
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebelum agama Islam lahir, agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang 

terlebih dahulu hadir dengan konsep ajaran satu Tuhannya. Awalnya kata Yahudi 

merupakan bahasa Ibrani yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Arab. Agama 

Yahudi adalah agama yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa, yang diajarkan 

kepada bani Israel dengan Taurat sebagai kitab suci yang esensinya terletak pada 

perintah sepuluh Tuhan. Bangsa Yahudi, menurut sejarawan hakekatnya adalah 

bangsa campuran berbagai unsur (mixed race) yang dipersatukan oleh satu nasib 

dan watak. Mereka hidup mengembara seperti orang Badui. Untuk mendapatkan 

wilayah untuk tinggal, bangsa ini melakukan peperangan dengan penduduk 

pribumi. Mendefinisikan Yahudi dalam konteks ras juga menimbulkan beberapa 

masalah, karena Yahudi tampil dalam bentuk ras yang berbeda. Bangsa Yahudi 

adalah bangsa yang pertama kali Kafir kepada Nabi Muhammad Saw, suka 

memutar balikkan kebenaran, paling suka mempermainkan perintah dari Nabinya, 

paling cerewet terhadap Nabinya, paling suka mengatur tipu daya, dan masih 

banyak karakter Yahudi yang memang tersirat dalam kitab suci Alquran1. 

Tidak menutup kemungkinan dengan diturunkannya Alquran sebagai kitab 

terakhir menjadi sebuah perdebatan bagi agama-agama yang telah lebih dahulu 

mendapatkan kalam Allah SWT. Sehingga Nasrani ataupun Yahudi tidak 

                                                           
1 Rosihon Anwar, Ulum al-Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 32. 



 

 

menganggap kebenaran Alquran karena mereka beranggapan bahwa kitab 

merekalah yang lebih baik dari kitab suci Alquran. Seperti halnya dalam Alquran 

Allah berfirman pada surat al-Baqarah: 762 

ثُونَهُم بِ  م بِ َوإَِذا لَقُوْا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا قَالُٓواْ َءاَمنَّا َوإَِذا َخََل بَۡعُضهُۡم إِلَٰى بَۡعٖض قَالُٓواْ أَتَُحدِّ ُُ و ۡم لَُِۡحآُّو ُُ ۡۡ ََ ََ  ُ ََ ٱَّلَّ ِهِ  ََما ََََ

ۡمۚۡ أَََََل تَۡعقَُِوَن   ُُ نَد َربِّ َِ 

“Kitab orang Yahudi atau lebih di kenal dengan kitab Talmud sangat berbeda baik 

dari segi isi maupun aspek akhlak dan aqidah. Dalam kitab Talmud diterangkan 

bahwa ajaran kitab Talmud sangat bertolak belakang dengan kitab-kitab terdahulu”.  

Allah berkata bahwa bangsa Israel sama sekali tidak memiliki jasa atau 

harfiahnya tidak berhak menerima berkat selain karena Allah telah berjanji terhadap 

nenek moyang mereka. Dari awal umat Israel sudah nampak kekafiran serta 

penentangannya dihadapan Allah yang kemudian memicu murka Allah untuk 

memunahkan mereka 

Al-Maraghi menandaskan kaum Yahudi dan Musrik dalam karakter tertentu 

mempunyai kesamaan yang sama-sama berujung pada sikap antagonis terhadap 

mukmin. Contohnya sombong, arogan, tidak adil, hedonis, bengis, unafictionete, 

panatisme, kaufinisme. Hanya saja karena kebodohannya musyrik arab mempunyai 

hati yang lebih cepat terluluhkan daripada kaum Yahudi, lebih dermawan dan lebih 

memberikan ruang untuk berreasi dan mengembangkan daya nalar3. 

Selama Berabad-abad ketiga agama yakni agama monoteisme yang dibawa 

oleh para Nabi tetap teguh dalam memegang keyakinan, sekalipun terdapat 

                                                           
2 Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 

hlm. 20 

 3 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Shamila) jilid 3, hlm. 6. 



