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Abstract
The backwardness of Muslims civilization today support to reflection in an
attempt to find a way towards a revival. One was taken to the efforts is
reinterpretation of Islamic texts (Koran) in accordance with the spirit of this
time. Efforts are being made to the hermeneutic method is commonly called
contextualization, complement some of the approaches that have been there
before. In this paper the authors conclude that the tradition of critical thinking,
creative and innovative to do with getting rid of prejudice and negative
assumptions, and rationality. Therefore, efforts to understand the Qur'an with
various new methodological approaches should be developed and should not
stop at one point.
Ketertinggalan peradaban umat Islam saat ini melahirkan refleksi diri sebagai
upaya mencari jalan menuju kebangkitan kembali. Salah satunya ditempuh
dengan upaya penafsiran kembali teks-teks keislaman (al-Qur’an) sesuai
dengan spirit zamannya. Upaya yang dilakukan dengan metode hermeneutika
ini biasa disebut dengan kontekstualisasi, melengkapi beberapa pendekatan
yang telah ada sebelumnya. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa
tradisi berpikir kritis, kreatif, dan inovatif harus dilakukan dengan
menyingkirkan pra-anggapan dan asumsi negatif, serta mengedepankan
rasionalitas. Oleh karena itu, usaha memahami al-Qur’an dengan pelbagai
pendekatan metodologi baru harus selalu dikembangkan dan tidak boleh
berhenti pada satu titik.
Kata Kunci: Tafsir, Kontekstualisasi

138

Mustaqimah

Pendahuluan
Dunia Islam pernah mencapai keemasan di bidang sains, teknologi dan
filsafat tepatnya di bawah Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sekitar abad ke 8
sampai abad ke 15. Masa keemasan itu ditandai oleh berkembangnya tradisi
intelektual dan kuatnya spirit pencarian dan pengembangan translasi massif atas
karya-karya tulis para filosof Yunani kuno. Dalam rentang masa keemasan ini
lahir para ilmuwan yang besar dan masyhur seperti al-Biruni ( Fisika,
Kedokteran), Jabir Haiyan (Kimia), al-Khawarizmi (Matematika), al-Kindi
(Filsafat), al-Razi (Kimia, Kedokteran), al-Bitruji (Astronomi), Ibnu Haitsam
(Teknik, Optik), Ibnu Sina (Kedokteran), Ibnu Rusyd (Filsafat), Ibnu Khaldun
(Sejarah, Sosiologi), dan banyak yang lain.
Para sarjana muslim itu pula yang menjadi jembatan dan perantara bagi
kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini. Dari dunia Islamlah, ilmu
pengetahuan mengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke
dunia Barat yang mendorong munculnya zaman pencerahan (renaissance) di
Eropa. Melalui dunia Islam, Barat mendapat akses untuk mendalami dan
mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Singkat kata tanpa peran sarjana
muslim klasik tidak mungkin disaksikan telepon, televisi, mobil, komputer,
pesawat yang mampu mengangkut jamaah haji dengan cepat maupun pesawat
ulang alik Challenger atau Soyuz.1
Akan tetapi hal itu kini hanya menjadi cerita pengantar tidur saja. Saat
ini kaum Muslimin terbelakang. Hal itu tidak lepas dari minimnya perhatian
umat Islam terhadap ilmu pengetahuan alam. Syaikh Thantawi dalam tafsirnya
Al Jawahir menulis bahwa ada lebih 750 ayat kauniyah, ayat tentang alam
semesta, dan fiqh hanya 150 ayat. Anehnya para Ulama’ telah menulis ribuan
kitab fikih tetapi nyaris tidak memperhatikan dan menulis kitab tentang alam
semesta.2
Umat dan para ulama banyak menghabiskan waktu untuk membahas
persoalan fikih dan seringkali bertengkar hanya karena perbedaan pendapat.
Mereka lebih suka memperdebatkan masalah qunut atau tidak, bilangan rakaat
shalat tarawih, doa iftitah yang berbeda dan hal-hal furuiyah yang lain. Mereka
tidak tertarik tentang bagaimana matahari terbit dan tenggelam, bagaimana
gunung–gunung meletus, bagaimana gempa bisa terjadi dan apa yang harus
dilakukan untuk mengantisipasi kehancuran yang akan ditimbulkannya.
Selain disibukkan urusan fikih, pengalaman dan pengamalan
keagamaan kita memang cenderung esoteris dan mengabaikan serta
meremehkan akal. Padahal secara empirik akal sangat powerful. Al Qur’an
sendiri tidak kurang dari 43 kali menggunakan kata akal dalam bentuk verbal
1

