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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menurunkan Alquran kepada hamba-Nya guna untuk menjadi 

petunjuk bagi alam semesta. Dalam hal ini ayatlah yang menerangkan dengan 

jelas. Itulah dia ayat-ayat Alquran, yang dalam memahaminya tidak pernah terjadi 

perbedaan pendapat. Alquran itulah yang menyatukan umat Islam dari segi akidah 

dan mengkokohkannya.
1
  

Sebagai salah satu realitas dalam diskursus ulumul Qur‟an, telah diwarnai 

polemik yang berkisar pada klasifikasi ayat-ayat Alquran, yang berujung pada dua 

kategori yaitu Muhkam dan Mutasyabih. Secara tegas dapat dikatakan bahwa asal 

mula adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ialah dari Allah Swt. Allah 

Swt memisahkan atau membedakan ayat-ayat yang muhkam dari yang 

mutasyabih, dan menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan ayat mutasyabih.
2
 

Ayat-ayat Alquran tidak semuanya mudah dipahami sehingga tidak 

membutuhkan penafsiran, namun Alquran terdiri dari ayat-ayat muhkam yaitu 

mudah dipahami nampak jelas maknanya dan ada yang mutasyabihat
3
 yaitu, yang 

samar belum nampak jelas sehingga membutuhkan penafsiran secara mendalam. 

Yang perlu diingat penafsiran itu bukanlah kebenaran mutlak yang mesti diikuti 

                                                             
1 Mana‟ul Quthan, Mabahits fi „Ulum Al-Qur‟an terj Drs. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka 

Lentera Antar Nusa, Cet 17, 2016), hlm. 1. 
2 Kojaelulaeliyah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ayat-ayat Mutasyabihat” (Skripsi 

Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2002). 
3 Yang masuk kedalam kategori mutasyabih adalah ayat-ayat mujmal (global), mu‟awwal 

(harus ditakwil), musykil, mubham (ambigius). Lihat Rosihon Anwar, Ulum Alquran, (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 122. 
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dalam menafsirkan, terkhusus ayat mutasyabihat hanya Allah sendiri yang 

mengetahui makna sebenarnya, penafsiran masih bersifat nisbi dan zhanni masih 

dugaan kebenarannya.  

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Hud ayat 1:  

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبيٍ   ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آََيتُُه ُثَّ ُفصِّ

“Inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan (dikokohkan) serta 

dijelaskan secara rinci. Diturunkan dari sisi Allah, Yang Maha Bijaksana lagi 

Maha Tahu” (Q.S Hud:1)
4 

Ayat diatas menegaskan bahwa seluruh kandungan Alquran adalah 

Muhkam, maksudnya Alquran kata-katanya kokoh, fasih (indah dan jelas 

membedakan antara yang benar dan yang dusta).
5 

Dalam ayat lain dikatakan: 

ُ نَ زََّل َأْحَسَن اْْلَِديِث ِكَتاًًب ُمَتَشاِِبًا َمثَاِنَ   اَّللَّ

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al- Qur'an yang 

serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang”. (Q.S Az-Zumar: 23)
6
 

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh kandungan Alquran adalah mutasyabih 

maksudnya ialah bahwa ayat-ayatnya berada dalam satu ragam gaya keindahan, 

kemanisan bahasa, dan ungkapan yang luar biasa. Kedua ayat diatas menunjukkan 

bahwa Alquran bisa dikatakan muhkam dan mutasyabih seluruhnya, karena 

                                                             
4 Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Pelita, 1985), hlm. 221. 
5
 Manna al-Qattan, Mabahits fi Ulum Alquran,  (Riyadh: Dār al-Rasyid, t.th). 

6
 Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 461. 
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pengertian muhkam dan mutasyabih itu menjadi sifat dari seluruh ayat-ayat 

Alquran. 
7
 

Setelah mengetahui bahwa seluruh ayat Alquran kokoh, menguatkan ayat 

yang satu dengan ayat yang lainnya serta membedakan ayat yang haq dan yang 

batil ternyata tidak semua tujuan ayatnya dapat dipahami dengan mudah. Sebagian 

makna ayatnya dapat dipahami oleh semua golongan karena ungkapannya jelas 

dan tujuannya mudah dipahami. Namun, dalam sebagian ayat lain ada tujuan yang 

tidak jelas maknanya sehingga tidak semua golongan dapat mengetahuinya, hanya 

orang-orang tertentu yang sudah mendalami ilmunya yang mengetahui makna 

sebenarnya. Atas dasar ini pula Allah menyifati Alquran dengan sebagian 

muhkam dan sebagian mutasyabih. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-

„Imran ayat 7: 

ا ا لَِّذيَن ِف ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آََيٌت ُُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمَّ

َنِة وَ  ُ َوالرَّاِسُخوَن ِف قُ ُلوِِبِْم زَْيٌغ فَ يَ تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ ابِْتَغاَء ََتِْويِلِه َوَما يَ ْعَلُم ََتِْويَلُه ِإال اَّللَّ

