaitu; apakah kontekstualitas makna signifikan t}a>g}u>t 

secara sosiologis, psikologis, dan biologis masih bisa diteliti sehingga 

maknanya menyentuh pada kompleksitas kehidupan manusia?. Kalaupun 

                                                 
62

Penulis mengelompokkan aṭ-Ṭabari , Ibnu Kas\ir dan as-Suyut}i> dalam kelompok ulama  

Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r, karena kitabnya lebih dominan menafsirkan al-Qur’an melalui riwayat-

riwayat dari pada  tafsi>r bi ar-ra’yi atau pendapatnya sendiri. 
63

Penulis mengelompokkan al-Qurt}u>bi, Fakhr ar-Ra>zi dan Ibnu Taimiyah dalam kelompok 

ulama tafsir yang mengkombinasikan antara Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r dengan tafsir bi ad-dira>yah. 
64

Penulis mengelompokkan Ibn al-Qayyim al-Jauziah, Musṭafa> al-Mara>gi>, Wahbah az-

Zuhaili, Syekh  Muhammad ‘Abduh, Rasyid Riḍa, dan  Muhammad bin ‘Abd  al-Wahha>b dalam 

kelompok ulama Tafsir atau ulama Islam kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an 

sesuai dengan  Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r dan tafsir bi ad-dira>yah dan dikembangkan maknanya sesuai 

dengan makna tekstual dan makna kontektual. 
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jawabannya ‚Ya‛, maka masih ada tersisa pertanyaan realitis, yaitu apakah 

selain makna yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir klasik maupun tafsir 

modern masih dapat dieksplorasi interpretasi maknanya sesuai dengan ruang 

dan waktu atau sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan 

manusia pada setiap zaman, termasuk zaman sekarang ini?.  

Bila diteliti secara cermat tingkat keragaman persepsi para ulama tafsir 

dalam memaknai t}a>g}u>t, maka setidaknya dari penafsiran mereka itu tercermin 

makna objektif dan subjektif. Objektifitas makna kosa kata teks (ayat) dapat 

dijelaskan interpretasi atau penafsirannya berdasarkan analisis gramatikal 

dengan menggunakan berbagai perangkap linguistik, sedangkan  subjektifitas  

maknanya dapat diuraikan interpretasi atau penafsirannya berdasarkan analisis 

psychologikal dengan menggunakan berbagai tendensi (kecenderungan) dan 

keinginan author (pengarang) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Oleh 

sebab itulah, maka dalam penelitian desertasi ini, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh tentang makna kosa kata t}a>g}u>t  melalui pendekatan 

‚Hermeneutika‛
65

dengan menggunakan teori ‚Hermeneutika Sakra‛
66

 yang 

ditawarkan Oleh Ḥassan Ḥanafi .
67

  

                                                 
65

Pendekatan hermeneutik, menurut Josef Bleicher, memiliki dua tugas, yaitu; 

menemukan makna dari sebuah teks, kalimat dan frasa, dan menemukan petunjuk-petunjuk yang 

tersimpan dalam bentuk simbol. Baca Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics 
as Method, Philosophy and Critique (London: Routhledge & Keegan Paul, 1980), hlm. 11. 

Pendekatan hermeneutik dalam penafsiran al-Qur’an, sesungguhnya adalah pendekatan yang 

ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Menurut Komaruddin Hidayat, Fazlur Rahman berupaya 

memahami alasan-alasan jawaban yang diberikan al-Qur’an dan menjelaskan prinsip-prinsip 

hukum atau ketentuan umum. Dengan demikian, Fazlur Rahman mengesankan lebih memilih 

signifikansi makna yang bersifat universal dari pada makna tekstual yang terikat dengan 

peristiwa lokal historis. Baca Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian 
Hermeneutik, hlm. 196. Menurut Leonard Binder,  Fazlur Rahman dalam  menafsirkan al-Qur’an 

tidak terikat kepada ungkapan tekstual semata, tapi juga kepada nilai-nilai subtansial yang 

terkandung di balik ungkapan itu. Menanggapi ini, Binder lebih lanjut menjelaskan bahwa Fazlur 
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Berpijak dari statemen di atas, maka objektifitas makna t}a>g}u>t dalam 

penelitian ini, penulis memfokuskan penafsirannya pada interpretasi literal 

(teks dan konteks) melalui kajian etimologis dan terminologis yang mengarah 

kepada makna leksikal, gramatikal dan historis. Sedangkan subjektifitas 

makna t}a>g}u>t dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penafsirannya pada 

interpretasi monistik (makna tunggal) dan interpretasi pluralistik (makna 

                                                 
Rahman dengan metodenya ingin menekankan signifi>kansi penciptaan suatu kerangka penafsiran 

yang integratif dan konsisten untuk diaplikasikan kepada semua bagian al-Qur’an. Dengan pola 

tersebut Fazlur Rahman benar-benar seorang hermeneutis yang berupaya memahami al-Qur’an 

melalui pendekatan hermeneutik. Lihat, Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of 
Development Ideologies (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), hlm. 96 dan 126. 

66
Hermeneutika Sakra Ḥassan Ḥanafi  memfokuskan penafsirannya terhadap ayat-ayat al-

Qur’an  kepada tiga unsur terpenting: Pertama, kritik sejarah atau kesadaran sejarah. Unsur ini 

adalah sebuah proses yang menentukan keotentikan teks dan tingkat keabsahannya. Kedua, 

kesadaran eiditik, yaitu proses merealisasikan makna teks sehingga menjadi rasional. Ketiga, 

kesadaran praksis, yaitu proses pengambilan makna teks sebagai sebuah dasar teori dalam 

pengamalan (action) dan mengambil wahyu untuk membimbing menuju tujuan akhir kehidupan 

manusia di dunia sebagai sebuah struktur ideal di mana dunia menemukan kesempurnaannya. 

Ḥassan Ḥanafi , Religious..., hlm. 1.  
67Ḥassan Ḥanafi  dalam penerapan Hermeneutika Sakranya menawarkan  landasan   

metode maud}u>‘i  sebagai  langkah-langkah berikut: 1) Setiap penafsiran yang muncul harus 

dilandasi oleh keprihatinan-keprihatinan tertentu atas kondisi kontemporernya. 2) Perlu 

bercermin pada proses lahirnya teks al-Qur’an yang didahului oleh realitas sosialnya kemudian 

merumuskan tujuan-tujuan penafsirannya. 3) Menginventarisasikan ayat-ayat terkait dengan 

tema yang menjadi komitmennya. 4) Mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut atas dasar bentuk-

bentuk linguistik untuk membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju. 5) 

Membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju sehingga makna dan obyek 

yang dituju menjadi satu kesatuan. Subjek-objek adalah objek-subjek sekaligus. 6) Melakukan 

analisis terhadap problem faktual dalam situasi empirik (realitas) yang dihadapi penafsir. 7) 

Membandingkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks dengan problem faktual yang 

diinduksikan dari realitas empirik melalui perhitungan statistik dan ilmu sosial. 8) 

Menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses penafsiran yang transformatif.  

Penafsiran ini berangkat dari realitas menuju teks dan dari teks menuju realitas. Ḥassan Ḥanafi, 

Ad-Di>n..., VII: 102-111. Kelihatannya, Ḥassan Ḥanafi  dalam memformulasikan langkah-langkah 

mauḍu>‘i-nya sangat dipengaruhi oleh proyeksi pemikirannya dalam bukunya al-Yasa>r al-Isla>mi, 
yaitu agama dan revolusi telah menjiwa dalam dirinya. Satu sisi, jiwanya sebagai ‚tebusan‛ bagi 

Ikhwan Muslimin. Pada sisi lain, jiwanya juga sebagai ‚tebusan‛ bagi revolusi. Itulah embrio 

proyeksi  di dalam kitabnya Al-Yasa>r al-Isla>mi:  Min al-‘Aqi>dah ila> as\-S\aurah (dari aqidah ke 

revolusi). Menurut Muhammad Ridwan Hambali, karya ini muncul belakangan, tahun 1981, 

setelah hampir semua karya besarnya selesai ditulis, sehingga terkesan bahwa al-Yasa>r al-Isla>mi 
merupakan refleksi dari karya-karyanya terdahulu. Namun secara de facto, al-Yasa>r al-Isla>mi 
merupakan manifesto proyek  secara integral. Karena pada dasarnya embrio gagasan al-Yasa>r al-
Isla>mi lahir sejak pergumulannya dengan suasana sosial politik yang kurang stabil selama hampir 

tiga puluh lima tahun, yaitu sejak 1946 hingga 1981. Ḥassan Ḥanafi , dalam buku, Islam Garda 
Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 225. 
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banyak) yang dikehendaki oleh penafsir (author), yang mengarah pada makna 

relevansi dan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi kekinian dari 

berbagai disiplin keilmuan. 

Pada tataran realitas kehidupan manusia, sepanjang pengetahuan penulis 

bahwa ungkapan terma t}a>g}u>t di komunitas Islam Indonesia khususnya, belum 

tersosialisasi secara merata dan bahkan belum menjadi sebuah istilah yang 

populer terdengar. Kalaupun ada terdengar, itu pun muncul sekali-kali dari 

pojok-pojok pesantren atau dari mulut intelektual muslim, ulama dan ustaz-

ustaz saja. Hal semacam ini terjadi, menurut asumsi penulis, disebabkan dua 

alternatif kemungkinan. Pertama, karena bisa saja terma ini agak sensitif di 

kalangan bangsa Indonesia yang dalam tanda kutip cenderung melakukan 

tindakan-tindakan t}a>g}u>t, baik disengaja maupun tidak sengaja. Atau boleh jadi 

karena penafsiran makna t}a>g}u>t ini belum menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat Islam, dan belum tersosialisasi di seluruh sektor pendidikan 

terutama di lembaga pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan agama yang 

diajarkan, dari sejak awal masuk madrasah atau sekolah dasar hingga di 

perguruan tinggi tidak pernah diajarkan ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara 

tentang t}a>g}u>t dengan berbagai bentuk, jenis, dan karakternya. Kedua, adalah 

penafsiran tentang ayat-ayat t}a>g}u>t masih tersimpan di dalam kitab-kitab 

Tafsir berbahasa Arab yang nota bene sangat sulit dipahami oleh komunitas 

muslim Indonesia, kecuali melalui alih bahasa kedalam bahasa Indonesia. Jika 

asumsi penulis di atas adalah benar, maka paradigma makna t}a>g}u>t seyogyanya 

ditafsirkan berdasarkan makna tekstual atau kontekstual secara rinci, benar 
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dan komprehensif, kemudian dieksposkan, dipublikasikan dan disosialisasikan 

di seluruh komunitas Islam melalui media cetak ataupun media elektronik agar 

mereka dapat memahaminya dengan benar. Dengan demikian mereka 

diharapkan dapat menjauhi dan mengkufuri t}a>g}u>t dan beriman kepada Allah 

Swt., sekurang-kurangnya mereka dapat mengidentifikasi karakteristik t}a>g}u>t 

kemudian meninggalkan segala bentuk keyakinan, perbuatan, perkataan dan 

sistem kinerjanya yang selalu menyesatkan jalan hidup manusia di dunia ini. 

Pada satu sisi, aktualisasi subjektifitas
68

 makna t}a>g}u>t, pada prinsipnya 

tersimpan di dalam kesadaran, pikiran dan kejiwaan seorang pengarang atau 

penafsir ketika teks-teks dipahami dan ditafsirkan. Pemaknaan sepereti ini 

sesungguhnya semakin menjadi urgen jika dikaitkan dengan perkembangan 

sosial kultural di era sekarang ini yang dengan cara terang-terangan membawa 

pengaruh dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek 

biologis misalnya, pengaruh t}a>g}u>t sangat gencar mempengaruhi manusia agar 

melakukan pelanggaran asusila untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dari 

aspek hukum, pengaruh t}a>g}u>t sangat aktif menggerogoti pikiran para pakar 

hukum alias hakim dan pelindung-pelindungnya agar menyimpang dari hukum 

syari‘at yang telah ditetapkan Allah Swt. Dari aspek kekuasaan, peran t}a>g}u>t 

dalam mempengaruhi para penguasa dan pejabat, tidak pernah menyerah agar 

mereka masuk dalam lingkarannya, sehingga mereka dengan mudah terjebak 

                                                 
68

Aliran subyektivis, adalah aliran yang lebih menekankan pada peran pembaca/penafsir 

dalam pemaknaan terhadap teks. Pemikiran-pemikiran yang tergolong dalam aliran ini beragam. 