 

 

pertikaian dan perbedaan-perbedaan mengenai masalah perbedaan keyakinan. 

Dunia Yahudi-Kristen-Muslim, melakukan hubungan dan pertemuan yang berada 

pada jantung dari suatu keyakinan yang sama. Penggabungan yang bersifat 

religious ini selalu menghadapi kesulitan, adalah tidak jujur untuk mengakui 

kenyataan itu.  

Maka dari itu manusia tidak terdiri dari otak dan otot saja, dalam diri manusia 

ada hati yang butuh kepada keyakinan. Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan, 

manusia akan hidup terombang-ambing dan berada dalam kebingungan terus 

menerus. Oleh karenanya keyakinan itu dapat diperoleh dari pengetahuan filsafat, 

kebudayaan, atau ajaran agama.  

 Dengan demikian, pandanagan tentang agama adalah sejenis kepercayaan 

animisme, dinamisme, pralogis dan primitive. Perbedaan agama satu sama lain juga 

ingin dipahami dengan cermat oleh antropologi. Akan tetapi, yang membedakan itu 

cenderung dipandang karena pengaruh perbedaan budaya, sejarah, dan lingkungan 

masyarakat yang bersangkutan4. 

 Agama Yahudi itu agama tertua diantara lima agama yang menganut bahwa 

keyakinan bahwa kodrat illahi langsung menurunkan wahyu kepada pribadi 

pembangunnya. Empat agama lainnya: agama Zarathusta, agama Kristen, agama 

Islam, dan agama Sikh. 

                                                           
 4 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49 



 

 

 Agama Yahudi itu langsung memperlihatkan pengaruh terhadap dua agama 

lainnya dalam bidang keyakinan, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Dua agama 

terkahir itu langsung mengakui dan memuliakan Rosul-rosul dan Nabi-nabi dalam 

lingkungan itu.5  

Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama 

monoteisme mutlak (tauhid). Ajaran tauhid merupakan dasar kepercyaan Tuhan 

Esa pada tempat pertama. Jika diruntut dari sejarahnya, agama ini merupakan 

kelanjutan dari Agama tauhid yang telah dirintis oleh Ibrahin/Abraham. Terdapat 

tiga istilah yang sering digunakan dalam menamakan umat Yahudi, yaitu: Yahudi, 

Ibrani, dan Israel. Istilah Yahudi berasal dari bahasa arab hada yang ditasrif: hada-

yahudu-hawdan yang memiliki persamaan arti dengan taba-yatubu-tauban-

taubata, artinya bertaubat atau orang-orang yang bertaubat. Kata Yahudi juga 

dikaitkan dengan nama putra Nabi Yakub yang berjumlah 12, yakni putra ke empat 

yang bernama Yahuda. Orang Yahudi sendiri sering menggambarkan bahwa 

sejarah bangsa mereka identik dengan sejarah umat manusia dengan peradaban dan 

kebudayaan yang tersebar di seantereo dunia. Mereka juga menggambarkan aqidah 

mereka sebagai aqidah yang paling benar dan mulia6. 

 Agama Yahudi sebenarnya juga merupakan kelanjutan ajaran kewahyuan 

yang pernah diturunkan oleh Tuhan kepada nabi Ibrahim. Kecuali musa dipandang 

sebagai salah seorang Nabi yang meneruskan agama Ibrahim juga memang agama-

                                                           
 5 Joesoef , Agama-Agama Besar Didunia (Jakarta: Pustaka al Husna, 1993), hml.268 

 6 http://wawasansejaran.com/agama-yahudi diakses pada hari, Sabtu 02.10 tanggal : 29 

Desember 2017 

http://wawasansejaran.com/agama-yahudi


 

 

agama wahyu dimanapun selalu mempunyai ciri-ciri yang sama dalam prinsip-

prinsip ajarannya. 

