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MOTTO 

 

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّ  َر أُمَّ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّوِ ُكْنُتْم َخي ْ اِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ  

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah 

(QS. Ali Imran [3] : 110) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pengalihan  huruf Arab-Indonesia dalam  naskah  ini didasarkan atas  

Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik  Indonesia,  tanggal 22  Januari 1998,  No.  158/1987  

dan 0543.b/U/1987,  sebagaimana  yang  tertera  dalam  Buku  Pedoman  

Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 

1992. 

A. Konsonan 

 

Huruf  Huruf 

Arab = Latin  Arab = Latin 

 Th = ط  A = ا

 Zh = ظ  B = ب

 ‗ = ع  T = ت

 Gh = غ  Ts = ث

 F = ؼ  J = ج

 Q = ؽ  H = ح

 K = ؾ  Kh = خ

 L = ؿ  D = د

 M = ـ  Dz = ذ

 N = ف  R = ر
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 H = ق  Z = ز

 W = ك  S = س

 ‗ = ء  Sy    = ش

 Y = ي  S/Sh = ص

  =   D /Dh = ض

 

B.  Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan  ―a‖,  kasrah  dengan ―i‖,  dhommah  dengan ―u‖,  

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut. 

Vokal (a) panjang  = Ȃ  
Misalnya     قاؿ  menjadi qâla 

Vokal (i) panjang   = Î  
Misalnya قيل    menjadi qîla 

Vokal (u) panjang  = Û  
Misalnya  menjadi dûna    دكف

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan 

dengan ―î‖, melainkan tetap ditulis dengan ―iy‖ agar dapat 

menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara 

diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan ―aw‖ dan ―ay‖. 

Perhatikan contoh berikut :  

Diftong (aw) = ػػػَػػو        
Misalnya  قوؿ  menjadi qawlun 

 

Diftong (ay) =   ػػػػَػي   
 

Misalnya خير  menjadi khayrun 

 

 

C.   Ta’marbûthah (ة) 

Ta‟marbûthah ditransliterasikan dengan ―ṯ‖ jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila ta‟marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
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ditransliterasikan dengan menggunakan ―ḧ‖ misalnya   الرسالة للمدرسة

menjadi al-risalaṯ li al-mudarrisaḧ, atau apabila berada di tengah-tengah 

kalimat yang terdiri    dari  susunan  mudhaf  dan  mudhaf  ilayh,  maka  

ditransliterasikan dengan  menggunakan  ―t‖  yang  disambungkan dengan 

kalimat  berikutnya, misalnya  .menjadi fî rahmatillâh     في رحمة اهلل   

D.  Kata Sandang dan Lafazh al-Jalâlaḫ 

Kata sandang  berupa ―al‖ ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak diawal kalimat, sedangkan ―al‖ dalam lafazh jalâlaḫ yang berada di 

tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh – contoh berikut ini : 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya‘ lam yakun. 
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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai Fenomena Ilhād dalam Penafsiran al-Qur‘ān 

Tinjauan Historis dan Kekinian (Studi Terhadap Tafsir bil Ra‟yi al-Mazhmum) 

merupakan kata yang dipakai dalam al-Qur‘ān untuk menggambarkan tentang 

penyimpangan, asal (makna) ilhād dalam bahasa Arab adalah berpaling dari 

tujuan, dan (berbuat) menyimpang, aniaya dan menyeleweng. Di antara (contoh 

penggunaannya) adalah (kata) lahd (liang lahad) dalam kuburan, (dinamakan 

demikian) karena liang lahad tersebut menyimpang dari pertengahan kuburan ke 

arah kiblat dalam kamus Lughotul wa al-A‟lam kata ilhād juga memiliki berbagai 

makna diantaranya, kufur, zhalim, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan 

Allah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan 

metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik, yaitu 

dengan menjelaskan ayat dan surah yang berhubungan, dengan merujuk pada al-

Qur‘ān dan kitab tafsir klasik juga kontemporer sebagai data primer dan buku-

buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Terdapat 6 ayat dalam al 

qur‘an yang membahas tentang Ilhād diantaranya QS. Al-A‘raf [7]: 180, QS. Al-

Hajj [22]: 25, QS. Fusshilat [41]: 40, QS. An-Nahl [16]: 103, QS. Al-Kahfi [18]: 