Ada yang sangat subyektivis, yakni "dekonstruksi" dan reader-response criticism, ada juga agak 

subyektivis, yakni poststrukturalisme; dan ada juga kurang subyektivis, yakni stukturalisme. 

Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 27. 
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dalam penyalahgunaan kekuasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan 

penyelewengan terhadap syari’at al-Qur’an. Dari aspek politik, bujukan t}a>g}u>t 

terhadap para praktisi politik yang ambisius jabatan, semakin berpeluang 

mempengaruhi mereka agar melakukan berbagai macam cara yang sesat untuk 

mengejar tujuan tertentu. Demikian pula dari aspek ekonomi, pengaruh t}a>g}u>t 

selalu mengajak pelaku ekonom, baik dalam skala makro maupun dalam skala 

mikro, agar tetap melakukan praktek riba dan penipuan dalam berbagai sistim 

prekonomian. 

Di sisi lain, objektifitas makna t}a>g}u>t sesungguhnya sudah tergambar 

dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan 

melalui pendekatan tafsi>r bi al-ma’s\u>r  dan tafsi>r bi ar-ra’yi secara literal, 

leksikal, semantik, dan historis. Sebagai diketahui bahwa kata t}a>g}u>t di dalam 

al-Qur’an terpencar di beberapa surah dan ayat yang berbeda. Hal ini memang 

harus diakui, sebab satu tema permasalahan dalam al-Qur’an, urutan ayat-ayat 

dan surahnya tidak disusun secara tematis. Tidak mengikuti sistimatika yang 

biasa ditulis manusia sebagai karya ilmiah. Al-Qur’an hanya memaparkan 

berbagai tema dalam satu bagian secara bersamaan, tidak berurutan dan 

kadang tidak berhubungan. Misalnya, dalam Q.S. al-Baqarah (2), terdapat 

beragam ungkapan dan banyak rona yang mewarnai tema-tema yang berbeda, 

yang dijelaskan dan dilengkapi pada surah dan ayat yang lain. Namun semua 

itu, harus diyakini, pasti mempunyai tujuan dan hikmah di balik itu, yang 

harus bisa diteliti secara ilmiah pada kajian-kajian yang memang membahas 

persoalan itu.  
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Penafsiran al-Qur’an yang mengikuti urutan ayat dan surahnya, tentu saja 

tidak akan memberikan pemahaman yang teliti dan pengetahuan yang benar 

terhadap makna dan tujuannya. Oleh sebab itu, tiada jalan lain, kecuali harus 

merujuk dan melengkapi penafsiran ayat al-Qur’an dengan ayat lain yang 

mempunyai tema senada, sehingga dengan demikian tidak terjebak dalam 

pemahaman parsial. Atas dasar inilah, maka penulis dalam penelitian disertasi 

ini, berangkat dari pengkajian tematis (maud}u>‘i>> ) terhadap ayat-ayat al-

Qur’an,  lalu mengolah dan menganalisisnya serta memberikan interpretasi 

melalui pendekatan hermeneutik. Alasannya, karena metode ini dimulai 

dengan mengumpulkan seluruh surah dan ayat-ayat yang berkaitan dengan 

tema kajian, yang kemudian dilakukan proses analisis melalui pendekatan 

hermeneutik dengan menampilkan teori-teori interpretasi tradisi Islam dan 

tradisi Barat lalu mengintegrasikan keduanya menjadi satu, yang pada 

akhirnya  menarik sebuah formulasi yang akan  menjadi  sebuah teori 

penelitian dalam sebuah penafsiran baru. 

Merujuk dari assumsi inilah, maka penulis  merasakan sangat diperlukan 

pemahaman yang benar dan komprehensif tentang makna t}a>g}u>t, melalui 

metode maud}u>‘i> dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai 

acuan kerangka berfikir dalam penelitian disertasi ini. Kemudian diharapkan 

penelitian disertasi ini dapat memproduksi interpretasi baru dan 

memformulasikan makna t}a>g}u>t  sesuai dengan makna yang dikehendaki al-

Qur’an atau paling tidak mendekati kebenaran yang dikehendaki al-Qur’an 

serta dapat diterima oleh masyarakat di era sekarang ini. 
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B. Rumusan Masalah 

       Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul 

tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian disertasi ini, yaitu: 

1. Bagaimana konteks historis ayat-ayat tentang t}a>g}u>t dalam al-Qur’an? 

2. Bagaimana makna eiditik ayat-ayat tentang t}a>g}u>t dalam  tafsir al-Qur’an? 

3. Bagaimana makna praksis ayat-ayat tentang t}a>g}u>t  dan relevansinya  

dengan realitas perilaku manusia (human behaviours) di era sekarang ini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami makna t}a>g}u>t melalui analisis konteks historis yang telah 

dikemukakan para ulama tafsir, baik dari kitab-kitab tafsir klasik maupun 

dari kitab-kitab tafsir modern. 

2. Untuk mendalami makna t}a>g}u>t melalui analisis eiditik, dengan mengkaji, 

mengembangkan dan memperluas maknanya, serta membuktikan kebenaran 

persepsi ulama tafsir yang diungkapkan di dalam kitab-kitabnya,  kemudian 

merevisi dan melengkapi penafsirannya, terutama pada sisi yang belum 

mereka ungkapkan secara parsial maupun secara holistik.  

3. Untuk merekonstruksi penafsiran makna t}a>g}u>t melalui analisis praksis 

yang relevan dengan konteks kekinian. Sekurang-kurangnya penulis dapat 

menemukan alternatif penafsiran baru tentang makna t}a>g}u>t yang 
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representatif, komprehensif dan dapat diterima oleh umat Islam, serta 

tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah tafsir yang mu‘tabar. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah hasilnya dapat memberikan 

kontribusi secara teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan (kontribusi) 

akademis bagi pengayaan karya-karya tulis ilmiah, terutama  karya ilmiah 

yang mengkaji tentang makna t}a>g}u>t dan tafsirnya dalam al-Qur’an melalui 

pendekatan metode maud}u>‘i> dengan analisis teori hermeneutika sacra. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

landasan penentuan sikap, aksi dan tingkah laku (human behaviours) dalam 

menata kehidupan di masa depan. Dalam artian, jika ternyata hasil penelitian 

ini terbukti kebenarannya dan dapat dibaca oleh orang banyak, yang kemudian 

setelah itu dapat merubah sikap dan karakternya dalam kehidupan sehari-hari, 

dari pengaruh sikap t}a>g}u>t atau karakternya, menuju pada sikap amal shaleh 

dan beriman kepada Allah Swt, maka penelitian ini merupakan bahan 

masukan yang dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi 

manusia secara umum dan bagi umat Islam secara khusus. 

 

E. Kajian Pustaka 

 Cikal bakal penafsiran al-Qur’an sesungguhnya telah muncul sejak awal 

zaman Rasulullah Saw., kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi‘in. 
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Pada Masa tabi‘in dan seterusnya, kitab-kitab tafsir bermunculan dengan 

beragam corak dan kecenderungan penulisnya sesuai dengan keahlian dan 

keilmuaannya. Hal ini menunjukkan bahwa gairah dan spirit para ulama untuk 

menjadikan al-Qur’an sebagai sumber utama dari segala sesuatu, adalah  

sangat tinggi dan menggebu-gebu, yang pada gilirannya memberikan  hasil 

yang sangat berharga nilainya dalam kehidupan ini. 

Kitab-kitab tafsir yang ada dewasa ini, telah menunjukkan bukti adanya 

keragaman metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan al-

Qur’an. Lazimnya metode-metode tafsir  yang digunakan oleh para mufassir 

(tradisional dan modern) dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an 

nampaknya bersifat mujmal (global) dalam satu obyek permasalahan. Tidak 

banyak di antara mereka yang menafsirkan pesan-pesan al-Qur’an dalam 

bentuk metode maud}u>‘i>  dengan pendekatan hermeneutika. Kalaupun ada, itu 

pun penulis tidak menemukan di antara kitab-kitabnya yang menafsirkan ayat-

ayat al-Qur’an yang khusus berkenaan dengan t}a>g}u>t  secara rinci dan 

komprehensif.  

Dalam realitas tafsir-tafsir yang ada, memang banyak sekali tulisan yang 

bernuangsa interpretasi teks-teks al-Qur’an, baik yang telah dipublikasikan 

oleh para mufassir klasik, maupun komtemporer, tentang makna t}a>g}u>t dalam 

al-Qur’an, namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang secara 

spesifik membicarakan tentang perspektif makna t}a>g}u>t dalam penafsiran al-

Qur’an dengan melihat langsung melalui kacamata pendekatan analisis 

hermeneutik dengan menggunakan metode maud}u>‘i>. 
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Penulis dengan jujur mengakui, bahwa semua kitab-kitab tafsir, baik itu 

kitab-kitab tafsir klasik maupun kitab-kitab tafsir modern dan kontemporer, 

pada perinsipnya telah mengkaji penafsiran makna t}a>g}u>t di dalam al-Qur’an, 

namun apa yang telah mereka tafsirkan mengenai tema ini, tidak lebih dari 

sebuah tikrar (pengulangan) dari mufassir-mufassir sebelumnya. Misalnya 

kitab-kitab tafsir klasik, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang t}a>g}u>t, pada 

umumnya menafsirkan teks tersebut sekedar yang dibutuhkan dalam makna 

yang dipahami melalui analisis lingguistik. Menurut Ḥassan Ḥanafi, tafsir-

tafsir yang ada, dari dulu hingga sekarang ini, tidak melampaui fase syarah  

(komentar), tafs i>l (detailisasi), tikra>r (pengulangan) dan penjelasan-penjelasan 

tentang apa yang tidak dibutuhkan, bahkan lebih jauh dari itu mereka 

mengabaikan kehidupan, problem, beban dan kebutuhan manusia.
69

 Alasan-

alasan  yang memperkuat statemennya ini adalah: pertama, tafsir klasik 

merupakan bagian dari ilmu-ilmu tradisional yang tidak memiliki prioritas 

sebagai teori epistemologi yang berlandaskan wahyu (tafsir sebagai logika 

wahyu). Kedua, tafsir-tafsir klasik didominasi oleh logika bahasa untuk 

mendeduksi makna dari teks dengan bantuan asba>b an-nuzu>l, tanpa 

menggunakan intuisi langsung kepada teks untuk memahami makna yang 

jelas. Ketiga, tafsir tradisional hanya berkutat di sekitar komentar, detailisasi 

dan bagian-bagian yang tidak ada urgennya, dan tidak memperhatikn makna 

teks independen maupun kondisi kontemporer. Demikian pula halnya dengan 

tafsir modern –menurut  Ḥassan Ḥanafi– yang  kelemahannya lebih diarahkan 

                                                 
69Ḥassan Ḥanafi, Hermeneutika al-Qur’an..., hlm. 5. 
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pada dimensi dogmatis teologis dibandingkan dimensi manusia dan 

hubungannya dengan alam, dan juga belum mampu memecahkan kondisi 

kontemporer karena merasa cukup dengan komitmennya dengan penafsiran-

penafsiran tradisional. Bahkan dapat dikatakan bahwa penafsiran modern 

hanya bersifat mengekor dan menguatkan tafsir-tafsir tradisonal (status quo) 

saja, bukan justru merekonstruksi, mengkritik dan mereproduksi penafsiran-

penafsiran baru yang relevan dengan  situasi dan kondisi kekinian.
70

   