Agus Purwanto, Ayat-Ayat Semesta: Sisi-sisi Al Qur’an yang Terlupakan,
(Bandung: Mizan, 2008), h.23
2
Ibid,h.24
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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seperti ‘afala ta’qilun (Apakah engkau tak berfikir?). Sepuluh ayat lainnya
menggunakan kata verbal pikir seperti laallakum tatafakkarun (agar engkau
memikirkannya).
Perhatian negara-negara Islam terhadap sains dan perkembangannya
masih sangat rendah. Merujuk pada data Science Citation Index 2004, sebanyak
46 negara Islam hanya memberi kontribusi 1,17 % pada penerbitan karya ilmiah
dunia. Angka ini masih rendah dibanding satu negara India dan Spanyol yang
masing-masing menyumbangkan 1,66% dan 1,48%. Sementara 20 negara Arab
hanya menyumbang 0,55% dari total karya ilmiah dunia, Israel 0,89%,
sedangkan negara-negara maju seperti Jerman, Inggris atau Jepang berturutturut menyumbang 7,1% dan 8,2 % apalagi Amerika 30,8%.3
Realitas ini menunjukkan adanya kesalahan dalam memahami dan tidak
diamalkannya al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber kehidupan bagi
kesejahteraan dunia akhirat. Di titik inilah letak urgensi kajian tentang
pembacaan ulang terhadap ayat-ayat al-Qur’an agar bisa memberikan efek
positif bagi kehidupan umat Islam. Meski demikian pembacaan ulang harus
disertai sejumlah syarat agar tidak terjadi kesemena-menaan dalam
menafsirkannya dan tetap terjaga otentisitas agama. Di sisi inilah tulisan ini
mencoba membahas perdebatan seputar kontekstualisasi penafsiran al-Qur’an
yang telah dan terus berlangsung hingga saat ini.
Al-Qur’an Sumber Kesejahteraan
Menurut Fazlur Rahman, terdapat beberapa kelompok pendapat
mengenai al-Qur’an: Pertama, mereka yang berpendapat bahwa al-Qur’an
ibarat kitab undang-undang yang telah lengkap pasal demi pasal dan melingkupi
seluruh aspek kehidupan manusia baik politik, ekonomi, moral, budaya maupun
pengetahuan. Kedua, al-Qur’an adalah landasan religius seluruh aspek
kehidupan. Dengan demikian al-Qur’an merupakan inspirasi kehidupan yang
mengarah pada kebenaran dan kebaikan, memberikan ide moral pada seluruh
aspek kehidupan mannusia. Fazlur Rahman sendiri berada di posisi kedua ini.
Sementara posisi pertama terrepresentasikan melalui tokoh seperti Thomas
Ballatine Irving dan Muhammad Ashraf.4
Dengan segala misteri dan kelebihannya, al-Qur’an menyimpan potensi
yang begitu dahsyat. Sejarah mencatat pengaruh besarnya ketika ia melahirkan
sebuah peradaban yang oleh Nashr Hamid Abu Zaid diklaim sebagai peradaban
teks (hadarah al-nass).5 Sebagai teks, al-Qur’an adalah korpus terbuka yang
3

Ibid, h27
Thomas Ballatine Irving, et al, Ajaran-ajaran Dasar Al Qur’an, ter. Affandi
Joenowo, (Bandung: Risalah, 1984), h.125
5
Nashr Hamid Abu Zaid, Mafhum al-Nass: Dirasah fi Ulum al-Qur’an,
(Beirut : al Marqaz al-Saqafi al-Araby, 1994), h.9
4