     Di dunia ini, tak ada bangsa yang begitu manja seperti kemanjaan bangsa 

Yahudi kepada Nabi mereka, Musa as. Limpahkan rahmat dan curahan kemurahan 

Allah yang belum pernah diberikan kepada bangsa ini. Namun, mereka  sumber dari 

kesulitan bagi Nabi Musa dan para nabi sesudahnya. Hal ini terus berlangsung 

hingga kini.7 

 Bangsa Yahudi adalah etnis yang suka berbuat permusuhan dan 

kemungkaran sehinnga dimurkai Tuhan dan dilaknat oleh para nabi mereka. Allah 

telah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam beberapa 

ayatnya mengisahkan tentang sejarah Bani Israil pada masa lampau. Dijelaskan 

pula tentang berbagai peristiwa yang terjadi, bencana yang menimpa serta 

kerusakan yang mereka timbulkan dibumi. Juga, perbuatan mereka yang dimurkai 

Allah dan dicela oleh umat manusia. Oleh karena itu, Allah melaknat dan 

menghukum mereka sebagai bangsa yang terusir sepanjang zaman8.  

Israel adalah nama sebuah negara yang terletak di Timur Tengah. Negara ini 

lahir pada 14 Mei 1948 yang diploklamirkan oleh David Ben Gurion. Tapi Israel 

yang juga disebut secara bergantian dengan Yahudi juga nama suatu etnis dari anak 

turun Nabi Ibrahim. Meskipun menurut Alquran Nabi Ibrahim sendiri bukanlah 

seorang Yahudi maupun Nasrani9.  

                                                           
7 Baranik,Muhamad Yahudi,(Surabaya:Pustaka Progresif 1994), hlm. 15. 
8 Baranik, Muhamad Yahudi, hlm 15 
9 Baranik,.Muhamad Yahudi,  hlm. 15 



 

 

Karakter Yahudi yang di paparkan di dalam Alquran memang terbilang cukup 

banyak, dengan begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang Yahudi dalam 

Alquran menjadikan betapa besarkan perhatian Allah Swt kepada bangsa Yahudi, 

dan juga dalam Alquran banyak menceritakan tentang karakter orang-orang 

Yahudi, seperti dalam aspek Aqidah, Ubudiyah, dan juga Sosial. 

Keingkaran Bangsa Yahudi terhadap pembalasan akhirat yang serba adil dan 

anggapan mereka bahwa pengadilan diakhirat dapat dipengaruhi oleh suap dan 

pembelaan orang-orang tertentu adalah bukti nyata keingkaran mereka kepada 

nikmat Allah10. 

Bangsa Yahudi memperoleh kelebihan dari bangsa-bangsa lain sekalipun 

dengan mereka yang telah maju kebudayaan dan peradabannya, seperti bangsa 

Mesir dan bangsa Palestina. Oleh karena itu penulis membatasi wilayah kajian yang 

akan di teliti mengenai Bangsa Yahudi dalam Karakter orang-orang Yahudi. Karya 

tulis ini merupakan sebuah studi untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan orang 

Yahudi dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer tentang Karakter Orang 

Yahudi. Kitab Suci Alquran dan Tafsir Maudhu’I karya Syekh Qutub dalam Tafsir 

Fi Zhalalil Qur’an disini dijadikan basis atau titik keberangkatan karena Alquran 

dan Tafsir adalah sumber yang paling potensial untuk menjelaskan dan 

mengembangkan berbagai wacana yang berkaitan dengan Karakter Yahudi. Inilah 

Latar Belakang yang mendorong penulis melakukan kajian ini. untuk 

                                                           
10 Mudjahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-agama  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1  

2010 ), hlm. 43   

 



 

 

mengkontruksi kembali pandangan Alquran mengenai Karakter Orang Yahudi 

sekaligus kritik bagi kaum Muslim dan juga untuk menyumbangkan tambahan 

khazanah pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memposisikan diri 

atau membuat pemetaan diri ditengah-tengah kehidupan global dengan cara yang 

lebih berwawasan11. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa di dalam 

penjelaskan Alquran tentang karakter Yahudi tidak dipaparkan secara rinci dan 

hanya mengambil garis besarnya saja,dan  dapat disimpulkan bahwa pokok 

permasalahannya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Karakter Yahudi dalam Alquran ? 