Misalnya, di antara tafsir–tafsir klasik yang menafsirkan kosa kata t}a>g}u>t  

di dalam al-Qur’an, adalah aṭ-T}abari  (224H–310H) dalam kitabnya yang 

terkenal  ‚Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l A>yi al-Qur’an), mengemukakan bahwa 

makna t}a>g}u>t  adalah sesuatu yang melampaui batas syari‘at, lalu disembah 

selain Allah, baik dengan cara dipaksa maupun karena taat kepadanya, yang 

berupa manusia,  syaitan, berhala, atau bentuk ciptaan lain. Kemudian dalam 

penafsirannya, menurut penulis, aṭ-T abari mengklasifikasikan makna t}a>g}u>t 

dalam tiga kategori dengan merujuk pada riwayat-riwayat para sahabat, yaitu; 

syaitan, sihir dan dukun.
71

 Klasifikasi yang identik dengan ini, juga 

dikemukakan oleh Ibn Kaṡir  (700 H/1300 M-774 H/1373 M) dalam kitabnya 

yang memaknai t}a>g}u>t dengan merujuk kepada riwayat-riwayat para sahabat 

dan tabiin.
72

 Kelihatannya Ibn Kaṡir dalam menafsirkan kata t}a>g}u>t cenderung 

juga mengklasifikasikan t}a>g}u>t dalam tiga bentuk wujudnya sebagaimana yang 

ditafsirkan aṭ-T  abari, yaitu: 1) dukun, 2)  syaitan dalam bentuk manusia, dan 

                                                 
70Ibid., hlm. 11. 
71

Aṭ-T}abari, Ja>mi‘ al-Baya>n ..., hlm. 18-19.  
72

Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n ..., hlm. 486.  
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3) sesuatu yang disembah selain Allah. Hal yang senada dengan klasifikasi 

yang diberikan Ibn Kaṡi>r ini, juga diikuti oleh Jala>l ad-Di>n as-Suyu>t}i>  dalam 

kitabnya,
73

 yang memuat riwayat-riwayat tentang t}a>g}u>t. Hanya saja as-Suyu>t}i>  

menambahkannya riwayat dari Ibn Jari>r dari Abi> al-’A>liyah, berkata: aṭ-t}a>g}u>t 

adalah tukang sihir, dan juga riwayat dari ‘Umar bin Khaṭṭa>b berkata: aṭ-t}a>g}u>t 

adalah syaitan. Klasifikasi ini kelihatannya juga diikuti oleh  Muṣṭa>fa> al-

Ḥuṣan al-Manṣu>ri dalam kitabnya
74

 yang menguraikan bahwa makna t}a>g}u>t  

adalah  syaitan, berhala dan setiap sesuatu yang disembah selain Allah.       

Sedangkan kitab-kitab tafsir modern yang menafsirkan ayat-ayat tentang 

t}a>g}u>t, kelihatannya memang ada perbedaan yang sangat mendasar dengan 

kitab-kitab tafsir klasik, terutama dalam hal perluasan makna, namun bila 

diteliti secara cermat dan teliti, maka apa yang dikembangkan dari perluasan 

makna teks tersebut, masih berputar-putar dalam lingkaran analisis linguistik 

semata, sehingga dengan demikian, menurut, Ḥassan Ḥanafi, penafsiran model 

seperti itu, masih belum bisa menjawab problem kebutuhan  masyarakat 

kontemporer. Hal yang sama dengan statemen ini, juga dipertegas oleh 

Fazlurrahman, bahwa kegagalan umat Islam, dalam memahami al-Qur’an 

secara objektif di era kontemporer ini, disebabkan mereka mengabaikan 

penafsiran holistik sehingga terjebak pada penafsiran parsial dan atomistik.
75

     

       Di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan sebahagian 

sarjana untuk menggunakan pendekatan metode maud}u>‘i> ini, semakin 

                                                 
73

As-Suyu>ṭi>, Ad-Dur al-Mans\u>r...,  hlm. 58.  
74

Al-Manṣu>ri>, Al-Muqtaṭif ..., hlm. 270.  
75

Fazlurrahman, Interpreting the Qur’an, dalam Inquiry, vol. ke-3. No. 5, hlm. 45. 
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meningkat, terutama di tingkat Pascasarjana UIN dan IAIN. Memang diakui, 

bahwa terdapat sejumlah tesis atau disertasi yang membahas dan meneliti 

tema-tema tertentu dengan menggunakan pendekatan tafsir maud}u>‘i>  ini. 

Namun sejauh yang penulis telusuri belum ada satu pun tesis atau disertasi 

yang secara khusus menulis tentang t}a>g}u>t dalam penafsiran al-Qur’an melalui 

metode maud}u>‘i>  dengan pendekatan Hermeneutika. Bahkan berupa buku pun 

selama pemantauan penulis belum menemukan buku-buku tentang t}a>g}u>t yang 

menulis melalui metode dan pendekatan ini. Memang terdapat beberapa 

tulisan berupa, kitab-kitab tafsir,
76

 ensiklopedi,
77

 jurnal dan artikel
78

 yang 

memuat tentang t}a>g}u>t, namun semua itu hanya menyentuh persoalan t}a>g}u>t 

dalam bentuk parsial (bagian-bagian tertentu) berdasarkan kajian tafsir 

lingguistik saja, tidak menafsirkan secara kulli (detail dan menyeluruh) 

berdasarkan kajian hermeneutik yang mengarah kepada makna signifikansi 

atau magza> di balik makna ayat-ayat al-Qur’an. Kalau seperti demikian 

adanya, maka menurut penulis penafsiran ayat-ayat tentang t}a>g}u>t dewasa ini 

                                                 
76

Kitab-kitab tafsir yang ada sekarang ini, tidak menafsirkan kata"t}a>gu>t" secara 

komprehensif dengan menggunakan metode maud}u>‘i  dan pendekatan analisis hermeneutika. 

Akan tetapi yang ada hanya sekedar interpretasi komentar (syarh}), detailisasi (tafsi>l) dan 

pengulangan (tikra>r) berdasarkan kajian-kajian literal objektif yang maknanya hanya bersifat 

tekstual dan kontekstual saja, dan belum mengkaji makna"t}a>gu>t" lebih jauh  yang mengarah  

kepada makna relevansi terhadap situasi dan kondisi kontemporer.  

 
77

Ensiklopedi Nurcholis Madjid, misalnya, menafsirkan kata "t}a>gu>t" sebagai 

"kecenderungan tiranik". Kecenderungan tiranik itu ada dalam diri setiap orang, berakar di dalam 

titik kelemahan manusia, dan muncul setiap kali seseorang kehilangan wawasan yang lebih luas, 

yang menjerumuskannya kepada tujuan-tujuan hidup jangka pendek berupa "kepentingan-

kepentingan tertanam" (vested interest), yaitu kepentingan dalam kehidupan duniawi yang 

kurang luhur, seperti penguasaan kepada harta benda. Baca Nurcholis Madjid, Ensiklopedi 
Nurcholis Madjid (Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban), cet. ke-1 (Jakarta: Mizan, 2006), IV: 

3389-3390. 
78

Junal dan artikel, yang memuat penafsiran kata "t}a>gu>t " hanya sekedar tikrar 

(pengulangan) dari tafsir-tafsir klasik dan modern yang  telah mendahuluinya, lalu cenderung 

memperkuat status quo untuk melegalisasi "kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
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masih sangat terbatas penafsirannya, dan belum menyentuh permasalahannya 

pada pemahaman makna secara universal dan komprehensif.  

Hal inilah yang melatarbelakangi diangkatnya permasalahan penafsiran 

al-Qur’an tentang "T}a>gu>t dalam al-Qur’an" dengan menggunakan metode 

maud}u>‘i> sebagai acuan metodologis dan menggunakan pendekatan 

hermeneutika sebagai acuan analisis.  

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori penelitian ini adalah dibangun berdasarkan pada 

kenyataan bahwa al-Qur’an adalah petunjuk bagi manusia "hudan li an-na>s". 

Ayat-ayatnya di satu sisi, secara parsial dalam satu surah atau ayat merupakan 

satu kesatuan yang saling menjelaskan.
79

 Di sisi lain, secara universal dalam 

satu surah atau ayat merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi yang 

mengandung makna-makna umum.
80

 Dengan kata lain bahwa ayat-ayat al-

Qur’an tidak satu pun bertentangan dengan lainnya,
81

 bahkan mafhum ayat-

                                                 
79

(ش١ئ ٌىً رج١بٔب اٌىزبة ع١ٍه ٚٔشٌٕب)   Ide tentang al-Qur’an sebagai satu kesatuan yang serasi dan 

saling melengkapi atau menjelaskan antara satu dengan lainnya dalam satu surah, adalah 

bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah penafsiran al-Qur’an. Sesungguhnya gagasan ini telah 

dirintis oleh Abu> Bakar an-Naisabu>ri (w. 324H). Lihat tulisan Bada>r  ad-Di>n az-Zarkasyi, Al-

Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’an,  cet. ke-1 (Kairo: Musṭafa> al-Ḥalabi, 1957), I: 36. Bandingkan dengan 

asy-Syat}ibi> dalam tulisannya, mengungkapkan bahwa tidak dibenarkan seseorang dalam 

menafsirkan al-Qur’an hanya dengan memperhatikan bagian dari suatu pembicaraan kecuali pada 

saat ia bermaksud untuk memahami arti lahiriah dari satu kesatuan kata secara etimologis. Bukan 

menurut maksud isi pembicaraannya, akan tetapi bila tidak dipahami maknanya secara parsial, 

maka harus segera kembali memperhatikan seluruh pembicaraan. Baca Abu Ishak asy-Syaṭibi>, Al-

Muwa>faqa>t,  cet. ke-2 (Beirut: Da>r  al-Ma‘a>rif, 1975), III: 414. 
80

Menurut  Muhammad ‘Abduh, sebagai dikutip oleh M. M. Syarif dalam tulisannya yang 

menyatakan bahwa "Al-Qur’an is not adressed to an individual or a group of individual. On the 

contrary, it is to mankind that it is adressed". M.M. Syarif, A History of Muslim philosophy,  cet.  

ke-4 (Delhi, Santosh offset, 1995), II: 1506. 
81

Q.S. An-Nisa>’ (4): 82, berfi>rman:   أفعال  ْ ْ   ٠زعذثزٚ ْ  اٌمعـزآ ٓ  ٌٚٛوعب ٗ  ٌٛخعـذٚا  غ١عزاهلل  عٕعذ  ِع  اخزعـففب  ف١ع

.وث١عـزا    (Artinya: Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an, kalau sekiranya al-Qur’an itu 
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ayatnya mencakup seluruh dimensi. Kalaupun ada ayat yang tidak dapat 

dipahami maknanya dengan jelas, maka dikembalikan pemahamannya kepada 

tafsi>r bi al-ma’s\u>r  dan tafsi>r bi ar-ra’yi. Oleh sebab itulah, ketika al-Qur’an 

mau ditafsirkan makna ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, maka terlebih 

dahulu merujuk kepada induk tafsir,
82

 atau dengan kata lain, setidak-tidaknya 

mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan al-Qur’an.
83

 

Kemudian melangkah lebih jauh dari itu untuk menemukan makna-makna teks 

yang tersimpan di balik makna zahir dan batin.  