140

Jurnal Farabi Volume 12 Nomor 1 Juni 2015 ISSN 1907-0993 E ISSN 2442-8264

Mustaqimah

sangat potensial untuk menerima segala bentuk eksploitasi, baik berupa
pembacaan, penerjemahan,
penafsiran, hingga pengambilannya sebagai
sumber rujukan.6
Ragam Penafsiran al-Qur’an
Adanya perdebatan antara tekstual dan kontekstual dalam memahami
al-Qur’an tidak terlepas dari cara penafsiran. Ragam teori penafsiran al-Qur’an
dengan pendekatan tekstual dan kontekstual akan menghasilkan pemahaman
yang berbeda terhadap sumber hukum Islam yakni al-Qur’an dan Hadis.
Kata tafsir merupakan masdar dari kata fasara yang mempunyai arti
keadaan jelas (nyata dan terang) dan memberikan penjelasan. Secara singkat
tafsir adalah suatu upaya mencurahkan pemikiran untuk memahami,
memikirkan dan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam al-Qur’an agar
dapat diaplikasikan sebagai dasar utama penetapan hukum. Pada al-Qur’an
istilah tafsir disebutkan dalam surat Al-Furqan: 33,
“Tidakkah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) seuatu
yang ganjil melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar
dan yang paling baik penafsirannya(penjelasannya)”
Para ulama kebanyakan memberikan pengertian tentang tafsir yang
pada intinya untuk menjelaskan hal-hal yang masih samar yang dikandung
dalam al-Qur’an sehingga dengan mudah dapat dimengerti, atau mengeluarkan
hukum yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan
sebagai suatu ketentuan hukum.7
Jalaluddin As-Suyuti mendefinisikan Ilmu Tafsir sebagai ilmu yang
membahas ketentuan-ketentuan dari al-Qur’an dari segi turunnya, sanadnya,
sastranya, lafadnya, makna-makna yang berhubungan dengan lafad-lafadnya.8
Sedangkan M. Amin Abdullah mengatakan tafsir lebih dikenal sebagai cara
mengurai bahasa, konteks, dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam teks
atau nash kitab suci. Dalam hal ini teks dijadikan sebagai subjek.Ta’wil adalah
cara untuk memahami teks dengan menjadikan teks, atau lebih tepat disebut
pemahaman, pemaknaan, dan interpretasi terhadap teks sebagai objek kajian.9
Apapun pendapat tentang penafsiran, tetapi yang paling penting adalah
metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an. Dalam
rangka menafsirkan al-Qur’an diperlukan beberapa metode dan pendekatan.
6