C. Tujuan Penelitian  

Agar tercapainya maksud yang di inginkan maka penelitian ini memerlukan 

tujuan yang harus dicapai, yakni : 

1. Untuk mengetahui ayat-ayat Alqura mengenai Karakter Yahudi. 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat Penulisan ini untuk memberikan Pengertian mengenai 

Karakter Bangsa Yahudi. 

1. Agar dapat menarik perhatian kepada Pembaca terhadap ayat Alquran 

mengenai Karakter Orang Yahudi. 

                                                           
11 Ahmad Shalaby, Perbandingan Agama, Agama Yahudi (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 

hlm. 99. 



 

 

2. Memberikan Pesan Moral Bagi Bangsa lain. 

3. Untuk menambah khazanah bagi pembaca dalam penjelasan tentang 

Karakter Orang Yahudi 

4. Manfaat Bagi Lembaga untuk memberikan informasi baru terhadap para 

Akademisi khususnya Karakter Orang Yahudi 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan dengan judul penelitian yang penulis kaji, penulis 

menemukan banyak karya ilmiah mengenai Kaum Yahudi, Seperti dalam 

Jurnal karya Rukman Abdul Rahman Said dalam Judul “Hubungan Islam dan 

Yahudi dalam Lintas Sejarah”, dalam penulisan jurnalnya beliau hanya 

memfokuskan dalam perbandingan antara agama Islam dengan Yahudi dan 

tidak membahas mengenai Karakter orang Yahudi12. 

Jurnal karya Saidurrahman dalam judul “Sikap Pandangan Orang-orang 

Yahudi terhadap Islam” beliau hanya memfokuskan mengenai sikap orang-

orang Yahudi yang mengklaim sebagai bangsa pilihan bersumber dari doktrin 

teologis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya13. 

Skripsi karya Erviana Nurizzati dalam judul “Konsep Tanah yang 

Dijanjikan dalam Alquran dan Perjanjian lama” beliau membahas mengenai 

konsep tanah yang dijanjikan di dalam Alquran dan perjanjian lama, sumber 

datanya diperoleh dari buku-buku maupun tulisan-tulisan yang terkait dengan 

                                                           
12 Rukman Abdul Rahman Said, Hubungan Islam dan Yahudi dalam Lintas Sejarah, 

(Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 
13 Saidurrahman, Sikap Pandangan Orang-orang Yahudi terhadap Islam, (Jurnal: 

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) 



 

 

masalah penyelidikan dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif, 

dan disimpulkan secara deduktif untuk mencari perbandingan konsep tanah 

yang dijajikan di dalam Alquran dan Perjanjian Lama14. 

Skripsi Karya Alif Qariatul Angfiri beliau hanya membahas mengenai 

“Penafsiran sayyid Qutub tentang Al-Yuhud dalam tafsir Fi Zhalalil-Qur’an” 

beliau hanya membahas mengenai Yahudi dalam Alquran dan Istilah-istilah 

yang terkait dengan Yahudi,  

Skripsi karya Nayyirotul Laili Assururiyah dengan judul “Kata Yahudi 

dalam Alquran” beliau hanya membahas mengenai kata hadu, hudan, dan 

Yahud dalam Qur’an15. 

Karya Muhammad Amri dalam Disertasinya yang berjudul “Konsep 

Teologi Yahudi Menurut Alquran” beliau hanya membahas mengenai Teologi 

Yahudi dalam Alquran, namun dalam penelitian dari Zulkarnaini dengan judul 

penelitian “Yahudi dalam Al-Qur’an” beliau hanya membahas mengenai teks, 

konteks dan diskursus Pluralisme Agama. Memang begitu banyak yang tertarik 

untuk meneliti Bangsa Yahudi, namun dalam Penelitian yang penulis kaji 

memang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, 

perbedaannya adalah tidak ada yang membahas mengenai Karakter Bangsa 

Yahudi16. 