        Untuk menemukan makna-makna yang tersimpan di balik itu, maka 

diperlukan landasan teori-teori penafsiran yang akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori penafsiran yang digagas Ḥassan Ḥanafi.
84

 Karena dalam 

biografinya,
85

 beliau adalah salah satu di antara sosok pemikir Islam 

                                                 
(datangnya) bukan dari sisi Allah niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di 

dalamnya).       
82

Menurut az-Zarkasyi, induk Tafsir ada 4 sumber, yaitu: 1) Hadis dari Rasulullah Saw., 

2) Riwayat-riwayat dari sahabat ahli tafsir yang dihukum marfu', 3) Bahasa Arab, karena al-

Qur’an diturunkan dengan lisan Arab, 4) Kaedah bahasa Arab yang sejalan dengan qa>nu>n asy-

syar’i.  Lihat Az-Zarkasyi, Al-Burha>n ..., I: 179.  
83

Ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan al-Qur’an adalah: 1) Bahasa Arab dan 

qawaidnya (NaH}wu, S}araf dan ilmu Isytiqa>q), 2) Bala>gah (al-Ma‘a>ni>, al-Baya>n dan al-Badi>‘), 3) 

Ushul Fi>qh (khas, ‘am, mujmal, mufas}s}al dan lainnya), 4) Asba>b an-nuzu>l, 5) Na>sikh dan 

mansu>kh, 6) Ilmu qira’at, dan 7) Ilmu mauhibah (ilmu laduni). Baca kitab  Muhammad Ali aṣ-
S}a>bu>ni, At-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’an, cet. ke-1 (Beirut: Alam al-Kutub, 1985), hlm. 159. 

84
Teori Penafsiran Ḥassan Ḥanafi  dalam memahami dan menafsirkan al-Qur’an, adalah 

teori Hermeneutika Sakra (tafsi>r al-muqaddas). Teori ini dilakukannya sebagai upaya penafsiran 

untuk menemukan makna-makna yang tersurat dan tersirat di dalam ayat-ayat (teks-teks)nya, 

atau dalam  istilah hermeneutikanya, untuk menemukan significance (al-magza>) yang tersimpan 

di balik makna ayat-ayat Al-Qur’an. Teori ini dilakukannya dengan menggunakan metode 

penafsiran maud}u>‘i.   
85

Biografi Ḥassan Ḥanafi , dilahirkan di kota Kairo, Februari 1935 M. Kelurganya berasal 

dari Bani Suwayf, sebuah provinsi yang berada di Mesir dalam, dan ber-urban ke Kairo ibukota 

Mesir. Ketika Hanafi berumur lima tahun, sudah mulai menghafal al-Qur’an. Pendidikan dasarnya 

di mulai  di madrasah Sulaiman Gawisy, selama tahun. Kemudian melanjutkan sekolah 

pendidikan guru di Al-Mu‘allimin, kurang lebih empat tahun setelah itu, dia pindah ke madrasah 
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kontemporer yang metodologi penafsirannya dianggap sistematis dan sudah 

baku. Dalam hal ini,  Ḥassan Ḥanafi  berkomentar  bahwa ‚kita tidak memiliki 

teori tafsir yang solid, yang memiliki prinsip-prinsip yang teruji dan terseleksi, 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebab, tafsir yang ada tidak 

melampaui fase syarah  (komentar), tafṣi>l (detailisasi), tikra>r (pengulangan) 

dan penjelasan tentang apa yang tidak dibutuhkan. Di sisi lain teori-teori tafsir 

yang ada mengabaikan kehidupan, problem, beban dan kebutuhan manusia.
86

 

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Ḥassan Ḥanafi  di 

atas, maka menurut penulis, sebaiknya penelitian disertasi ini diarahkan 

                                                 
as-Silahdar, yang berada di komplek masjid al-Hakim bin Amrillah, mengikuti jejak kakeknya, 

hingga tamat. Gelar kesarjanannya diperoleh dari Fakultas Adab (Sastra Arab) di Universitas 

Kairo Jurusan Filsafat. Pada tanggal 11 Oktober 1956,  melanjutkan di Universitas Sorbonne 

Prancis, selama kurang lebih sepuluh tahun di kandang orientalis Barat. Tradisi, pemikiran dan 

keilmuan Barat berhasil dia kuasai dengan baik. Dalam suatu artikelnya dia mengatakan:‛Itulah 

Barat yang aku pelajari, aku kritik, aku cintai, dan akhirnya aku benci.‛ (Baca al-Hila>l, dalam 

majalah terbitan Mesir, edisi April 1997, hlm. 176-186). Pada tahun 1961, disertasinya tentang 

Uṣu>l al-Fiqh dinyatakan sebagai karya ilmiah terbaik di Mesir. Disertasi setebal 900 halaman itu 

berjudul ‚Essai sur la methode d’exegese‛ (Esai tentang Metode Penafsiran). Baca ‘Abdurrahman 

Wahid, Pengantar buku ‚Kiri Islam‛: dan Ekperimentasinya (Yogyakarta: LKiS Printing Press, 

1993), hlm. xi. Maksud Kiri Islam, adalah Islam yang mengusik kemapanan: kemapanan politik 

dan agama. Kiri Islam lahir dari kesadaran penuh atas posisi tertindas kaum muslimin, untuk 

kemudian melakukan rekonstruksi terhadap seluruh bangunan pemikiran Islam tradisional agar 

dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan. Upaya rekonstruksi ini adalah suatu keniscayaan, 

karena bangunan pemikiran Islam tradisional yang sesungguhnya satu bentuk tafsir berdasarkan 

narsisme abad pertengahan, saat ini hanya menjadi pembenaran atas kekuasaan yang menindas. 

Ibid., hlm. xi. Ḥanafi adalah sosok pemikir yang hidup dalam dua masa; masa kerajaan, dan masa 

pemerintahan Republik. Selama pergumulannya dengan dunia pemikiran, yang pada gilirannya 

menggiringnya masuk ke dalam kancah politik praktis, yang ditopang kecenderungannya yang 

senang membela kaum lemah dan tertindas, telah mengilhaminya untuk mencari format 

konstruksi paradigma pemikiran yang tepat. Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-politik 

yang kurang stabil, dia melakukan banyak analisis, yaitu tentang usaha membebaskan negeri dari 

cengkraman penjajah, tentang keadilan, kebebasan berpikir dan berpendapat, persatuan umat, 

menjaga identitas bangsa, kemajuan, serta revolusi. Pencarian itu dia ‚tajamkan‛ selama belajar 

di Sorbonne Prancis. Sekembalinya ke Kairo, dia segera melibatkan diri ke dalam proses 

pergumulan pemikiran-pemikiran Pan-Arabisme. Pada awalnya, pencarian itu, dia lakukan secara 

diam-diam, sehingga tidak tampak di permukaan kancah pertarungan pemikiran-pemikiran tokoh-

tokoh semisal Zaki Najib Mahmud, Abbas Akkad, Sayid Quṭub dan lainnya. Pada seperlima akhir 

abad ke dua puluh, Ḥassan Ḥanafi , baru mulai tampak ‚kebolehannya‛.  Dia mulai berbicara 

tentang keharusan bagi umat Islam untuk membangun sebuah wadah dan mengembangkan 

wawasan kehidupan yang progresif, dengan dimensi pembebasan, keadilan dan kemajuan. Ibid., 
hlm. xiii. 

86Ḥassan Ḥanafi, Hermeneutika al-Qur’an...,  hlm. 5. 
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penafsiran dan interpretasinya kepada metode tafsi>r maud}u>‘i>  melalui analisis 

pendekatan hermeneutik
87

dengan tidak mengenyampingkan teori tafsi>r bi al-

ma’s\u>r  dan teori tafsi>r bi ar-ra’yi. Karena penulis yakin bahwa melalui 

metode dan pendekatan ini, maka penelitian ini akan lebih fokus dan terarah 

serta akan melahirkan nantinya makna-makna baru sesuai dengan teori-teori 

interpretasi (penafsiran) sebagai berikut: 

1.Teori Interpretasi literal (literal interpretation).
88

 Teori ini mencoba  untuk 

menginterpretasikan (menafsirkan) teks (ayat-ayat atau lafaẓ-lafaẓ) al-

Qur’an sesuai dengan makna yang jelas (plain meaning), dan sesuai dengan 

konstruksi tata bahasa dan konteks sejarah. Teori ini dianut oleh Thomas 

Aquinas, Martin Luther, dan John Calvin. 

2.Teori Interpretasi Moral (moral interpretation).
89

 Teori ini mencoba 

membangun prinsip-prinsip penafsiran yang memungkinkan nilai-nilai etika 

(akhlak atau moral) yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an.  

3.Teori Interpretasi alegoris (allegorical interpretation).
90

 Teori ini 

membangun penafsiran yang secara gamblang menjelaskan tipologi (pen., 

                                                 
87

Hermeneutika adalah salah satu aliran fi>lsafat yang bisa didefi>nisikan sebagai teori 

interpretasi atau penafsiran sebuah naskah atau ayat melalui percobaan (eksperimen). Biasanya 

dipakai untuk menafsirkan al-Kita>b, terutama dalam studi kritik mengenai penafsiran al-Kita>b. 

Hermeneutika merupakan sebuah "keniscayaan" dalam memahami sebuah teks. Tanpa menyadari 

pentingnya hermeneutika, maka seseorang akan kehilangan peluang untuk menemuka berbagai 

dimensi makna yang relevan dalam al-Qur' an untuk konteks kekinian, dan bahkan akan 

kehilangan daya kritis dalam menyikapi produk penafsiran orang lain, yang nota bene sangat 

terkait dengan dimensi ruang dan waktu bahkan juga "kepentingan". 
88

"Literal interpretation is to be interpreted according to the "plain meaning" conveyed by 

its grammatical construction and historical context". Jacob E. Safra, The Encyclopaedia 

Britannica,  edisi ke-15 (Chicago: Library of Congress, 2007), V: 874. 
89"Moral interpretation is to be established exegetical principles by which ethical lessons". 

Ibid. 
90"Allegorical interpretation is to be interpreted the typological, according to which the 

key figures, main events and principal institution of the old testament". Ibid.  
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bentuk, model, sifat dan karakter) makna teks (pen. ayat-ayat atau lafaẓ-

lafaẓ) al-Qur’an. Pelopor teori ini adalah Philo (50 SM-20 SM), seorang 

filosof Yahudi. Teori ini tidak mengabaikan makna literal, akan tetapi 

makna literal dipandang rendah, primitif, dan perlu diangkat ke tingkat yang 

lebih tinggi, yaitu makna alegoris (kiasan). 

4.Teori Interpretasi anagogis (anagogical interpretation).
91

Teori ini disebut 

juga mistical interpretation. Teori ini dalam penafsiran dipengaruhi oleh 

tradisi mistik yang mencari makna-makna mistis dari simbol-simbol, angka-

angka atau huruf-huruf. Teori ini dikembangkan oleh Origen. 

  Untuk membuktikan empat teori di atas ini, penulis akan memberikan 

contoh penerapannya dalam penafsiran al-Qur’an. Misalnya: penafsiran kata 

‚t}a>g}u>t‛. Pada makna literal, kata t}a>g}u>t artinya: sesuatu yang melampaui 

batas ketentuan, atau setiap yang disembah selain Allah. Pada makna moral, 

kata t}a>g}u>t  berarti nafsu yang selalu menginginkan, dan mengarahkan jiwa 

dan pikiran manusia ke arah yang melanggar atau melampaui batas-batas 

syari‘at Allah. Menurut makna alegoris, kata t}a>g}u>t berarti berhala (bentuk, 

sifat dan karakternya) atau manusia (sifat, karakter dan keyakinannya) yang 

cenderung melampaui batas ketentuan syari‘at Allah. Sedangkan makna 

anagogis, kata t}a>g}u>t adalah syait  an dan sejenisnya, termasuk dukun, tukang 

sihir, paranormal yang dalam peraktek keahliannya selalu behubungan 

dengan mistis (gaib) yang melanggar dan melampaui syari‘at Allah. 