M.Nur Ichwan, Hermeneutika al-Qur’an :Analisis Peta Perkembangan
Metodologi Tafsir Al Qur’an Kontemporer”, Skripsi, Fak.Ushuluddin IAIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 1995, h.2
7
Syamsudin, Sahiron dkk. Hermeneutika Al-Qur’an (Yogya: Penerbit
Islamika, 2003), h xxi
8
Jalal al-Din As-Suyuti, Ilmu al-Tafsir Manqul Min Kitab Itmam al-Diroyah,
(Semarang: Karya Toha Putra,tt), h. 1
9
Sahiron Syamsudin, dkk, Hermeneurika al-Qur’an ...
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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Metode tafsir yang masyhur antara lain yaitu: metode tafsir tahlili (analitis),
metode tafsir maudhu’i (tematik), metode tafsir muqaran (komparatif), dan
metode tafsir ijmali (global). Sedangkan pendekatannya, antara lain pendekatan
objektif dan subjektif, pendekatan langsung dan tidak langsung, pendekatan
komprehensif dan sektoral, pendekatan disipliner, multi disipliner, dan
interdisipliner serta pendekatan tekstual dan kontekstual. Demikian dalam
makalah ini akan dibahas mengenai ragam teori penafsiran Al-Qur’an dengan
pendekatan tekstual dan kontekstual.
Antara Tekstual dan Konstektual
Pada dasarnya pendekatan tekstual dan kontekstual adalah sama dengan
beberapa pendekatan di atas. Hanya saja istilah ini muncul dari sumber yang
berbeda.
a. Pendekatan Tekstual
Secara sederhana teknik ini dapat diasosiasikan dengan tafsir bi alma’tsur yaitu nash yang dihadapi ditafsirkan sendiri dengan nash baik alQur’an ataupun Hadits. Tafsir bi al-ma’tsur10 yang menempati posisi pertama
dalam masa penafsiran al-Qur’an dibagi menjadi dua: Pertama, Periode
Riwayah. Pada priode ini para sahabat menukil sabda Nabi, perkataan para
sahabat atau tabiin untuk menjelaskan tafsir al-Qur’an, dan pengambilan
tersebut dilakukan dengan teliti dan waspada demi menjaga kesalehan dan
kesahihan Isnad penukilan sehinggadapat menjaga apa yang di ambil.
Kedua, Periode Tadwin (pembukuan). Pada Periode ini para sahabat
atau tabiin mencatat dan menghimpun penukilannya yang sudah dianggap sahih
setelah diadakan penelitian, sehingga himpunan tersebut membentuk ilmu
sendiri.
Sekalipun aliran ini mempunyai banyak kelebihan seperti penafsiran yang
mendekati obyektivitas yang didasarkan atas ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits
Nabi Muhammad Saw. Tetapi ia juga mempunyai kelemahan, misalnya
adanya cerita Israiliyat yang dianggap sebagai Hadits dan hal itu menyesatkan
umat serta keberadaan Hadits palsu.11 Dengan kata lain, yang dimaksud dari
tafsir bi al-ma’tsur adalah tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, al-Qur’an dengan
Sunnah atau penafsiran al-Qur’an menurut atsar yang timbul dari kalangan
sahabat.12

10

Tafsir dengan metode Riwayat (matsur) adalah rangkaian keterangan yang
terdapat dalam al-Qur’an, Sunnah, atau kata-kata sahabat sebagai penjelasan maksud
dari firman Allah, yaitu penafsiran Al Qur’an dengan Sunnah Nabawiyah.
11
Muhaimin, dkk, Kawasan Dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Prenada
Media, 2005), h. 111
12
Muhammad Ali Ash-Shabuuniy, Studi Ilmu Al Qur’an, terj. Amiudin,
(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h 248.