ُر ِإال أُوُلو األْلَبابِ   اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما يَذَّكَّ

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur 'an) kepada kamu. Di antara (isi) 

nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang 

lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya 

condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 

mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 

takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan 

                                                             
7
 Kojaelulaeliyah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ayat-ayat Mutasyabihat” (Skripsi 

Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2002). 
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orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat 

yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat 

mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (Q.S 

Ali-„Imran: 7)
8
 

Keterangan surat Ali-„Imran ayat 7 di atas mengecam orang-orang yang 

menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah. Ayat 

tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat 

tidak mudah, perlu kajian lebih dalam dan tidak semua orang dapat menafsirkan 

ayat-ayat mutasyabihat, hanya orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang 

lebih dalam yang dapat menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat.
9
  

Kemudian Muhammad „Abduh berpendapat mengenai surat Ali-„Imran 

ayat 7 tersebut, beliau mengatakan bahwa Alquran itu semuanya mafhum (dapat 

dipahami), seandainya ada suatu ayat yang dianggap sebagai mutasyabihat 

menurut sebagian ulama, maka ayat itu akan diketahui dan bisa dipahami oleh 

ulama lain. Allah tidak mungkin menurunkan kalam (wahyu) yang tidak 

mempunyai makna atau menurunkan wahyu namun tidak bisa dipahami 

maknanya oleh Rasulullah saw., dan umat. Bahkan ulama salaf pada awalnya 

hanya menyerahkan takwil ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah swt., kemudian 

ada diantara mereka yang mencoba mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, seperti 

Imam Mujahid, al-Rabi‟ bi Ja‟far bin Zubir yang dinukil dari Ibnu Abbas. 

Penelitian terhadap ayat mutasyabih dari zaman dahulu oleh ulama terus 

berlanjut, baik penelitian dari segi maknanya ataupun letak kemutasyabihannya. 

                                                             
8 Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, hlm. 50. 
9 Ibn Katsir, Tafsir Alquran al-„Azhim, Juz 4, tahqiq Syaikh Sami bin Muhammad 

Salamah, (Riyad: Dār Thaibah, 1999), hlm. 6 
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Setelah adanya penelitian, ternyata kemutasyabihan ayat terdiri dari berbagai segi, 

yaitu dari segi lafadz, dari segi makna, dan dari segi lafadz dan makna sekaligus.
10

  

Dari keunikan bahasa ayat mutasyabihat, munculah silang pendapat 

dikalangan para ulama, apakah ayat mutasyabihat dapat diketahui maknanya oleh 

manusia atau tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak dapat diketahui manusia 

dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ini berasal dari kebanyakan 

sahabat, tabi‟in dan diikuti oleh golongan ahlussunnah wal jamaah.
11

 Sebagian 

yang lain mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam ayat mutasyabihat 

dapat diketahui oleh orang tertentu yang sudah mendalami ilmunya. Pendapat ini 

dipelopori ahli tasfir dari kalangan tabi‟in yang bernama Mujahid.
12

  

Perbedaan pendapat para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih terbagi 

dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Madzhab Salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-

ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri (tafwidh 

ilallah). Mereka menyucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang 

mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan 

                                                             
10 Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Itqan fi Ulum Alquran, (Mesir: Dār as-Salam, Cet.1, 2008), 

hal. 538. 
11 Yang dimaksud Golongan Ahlusunnah Waljama‟ah ialah mayoritas ulama dan umat 

Islam yang berpegang kepada sunnah (perkataan, perbuatan, persetujuan) nabi Muhammad 

disamping berpegang kepada kitab suci Alquran. Lihat, Harun Nasution, Ensiklopedia Islam 

Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 76. 
12 Manna‟ al-Qaththan, Mabahits Fi Ulum Alquran, (Mansyurat al-„Ashri al-Hadits, Cet. 

II, 1973 M/ 1393 H), hal. 218. 
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Alquran serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah 

sendiri.
13

 

2. Madzhab Khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan 

ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti 

yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan 

ulama mutakhirin. Imam Al-Haramain (W. 478 H).
14

 Dari kalangan ulama 

khalaf berusaha menafsirkan ayat mutasyabih untuk lebih mudah dipahami. 

Namun, tindakan ini tidak semua kalangan menyetujuinya, sebagian mereka 

memilih pendapat ulama salaf. Diantara ulama khalaf yang masih mengikuti 

jejak ulama salaf adalah Syaikh Islam Ibn Taimiyah.
15

 Beliau dalam 

menanggapi ayat mutasyabihat tidak jauh beda dengan ulama salaf. Letak 

perbedaannya adalah Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ayat itu diperlakukan 

dengan lahirnya, tidak ditakwilkan karena maksud ayat itu sudah jelas, namun 

keadaan Tuhan tidak sama dengan makhluk-Nya.  