                                                           
14 Erviana Nurizzati, Konsep Tanah yang Dijanjikan dalam Al-Qur’an dan Perjanjian lama, 

(Skripsi: Yogyakarta, 2013) 

 
15 Alif Qariatul Angfiri, Penafsiran sayyid Qutub tentang Al-Yuhud dalam tafsir Fi 

Zhalalil-Qur’an (Skripsi: Yogyakarta, 2014) 
16 Muhammad Amri, Konsep Teologi Yahudi Menurut al-Qur’an, (Disertasi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004) 



 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Teori tafsir Maudhu’I berasal dari bahasa Arab yaitu Maudhu’ yang 

berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat. Arti 

Maudhu’I yang dimaksud disini adalah yang dibicarakan atau judul atau topik 

atau sektor, sehingga tafsir maudhu’I berarti penjelasan ayat-ayat Alquran yang 

mengenai satu judul/topic/sektor pembicaraan tertentu. Dan bukan maudhu’I 

yang berarti yang didustakan atau dibuat-buat, seperti arti kata maudhu yang 

berarti hadis yang didustakan/dipalsukan/dibuat-buat17. Adapun pengertian 

tafsir maudhu’I (tematik) ialah mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang 

mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul/topik/sektor 

tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya 

selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat 

tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-

hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkan hukum-

hukum18. 

Agama adalah tema paling penting yang sanggup membangkitkan 

perhatian serius dan paling intens kenyataan ini didasarkan pada asumsi bahwa 

masalah keagamaan berinplikasi pada proses perkembangan kehidupan 

manusia terutama dalam persoalan kemanusiaan, moral, dan estetika 

kebutuhan manusia akan agama berakar dalam kondisi dasar eksistensi 

manusia. Manusia memerlukan objek pengabdian semacam agama agar dapat 

                                                           
 17 Abdul Djalal, Urgensi Tafsir Maudhu’I Pada Masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 

hlm. 83-84. 

 18 Al Farmawi, Abd al-Hayy, Mujam al-Alfaz wa al-A’lam al-Qur’aniyah, (Kairo: Dar al-

Ulum, 1968), hlm. 52. 



 

 

mengatasi eksistensinya dengan semua keraguan dari ketidak mampuannya 

menjawab arti hidup. Kenyataan bahwa agama sebagai persoalan pokok 

kehidupan manusia, tanpa secara jelas dan bersesuaian dengan isyarat yang 

ditunjukan oleh Alquran19  

Adapun agama yang terlebih dahulu muncul dikehidupan manusia adalah 

agama Yahudi yang sampai saat ini sepak terjangnya masih ada, dan dalam 

Alquran pun banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang agama 

Yahudi, baik secara histori agama tersebut ataupun yang lainnya yang 

dituangkan dalam Alquran. Sebelum Agama Islam lahir, agama Yahudi dan 

agama Nasrani adalah agama yang terlebih dahulu hadir dengan konsep ajaran 

satu Tuhannya. Allah menurunkan kitab suci Alquran sebagai kitab suci umat 

Islam tentunya membahas kedua agama tersebut dan menaruh perhatian khusus 

terhadap keduanya, terutama Yahudi yang merupakan agama tertua. 

Bangsa yahudi pun adalah bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi 

Muhamad Sallalahu’alahi Wasalam, dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 41 

Allah SWT. berfirman terhadap bangsa Yahudi20. 

اَِِرِۢ بِِهِۖ  َوََل تَۡشََُروْا بِ  َُ َل  ُُونُٓوْا أَوَّ ۡم َوََل تَ ُُ ٗقا لََِّما َمَع َي ََٱتَّقُوِن  َوَءاِمنُوْا بََِمآ أَنَزۡلُت ُمَصدِّ َِي ثَََمٗنا قَََِۡٗل َوإِيَّٰ ايَٰ َٔ  ٔ 

 “Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang 

membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi 

orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-

ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus 

bertakwa”. (Qs. al-Baqarah : 41) 

                                                           
 19 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: Pustaka Setia,2011),hlm.61. 

 20 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 

2006), hlm. 7. 



 

 

Bangsa ini menerima kitab-kitab ini dari langit, tetapi merupakan bangsa 

yang paling benci kepada orang-orang mu’min. Bangsa Yahudi diajak untuk 

menjadi orang pertama untuk beriman kepada Nabi Muhammad supaya bangsa-

bangsa lain bersedia mengikuti jejaknya. 