142

Jurnal Farabi Volume 12 Nomor 1 Juni 2015 ISSN 1907-0993 E ISSN 2442-8264

Mustaqimah

Contoh tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an: Surat al-Maidah (5): 1 yang
menjelaskan tentang binatang ternak yang halal. Kemudian dijelaskan lagi
dalam ayat berikutnya, Surat al-Maidah (5): 3 tentang hal-hal yang diharamkan
untuk dimakan, termasuk di dalamnya binatang ternak yang haram. Contoh
tafsir al-Qur’an dengan Sunnah, Surat al-Baqarah (2): 238, yang menegaskan
tentang shalat Wustha, Rasulullah menjelaskan pengertian tersebut dengan
Shalat Ashar.
Dari berbagi pendapat bahwa tafsir bil ma’tsur betul-betul ditelusuri
keotentikan ayat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Azzarqani atas
pernyataannya terhadap keengganan beliau memasukkan penafsiran tabi’in ke
dalam al-Ma’tsur karena dilatarbelakangi oleh: Banyak di antara tabi’in itu
terlalu terpengaruh oleh riwayat-riwayat isra’iliyat yang berasal dari kaum
Yahudi dan Ahli Kitab yang masuk Islam seperti kisah para nabi dan kisah
Ashabul Kahfi, akan tetapi ada di antara tabiin ada yang membenarkannya.13
Sebagian mufassirin meneliti terjadinya perbedaan yang dimaksud di atas
akan memunculkan terhadap beberapa kelemahan terhadap tafsir bil ma’tsur,
antara lain munculnya periwayatan yang tanpa sanad walaupun sekecil
mungkin. Terdapat beberapa faktor terjadinya kelemahan tafsir bil ma’tsur: a).
Campur- baur antara yang sahih dan yang tidak sahih serta banyak mengutip
kata-kata yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabiin tanpa memiliki sandaran
dan ketentuan, sehingga menimbulkan percampuradukkan antara hak dan yang
bathil; b). Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita
israiliyat dan khurafat yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah dan telah ada
dalil yang dan ahli kitab yang telah masuk Islam. c). Di kalangan sahabat ada
golongan yang ekstrim mereka mengambil beberapa pendapat dan membuatbuat kebatilan yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat, misalkan kelompok
Syi’ah yang fanatik kepada Ali, mereka sering mengatakan haditsnya dari Ali
akan tetapi setelah dilakukan penelusuran Ali sendiri tidak pernah
mengetahuinya. d). Musuh-musuh Islam dari orang zindik berusaha mengecoh
sahabat dan tabi’in sebagaimana mereka pernah mengecoh Nabi Saw. Hal ini
dimaksudkan untuk menghancurkan agama Islam dengan jalan menghasud dan
membuat hadits palsu.14
Dengan demikian metode penafsiran al-Qur’an secara tekstual adalah
pendekatan pemahaman ayat-ayat al-Qur’an terfokus pada sahih al-manqul
(riwayat yang sahih) dengan menggunakan penafsiran al-Qur’an dengan alQur’an, penafsiran al-Qur’an dengan Sunnah, penafsiran al-Qur’an dengan
perkataan para sahabat dan penafsiran al-Qur’an dengan perkataan para tabi’in.
13

Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Quran, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2002), h. 42-43.
14
Mohammad Ali Ash-Shabuni, Al-Ttibyan Fi Ulum al-Qur’an (Studi Ulumul
Alquran), terj. Aminudin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h 257.
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Yang mana sangat teliti dalam menafsirkan ayat sesuai dengan riwayat yang
ada.
b. Pendekatan Konstektual
Al-Qur’an adalah Kitab suci yang salih li kulli zaman wa makan. Selama
empat belas abad al-Qur’an tetap bertahan sebagai penerang dalam
memecahkan berbagai masalah. Amin Abdullah memaparkan ada dua ranah
keprihatinan umat Islam dewasa ini dalam memahami al-Qur’an. Pertama,
bagaimana dapat memahami ajaran al-Qur’an yang bersifat universal (rahmatan
li al-alamin) secara tepat setelah terjadi proses modernisasi, globalisasi, dan
informasi yang membawa perubahan sosial yang begitu cepat. Kedua,
bagaimana sebenarnya konsepsi dasar al-Qur’an dalam menaggulangi eksesekses negatif dari deru roda perubahan sosial pada era modernitas seperti saat
ini.15
Kata “kontekstual” berasal dari “konteks” yang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat
yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada
hubungan dengan suatu kejadian.16. Kedua arti ini dapat digunakan karena
tidak terlepas istilah dalam kajian pemahaman tafsir kontekstual.
Dari sini pemahaman kontekstual atas al-Qur’an adalah memahami
makna ayat-ayat al-Qur’an dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya
dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat
tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji
konteksnya. Dengan demikian asbab nuzul dalam kajian kontekstual dimaksud
merupakan bagian yang paling penting. Tetapi kajian yang lebih luas tentang
pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada asbab nuzul dalam arti
khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi: konteks
sosio-historis di mana asbab nuzul merupakan bagian darinya. Dengan
demikian, pemahaman kontekstual atas ayat-ayat Al-Qur’an berarti memahami
al-Qur’an berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika
ayat-ayat diturunkan, dan kepada siapa serta tujuannya apa ayat tersebut
diturunkan.
Untuk itulah al-Qur’an berusaha didialogkan dengan realita zaman
sekarang, melalui studi kontekstualitas al-Qur’an. Sedangkan makna yang labih
luas lagi, studi tentang kontekstual al-Qur’an adalah studi tentang peradaban
yang didasarkan pada pendekatan sosio-historis. Adapun pemahaman sosiohistoris dalam pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang menekankan
pentingnya memahami kondisi-kondisi aktual ketika al-Qur’an diturunkan
15