                                                 
91"Anagogical or mystical  interpretation is seeks to explain biblical events as they relate 

to or prefigure the life to come". Ibid.,  hlm. 875. 
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Adapun landasan metodologis dalam disertasi ini dibangun atas dasar 

aplikasi dan implementasi metode maud}u>‘i>92 yaitu metode tafsir yang 

operasionalnya berawal dari mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang 

bertujuan sama dalam satu obyek permasalahan mengenai topik apa saja, 

kemudian menertibkannya berdasarkan urutan turunnya selama hal itu 

dimungkinkan, dengan tetap berpijak pada sebab turunnya lalu diuraikan, 

dijelaskan, dikomentari, dan dilakukan istinba>t}. Kemudian dipilih-pilih 

persoalannya dengan pendekatan studi metodologis dan tematis sehingga 

dengan demikian makna dari segala sisi dan arah kandungan ayat-ayat 

tersebut menjadi jelas dan nyata. Untuk berikutnya diuji kebenarannya 

dengan membandingkannya dengan ilmu yang sudah mapan. Metode seperti 

ini, sangat populer di zaman modern dan kontemporer. Hal ini, dikarenakan 

presentasi analisis penafsirannya bersifat holistik, tidak parsial dan tidak 

pula atomistik. Menurut Ḥassan Ḥanafi, langkah-langkah metodis (maud}u>‘i> ) 

yang harus dilakukan oleh mufassir dalam penafsiran tematis, adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
92

Al-Farmawi merumuskan tujuh langkah metodis dalam penafsiran tematik, yaitu sebagai 

berikut: 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas, 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. Dengan kata lain, seorang mufassir harus memilih objek 

penafsiran, yaitu satu tema atau istilah tertentu dan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian 

dengan tema tersebut. 3) Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan 

pewahyuannya serta pemahaman tentang konteks turunnya ayat (Asba>b an-Nuzu>l)nya. Setelah 

itu, seorang mufassir mengkaji tema-tema tersebut dalam konteks kesejarahan al-Qur’an, pra al-

Qur’an dan pada saat al-Qur’an diturunkan. 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam 

suratnya masing-masing. 5) Menyusun  pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 6) 

Melengkapi dengan hadis\-hadis\ yang relevan. 7) Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan 

dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau 

mengkompromikan antara yang ‘a>m dengan yang khaṣ, yang mutlaq dengan muqayyad, atau yang 

secara lahiriyah tampak bertentangan sehingga dapat bertemu dalam satu muara. Abu> Hayy al-

Farmawi, Al-Bida>yah fi> at-Tafsi>r al-Maud}u’i> (kairo: al-Had}a>rah al-‘Arabiyyah, 1976), hlm. 49-

50. 
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a. Seorang mufassir harus secara sadar mengetahui dan merumuskan 

komitmennya terhadap problem sosial politik tertentu. Dengan kata lain, 

setiap penafsiran yang muncul harus dilandasi oleh keprihatinan-

keprihatinan tertentu atas kondisi kontemporernya. 

b. Perlu bercermin pada proses lahirnya teks al-Qur’an yang didahului oleh 

realitas, dan dia juga harus merumuskan tujuan penafsirannya. Sebab, 

tidak mungkin seorang mufassir memulai kegiatannya dengan tanpa 

kesadaran akan apa yang ingin dicapai. 

c. Harus dapat mengingventarisasikan ayat-ayat terkait dengan tema yang 

menjadi komitmennya. 

d. Menginventarisasi bentuk-bentuk linguistik atau bahasa untuk kemudian 

diklasifikasikan atas dasar bentuk-bentuk linguistik sebagai landasan bagi 

langkah kelima, yaitu: membangun struktur makna yang tepat dengan 

sasaran yang dituju. 

e. Membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju 

sehingga makna dan objek yang dituju menjadi satu kesatuan. Subjek-

objek adalah objek-subjek sekaligus. 

f. Melakukan analisis terhadap problem faktual dalam situasi empirik 

(realitas) yang dihadapi penafsir, misalnya isu kemiskinan, penindasan, 

pelanggaran hak asasi manusia dan lainnya. 

g. Membandingkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks dengan problem 

faktual yang diinduksikan dari realitas empirik melalui perhitungan 

statistik dan ilmu sosial. 

h. Menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses penafsiran 

yang transformatif. Penafsiran ini berangkat dari relitas menuju teks dan 

dari teks menuju realitas. Inilah yang dia maksud bahwa penafsiran 

menjadi bentuk perwujudan posisi sosial penafsir dalam struktur sosial.
93

  

 

Dengan demikian, tafsir menurut Ḥassan Ḥanafi, adalah jawaban teoritis 

yang dirumuskan al-Qur’an atas berbagai problem kemasyarakatan yang 

mestinya dapat diterapkan dalam dataran praksis dan tidak berhenti pada 

level teoritis belaka. Dengan begitu, kesenjangan antara yang ideal (das 

sollen) dan yang riil (das sein) dapat diminimalisir. Oleh karena itu, tafsir 

selalu berakhir dalam praksis-empiris.
94

 Inilah yang menjadi dasar pijakan 

                                                 
93Ḥassan Ḥanafi, Ad-Di>n...,VII: 102-111. Tulisan ini terdiri dari delapan volume.  
94Ibid., III: 74. Agama dan revolusi telah menjiwa dalam diri. Satu sisi, jiwanya sebagai 

‚tebusan‛ bagi Ikhwan Muslimin. Pada sisi lain, jiwanya juga sebagai ‚tebusan‛ bagi revolusi. 

Itulah embrio proyeksi  di dalam kitabnya al-Yasa>r al-Isla>mi: Min al-‘Aqi>dah ila as\-S|\aurah  (dari 

aqidah ke revolusi). Karya ini muncul belakangan, tahun 1981, setelah hampir semua karya 
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dalam hal penafsiran tematiknya, dia menawarkan metode al-manhaj al-

ijtima>‘i yaitu metode penafsiran yang menekankan aspek-aspek sosial.
95

 

Selanjutnya, dalam tulisannya ‚Ad-Di>n wa as\-S|aurah‛, Ḥassan Ḥanafi  

menggunakan 5 premis-peremis dalam penerapan metode ini. Premis 

pertamanya adalah membedakan wahyu sebagai teori kenabian (vertikal) 

dengan hermeneutika sebagai teori penafsiran (horizontal). Premis kedua 

adalah membedakan al-Qur’an, apakah sakral (suci) atau profan (skuler). 

Premis ketiga adalah membedakan teks dengan penafsirannya. Premis 

keempat adalah teks menerima makna pluralitas. Premis ke limanya adalah 

konflik penafsiran yang merupakan permasalahan sosio-politik.
96

 Dari sini 

tampak bahwa elaborasi  tentang metode tafsir tematik yang ditawarkannya 

                                                 
besarnya selesai ditulis, sehingga terkesan bahwa al-Yasa>r al-Isla>mi merupakan refleksi dari 

karya-karyanya terdahulu. Namun secara de facto, al-Yasa>r al-Isla>mi merupakan manifesto 

proyek secara integral. Karena pada dasarnya embrio gagasan al-Yasa>r al-Isla>mi lahir sejak 

pergumulannya dengan suasana sosial politik yang kurang stabil selama hampir tiga puluh lima 

tahun, yaitu sejak 1946 hingga 1981. Ḥassan Ḥanafi  dalam buku, Islam Garda Depan: Mosaik 
Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 225. 

95Ḥassan Ḥanafi , Islam in Modern World, I: 416.  
96Ḥassan Ḥanafi  dalam memformat proyek at-Tura>s\ wa at-Tajdi>d (Tradisi Klasik dan 

Rekonstruksi), telah meletakkan landasan teoritis pada kerangka lingkaran piramida peradaban; 

bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari tiga akar pijakan berpikir, yaitu kemarin (al-ma>d}i), 
yang dipersonifikasikan dengan at-tura>s\ al-qadi>m (khazanah klasik); esok atau future (al-
mustaqbal) yang dipersonifikasikan dengan at-tura>s\ al-garbi ( Khazanah Barat); dan sekarang 

atau present (al-ha>l) yang dipersonifikasikan dengan al-wa>qi‘ (realitas kontemporer). Tiga akar 

pijakan berpikir ini merupakan Trifrontasi (al-jabhah as\-s\ala>s\ah) proyeksi at-tura>s\ wa at-tajdi>d. 
At-tura>s\ al-qadi>m merupakan khazanah klasik sebagai acuan berpikir yang mampunyai bentangan 

sejarah peradaban sangat luas dan dalam yang telah mengakar jauh ke bawah. At-tura>s\ al-garbi, 
merupakan khazanah Barat sebagai tamu peradaban yang juga mempunyai bentangan sejarah 

selama kurang lebih dua abad (masa saat Islam mulai mengakui adanya signifikansi budaya 

Barat), dan at-tura>s\ al-h}a>ly (realitas kontemporer), merupakan ladang untuk bertanam, 

bercangkok dan berinteraksi antar khazanah klasik dengan khazanah Barat. Korelasi di antara 

ketiganya (khazanah klasik, khazanah Barat, dan khazanah realitas kontemporer) sangat kuat, 

sehingga antara satu dengan lainnya tidak mungkin dipisahkan. Di sinilah terjadi proses 

akulturasi (at-tas\aqquf/at-tahad}d}ur) yang tidak mungkin terelakkan. Baca Ḥassan Ḥanafi, Ad-Di>n 
...,  hlm. 113-114.  
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lebih canggih dan rinci dibandingkan dengan yang lainnya, yang tidak 

memberikan langkah-langkah metodis. 

Sedangkan landasan teoritis dalam disertasi ini dibangun atas dasar 

analisis pendekatan hermeneutika. Bukan hermeneutika dalam pengertian 

"Textual Criticism" sebagaimana yang dikatakan Mc Auliffe dalam 

Encyclopaedia of the Qur’an, bahwa "Textual criticism is the correction of  

errors in texts",97
or "Science of discovering error in texts and the art of 

removing it". Akan tetapi penulis sependapat dengan A.E. Housman yang 

mengatakan bahwa "most muslim scholars have been unwilling to "discover 

and remove error" in the Qur'anic teks".98 Maksudnya teori textual criticism 

ini tidak tepat untuk diaplikasikan dalam kajian ayat-ayat al-Qur’an. Karena 

al-Qur’an sebagai diyakini oleh umat Islam, tidak dapat diragukan lagi teks-

teksnya dan tidak bisa dirubah ayat-ayatnya sedikit pun. Jadi teori textual 

criticism ini, sesungguhnya hanya dapat diaplikasikan pada teks-teks tafsir 

atau penafsiran para mufassir yang telah dan yang akan mengkaji makna teks-

teks (ayat-ayat)  dalam al-Qur’an.   

Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian disertasi ini, tertarik dengan 

landasan teori yang ditawarkan oleh Ḥassan Ḥanafi, yaitu teori Hermeneutika 

Sakra (Tafsi>r al-Muqaddas). Dalam teori ini, Ḥassan Ḥanafi  menggunakan 

pendekatan fenomenologis dengan metode maud}u>‘i> untuk menentukan relasi 

                                                 
97

 Mc Auliffe, Jane Dammen, Encyclopaedia of the Qur’an (Leiden: Brill, 2006), V: 237.  
98

 Ibid. 
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antara kesadaran dengan obyeknya, yaitu kitab suci.
99

 Dalam teori ini, Ḥassan 

Ḥanafi, memfokuskan teori penafsirannya kepada tiga unsur terpenting: 

Pertama, kritik sejarah atau kesadaran sejarah. Unsur ini adalah sebuah proses 

yang menentukan keotentikan teks dan tingkat keabsahannya. Kedua, 

kesadaran eiditik, yaitu proses merealisasikan makna teks sehingga menjadi 

rasional. Ketiga, kesadaran praksis, yaitu proses pengambilan makna teks 

sebagai sebuah dasar teori dalam pengamalan (action) dan mengambil wahyu 

untuk membimbing menuju tujuan akhir kehidupan manusia di dunia sebagai 

sebuah struktur ideal dimana dunia menemukan kesempurnaannya.
100

 

Berdasarkan teori ini, maka penulis berasumsi sebagai hipotesis bahwa 

dengan kerangka teori Hermeneutika Sakra atau Tafsi>r al-Muqaddas akan 

menemukan teori baru dalam penafsiran disertasi ini, yaitu  ‚Multiple 

Meanings Interpretation‛. Menurut teori ini, langkah awal yang harus 

dilakukan oleh seorang pembaca (reader) adalah pembacaan sebuah teks 

disertai dengan pra-pemahaman makna teks yang masih dalam situasi dan 

kondisi pemahaman hipotesis (dugaan makna sementara) yang tingkat 

subyektivitasnya  tinggi sekali, setelah itu mencari tahu dan menemukan 

makna teks yang tingkat obyektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan 

secara literal lingguistik (pen. internal meanings) yakni makna asal usul teks 

(etimologis, terminologis dan leksikologis), makna gramatikal (ilmu ṣaraf dan 

nah}w), makna sastra (semantik), makna simbolik (semiologis), makna relasi 

                                                 
99Ḥassan Ḥanafi, Religious ..., hlm. 1. Lihat juga, Ḥassan Ḥanafi, Hermeneutika Al-

Qur’an...,  hlm. 36. 
100 Ibid., hlm. 1-2. 
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teks (sintagmatik dan paradigmatik) dan makna historis, pada saat teks itu 

muncul. Kemudian setelah itu melakukan analisis pengembangan makna 

secara kontekstual dan kontektualisasi (pen. external meanings) yakni 

makna-makna yang bersentuhan  dengan makna allegoris dan anagogis 

seperti makna filosofis, kritik historis, psikologis, biologis, sosiologis, dan 

makna disiplin ilmu lainnya, untuk mememukan makna-makna yang relevan 

dengan perkembangan sains dan tekhnologi, dengan tetap memperhatikan 

kesinambungannya dengan makna asal sebuah teks. Kemudian sebagai 

langkah akhir adalah mensinergikan makna internal dan makna eksternal, 

yang  menurut Schleiermacher dan  Dilthey  dikenal dengan grammatical and 

psychological meanings, sedangkan menurut Hirsch diistilahkan dengan 

meaning and significance, dan menurut Gadamer dan Gracia dikenal dengan 

interpretandum dan interpretans, setelah itu menarik makna-makna tersebut 

kepada sebuah kesimpulan makna baru yang relevan dengan situasi dan 

kondisi kekinian, dan dapat dipahami oleh masyarakat di saat teks tersebut 

ditafsirkan dan didialogkan.  

Berangkat dari teori interpretasi di atas inilah, maka penulis dalam 

penelitian ini mencoba menggunakan teori ini, karena penulis beranggapan 

bahwa teori  interpretasi ini merupakan teori penafsiran baru (kontemporer) 

yang tidak kaku dan memberikan peluang dan kesempatan yang bebas 

terkendali dalam upaya merekonstruksi, mengeksploitasi, mereproduksi 

sebuah makna penafsiran. Namun demikian, penulis dalam menerapkan teori 

ini, tetap memposisikan al-Qur’an sebagai wahyu Allah (bukan budaya) 
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produk manusia, dan memposisikan kitab-kitab tura>ṡ (kitab-kitab tafsir 

klasik) sebagai starting point dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an inklud 

dalam menafsirkan makna t}a>g}u>t. Oleh karena itu, bila terdapat penafsiran 

baru dalam penelitian ini, maka itu sesungguhnya adalah interpretasi warisan 

lama yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial-kultural yang terjadi 

dalam realitas kehidupan zaman sekarang ini. Dengan demikian ini, menurut 

penulis warisan penafsiran lama (kitab-kitab tura>ṡ) hanya mendahului 

penafsiran kitab-kitab baru (kitab-kitab kontemporer), atau dengan kata lain, 

penafsiran asal (lama) adalah dasar dari penafsiran kemudian (baru). 

 

G. Metode Penelitian 

1. Sumber Data 

        Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library 

research), di mana semua data atau informasi yang dibutuhkan bersumber 

dari bahan-bahan tertulis. Data primer dalam penelitian ini adalah al-

Qur’an sebagai referensi utama, dan hadis Rasulullah Saw sebagai sumber 

kedua. Sumber lain yang dijadikan rujukan primer adalah, kitab-kitab tafsir 

yang digunakan berdasarkan pada pertimbangan periode yakni tafsir-tafsir 

abad ketiga, pertengahan, dan tafsir-tafsir modern. Kelompok tafsir klasik 

abad ke tiga sampai abad ke lima, yang penulis gunakan antara lain, Tafsi>r 

Jami‘ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur’a >n karya Ibn Jari>r aṭ-T}abari  (w.310 H)
101

; 

                                                 
101

Nama lengkapnya adalah Abu> Ja’far Muhammad ibn Jari>r ibn Yazi>d, ibn Kas \ir, ibn 

Ga>lib aṭ-Ṭabari>. Ia dikelompokkan ke dalam golongan mujtahid mutlak yang sangat produktif. 

Dilahirkan di Amul Tabarista>n tahun 224 H. Kemudian mengembara dalam riH}lah ‘ilmiah di usia 
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Tafsi>r al-Qur’a >n al-‘Az  i>m, karya Abi> H a>tim ar-Ra>zi (w. 327 H.); Tafsi>r 

Ma‘a>lim at-Tanzi>l, oleh al-Baga>wi> (516 H.); Tafsi>r al-Kasysya>f karya az-

Zamakhsyari (w.538H.)
102

; at-tafsi>r    al-Kabi>r wa Mafa>ti>h} al-Gaib dikenal 

Tafsi>r al-Fakhr ar-Ra>zi> karya ar-Ra>zi> (w. 604 H.);
103

 dan lain-lain. Adapun 

kitab-kitab tafsir abad pertengahan yang dijadikan referensi dalam 

penelitian ini antara lain; Tafsi>r al-Ja>mi‘ li Ah  ka>m al-Qur’a >n karya al-

Qurt}u>bi> (w.671 H)
104

; Tafsi>r al-Kabi>r li Ibn Taimiyah, karya Ibnu Taimiyah 

(661H/728H)
105

; Tafsi>r Ibnu Kaṡi>r karya Ibn Kaṡi>r (w. 700 H/774 H.);
106

 

ad-Dur al-Mans}u>r fi> at-Tafsi>r   al-Ma’s\u>r  karya Jala>l ad-Di>n as-Suyu>t}i>> (w. 

911 H.).
107

Sedangkan kitab-kitab tafsir modern yang dipakai dalam 

penelitian ini antara lain, Tafsi>r al-Qa>simi>, karya Jamal ad-Di>n al-Qa>simi> 

                                                 
12 tahun. Pernah belajar di Mesir, Syam dan Iraq. Menetap di Baghdad sampai wafat tahun 310. 

Lihat: aż-Żahabi>,  Muhammad H}usain, at-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 

2000), I: 147.  
102

Panggilannya adalah Abu> al-Qa>sim, nama lengkapnya Muhammad ibn ‘Umar ibn  

Muhammad ibn ‘Umar al-Khuwairizmi>, yang bermazhab Ḥanafi> dalam bidang fi>qh dan 

bermazhab Mu’tazilah dalam bidang teologi. Beliau dikenal dengan gelar Ja>r Allah (tetangga 

Allah), yang dilahirkan pada bulan Rajab tahun 467 H. di Zamakhsyar dan wafat tahun 538 di 

Jurja>niyah Khawa>rizm setelah kembali dari Mekkah. Ibid, hlm. 429-431.  
103

Nama lengkapnya adalah  Muhammad bin ‘Umar bin al-H}us}ain bin al-H}asan bin ‘Ali al-

Taimi al-Bakri ar-Ra>zi>. Dikenal dengan nama Fakhr ad-Di>n ar-Ra>zi, lahir tahun 544 H, wafat 

tahun 606 H. Dia tersohor dibidang; Tafsir, Fiqh, Filsafat, Ilmu Kalam, dan Kedokteran. Nama 

kitab Tafsirnya; Tafsir al-Fakhr ar-Ra>zi>, yang terkenal dengan; At-Tafsi>r  al-Kabi>r wa Mafa>ti>h al-
Gaib, terdiri dari 11 jilid.  

104
Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abd  al-Lah  Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin 

Farah al-Ans}a>ri> al-Khazraji al-Andalu>si> al-Qurṭubi. Seorang ulama Tafsir terkemuka, wafat tahun 

671 H, di Balmania. Nama kitab Tafsirnya; Al-Ja>mi‘  li  Ah}ka>m al-Qur’an, terdiri dari 10 jilid. 
105

Nama lengkapnya adalah Taqiy ad-Di>n Ibnu Taimiyah, lahir tahun 661 H., dan wafat 

tahun 728 H. Dia dikenal seorang ulama Tafsir terkenal dan diakui kitabnya yang masyhur; At-
Tafsi>r  al-Kabi>r li Ibn Taimiyyah, yang terdiri dari 7 jilid. 

106
Panggilannya adalah Abu> al-Fi>da>’ dan bergelar ‘Ima>d ad-Di>n, bernama Ismail  ibn 

‘Umar ibn Kas\i>r ibn d}au’ ibn Kas \i>r ibn Zar‘ín’ al-Basyri> ad-Dimasyqi>. Seorang ahli fi>qih yang 

bermazhab Sya>fi’i>, pengagum berat ibn Taimiyah, dilahirkan di Basrah tahun 700 H., dan beliau 

wafat pada tahun 774 H. Kitab Tafsirnya; Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, terdiri dari 4 jilid.  
107

Nama lengkapnya adalah Jala>l ad-Di>n ‘Abd  ar-Rahma>n bin Abi Bakr  as-Suyut}i>, lahir 

tahun 849 H., dan wafat tahun 911 H. Dia seorang ulama Tafsir dan ahli hadis. Nama kitab 

Tafsir; Ad-Dur al-Mans\u>r fi> at-Tafsi>r  al-Ma’s\u>r . Kitab ini terdiri dari 7 jilid.  
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(W.1332H);
108 at-tafsi>r   al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa asy-Syari‘ah wa al-

Manhaj karya Wahbah az-Zuhaili;
109Tafsi>r al-Mara>gi> karya Ahmad Musṭafa> 

al-Mara>gi> (1945M.);
110

 Tafsi>r al-Mana>r karya Rasyid Rid  a (1865M/1935 

M) dan Imam asy-Syeikh Muhammad ‘Abduh;
111Tafsi>r al-Misba>h karya M. 

Quraisy Shihab
112

dan lain-lain. Posisi hadis Rasulullah Saw., dan kitab-

kitab tafsir dalam penelitian ini adalah sebagai pembanding dari apa yang 

penulis temukan langsung dari al-Qur’an, sehingga orisinalitas penelitian 

ini tetap dapat dipertahankan. Adapun buku-buku yang lain sebagai rujukan 

metodologis dan teoritis dalam disertasi ini, adalah kitab-kitab (tulisan atau 

karya ilmiah) Ḥassan Ḥanafi ; kitab al-Farmawi yaitu al-Bida>yah fî at-tafsi>r   

al-Maud}u>‘i>; karya az-Zarkasyi, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n; kitab as-

Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n. Sedangkan kitab-kitab berbahasa 

Inggeris, antara lain: Schleiermacher, Hermeneutics and Criticism and other 

Writings; Richard Palmer Hermeneutics: Interpretation Theory in 

Schleiermacher, Dilthey, Heiddeger, and Gadamer; Hans George Gadamer, 

                                                 
 

108
Nama lengkapnya adalah  Muhammad Jamal ad-Di>n al-Qa>simi>, lahir tahun 1282 H., 

dan wafat tahun 1332 H. Nama kitab Tafsirnya adalah Tafsir al-Qa>simi> yang dikenal dengan 

kitab Maha>sin at-Ta'wil, yang terdiri dari 9 jilid.  
 