Alquran merupakan sebuah nama yang tidak asing lagi bagi kaum muslim 

yaitu kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhamad Saw secara berangsur-

angsur dan menjadi sebuah pedoman bagi umat muslim. Para ulama pun telah 

menjelaskan Alquran sebagai intisari dari kitab-kitab yang telah lebih dahulu 

diturunkan oleh Allah SWT. Alquran pun menjadi sebuah pelengkap dari kitab 

terdahulu  sekaligus menjadi kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT21 

Tidak menutup kemungkinan dengan diturunkannya Alquran sebagai kitab 

terakhir menjadi sebuah perdebatan bagi agama-agama yang telah lebih dahula 

mendapatkan  kalam Allah SWT. Sehingga Nasrani ataupun yahudi tidak 

menganggap keberadaan Alquran karena mereka beranggapan bahwa kitab 

merekalah yang lebih baik dari kitab suci Alquran. Seperti halnya dalam Quran 

Allah Berfirman pada Surat Al-Maidah ayat 78-8122 

َصواْ وَّ  ََ لَِك بََِما  َۡسى ٱۡبِن َمۡريََمۚۡ َذٰ َِ ََٰى لَِساِن َداوُۥَد َو ََ ِءيَل  ٓ فَُروْا ِمنِۢ بَنِٓي إِۡسَرٰ َُ انُواْ لُِعَن ٱلَِّذيَن  َُ

انُو َُ ۡنهُۡم يََََولَّۡوَن يَۡعََُدوَن  ثِۡٗرا مِّ َُ انُوْا يَۡفَعَُوَن تََرٰى  َُ ٖر َََعَُوهُۚۡ لَبِۡئَس َما  َُ ن ن مو ََ ْا ََل يَََنَاهَۡوَن 
َُِدونَ  ِهۡم َوَِي ٱۡلَعَذاِب هُۡم َخٰ ۡۡ ََ ََ  ُ  لَبِۡئَس َما قَدََّمۡت لَهُۡم أَنفُُسهُۡم أَن َسِخطَ ٱَّلَّ

ۡۚ
فَُروْا َُ انُ  ٱلَِّذيَن  َُ ِ وْا يُۡؤِمنُوَن بِ َولَۡو  ٱَّلَّ

ِسقُوَن   ۡنهُۡم ََٰ ثِۡٗرا مِّ َُ ُِنَّ 
ِِه َما ٱتََّخُذوهُۡم أَۡولَِۡآَء َولَٰ ۡۡ  َوٱلنَّبِيِّ َوَمآ أُنِزَل إِلَ

 “Telah dilaknati orang – orang kafir dari bani Israel dengan lisan daud 

dan isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan 

melampaui batas mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar 

yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka 
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 22 Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 

hlm. 121. 



 

 

perbuat itu. Kamu melihat banyak diantara mereka tolong-menolong dengan 

orang-orang kafir (musyrik), sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan 

untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam 

azab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad san 

kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan 

orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-

orang fasik”. ( QS. Al Maidah : 78 -81). 

Kita mengakui satu Tuhan, Tuhan yang bersifat personal, pencipta dunia, 

maha memberi, aktif dalam sejarah tetapi terpisah darinya oleh sebuah jurang yang 

sangat luas, hakim bagi perbuatan manusia dan yang berbicara kepada manusia 

melalui para Nabi. Kesatuan keyakinan yang mendasar ini begitu mendasar ini 

memungkinkan untuk memikirkan perbedaan-perbedaan ini dan mengabaikan 

masalah-masalah yang memisahkan antar agama.  