27, QS. Al-Jin [72]: 22. Penyelewengan yang termasuk ke dalam ilhād 

diantaranya  penyelewengan terhadap asma‘ wa sifat yaitu mengingkari sebagian 

dari nama-nama Allah, menjadikan nama-nama dan sifat-sifat Nya serupa dengan 

makhluk, menjadikan nama Allah untuk berhala dan mensifati Allah ta‘ala dengan 

celaan. Kemudian fenomena Ilhād zaman sekarang yaitu memahami ayat-ayat al-

Qur‘ān (Ayat yang bercerita tentang perkawinan sesama jenis) bahwasanya boleh 

dan legal dalam homoseksual. Karena menurut pemahaman Musda Mulya yang 

dimaksudnya dalam firman Allah adalah perilaku seksualnya bukan penyuka 

sesama jenisnya, bentuk pelarangan orang Islam dalam beribadah (Pelarangan 

Muslim Uighur di daerah Makit). Pelarangan ini sama dengan yang terjadi pada 

zaman Nabi bahwa orang orang kafir Quraisy menghalang-halangi orang Muslim 

beribadah di Masjidil haram. Maka beberapa orang kafir di China melakukan 

pelarangan bahkan penyiksaan dalam upaya menghalang-halangi umat Islam 

Uighur dalam melakukan Ibadah dan juga penggunaan istilah non-muslim sebagi 

pengganti kafir dengan dalih toleransi antar umat beragama.  

 

Kata Kunci : Fenomena, ilhād, al-Qur‘ān, Kekinian, Tafsir bil Ra‟yi 
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ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis discusses about Ilhād phenomenon in al-Qur‘ān 

interpretation Historical Review and present (The Study on Tafsir bil Ra‟yi al-

Mazhmum) which is the word used in al-Qur‘ān for describing distortion, the 

origin of ilhād (meaning) in Arabic language is turning around from the purpose, 

and (doing) distortion, torture, and diverging. Among (the usage example) is (the 

word) lahd (lahad burrow) in the grave, (named so) because lahad burrow 

diverges from the grave middle to Qibla direction in the dictionary Lughotul wa 

al-A‟lam the word ilhād also has various meaning such as kufr, dzalim, leaving 

something ordered by Allah. This research was a library research and the 

methodology used in this research was thematic research. Data related to this 

research were presented by analysis technique namely by explaining the related 

verse and surah, by referring to al-Qur‘ān as the primary data and related literature 

books as the secondary data. There are 6 verses in al-Qur‘ān which discuss about 

Ilhād such as QS. Al-A‘raf [7]: 180, QS. Al-Hajj [22]: 25, QS. Fusshilat [41]: 40, 

QS. An-Nahl [16]: 103, QS. Al-Kahfi [18]: 27, QS. Al-Jin [72]: 22. The distortion 

included into ilhād is deviating on asma‘wa sifat namely denying some names of 

Allah, making the names and His traits similar to creatures, making the names of 

Allah for idol and characterizing Allah with reproach. Then ilhād phenomenon 

nowadays is understanding al-Qur‘ān verses (the verses telling about same gender 

marriage) that it is allowed and legal in homo-sexual. Because according to the 

understanding of Musda Mulya that he meant in the word of Allah is the sexual 

behavior not the person, the form of prohibition for muslim in worship (The 

Prohibition of Uighur Muslim Around Makit Area). This prohibition is the same 

with what occured in the prophet era that unbelievers of Quraisy prohibited 

muslims to worship at Haram Mosque. Then some of unbelievers in China did 

prohition even torturing as the effort of forbiding Uighur muslims to do the 

worship and also the usage of non-muslim terms as the change for unbelievers by 

the reason of tolerance among people with different religion.  

 

Keywords : Phenomenon, ilhād, al-Qur‘ān, Present, Tafsir bil Ra‟yi 
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 ملخص 

تفسري ال)دراسة  واملعاصرةالتاريخ يف ضوء يف تفسري القرآن  اإلحلادظاىرة ا البحث ىذ تناول
يف اللغة  ادوأصل معىن اإلحل ،مستخدمة يف القرآن لوصف االحنرافاتكلمة ، اإلحلاد  وم(ذمامل بالرأي

مسي و يف القرب،  اللحد استعمالو منو . والزيغ والظلم االبتعاد عن اهلدف، واالحنراف ىوالعربية 
 كلمة قاموس اللغة واألعالم ذكر أن ، ويفينحرف من منتصف القرب حنو القبلة اللحدألن ذلك ب

 واملنهجية مكتيب، حبث البحث ىذا اهلل.  أوامر وترك والظلم، الكفر، منها: تلفةخم معاين اإلحلاد هلا
 بطريقة هبذا البحث املتعلقة البيانات تقدم. املوضوعية الطريقة ىي البحث ىذا يف املستخدمة

 كمصادر البيانات الكرمي القرآن إىل بالرجوع ذات الصلة، والسور اآليات بشرح أي حتليلية،
تتحدث  القرآن الكرمي يف وردت ست آيات. اإلضافية البيانات كمراجع والكتب األخرى الرئيسية