Untuk menengahi kedua madzhab yang kontradiktif itu, Ibn ad-Daqiq al-

„Id mengatakan bahwa apabila takwil itu jauh maka kita tawaquf (tidak 

memutuskan). Kita meyakini maknanya menurut cara yang dimaksudkan serta 

mensucikan Tuhan dari semua yang tidak baik lagi bagi-Nya, penakwilan yang 

                                                             
13 Shubhi Al-Shalih, Mabahits fi „Ulum Alquran, Dār al „Ilm li al Malayin, Beirut, 1977, 

hlm. 284. 
14 Ia adalah „Abdul Malik bin Abi „Abdillah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Asy-

Syafi‟I Al-„Iraqi, Abu Al-Ma‟ali. Ia adalah gurunya Imam Al-Ghazali dan terkemuka Imam Asy-

Syafi‟i. Biografi lengkapnya dapat dilihat pada Ibnu Khallikan, Wafayat Al-A‟yan, Jilid 1, hlm. 

287. Lihat pula Ash-Shalih, Mabahits fi „Ulum Alquran., hlm. 284. 
15

 Kojaelulaeliyah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ayat-ayat Mutasyabihat” (Skripsi 

Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2002).  
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dilakukan terhadap ayat-ayat mutasyabih dikenal oleh lisan Arab, penakwilan itu 

tidak perlu diingkari.
16

 

Berbeda dengan ulama khalaf, alasan mereka mentakwilkan ayat 

mutasyabihat agar lebih mudah dipahami. Sebagian ulama khalaf yang telah 

berhasil memperkenalkan maknanya dengan metode takwil adalah Syaikh 

Muhammad „Abduh, beliau merupakan ulama khalaf yang terlahir di abad ke-19 

dan beliau pun terkenal dengan menggunakan penafsiran-penafsiran metaforis 

dalam rangka memahami Alquran. Aliran tafsir Muhammad Abduh 

mengembangkan lebih longgar lagi syarat pentakwilan, sehingga beliau lebih 

banyak mengandalkan akal dalam menafsirkan ayat, sedangkan faktor kebahasaan 

dicukupkannya selama ada kaitan makna pentakwilan dengan kata yang 

ditakwilkan.  

Dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti Muhammad Abduh, 

beliau dalam menafsirkan Alquran lebih menekankan pada sisi rasionalitas dan 

kondisi sosial masyarakatnya. Menurutnya, pemaparan pendapat para ulama yang 

saling berlawanan akan menjauhkan umat Islam dari tujuan diturunkannya 

Alquran.
17

 Penafsiran ayat-ayat Alquran dengan takwil menggambarkan adanya 

keterbukaan dari tafsir yang dihasilkan bersifat rasional, karena takwil tidak selalu 

mengambil makna harfiah dari ayat namun mengambil makna metaforisme juga. 

Muhammad Abduh pun berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk membuktikan 

bahwa Alquran memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal serta 

                                                             
16 Ramli Abdul Wahid, Ulumul Quran (Jakarta:RajaGrafindo Persada: 1993), hlm. 98. 
17 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, cet 1, 

1994), hlm. 7-8. 
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melarangnya mengikuti pendapat-pendapat terdahulu walaupun pendapat tersebut 

dikemukakan oleh orang yang paling dihormati dan dipercaya.
18

 

Rasionalisme yang mendasar dalam pikiran Abduh menyebabkan beliau 

menolak taqlid dan menerima penafsiran (takwil) ketimbang menerima 

terjemahan literal mengenai sumber-sumber agama
19

. Pernyataan tersebut, pada 

dasarnya Muhammad Abduh mengajak kita untuk berpikir kreatif dan melarang 

kita berdiam diri dengan keadaan yang ada. Beliau mengajak untuk melakukan 

takwil terhadap nash-nash Alquran yang tidak bisa kita pahami.  

Contoh penafsiran „Abduh terhadap ayat mutasyabihat dalam Q.S Al-

Baqarah; 25: 

ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت أَنَّ ََلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها األ َها َوَبشِّ نْ َهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا ِمن ْ

َنا ِمْن قَ ْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِِبًا َوََلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ  رٌَة َوُهْم فِيَها َخاِلُدونَ ِمْن ََثَرٍَة رِْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرزِق ْ  

“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat 

baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, 

mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." 

Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada 

isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya”.
20 

Dalam menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 25 ini Abduh berpendapat 

bahwa surga adalah suatu hal yang abstrak. Bahasa surga yang dijelaskan dalam 

                                                             
18 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar, (Bandung: Pustaka Hidayah,cet 1, 

1994), hlm. 44. 
19 Nurlaelah Abbas. Muhammad Abduh:Konsep Rasionalisme Dalam Islam. (Makassar: 

Jurnal Dakwah Tabligh), Vol.15, No. 1. 2014. 
20

 Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, hlm. 5. 
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ayat ini sebagai kebun, merupakan suatu tempat yang kekal diakhirat, jannah 

merupakan tempat orang yang berbuat baik dan bertaqwa. Hakikat surga tidak 

bisa dibahas karena merupakan alam ghaib dan tidak bisa dikiaskan kepada alam 

syahadah. “ َها ِمْن َثََ  رَةٍ ُكلََّما ُرزُِقوا ِمن ْ ” tujuan makan di dunia adalah untuk menjaga 

badan dari kerusakan, sedangkan makan dan minum di akhirat adalah untuk 

tujuan lain yang tidak diketahui. “ ٌرَة  istri di dunia selain untuk ”َوََلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

kenikmatan adalah untuk keturunan sedangkan diakhirat tidak ada keturunan.
21

  

Melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan ayat sifat dan huruf al-

muqaththa‟ah dalam tafsir Al-Manar yang difokuskan penafsiran ini kepada 

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang penulis suguhkan dalam bentuk karya 

ilmiah yang berjudul “AYAT MUTASYABIHAT MENURUT PANDANGAN 

MUHAMMAD ABDUH DAN RASYID RIDHA DALAM KITAB TAFSIR 

AL-MANAR”. Untuk menghindari kerancuan dan pembahasan yang melebar, 

penulis memfokuskan pembahasan ini pada penafsiran Al-Manar terhadap ayat-

ayat mutasyabihat. Dalam Alquran banyak ditemui ayat-ayat mutasyabihat. 

Namun penulis hanya membahas ayat mutasyabihat tentang ayat sifat-sifat Allah 

dan huruf al-muqaththa‟ah sebagian saja, yang berhubungan dengan ayat sifat itu 

diantaranya: Q.S Al-Baqarah: 115, Q.S Al-Baqarah: 210, Q.S An Nisaa: 164, Q.S 

Al-Maidah: 64, Q.S Al-An‟am: 103, Q.S Yunus: 3. Dan yang berhubungan 

                                                             
21

 Muhammad Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar, hlm. 46 
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dengan ayat muqaththa‟ah diantaranya: Q.S Al-Baqarah: 1, Q.S Al-A‟raaf :1, Q.S 

Yusuf: 1. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana metode pentakwilan ayat-ayat mutasyabihat menurut 

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha? 

2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mutasyabihat menurut Muhammad Abduh 

dan Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar? 

C. Tujuan  

a. Mengetahui metode pentakwilan ayat mutasyabihat menurut Muhammad 

Abduh dan Rasyid Ridha. 

b. Mengetahui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat menurut Muhammad Abduh 

dan Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan tentang penafsiran ayat-ayat mutasyabihat dalam tafsir Al-Manar 

di perpustakaan Ilmu Alquran dan Tafsir. 

b. Secara Praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam memahami sifat-sifat Allah yang ditunjukkan Alquran 
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secara abstrak, dan mengenal lebih jauh metode takwil yang digunakan oleh 

Muhammad Abduh sebagai ulama kontemporer. 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan dengan skripsi sebelumnya, maka penulis 

akan mencari kajian-kajian skripsi yang memiliki kesamaan. Dan hasil pencarian 

tersebut akan penulis jadikan acuan dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai 

berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh A.Faroqi mengenai Analisis Ayat-ayat 

Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili. Dalam penelitiannya 

lebih menitikberatkan pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat 

mutasyabihat. Peneliti membahas bahwa Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan 

ayat-ayat mutasyabihat atau mengalihkan makna sebuah lafadz ayat ke makna lain 

yang lebih sesuai karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Namun dalam 

keseluruhan tafsir Al-Munir Wahbah Az Zuhaili juga menggunakan metode tafsir 

analitik (tahlili), bentuk penafsirannya adalah gabungan dari bi al-riwayat an bi 

al-ra‟yi‟ dan corak penafsirannya adalah al-adabi al-ijtima‟i serta al-fiqhi. 

Relevansi penafsiran ayat-ayat mutasyabihat dengan menggunakan takwil yakni 

mengalihkan pengertian teks-teks yang mutasyabihat dari makna literalnya dan 

meletakkan maksudnya dalam satu bingkai pengertian yang sejalan dan seiring 

dengan teks lain yang muhkamat. Skripsi ini diterbitkan di UIN Walisongo 

Semarang pada tahun 2016.
22

 

                                                             
22 A. Faroqi. “Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-

Zuhaili”. Skiripsi. (Semarang: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo). 2016. 
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Saleh dengan judul Analisis Ayat-ayat 

Mutasyabihat Menurut Zamakhsyari Dalam Tafsir Al-Kasyasyaf menyebutkan 

tindakan Zamaksyari dalam hal mentakwil lebih diutamakan daripada tidak sama 

sekali. Sebab Zamakhsyari berusaha mengalihkan makna ayat mutasyabihat 

kepada makna lain yang menurutnya tidak bertentangan dengan nash yang lain
23

. 

Skripsi ini diterbitkan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru pada tahun 

2011. 

Skripsi yang ditulis oleh Jihadul Hidayat dengan judul Muhkam 

Mutasyabih mengatakan bahwa kita dapat mengatakan bahwa ayat Alquran itu 

semuanya muhkam, jika maksud muhkam itu kuat dan kokoh. Dan kita dapat 

mengatakan juga bahwa semua ayat Alquran itu mutasyabih jika maksud 

mutasyabih itu adalah kesamaan ayat-ayatnya dalam hal balaghah dan I‟jaznya. 