Sahiron Syamsudin,dkk, Hermeneutika… h. xvi
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), h 458.
16
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dalam rangka menafsirkan pernyataan legal dan sosial ekonominya. Atau
dengan kata lain, memahami al-Qur’an dalam konteks kesejarahan dan harfiyah,
lalu memproyeksikannya kepada situasi masa kini kemudian membawa
fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan-naungan tujuan al-Qur’an.
Aplikasi pendekatan kesejarahan ini menekankan pentingya perbedaan
antar tujuan atau”ideal moral” al-Qur’an dengan ketentuan legal spesifiknya.
Ideal moral yang dituju al-Qur’an lebih pantas diterapkan ketimbang ketentuan
legal spesifiknya. Jadi dalam kasus seperti perbudakan yang dituju al-Qur’an
adalah emansipasi budak. Sementara penerimaan al-Qur’an terhadap pranata
tersebut secara legal, dikarenakan kemustahiilan untuk menghapuskan
seketika.17
Pendekatan sejarah tersebut tidak bisa lepas dari asbab al-nuzul ayat alQur’an yang biasanya -walau tidak seluruhnya- bersumber dari Sunnah, atsar
ataupun dari tabi’in. Jadi, secara metodologis teknik ini termasuk kedalam
metode tafsir bi al-ma’tsur.18 Hubungan teks dan konteks bersifat dialektis;
teks menciptakan konteks, persis sebagaimana konteks menciptakan teks;
sedangkan makna timbul dari keduanya.19 Upaya ke arah penafsiran
kontekstual terhadap teks-teks al-Qur’an pertama-tama harus dimulai dengan
menempatkan prinsip ketuhanan Tauhid. Di sinilah, maka ayat-ayat al-Qur’an
yang bermakna pesan-pesan yang bersifat universal ini harus menjadi dasar
bagi seluruh cara pandang penafsiran kita terhadap teks-teks atau ayat-ayat alQur’an.
Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan
dalam rangka menafsirkan al-Qur’an diperlukan beberapa pendekatan di
antaranya adalah pendekatan tekstual, pendekatan pemahaman ayat-ayat alQur’an dengan al-Qur’an, penafsiran al-Qur’an dengan Sunnah, penafsiran alQur’an dengan perkataan para sahabat dan tabi’in. Sedangkan pendekatan
kontekstual studi yang didasarkan pada pendekatan sosio-historis. Adapun
pemahaman sosio-historis dalam pendekatan kontekstual adalah pendekatan
yang menekankan pentingnya memahami kondisi-kondisi aktual ketika alQur’an diturunkan, dalam rangka menafsirkan pernyataan legal dan sosial yang
terjadi pada masa lampau sampai sekarang.
Sejarah mencatat bahwa pembacaan terhadap teks al-Qur’an telah
dilakukan sejak pertama kali diturunkan, namun hingga kini ide-ide segar tidak
pernah kering mengalir dari celah-celah mata air wahyu Tuhan ini.
Keberagaman pendekatan dan metode yang digunakan berbanding lurus dengan
pemahaman yang dihasilkan. Pada dataran ini tidak ada otoritas yang dapat
17

M. Fatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Teras,
2005), h 138-142.
18
Ibid
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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boleh membakukan sebuah model pemahaman. Karena model apapun baik
berupa tafsir, ta’wil, exegesis, interpretasi, ataupun penerjemahan terhadap teks
al-Qur’an, merupakan wilayah hermeneutika yang sangat terbuka bagi setiap
usaha pembaharuan.19
Adalah fakta yang ironis bahwa kajian kritis terhadap metodologi
belum menjadi agenda kaum cendekiawan muslim. Mereka lebih tertarik pada
exegesis yaitu komentar aktual teks dan bersifat praksis, tinimbang
hermeneutika yang lebih terkait dengan metodologi dalam menafsirkan dan
lebih bersifat teoritik.20
Tradisi berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam rangka memekarkan,
menguji, mendekonstruksi, bahkan merekonstruksi teori-teori sebelumnya,
hendaknya dilakukan tanpa dilakukan pra-anggapan dan asumsi negatif
disingkirkan jauh-jauh dari benak. Dengan demikian, pembacaan objektif harus
mengedapankan rasionalitas. Oleh karena itu, usaha memahami al-Qur’an
dengan pelbagai pendekatan metodologi baru harus selalu dikembangkan dan
tidak boleh berhenti pada satu titik.21
Fenomena stagnasi pemikiran dunia Arab Islam, lebih jauh lagi stagnasi
peradaban dan kegamangan dalam arus globalisasi menggugah kesadaran para
pemikir era kontemporer untuk melakukan evaluasi. Poros inti yang menjadi
perdebatan sejak era kebangkitan pada tahun 1967 hingga era kontemporer
tahun 1990 hingga sekarang dapat ditemakan pada tiga masalah: Sikap terhadap
turats, sikap terhadap Barat, sikap terhadap modernitas.
Gagasan Fazlurrahman, Nasr Hamid Abu Zaid dan Muhammad Shahrur
terpusat pada satu proyek besar: Kritik Diri (naqd al-zat). Varian kritik diri
berkembang sedemikian rupa yang sedemikian rupa yang hingga kini masih
dapat kita saksikan dalam karya-karya mereka. Meski mengusung wacana kritik
yang berbeda, seluruh pemikir kontemporer yang berbeda, seluruh pemikir
kontemporer di atas sepakat bahwa khazanah keilmuan Islam selama ini
diberlakukan dalam rangka repetisi, bukan progresi.
Muhammad Syahrur seorang doktor teknik asal Syiria, setelah
menekuni filsafat dan linguistik mencoba merambah wilayah studi al-Qur’an.
Pada September 1990, dunia pemikiran Islam Timur Tengah segera mengenal
Shahrur sebagai tokoh yang kontroversional, tepatnya setelah ia meluncurkan
karya magnum opusnya “al Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Muassirah” yang

19

Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al- Qur’an: Qiraah Muassarah,
(Damaskus: al-Ahali li al Tiba’ah wa al Nasyr wa al Tauzi’, 1990), h.35-36
20
Bambang Triatmojo, Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricour, (Jakarta:
Driakarya, 1990), h.28
21
HilmanLatief, “Kritisisme tekstual dan Relasi Interkontekstualitas dalam
Interpretasi Teks Al Qur’an”, Khazanah Jurnal Media Indonesia Inovasi, No 2 Tahun
X/2000 ,h.102
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menggunakan pendekatan linguistik modern.22 Contoh tentang kontekstual alQur’an Muhammad Syahrur memahami tentang ayat qishash:
öÉβθà)−Gs?Νà6¯=yès9t =≈t6ø9F{$#’Í<'ρé'¯≈tƒ ×ο4θuŠym ÄÉ$|ÁÉ)ø9$’ÎûΝä3s9uρ∩⊇∠®∪
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”
Syahrur mengatakan bahwa dia terjebak pada pemahaman bahwa
konsep qishash identik dengan konsep uqubah, tetapi setelah melakukan kajian
mendalam dalam tema tersebut, dia menemukan hal yang samasekali baru
berbeda. 23
Hal ini berbeda dengan penafsiran kontekstual tentang qishash yang
memahami apa adanya ayat yakni pembalasan yang dilakukan sesuai dengan
perbuatan yang dilakukan. Hal yang sering menjadi kontroversi akhir-akhir ini
antara lain tentang konsep al-Rijal dalam Q.S. al-Nisa: 34:
Terjemahnya:
“Kaum laki-laki (al-rijal) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.”
Dalam Tafsir dengan corak Gender menafsirkan bahwa al-Rijal bukan
laki-laki akan tetapi pelindung/pengayom. Begitu pula ayat tentang waris antara
laki-laki, perempuan dan persaksian.
Penutup
Realitas kaum muslimin saat ini sangat memprihatikan dengan berbagai
problem yang melanda seperti kemiskinan, kebodohan, peperangan,
kemunduran sains dan teknologi. Sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan
sangat rendah. Oleh karenanya perlu penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat
kauniyah untuk kemajuan Islam.
22