، سورة ٢٢اآلية  ٢٢، سورة احلج ترتيب ٠٥١اآلية  ٤عن اإلحلاد منها: سورة األعراف ترتيب 
اآلية  ٠٥، سورة الكهف ترتيب ٠١١اآلية  ٠٣سورة النحل ترتيب  ،١١اآلية  ١٠فصلت ترتيب 

. واالحنراف الذي يدخل حتت كلمة اإلحلاد ىو االحنراف يف ٢٢اآلية  ٤٢تيب ، سورة اجلن تر ٢٤
 باملخلوق، وصفاتو أمسائو وتشبيو اهلل تعاىل، أمساء بعض إنكار أي باب أمساء اهلل تعاىل وصفاتو،

 ىي العصر احلاضر يف اإلحلاد وظاىرة. بالعار تعاىل ووصف اهلل وتسمية األصنام بأمساء اهلل تعاىل،
 موسدى ورأت. ومباح جائز وأنو( الشذ اجلنسي عن تتحدث اليت اآليات)الكرمي  القرآن آيات فهم

 املسلمني ومنع الشذ اجلنسي وليس عن ممارس اجلنسي، عن السلوك كان أن قول اهلل تعاىل موليا
 النيب زمن يف حدث ما نفس ىو املنع وىذا (.ماكيت األويغور يف منطقة مسلمي منع) العبادة من
 بعض منع. احلرام املسجد يف العبادة من املسلمني مينعون قريش ى اهلل عليو وسلم، كان كفارصل

 .العبادة أداء من املسلمني من العبادة بل يعذبوهنم من أجل منع مسلمي األويغور الصني يف الكفار

 

املعاصرة، التفسري بالرأي الكرمي، القرآن ظاىرة، اإلحلاد،: المفتاحية الكلمات  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‘ān merupakan teks yang bebas ditafsirkan oleh siapa saja dari 

pembacanya. Perlu disadari bahwa tidak semua ayat-ayat al-Qur‘ān 

diturunkan berupa nas yang jelas dan tegas. Ayat-ayatnya kadang ada yang 

muhkam dan ada pula yang mutasabih, oleh sebab itu dibutuhkan penafsiran 

lebih lanjut  untuk memperjelas dan mempertegas maksud dan tujuan Allah 

menurunkan ayat.
1
 Sebagai teks yang mati atau tidak dapat berbicara sendiri 

memungkinkan dirinya diinterpretasikan sesuai kemauan penafsirnya.
2
 

Penyimpangan pada penafsiran sudah meluas ke berbagai corak tafsir 

diantaranya, dalam tafsir histori
3
 karena dalam sosio naratif yang dijelaskan 

dalam al-Qur‘ān tentang kisah terdahulu bersifat ringkas sehingga 

memungkinkan para mufassir menyampaikan penafsiran yang menyimpang. 

Selanjutnya penyimpangan pada tafsir teologis, yang melahirkan 

berbagai aliran yang mewarnai dunia Islam, bukan menjadi pelerai 

perbedaan pandangan dalam paham agama, akan tetapi di sisi lain justru 

menjadi kesempatan bagi kelompok-kelompok teologis untuk 

memanfaatkan al-Qur‘ān sebagai justifikasi bagi mazhabnya masing-masing 

dengan menyatakan bahwa mazhab inilah yang paling benar dan tentu saja 

ini merupakan penyimpangan yang nyata.
4
 

Kemudian penyimpangan pada penafsiran juga terdapat pada tafsir 

sufi, tafsir ilmi, tafsir linguistik, dan tafsir modern. Penyimpangan-

penyimpangan pada penafsiran tersebut akan memberi efek negatif pada 

aqidah Islam karena menganggap ajaran Islam tidaklah otentik, mencampur-

                                                             
1
 Abdul Wahid, Al-Qur‘an Sumber Peradaban (Jurnal Ushuluddin, Riau. Vol 18, No 2 , 

Juli-Desember 2012), hlm. 111 
2
 Lufaefi, Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsirkan al-Qur‘ān dan Efek Negatifnya 

pada Akidah Umat (Jurnal Ilmu Ushuluddin, Jakarta. Vol 17, No 2, Juli-Desember 2018), hlm. 