109
Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mus}t}afa> az-Zuhaili, nama kitab Tafsirnya; at-

Tafsi>r  al-Muni>r fi> al-‘Aqidah wa asy-Syari‘ah wa al-Manhaj. Dia seorang guru besar ilmu fi>qh di 

Universitas Damascus. Kitab Tafsirnya terdiri dari 16 jilid. 
110

Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, dia adalah seorang ulama Tafsir yang tersohor namanya 

hingga sekarang. Nama kitab Tafsirnya adalah Tafsi>r al-Mara>gi>, terdiri dari 10 jilid. 
111

Nama lengkapnya adalah  Muhammad Rasyi>d ibn Ali> Rid}a> ibn  Muhammad Syams  ad-

Di>n, berasal dari Baghda>d, dari segi nasab ada pertalian dengan H}usain ibn Ali> ibn Abi> T}a>lib. 

Dilahirkan di al-Qolmun di Syam tahun 1865 M., dan wafat tahun 1925 M. Dia seorang alim 

dalam Tafsir dan ilmu H}adi>s\. Kitab Tafsirnya adalah Tafsi>r al-Mana>r, terdiri dari 12 jilid. Nama 

gurunya,  Muhammad bin ‘Abduh bin Hasan Khair al-La>h, lahir pada tahun 1265 H di Mesir, di 

desa Mahallat Nas}r Kabupaten al-Buh}airah. Tulisan Tafsirnya antara lain Tafsi>r al-Mana>r, yang 

kemudian dilanjutkan oleh Muridnya bernama Rasyi>d Rid}a> hingga selesai penafsirannya.  
112

Dia adalah seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang 

membidangi ilmu Tafsir. Beliau dikenal sebagai salah seorang ahli Tafsir se-Asia Tenggara. Kitab 

Tafsirnya adalah Tafsir al-Misba>h, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. 
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Truth and Method; Werner Jeandrond, Theological Hermeneutics; Josef 

Bleicher,Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, 

Philosophy and Critique, dan lain-lain. 

Untuk memahami kata-kata pada ayat-ayat al-Qur’an, maka digunakan 

kitab-kitab Mu‘jam  seperti, Mu‘jam  Mufrada>t al-Alfa>z   wa al-A‘la>m al-

Qur’aniyyah karya Muhammad Ismail Ibrahim, Alfa>z} ‘Ulu>m al-Qur’a>n 

karya Jala>l ad-Di>n ‘Abd  Ar-Rahma>n as-Suyu>t}i>>, Lisa>n al-‘Arab karya Ibn 

Manẓu>r. Sedangkan untuk memudahkan pelacakan lafaz   t}a>g}u>t  dan semua 

derivasinya dalam ayat-ayat al-Qur’an, maka penulis menggunakan kitab 

al-Mu‘jam  al-Mufah{ras li Alfa>z   al-Qur’an al-Kari>m karya Muhammad 

Fuad ‘Abd  al-Ba>qi>. 

2. Metode Penelitian 

    Sesuai dengan rujukan pertama dari penelitian disertasi ini yang 

menempatkan teks-teks al-Qur’an sebagai sumber utama objek kajian, dan 

teks-teks penafsiran kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer 

sebagai sumber utama dalam analisis penafsiran yang akan mengkaji, 

membahas dan menjawab permasalahan makna t}a>g}u>t, maka dengan ini 

metode yang digunakan penulis dalam meneliti disertasi ini adalah metode 

maud}u>‘i>113 dengan pendekatan analisis hermeneutika. Alasan penulis 

                                                 
113

Muhammad Hija>zi>, sebagaimana dikutip al-Farma>wi, menyebutkan bahwa ulama 

kontemporer mendefi>nisikan tafsi>r maud}u>‘i> sebagai tafsir yang operasionalnya berawal dari 

mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’anyang bertujuan sama mengenai topik apa saja, kemudian 

menertibkannya berdasarkan urutan turunnya selama hal itu dimungkinkan, dengan tetap berpijak 

pada sebab turunnya lalu diuraikan, dijelaskan, dikomentari, dan dilakukan istinbath. Kemudian 

dipilih-pilih persoalannya dengan pendekatan studi metodologis dan tematis sehingga dengan 

demikian maka dari segala sisi dan arah kandungan ayat-ayat tersebut menjadi jelas dan nyata. 

Untuk berikutnya diuji kebenarannya dengan membandingkannya dengan ilmu yang sudah 
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menggunakan metode maud}u>‘i> dengan pendekatan hermeneutika dalam 

menafsirkan ayat-ayat tentang t}a>g}u>t, karena mengingat sistem kerja 

metode dan pendekatan ini, tidak kaku dan memberikan peluang dan 

kesempatan yang independen, integral, dan interkonektif serta sangat 

komprehensif sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Suatu hal yang menarik dalam penggunaan metode maud}u>‘i> dengan 

pendekatan analisis hermeneutika, adalah mengundang sebuah pertanyaan 

yang menggelitik, yaitu apakah ada metodologi terbaik dalam memahami 

al-Qur’an? Ketika muncul pertanyaan seperti ini, maka penulis 

menjawabnya, sesuai dengan jawaban yang diberikan Ḥassan Ḥanafi , yaitu 

‚al-Manhaj al-Ijtima>‘i‛. Metode ini, menurutnya, merupakan jawaban 

teoritis yang dirumuskan al-Qur’an atas berbagai problem kemasyarakatan 

yang mestinya dapat diterapkan dalam dataran praksis dan tidak berhenti 

pada level teoritis belaka. Dengan begitu, kesenjangan antara yang ideal 

(das sollen) dan yang riil (das sein) dapat diminimalisir. Oleh karena itu, 

tafsir selalu berakhir dalam praksis-empiris.
114

 Inilah yang menjadi dasar 

pijakan  dalam hal penafsiran ayat-ayat al-Qur’an dengan menawarkan 

metode tematiknya (maud}u>‘i> ) yang menekankan  aspek-aspek sosial (al-

                                                 
mapan. Lihat al-Farma>wi, Al-Bida>yah fi> at-Tafsi>r al-Mad}u>‘i> (Mesir: Maktabat al-Jumhu>riyyat, 

1979), hlm. 52. 
114Ḥassan Ḥanafi , Ad-Di>n ...,  III: 74. 
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manhaj al-ijtima>‘i), melalui analisis pendekatan Hermeneutika Sakranya 

yang terkenal dengan ‚Tafsi>r al-Muqaddas‛.
115

 

Sebagai konsekuensi logis dari metodologi dan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini, adalah penulis berupaya dengan seluruh 

fasilitas dan kapasitas serta kemampuan untuk melakukan pembacaan 

terhadap berbagai kitab-kitab tafsir klasik dan modern atau penafsiran-

penafsiran kontemporer, yang secara khusus memberikan interpretasi 

terhadap ayat-ayat tentang t}a>g}u>t dalam al-Qur’an, kemudian selanjutnya 

penafsiran-penafsiran tersebut, akan ditinjau ulang, diamati dan dikritisi 

dengan cara mengkombinasikan atau mensinergikannya dengan berbagai 

fakta-fakta lain dan pandangan-pandangan lain yang berbeda. Sebagai 

langkah akhir, dari tafsir/penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tersebut, 

kemudian dianalisis secara cermat dengan menggunakan pertimbangan-

pertimbangan linguistik (hermeneutik) yang lebih kritis, terbuka dan lebih 

aplikatif terhadap realitas kehidupan masyarakat di era sekarang ini. 

Dengan demikian akan melahirkan makna-makna baru yang sejalan dengan 

situasi dan kondisi kekinian. 

3. Langkah-langkan Penelitian 

Untuk menemukan hakekat makna t}a>g}u>t berdasarkan petunjuk al-

Qur’an dan penafsirannya dengan gambaran yang komprehensif dan 

interkonektif, maka akan ditempuh langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: 

                                                 
115Ḥassan Ḥanafi  , Islam in Modern World, 1 : 416. 
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a. Merumuskan komitmen terhadap keinginan untuk menafsirkan makna 

t}a>g}u>t  terhadap problem sosial budaya tertentu. Dengan kata lain, setiap 

penafsiran yang muncul harus dilandasi oleh keprihatinan-keprihatinan 

tertentu atas kondisi kontemporernya. 

b.Bercermin pada proses lahirnya ayat-ayat t}a>g}u>t dalam al-Qur’an yang 

didahului oleh realitas, dan merumuskan tujuan penafsiran yang akan 

dicapai.  

c. Mengingventarisasikan ayat-ayat tentang t}a>g}u>t dalam al-Qur’an, terkait 

dengan tema yang menjadi komitmen penulis. 

d.Menginventarisasi bentuk-bentuk kajian linguistik tentang makna ayat-

ayat t}a>g}u>t sebagai landasan untuk membangun struktur makna yang 

tepat dengan sasaran yang dituju. 

e. Membangun struktur makna ayat-ayat t}a>g}u>t  yang tepat dengan sasaran 

yang dituju sehingga makna dan objek yang dituju menjadi satu 

kesatuan. Subjek-objek adalah objek-subjek sekaligus. 

f. Melakukan analisis terhadap problem faktual makna ayat-ayat tentang 

t}a>g}u>t  dalam situasi empirik (realitas) yang dihadapi, misalnya; isu 

pelanggaran hukum syari’at, isu penyimpangan sosial, korupsi, praktek 

ribawi,  penindasan,  penganiayaan dan lainnya. 

g.Membandingkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks-teks tentang 

t}a>g}u>t  dengan problem faktual yang diinduksikan dari realitas empirik 

melalui perhitungan statistik dan ilmu sosial. 
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h.Menggambarkan rumusan praktis tentang penafsiran makna ayat-ayat 

t}a>g}u>t  dalam al-Qur’an sebagai langkah akhir proses penafsiran yang 

transformatif. Penafsiran ini berangkat dari relitas menuju teks dan dari 

teks menuju realitas. Inilah yang dimaksud bahwa sebuah penafsiran bisa 

menjadi bentuk perwujudan dari posisi penafsir dalam struktur sosial.
116

  

4. Analisis Data 

        Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber atau rujukan, baik 

itu data primer ataupun skunder, yang digali dari penafsiran al-Qur’an, 

h adi>ṡ-hadi>ṡ Rasulullah Saw, kitab-kitab tafsir, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis melalui 

pendekatan hermeneutik dengan menggunakan teori hermeneutika sakra 

Ḥassan Ḥanafi yang mengacu pada analisis historis, analisis eiditik, dan 

analisis praktis. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

      Laporan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk disertasi yang 

terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu bab I adalah pendahuluan, bab II, III, IV dan 

V, adalah pembahasan masalah, dan bab VI adalah kesimpulan dan penutup. 

Pada masing-masing bab memiliki beberapa sub bab yang disesuaikan dengan 

kebutuhan data itu sendiri. Sistimatika yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
116

Bandingkan dengan langkah-langkah metodis yang ditawarkan oleh Ḥassan Ḥanafi 

dalam teori hermeneutika sakranya yang menggunakan metode mauḍu>‘i. Lihat Ḥassan Ḥanafi,  

Ad-Di>n ..., VII: 102-111. 
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        Bab pertama akan memuat seluruh komposisi yang berkaitan dengan 

pendahuluan, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, 

metodologi penelitian, dan sistimatika penulisan. Bab pertama ini menjadi 

panduan secara teoritis dan operasional alasan-alasan yang mendasari 

dilakukan penelitian ini. 

  Bab kedua berisikan deskripsi umum tentang: T}a>gu>t  dalam penafsiran 

al-Qur’an yang meliputi pembahasan mengenai; pengertian t}a>g}u>t  dalam al-

Qur’an,  klasifikasi ayat-ayat t}a>g}u>t dalam al-Qur’an, dan makna t}a>g}u>t  dalam 

penafsiran ulama. Bab kedua ini merupakan pengantar makna t}a>g}u>t yang 

dibangun atas dasar landasan metodik, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat 

tentang t}a>g}u>t dan  berbagai bentuk derivasinya di dalam al-Qur’an, kemudian 

mencari penafsirannya dengan  mengacu pada kitab-kitab tafsir klasik dan 

kitab-kitab modern.   