Ayat mutasyabih perlu ditakwilkan dan setelah ditakwilkan baru dapat memahami 

tentang maksud ayat tersebut.
24

 

Skripsi yang lain ditulis oleh Kojaelulaeliyah dengan judul Pemikiran Ibnu 

Taimiyah Tentang Ayat-ayat Mutasyabihat. Dalam penelitiannya lebih 

menitikberatkan pada konsep pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pengertian, 

karakteristik dan keberadaan ayat-ayat mutasyabihat. Skripsi ini diterbitkan di 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2002. 

                                                             
23 Saleh, “Analisis Ayat-ayat Mutasyabihat Menurut Zamakhsyari dalam Tafsir Al-

Kasysyaf” (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).   
24 Muhammad Jihadul Hidayat, “Muhkam Mutasyabih” (Skripsi Program Sarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011). 
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Skripsi yang lain ditulis oleh Musdzalifah mengenai Ayat-ayat 

Mutasyabihat Menurut Az-Zamakhsyari Dalam Tafsir Al-Kasyasyaf. Dalam 

penelitiannya lebih menitikberatkan pada penafsiran Az-Zamakhsyari terhadap 

ayat-ayat mutasyabihat. Penulis meneliti terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang 

membahas tentang bentuk fisik Tuhan (ayat tajsim). Skripsi ini diterbitkan di UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. 

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Yulianti mengenai Penafsiran Al-Nawawi 

Terhadap Huruf-huruf Muqatha‟ah Dalam Tafsir Al-Munir. Dalam penelitiannya 

lebih menitikberatkan pada penafsiran Al-Nawawi terhadap ayat-ayat muqatha‟ah. 

Skripsi ini diterbitkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2004.  

Skripsi yang lain ditulis oleh Amin Muiz mengenai Penafsiran Huruf Al-

Muqattaah (Studi Komparasi antara Penafsiran Ibn Jarir al-Tabari dan al-

Fairuzabadi dalam Tafsir Jami‟ al-Bayan dan Tanwir al-Miqbas. Dalam 

penelitiannya lebih menitikberatkan pada penafsiran Ibn Jarir al-Tabari dan al-

Fairuzabadi terhadap ayat-ayat muqatha‟ah. Thesis ini diterbitkan di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. 

F. Kerangka Teori 

Allah SWT memberitahukan bahwa di dalam ayat Alquran terdapat ayat-

ayat muhkam, yaitu ayat yang terang dan jelas maksudnya. Bagian yang lain yang 

terdapat dalam Alquran yaitu ayat-ayat mutasyabihat yaitu yang masih samar atau 

belum jelas pengertiannya bagi sebagian orang. Mengenai ayat mutasyabihat ini, 
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tidak sedikit orang-orang yang merasa bingung dengan menafsirkannya, namun 

tidak sedikit pula yang menafsirkannya.  

Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti 

kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Namun, semua 

pengertian ini pada dasarnya kembali kepada makna pencegahan. Ahkam al-amr 

berarti ia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan; Ahkam al-

faras berarti ia membuat kekang pada mulut kuda untuk mencegahnya dari 

goncangan. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti 

keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua 

hal. Tasyabaha dan isytabaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai 

yang lainnya.
25

 

Mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih terdapat perbedaan 

pendapat. Yang diantaranya sebagai berikut:  

1. Ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya 

takwil, sedangkan ayat mutasyabihat membutuhkan takwil agar dapat 

diketahui maksudnya. 

2. Menurut kelompok Ahlussunnah menyebutkan bahwa ayat-ayat muhkam 

adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gambling, baik melalui 

takwil (metafora)
26

 ataupun tidak. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabih 

                                                             
25 Muhammad Abd al-„Azim Al-Zarqani, Manahil al-„irfan fi „Ulum Alquran, Jilid II, 

hlm. 270 
26 Al-Jahiz (w.225 H.), seorang ulama beraliran rasional dalam bidang teologi. Dikenal 

sebagai tokoh pertama dalam bidang penafsiran metaforis. Ia tampil dengan gigih 

memperkenalkan makna-makna metaforis pada ayat-ayat Alquran. Dalam hal ini harus diakui 

bahwa dia telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat mengagumkan sehingga mampu 

menyelesaikan banyak problem pemahaman keagamaan atau ganjalan-ganjalan yang sebelum 
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adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah, seperti saat 

kedatangan hari Kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqaththa‟ah.
27

 

Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Alquran dengan 

ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal, haram, hukuman, kewajiban, janji, dan 

ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih mereka mencontohkan dengan 

ayat mansukh dan ayat-ayat tentang Asma Allah dan sifat-sifat-Nya. 
28

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti muhkam adalah ayat-

ayat yang maknanya sudah jelas tidak samar lagi. Adapun mutasyabih adalah 

ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Masuk ke dalam kategori mutasyabih 

adalah mujmal (global), mu‟awwal (harus ditakwil), musykil, dan mubham 

(ambigius).
29

 