Dikeluarkannya bangsa Yahudi pada tahun 135 M, pun diperkirakan sebagai 

penghapusan dan penghancuran terhadap asal-usul mereka, karena setelah 

datangnya penaklukan arab kira kira 5 abad (636 M), tidak didapati di Ilya’ (Baitul 

Maqdis) seorang yahudi pun disana sebagai cita-cita mereka untuk menetap 

disana.23 

Agama Yahudi sebagai agama Samawi, merupakan salah satu agama yang 

terbesar di dunia. Agama ini berpusat didaerah Israel (Palestine). Dalam bahasa 

Inggris, orang Yahudi disebut Jews dan pemeluknya disebut Judaism. Agama ini 

adalah salah satu agama samawi yang diklaim sebagai agama tertua di dunia dan 

berasal dari Ibrahim24. Banyak penjelasan mengenai agama Yahudi, salah satunya 

yang menyatakan bahwa agama Yahudi itu merupakan suatu keyakinan yang telah 

                                                           
 23 Ahmad Shalaby, Perbandingan Agama, Agama Yahudi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 

hlm 99 

 24 Romdlon, Agama-Agama di Dunia, (Yogyakarta: IAIN Suka Press, 1988), hlm. 296. 



 

 

dipilih Tuhan25. Ada juga yang menjelaskan bahwa agama Yahudi itu adalah agama 

yang dihasilkan oleh proses perkembangan sejarah Bani Israel yang sudah melalui 

masa sekian lama, ditumbuhkan dari ide Taurat, Talmud dan watak pembawaan 

bangsa Israel itu sendiri26, agama ini berkitab sucikan Taurat. 

Yahudi dikenal sepanjang sejarah dengan lebih satu nama. Disebabkan 

banyaknya nama tersebut, maka sering terjadi kekeliruan tanpa membedakan 

diantara nama-nama tersebut dalam tulisan berbahasa Arab pada umumnya. Agama 

Yahudi adalah agama yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa, yang diajarkan 

kepada bani Israel dengan Taurat sebagai kitab sucinya yang esensinya terletak 

pada perintah 10 Tuhan27. Mereka bersikap loyal kepada orang- orang kafir, tolong-

menolong dan bekerja sama dengan mereka untuk melawan kaum muslimin, 

sebabnya, di samping sebagai Ahli Kitab, adalah karena mereka tidak beriman 

kepada Allah dan Nabi-Nya Karena mereka tidak memeluk agama Allah yang 

terakhir, maka mereka bukan orang yang beriman, handainya mereka beriman, 

niscaya mereka tidak akan loyal kepada orang-rang kafir. 

Menurut Kamisa karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi 

pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter 

dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. 

Karakter yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk melalui 

proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang 
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dibawa sejak lahir. Lebih dari itu, karakter merupakan bentukan ataupun 

tempaanlingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. 

Begitupun dengan karakter Bangsa Yahudi, karakter Bangsa Yahudi 

bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan timbul dari bangsa Yahudi 

terdahulu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang 

yang suci, bersih. Sementara orang-orang selain mereka, di anggapnya najis, kotor. 

Orang-orang Yahudi suka mencampur adukkan sesuatu yang haq dengan sesuatu 

yang bathil dan suka menyembunyikan kebenaran, yaitu mereka tahu tentang Nabi 

Muhammad Saw sebelum beliau lahir. Tetapi setelah mereka mengetahui lahirnya 

Nabi Muhammad Saw, mereka mengingkari dan tidak mau menerima ajaran beliau. 

Berarti mereka memalsukan kebenaran yang ada pada kitab mereka sendiri. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

Kualitatif dengan pendekatan tafsir Maudu’i. Metode tafsir tematik 

kontekstual yakni, cara memahami Alquran mengumpulkan ayat-ayat yang 

setema untuk mendapatkan gambaran yang utuh, holistic dan komprehensip 

mengenai tema yang dikaji, kemudian mencari makna yang relevan dan 

actual untuk konteks kekinian. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data 

primer. Yang bersumber dari Alquran yang bersangkutan dengan Karakter 



 

 

Bangsa Yahudi dalam Alquran, serta sumber data sekundernya adalah tafsir 

Fii Zilalil-Qur’an karya Sayyid Qutub nama lengkap beliau adalah Sayyid 

ibn Qutb Ibrahim Husain Syadzili, tafsir ibn Katsir karya ‘Umar ibnu Katsir 

al-Quraisy al-Bashrawi ad Dimasyqi as-Syafi’I, tafsir al-Maraghi karya 

Ahmad Musthafa al-Maraghi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Studi Pustaka, yaitu mengadakan kajian dengan menelaah dan menelusuri 

literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti serta mengumpulkan 

kitab tafsir dan buku-buku yang berhubungan dengan Karakter Bangsa 

Yahudi dalam Alquran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip 

dan menganalisa. 