Charles Kurzman (ed), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam
Kontemporer tentang Isu-isu Global, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta :
Paramadina,2001),h. 210
23
Muhammad Syahrur, Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al Qur’an
Kontemporer, diterj: Sahiron Syamsudin, ( Yogyakarta :,elSAQ Press,2007),h.291.
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Pemahaman tekstual terhadap al-Qur’an terjadi pada era ulama klasik
dan pemahaman tekstual masih banyak yang menganutnya. Pemahaman
tekstual ini kadang berbeda dengan pemahaman atau penafsiran kontekstual.
Hal yang penting digarisbawahi adalah ada ayat-ayat qath’i dan ada ayat-ayat
dzanni. Pemahaman kontekstual terhadap al-Qur’an, banyak dilakukan oleh
para pemikir modern. Hal yang penting dilakukan adalah melakukan penelitian
terhadap ayat kauniyah demi terwujudnya kembali keemasan ilmu pengetahuan
di tangan kaum muslimin.
Daftar Pustaka
Al Qur’an al Karim
Ash-Shabuni. Ali, Muhammad, Penerj. Amnuddin, Attibyan fii ulumi quran.
(Studi Ulumul Alquran),( Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998)
Baidan, Nasruddin. Metode Penafsiran Al-Qura. Yogyakarta, Pustaka
Pelajar,2002.
Ballatine Irving,Thomas, Ajaran-ajaran Dasar Al Qur’an,ter.oleh Affandi
Joenowo,(Bandung :Risalah,1984),
Hamid Abu Zaid ,Nashr,mafhum al nass: Dirasah fi Ulum al-Qur’an (Beirut : al
Marqaz as Saqafi alAraby,1994)
Hidayat,Komaruddin,Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik
(Jakarta :Paramadina,1996)
Jalal al-Din As-Suyuti. lmu al-Tafsir Manqul Min Kitab Itmam al-Diroyah.
Semarang: Karya Toha Putra,____.
Kurzman ,Charles, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer
tentang Isu-isu Global, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta :
Paramadina,2001)
Latief,Hilman,(Kritisisme tekstual dan Relasi Interkontekstualitas dalam
Interpretasi Teks Al Qur’an (Khazanah Jurnal Media Indonesia
Inovasi,No 2 Th X/2000
Muhaimin, dkk. Kawasan Dan Wawasan Studi Islam (Jakarta,Prenada Media,
2005.
Nur Ichwan, Muhammad,Hermeneutika al-Qur’an :Analisis Peta
Perkembangan Metodologi Tafsir Al Qur’an Kontempore, Skripsi,
Fak.Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995,
Purwanto,Agus, Ayat-Ayat Semesta Sisi Sisi Al Qur’an yang Terlupakan,
(Bandung:Mizan,2008,Cet.Ke I)

148

Jurnal Farabi Volume 12 Nomor 1 Juni 2015 ISSN 1907-0993 E ISSN 2442-8264

Mustaqimah

Suryadilaga, M. Fatih, dkk. Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2005)
Syahrur,Muhammad Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al Qur’an Kontemporer,
diterj: Sahiron Syamsudin, ( Yogyakarta :,elSAQ Press,2007),
Syahrur,Muhammad,al-Kitab wa al Qur’an:Qiraah Muassarah, (Damaskus :
Al Ahali li al Tiba’ah wa al Nasyr wa al Tauzi’,1990)
Syamsudin, Sahiron, dkk. Hermeneurika Al-Qur’an Mazhab. (Yogya:
Islamika,.2003).
Syihab, M. Quraisy,Tafsir al-Misbah(Tangerang: Lentera Hati, 2005)
Tafsir dkk, Moralitas AlQur’an dan Tantangan Modernitas,(Yogyakarta :
Gama Media,2002)
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus
Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka 1989).
Triatmojo,Bambang,Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricour,(Jakarta :
Driakarya,1990)

http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa

149