Para ulama berbeda pendapat tentang kemampuan manusia, termasuk para 

pakar, untuk mengetahui maknanya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat 

mereka tentang arti huruf wauw (و) pada firman-Nya „wa ar-rasikhuna fi ilmi‟ 

setelah sebelumnya „wa ma ya‟lamu ta‟wilahu illa Allah‟ yakni apakah huruf 

wauw (و) itu berfungsi menghubungkan antara penggalan ayat itu sehingga ia 

bermakna “Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang 

yang mantap ilmunya”, ataukah wauw adalah wauw al-istinaf yang menjadikan 

                                                                                                                                                                       
dihadapi. Tokoh lain di bidang ini adalah murud Al-Jahiz, yakni Ibn Qulaibah (w.276 H). Bahkan, 

dinilai sebagai “juru bicara Ahlussunnah”. Lihat Quraish Shihab, Membumikan Alquran, 

(Bandung: Mizan, 1992), hlm. 90-91. 
27 Rosihon Anwar, Ulum Alquran, (Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2007), hlm. 121. 
28

 Manna Khalil al-Qathan, Terjemah Studi-studi Alquran, (Bogor: Pustaka Lintera Antar 

Nusa, 2016), hlm. 57.  
29

 Rosihon Anwar, Ulum Alquran, hlm. 122. 
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penggalan sesudahnya adalah kalimat baru yang tidak berhubungan dengan 

penggalan sebelumnya, tetapi sesudahnya, yakni “yaquluna amana bihi kullu min 

„indi rabbina” sehingga ia bermakna: Adapun orang-orang yang mantap 

imannya, maka mereka berkata: ”Kami beriman dengannya. Kesemuanya (yang 

Muhkam maupun Mutasyabih) bersumber dari Tuhan Kami”.
30

 

Para ulama salaf dalam menafsirkan ayat tersebut bersifat tawaquf (diam). 

Mereka mengimani sifat-sifat mutasyabihat dengan menyerahkan makna dan 

pengertiannya kepada Allah SWT. Diantara ulama yang masuk dalam kelompok 

ulama salafi ini adalah Imam Malik. Dalam Q.S Tha Ha ayat 5 disebutkan:  

 الرَّْْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas  'Arsy. 

Ketika Imam Malik ditanya tentang makna istiwa‟ beliau berkata:  

„Istiwa‟ itu maklum, caranya tidak diketahui, mempertanyakannya bid‟ah 

(mengada-ada), saya duga engkau ini orang jahat. Keluarlah kamulah orang ini 

dari majlis saya‟.
31

 

Maksudnya, makna lahir dari kata istiwa jelas diketahui oleh setiap orang. 

Akan tetapi, pengertian yang demikian secara pasti bukan dimaksudkan oleh ayat. 

Sebab, pengertian yang demikian membawa kepada tasybih (penyerupaan Tuhan 

dengan sesuatu) yang mustahil bagi Allah. Karena itu, bagaimana cara istiwa‟ 

disisi Allah tidak diketahui. Selanjutnya, mempertanyakannya untuk mengetahui 

                                                             
30 M Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang: Lentera Hati, t.t) hlm. 216. 
31 Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Itqan fi Ulum Alquran, Jilid II, hlm. 6; Shubhi Al-Shalih, 

Mabahits fi „Ulum Alquran hlm. 284. 
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maksud yang sebenarnya menurut syari‟at dipandang bid‟ah (mengada-ada). 

Inilah sistem penafsiran yang diterapkan oleh ulama salaf pada umumnya 

terhadap ayat-ayat mutasyabihat.  

Makna istawa diinterpretasikan seperti apa yang dimaksudkan dalam teks, 

tanpa membayangkan makna atau unsur lain. Dengan kata lain, takwil dalam kata 

istawa‟ adalah bahwa Allah swt., bersifat mukhalafatul lil hawadisi, Allah tidak 

butuh tempat, tidak butuh makan, tidak bersemayam, menempati suatu tempat dan 

menetap, atau apa saja yang bersinggungan dengan sifat mukhalafatul lil 

hawadisi.  

Al-Izi ibn „Abd al-Salam menggunakan metode tafwidh yaitu menetapkan 

maknanya dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Dalam menginterpretasikan 

makna istawa dengan mengatakan „apa yang difirmankan-Nya tentang istawa 

tidak ditafsirkan kepada duduk (Ia harus disucikan dari bersentuhan, bersemayam, 

mempunyai arah, menetap, bertempat, menyatu dengan makhluk, berpindah-

pindah) tetapi Ia mengusai istawa dengan kekuasaan-Nya.‟ Lafadz istawa apabila 

diinterpretasikan secara lahiriyah dengan makna bersemayam atau mengambil 

tempat, maka eksistensi Allah terdiri dari unsur-unsur material, seperti anggota 

tubuh yang mempunyai bentuk besar, kecil (al-mahdud).
32

 

Beralih pembahasan mengenai takwil, pemahaman literal terhadap teks 

ayat Alquran tidak jarang menimbulkan problem atau ganjalan-ganjalan dalam 

                                                             
32 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din (Indonesia: Dār Ihya al-Kutub 

al-„Arabiyah,t.t Jilid I), hlm. 89. 
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pemikiran, apalagi ketika pemahaman tersebut dihadapkan dengan kenyataan 

sosial, hakikat ilmiah, atau keagamaan.  