4. Analisis Data  

Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan tematik. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data 

sekunder. 

b. Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 



 

 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran. 

d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan 

memperhatikan rumusan masalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

penelitian.  

Menurut al-Farmawi bahwa ada tujuh langkah dalam sistematika tafsir 

Maudhu’i. kemudian tujuh langkah tersebut dikembangkan oleh M. Quraiah 

Shihab yaitu : 

a) Menetapkan masalah yang akan dibahas; 

b) Menghimpun seluruh ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan 

masalah tersebut; 

c) Menyusun urutan ayat yang terpilih sesuai dengan perincian 

masalah dan atau masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat 

Makkiyyah dan Madaniyyah. Hal ini untuk memahami unsur 

pentahapan dalam pelaksanaan petunjuk-petunjukAlquran; 

d) Mempelajari atau memahami korelasi (munasabaat) masing-masing 

ayat dengan surah-surah dimana ayat tersebut tercantum (setiap ayat 

berkaitan dengan terma sentral pada suatu surah) 

e) Melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas; 

f) Menyusun autline pembahasan dalam kerangka yang sempurna 

sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal 

yang tidak berkaitan dengan pokok masalah; 



 

 

g) Mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan dan atau 

memkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang 

mutlak dan yang relative, dan lain-lain sehingga semuanya bertemu 

dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran; 

h) Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban 

Alquran terhadap masalah yang dibahas28. 

H. Langkah- Langkah Penelitian 

a) Penulis akan menetapkan objek yang menjadi pusat kajian yaitu dengan objek 

kajiannya Karakteristik Yahudi dalam Alquran; 

b) Penulis akan mencari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan Karakteristik 

Yahudi dalam Alquran; 

c) Secara komparatif penulis akan mencari persamaan dan perbedaan, 

kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pendapat; 

d) Penulis akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai 

jawaban atas rumusan masalah sehingga memberikan pemahaman yang 

komprehensif dan sistematik tentang Karakteristik Yahudi dalam Alquran. 

I. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian diatas agar memberikan 

kemudahan bagi para pembaca dalam memahami skripsi ini maka dari itu 

penulis susun penelitian tersebut sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan, meliputi Pertama latar belakang masalah, untuk 

menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dikaji dan 

mengapa penulis memilih kitab terjemahan tafsir Maudhu’I sebagai primer 

kajian dan Alquran. Kedua rumusan masalah, supaya tercapainya tujuan 

penelitian ini maka perlu adanya batasan dalam pembahasan sehingga jelaslah 

masalah-masalah yang akan dijawab. Ketiga tujuan penelitian, menjelaskan 

betapa pentingnya pembahasan ini dan manfaat yang dapat diambil dari adanya 

penulisan ini. Keempat kajian pustaka, untuk memberikan pengertian dimana 

posisi penulis dalam penelitian ini serta memberikan gambaran kepada 

semuanya bahwa perlu dan masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. Kelima 

landasan teori, memberikan pembatasan kepada penulis dalam meneliti agar 

pembahasan tidak menjauh dari pokok pembahasan. Keenam metode penelitian 

dimasukan untuk memperjelas bagaimana proses dan prosedur serta langkah-

langkah yang akan penulis lakukan dalam penelitian. 

BAB II gambaran tentang landasan konseptual yang di sesuaikan dengan 

bahasan penelitian. 

BAB III tentang pembahasan hasil/temuan masalah penelitian dengan 

merinci tiap-tiap subbab. 

BAB IV berisikan simpulan penelitian, implikasi dan rekomendasi 

penulis.  

BAB V penutup dari penulisan penelitian agar memberikan saran-saran 

yang akan disampaikan oleh penulis. 

 



 

 

 