        Bab ke tiga memuat pembahasan tentang: Analisis historis ayat-ayat 

tentang t}a>g}u>t  yang berisikan; kondisi bangsa Arab pra Islam, asba>b an-nuzu>l 

ayat-ayat tentang  t}a>g}u>t, dan kritik makna t}a>g}u>t  dalam sejarah. Pada bab ini, 

penulis memaparkan makna t}a>g}u>t berdasarkan analisis sejarah (asba>b an-

nuzu>l), yang mengacu pada analisis kontekstual makna t}a>g}u>t dengan 

meperhatikan situasi dan kondisi di mana dan kapan ayat-ayat tentang t}a>g}u>t 

itu diturunkan, kemudian mengkritisi maknanya berdasarkan analisis historis.      

Bab ke empat menjelaskan tema analisis eiditik makna t}a>g}u>t. Tema ini 

meliputi redaksi lafaz  t}a>g}u>t dalam al-Qur’an yang memuat tentang; lafaz   
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t}a>g}u>t dalam ayat al-Qur’an dan sinkronik-diakronik lafaẓ t}a>g}u>t. Susastra 

makna t}a>g}u>t dalam al-Qur’an yang memuat; t}a>g}u>t dalam makna stilistika dan 

t}a>g}u>t dalam makna maja>z. Semantik makna t}a>g}u>t dalam al-Qur’an, yang 

membahas tentang; t}a>g}u>t dalam makna dasar dan t}a>g}u>t dalam makna 

relasional. Semiotika makna t}a>g}u>t dalam al-Qur’an yang memuat; t}a>g}u>t dalam 

makna heuristik dan t}a>g}u>t dalam makna retroaktif.  

Bab ke lima, analisis praksis makna t}a>g}u>t, yang membahas tentang;  

t}a>g}u>t dalam teologi, t}a>g}u>t dalam hukum, t}a>g}u>t dalam sosial-budaya, dan  

t}a>g}u>t  dalam sistem perekonomian. Pada bab ke lima ini, menjelaskan tentang 

makna t}a>g}u>t secara praktis yang diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat 

ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, kemudian memaparkan hasil temuan-

temuan yang erat kaitannya dengan t}a>g}u>t sebagai sistem tiranik dan sistem 

deviasi terhadap syari‘at Allah Swt. 

 Bab ke enam merupakan bab penutup sebagai kata pamungkas dari 

semua pembahasan dalam disertasi ini yang meliputi; kesimpulan dari seluruh 

isi pembahasan dan saran-saran yang diharapkan di masa mendatang.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai kesimpulan dari semua paparan penafsiran pada bab-bab 

sebelumnya tentang terma t}a>gu>t dalam al-Qur’an, maka penulis dalam bab 

penutup ini, memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terma  t}a>gu>t dalam al-Qur’an, ditilik maknanya dari konteks historis 

(asba>b al-nuzu>l) ayat-ayatnya, adalah bukanlah hal yang baru, karena pada 

masa al-Qur’an diturunkan, Rasulullah Saw., sudah memberikan isyarat-

isyarat atau simbol-simbol yang menunjukkan kepada makna t}a>gu>t dalam 

al-Qur’an. Walaupun Rasulullah Saw., tidak memaknai kosa t}a>gu>t secara 

eksplisit pada masa hidupnya, namun secara implisit, dalam ḥadĩs\ beliau 

telah memberikan sebuah simbol larangan untuk bersumpah kepada t}a>gu>t 

dan signal larangan melakukan penyembahan terhadap t}a>gu>t. Kosa kata 

t}a>gu>t pada saat itu, dipahami sebagai simbol atau signal yang menunjukkan 

kepada ‚as}na>m‛ (patung-patung). Larangan Rasulullah Saw., untuk 

bersumpah dengan nama-nama t}a>gu>t dan larangan untuk menyembah 

berhala (al-was\an) atau patung (as}-s}anam) merupakan sebuah penafsiran 

makna embrional tentang kosa kata t}a>gu>t yang sesuai dengan konteks 

situasi (siya>q al-h}a>l), konteks linguistik (siya>q al-lugah), dan konteks 

budaya (siya>q as\-s\aqa>fah)‛ pada saat itu.  
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Pemaknaan seperti yang diisyaratkan dan disimbolkan Rasulullah ini, 

dapat juga dipahami sebagai interpretasi tekstual, kontekstual, dan 

signifikansi (al-magza>) yang relevan dengan situasi, kondisi dan budaya 

orang-orang Arab pada saat al-Qur’an diturunkan, dimana mayoritas 

bangsa Arab Quraish jahiliyah memuja-muja dan menyembah patung atau 

berhala sebagai tempat bergantung, tempat meminta dan tempat 

mengabdikan diri sebagai Tuhan. Untuk merespon fenomena-fenomena 

keyakinan, aksi dan budaya Arab jahiliyah yang betul-betul bertentangan 

dengan risalah tauhid, maka Rasulullah Saw., pada saat itu, menafsirkan 

kosa kata t}a>gu>t dalam al-Qur’an sebagai salah satu bentuk pemujaan 

terhadap berhala-berhala di sekitar Ka‘bah. Oleh sebab itu, merujuk dari 

makna ini, maka kosa kata t}a>gu>t dalam konteks makna ini diartikan sebagai 

segala bentuk syirik yang mengacu kepada sebuah keyakinan dan aktifitas 

pengabdian/penyembahan terhadap patung-patung atau berhala-berhala 

(paganism) dan lain-lainnya, atau setiap bentuk peng-kultusan terhadap 

sesuatu yang disembah, ditaati, dan diagung-agungkan selain Allah Swt.  

2. Terma t}a>gu>t dalam analisis eiditik (kajian linguistik), sesungguhnya telah 

diinterpretasikan dengan berbagai makna autentik yang diperluas dan 

dikembangkan (authentic developed meanings) oleh para generasi sahabat,  

tabi‘in, tabi‘ tabi‘in, dan ulama berikutnya hingga sekarang ini. Sebagai 

konsekuensi logisnya, lahirlah riwayat-riwayat, ma‘a>jim (ensiklopedi) atau 

qawa>mis (kamus-kamus) tentang makna t}a>gu>t yang memiliki banyak 

interpretasi (multiple-meanings interpretation) yang satu sama lainnya 
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terkadang memberikan penafsiran yang beragam dan berbeda, walaupun 

pada prinsipnya tetap berada dalam koredor konteks, dan tidak keluar dari 

makna-makna yang dimaksud. Misalnya, t}a>gu>t sebagai syait}a>n, sa>hir 

(tukang sihir), ka>hin (dukun), aus\a>n (berhala-berhala), syait}a>n dalam 

bentuk manusia, setiap sesuatu yang melampaui batas ketentutan Allah 

Swt., setiap sesuatu yang melanggar hukum Allah Swt.  

Namun, bila diamati secara komprehensif makna-makna tersebut, 

maka akan ditemukan korelasi dibalik makna-makna yang tersurat dalam 

teks-teks tafsir, dengan makna-makna konteks yang memiliki 

kecenderungan-kecenderungan teologis yang parsial, atomistik, dan tidak 

holistik, bahkan terkesan teori penafsirannya tidak lebih dari sebuah 

detailisasi linguistik yang berulang-ulang dan mengabaikan problem, beban 

dan kebutuhan manusia di setiap fase-fase kehidupan. Oleh sebab itu, 

penafsiran kosa kata  t}a>gu>t dalam konteks wacana kitab-kitab tafsĩr tura>s\, 

hanya berputar-putar maknanya dalam lingkaran teologis, yang kurang 

menyentuh kepada persoalan-persoalan sosial-budaya dan kurang merespon 

kebutuhan-kebutuhan manusia di setiap perubahan zaman, terutama di era 

sekarang ini. 

3. Terma t}a>gu>t dalam konteks analisis praksis, adalah mengacu pada  makna 

yang diberikan oleh hermeneutika modern, yang berupaya 

mengintegrasikan makna-makna tekstual linguistik dengan makna 

kontekstual historis, kemudian mensinergikan kedua makna tersebut 

dengan makna al-magza> (signifikansi) untuk menemukan makna 
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relevansinya yang sesuai dengan konteks sosial budaya, yang dapat 

diterima oleh masyarakat di berbagai kesempatan, dan sejalan dengan 

situasi dan kondisi kekinian, di mana dan kapan istilah t}a>gu>t itu ditafsirkan 

dan didialogkan.  

Oleh sebab itu, rekonstruksi makna t}a>gu>t dalam al-Qur’an,  berkaitan 

dengan makna praksisnya, menurut penulis dapat diartikan sebagai Sistem 

Penyimpangan Syari‘at Islam (Deviation of Islamic Law Systems), dan 

dapat juga diartikan sebagai Sistem Penyimpangan Prilaku Manusia 

(Deviation of Human Behaviours) di era sekarang ini. Sistem 

penyimpangan ini akan melahirkan berbagai sistem tiranik dalam 

kehidupan kontemporer, seperti antara lain: a) sistem kekuasaan tiranik. 

Sistem ini selalu menghantui para ambisius tahta dan martabat yang sangat 

haus kedudukan istana kepresidenan, meja parlemen, kursi kepemimpinan 

dan sederajatnya; b) sistem birokrasi tiranik. Sistem ini selalu menggrogoti 

jiwa dan pikiran para birokrat-birokrat yang memanfaatkan kesempatan 

untuk merampas hak-hak dan kekayaan rakyat atau negara, tanpa proses 

prosedural birokrasi dan adminisrtasi yang legal, untuk kepentingan pribadi 

semata; c) sistem hukum tiranik. Sistem ini selalu diperalat oleh para 

mavia hukum dan hakim nakal untuk memakan harta yang batil dengan 

cara membenarkan yang salah (ba>t}il) dan menyalahkan yang benar (h}aqq); 

d) sistem perekonomian tiranik. Sistem ini selalu dimanfaatkan oleh para 

oknum rentenir dan kreditur yang bertujuan untuk meraih keuntungan 

(interes/bunga) sebanyak-banyaknya dengan cara transaksi ribawi yang 
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menipu dan memeras para debitur; e) social crimes system. Sistem ini  

tercermin dalam contemporary life style (gaya hidup kontemporer) yang  

memberikan peluang bagi oknum-oknum pelaku white-collar crime (sebuah 

istilah kejahatan kontemporer) dan social moral crimes (kejahatan-

kejahatan moral di masyarakat) di berbagai kesempatan dan tempat untuk 

melakukan deviation acts (tindakan-tindakan penyimpangan) and crime 

behaviours (prilaku-prilaku kejahatan) di tengah-tengah masyarakat. 

 

B. Saran-saran 

1. Untuk kepentingan akademik, diharapkan disertasi ini menjadi bacaan 

menarik bagi seluruh akademisi, dan dijadikan sebagai bahan rujukan 

dalam rangka menangkis dan menjauhi pengaruh t}a>gu>t dalam kehidupan 

sehari-hari, lebih-lebih dalam menghadapi tantangan arus globalisasi 

sekarang ini yang pengaruhnya sangat gencar dan menggiurkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Untuk kepentingan umum, kepada seluruh umat Islam, diharapkan dapat 

mengetahui makna t}a>gu>t dalam al-Qur’an, dan juga disarankan dapat 

mengidentifikasi karakteristiknya dalam bentuk keyakinan, perbuatan dan 

perkataan, sehingga dengan demikian dapat terhindar dari sistem kinerja 

t}a>gu>t yang selalu cenderung membujuk-bujuk manusia agar masuk dalam 

wilayah operasionalnya yang menyesatkan manusia di dunia dan di akherat.  

3. Karena kosa kata t}a>gu>t dalam al-Qur’an, mengandung banyak dimensi 

makna yang beragam berdasarkan konteks (siya>q) kalamnya, baik dalam 
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konteks lugah, konteks h}a>l, maupun dalam konteks s\aqa>fah-nya, maka 

diharapkan  disertasi ini dapat dipahami dan diteliti secara cermat 

kemudian dikritisi dengan muatan-muatan atau masukan-masukan yang 

bersifat konstruktif, agar ke depan disertasi ini lebih baik dan dapat 

diterima oleh masyarakat di era sekarang ini. 
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