 Kata takwil secara lughawi (etimologis) berasal dari kata al-awl (اال ول), 

artinya kembali (الر جوع); atau dari kata al-ma‟al (املأل) artinya tempat kembali 

 yang berarti kesudahan. Juga ada yang menduga (العا قبة) dan al-„aqibah (املصي)

berasal dari kata al-iyalah (اإلَي لة) yang berarti al-siyasah
33

 yang antara (السياسة) 

lain berarti mengatur.
34

 

Muhammad Husyan al-Dzahabi, mengemukakan bahwa dalam pandangan 

ulama salaf (klasik), takwil memiliki dua macam pengertian:  

Pertama: menafsirkan suatu pembicaraan (teks) dan menerangkan maknanya, 

tanpa mempersoalkan apakah penafsiran dan keterangan itu sesuai dengan apa 

yang tersurat atau tidak. Dalam konteks pengertian ini, takwil dan tafsir benar-

benar sinonim (muradif).  

Kedua, takwil adalah substansi yang dimaksud dari sebuah pembicaraan itu 

sendiri (nafs al-murad bi al-kalam). Kalau pembicaraan itu berupa tuntutan, maka 

takwilnya adalah perbuatan yang dituntut itu sendiri. Dan jika pembicaraan itu 

                                                             
33 Secara harfiah kata siyasah memiliki banyak arti, yaitu: melatih, mengatur memimpin, 

memerintah, mengemudikan, dan mengurus. Sedangkan al-siyasah berarti administrasi, 
manajemen, politik, siasat, dan kebijaksanaan. Orang yang mengatur atau memimpin disebut al-

sas (الساس) atau al-sa‟is (السائس) (Lihat antara lain Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: 

Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 
34 Muhammad Husayn al-Dzahabi, Al-Tafsir wa al-Mufassirun, hlm. 19; Jalal al-Din al-

Suyuthi, al-Itqan fi „Ulum Alquran, jil. 2, (Bairut, Lubnan: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 174. 
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berbentuk berita, maka yang dimaksud adalah substansi dari sesuatu yang 

diinformasikan.
35

 

Jika diamati dengan seksama, antara makna pertama dan makna kedua 

memang tampak terdapat perbedaan cukup mendasar. Yang pertama memandang 

takwil identik benar dengan tafsir, maka takwil berwujud pada pemahaman yang 

bersifat dzihni (penalaran) disamping lafal (teks); sementara takwil dalam bentuk 

kedua adalah semata-mata hakikat sesuatu yang terdapat dibalik (diluar) sesuatu 

itu sendiri dalam kaitan teks Alquran.  

Adapun yang dimaksud dengan takwil menurut pandangan kebanyakan 

ulama kontemporer (khalaf) ialah: 

Mengalihkan lafal dari makna (pengertiannya) yang kuat (rajih) kepada makna 

lain yang dikuatkan atau dianggap kuat (marjuh) karena ada dalil lain yang 

mendukung.
36

 

Sebagai contoh, kata yadun (يد) dalam firman Allah: 

.... يد هللا فوق ايديهم ....  

…Tangan (kekuasaan) Allah diatas tangan (kekuasaan) mereka… (Q.S Fath: 10) 

Kata yadun (يد) arti yang kuat (rajih) adalah tangan. Sedangkan makna 

yang dikuatkan (marjuh) nya adalah kekuasaan. Ketika memahami ayat ini, 

umumnya mufassir menggunakan takwil. Yakni mengalihkan makna rajih 

                                                             
35 Muhammad Husayn al-Dzahabi, Al-Tafsir wa al-Mufassirun, Jil. 1, hlm. 17-18. 
36

 Muhammad Husayn al-Dzahabi, Jil 1, Al-Tafsir… hlm. 17-18. 
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(tangan) kepada makna marjuh (kekuasaan) karena ada alasan (dalil), yaitu 

ketidakmungkinan Allah memiliki tangan dalam arti indrawi . Mengingat Allah 

tidak berpancaindra. Penggunaan kata yadun disini semata-mata untuk 

memudahkan pemahaman manusia dimana kekuasaan disimbolkan dengan tangan 

sebagaimana masyarakat umum menggunakan kata tangan atau genggaman 

tangan dengan maksud kekuasaan (rezim).
37

 

Aliran tafsir Muhammad Abduh mengembangkan syarat pentakwilan, 

sehingga beliau lebih banyak mengandalkan akal, sedangkan faktor kebahasaan 

dicukupkannya selama ada kaitan makna pentakwilan dengan kata yang 

ditakwilkan. Karena itu, kata Jin yang berarti “sesuatu yang tertutup”, diartikan 

oleh muridnya Rasyid Ridha sebagai kuman yang tertutup (tidak terlihat oleh 

pandangan mata).
38

 Pendapat ini mirip dengan pendapat Bint Al-Syathi‟ yang 

secara tegas menyatakan bahwa “Pengertian kata Jin tidak harus dipahami 

terbatas pada apa yang biasa dipahami tentang makhluk-makhluk halus yang 

„tampak‟ pada saat ketakutan seseorang diwaktu malam atau dalam ilusinya. 

Tetapi, pengertiannya dapat mencakup segala jenis yang bukan manusia yang 

hidup di alam-alam yang tidak terlihat, tidak terjangkau, dan yang berada diluar 

alam manusia dimana kita berada”.
39

  

Dengan demikian, sebagian ulama salaf dan ulama khalaf memandang 

bahwa metode takwil merupakan salah satu metode untuk memahami Alquran, 

terkhusus ayat-ayat mutasyabihat, sehingga metode takwil tidak bisa dipisahkan 

                                                             
37

Muhammad Husayn al-Dzahabi, Jil 1, Al-Tafsir … hlm. 17-18. 
38 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Jil III, hlm. 95. 
39 Aisyah Abdurrahman (Bint Al-Syathi‟), Alquran wa Qadhaya Al-Insan, (Beirut: Dār 

Al- „Ilm li Malayin, 1982), hlm. 337. 
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dengan kitab-kitab tafsir. Bahkan secara umum, kitab-kitab tafsir seperti al-Itqan 

fi „Ulum Alquran karya as-Suyuthi, Burhan fi „Ulum Alquran karya az-Zarkasyi 

atau karya lainnya dipastikan memuat tentang metode takwil untuk memahami 

ayat-ayat mutasyabihat atau mencari makna dari ayat mutasyabihat yang akan 

membantu dalam memahami dan membumikan Alquran ditengah kehidupan 

modern dewasa ini dan masa-masa yang akan datang. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian 

merupakan data empiris yang memenuhi kriteria valid, reliable, dan objektif.
40

 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriftif 

analisis, yaitu metode yang menggunakan pendekatan studi literatur dengan 

cara memaparkan, menganalisis, dan menjelaskan data-data primer dan 

sekunder yang sesuai dengan penelitian. 

2. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian dengan 

metode Library Research (penelitian kepustakaan) serta kajiannya disajikan 

secara deskriptif analitis, oleh karena itu berbagai sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur 

berbahasa Indonesia maupun Arab yang dimungkinkan mempunyai relevansi 

                                                             
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

cet.8, (Bandung: Alfabet, 2016), hlm. 3.  
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yang dapat mendukung, dan hasil penelitian  ini lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Sumber data primer, adalah kitab Tafsir  -Manar yang berkaitan dengan 

tema yang dibahas secara relevansinya sangat mendukung penelitian ini.  

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku penunjang yang memiliki relasi 

atau kaitannya dengan judul penelitian yang mempersoalkan pembahasan 

seperti menelaah terhadap buku-buku „Ulum Alquran yang berkaitan 

dengan takwil ayat mutasyabihat oleh para ulama.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Study Literatur yang 

dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) dengan cara mencari 

dan mengumpulkan berbagai data berupa kitab, buku, dan lainnya yang 

berhubungan dengan hal-hal atau variable yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

5. Analisis Data 

Setelah terkumpul data secara lengkap dari seluruh sumber data yang 

ada, baik sumber data primer maupun sekunder dilakukan analisis terhadap 

sumber-sumber pustaka yang ada, penulis berupaya melakukan penelitian ini 

dengan teknik deskriftif-analitis. Yaitu dengan mendeskfrifsikan atas sumber 

data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk analisis suatu data.  
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6. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka sistematika penulisan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan. Yang mana isinya meliputi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah penelitian, Tujuan penelitian beserta 

Kegunaannya, Tinjauan Pustaka, Keranga Teori, Langkah-langkah penelitian, 

lalu yang terakhir adalah sistematika penulisan skripsi yang berguna agar 

pembahasan runtut dan utuh.  

Bab II membicarakan tentang Landasan Teori yang di dalamnya 

membahas teori mengenai Ayat-ayat Muhkamat Mutasyabihat dan teori 

Takwil. 

Bab III yaitu berisi tentang Biografi Muhammad Abduh dan Rasyid 

Ridha, meliputi kehidupan karya-karya kedua Ulama tersebut. 

Bab IV mengenai Takwil Ayat Mutasyabihat dalam Tafsir Al-Manar 

.Penulis disini akan membahas tentang metode penafsiran ayat-ayat 

mutasyabihat kemudian membahas tentang bagaimana ulama khalaf seperti 

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat 

dalam tafsir al-manar.  

Bab V berisi tentang penutup, yang di dalamnya terdapat kesimpulan 

yang telah dianalisis pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas pertanyaan 

pada bagian rumusan masalah pada bab sebelumnya serta berisi saran. 

 