126 
3
 Kuntowijoyo, Paradigma Islam (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 552 

4
Muhammad Husain Ad-Dzahabi, Penyimpangan-Penyimpangan Dalam al-Qur‟ān 

(Jakarta: CV. Rajawali) 
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adukkan antara agama Islam dengan non-Islam, sesat dalam memahami 

kandungan al-Qur‘ān dan juga dapat merendahkan ulama salaf. Masih 

banyak efek negarif dari penyimpangan ini apabila terus meluas.
5
 

Penyimpangan atau penyelewengan dalam bahasa al-Qur‘ān disebut 

dengan ilhād, yaitu suatu bentuk penyimpangan terhadap makna 

sebenarnya. Kata ilhād, berasal dari kata lahd berarti penyimpangan dari 

bagian tengah kepada salah satu dari dua sisi. Dari sini, ilhād kemudian 

diartikan dengan penyimpangan atau penyelewengan dari kebenaran.
6
 

Ayat yang menjelaskan tentang ilhād ada enam kali dalam al-Qur‘ān 

yaitu QS. Al-A‘raf [7]: 180, QS. Al-Hajj [22]: 25, QS. Fusshilat [41]: 40, 

QS. An-Nahl [16]: 103, QS. Al-Kahfi [18]: 27, QS. Al-Jin [72]: 22.
7
 Tiga 

diantaranya yang menyentuh langsung kepada pemaknaan ilhād sebagai 

penyimpangan, yaitu QS. Al-A‘raf [7]: 180, QS. Al-Hajj [22]: 25, QS. 

Fusshilat [41]: 40. 

1. QS. Al-A’raf [7] : 180 

َمُلوَن َولِلَِّو األمْسَاُء احلُْْسىَن َفاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِو َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يَ عْ 
(٠٥١)  

―Hanya milik Allah asma‘ul husna, maka bermohonlah kepada-

Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-
orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-

nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang 

telah mereka kerjakan.‖
8
 

 

2. QS. Al-Hajj [22] : 25 

وَن َعْن َسِبيِل اللَِّو َواْلَمْسِجِد احلََْراِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ
  اْلَعاِكُف ِفيِو َواْلَباِد َوَمْن يُرِْد ِفيِو بِِإحْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُو ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 

―Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi 

manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah Kami jadikan 

untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang 

                                                             
5
 Op.cit, hlm. 135 

6
 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur‟ān, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 112 

7
 Ahmad Fuad Abdul Baqiy, Mu‟jam al-Mufahras li al-fadz alqur‟an al-Karim, (Kairo: 

Daar al-Hadits), hlm. 645 
8
 Al-Qur‟an al-Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 

2013), hlm. 174 
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pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan 

secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian 

siksa yang pedih.‖
9
 

 
 

3. QS. Al-Fushilat [41] : 40 

ٌر أَْم َمْن يَْأِت آمِ  َنا أََفَمْن يُ ْلَقى يف النَّاِر َخي ْ ًنا يَ ْوَم ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف آيَاتَِنا اَل ََيَْفْوَن َعَلي ْ
 اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّو ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 

―Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, 

mereka tidak tersembunyi dari Kami. Maka apakah orang-orang yang 

dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang 

datang dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Perbuatlah apa yang 

kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.‖
10

 

 

Di zaman sekarang pun banyak kita temui banyak sekali penafsiran 

yang menyimpang, salah satu contohnya adalah melegalkan LGBT dengan 

dalih bahwa ayat al-Qur‘ān sudah tidak relevan dengan zaman dan ayat al-

Qur‘ān sendiri tidak ada yang mengatakan langsung bahwa homoseks atau 

LGBT itu haram. Bahkan, dalam penafsiran yang menyimpang tersebut 

mengatakan bahwa yang diharamkan itu perilaku sodominya bukan rasa 

atau kecintaan kepada sesama jenis. 

Penyimpangan dalam al-Qur‘ān juga bukan hanya pada penafsiran 

saja, dalam ajaran ilmu tauhid pun banyak sekali orang-orang yang 

melakukan penyimpangan dan masih banyak lagi keilmuan-keilmuan 

lainnya yang terdapat penyimpangan yang termasuk ke dalam ilhād. Dari 

banyaknya makna serta fenomena penyimpangan yang termasuk ke dalam 

ilhād dalam al-Qur‘ān maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam 

tentang FENOMENA ILHĀD DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’ĀN 

TINJAUAN HISTORIS DAN KEKINIAN (Studi Terhadap Tafsir bil 

Ra’yi al-Mazhmum) 

 

                                                             
9
 Ibid., hlm. 335 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang istilah yang 

digunakan dengan judul Fenomena Ilhād Dalam Penafsiran Al-Qur‘ān 

Tinjauan Historis Dan Kekinian (Studi Terhadap Tafsir Bil Ra‟yi Al-

Mazhmum), maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Fenomena, yaitu hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan 

dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); 

sesuatu yang luar biasa; keajaiban
11

 

2. Ilhād, yaitu kecenderungan atau menyimpang dan berpaling dari 

sesuatu.
12

 Dalam kamus Lughoh wa al-A‟lam kata ilhād juga memiliki 

berbagai makna diantaranya, kufur, dzhalim, meninggalakan sesuatu 

yang diperintahkan Allah. 

3. Kekinian, yaitu keadaan masa kini atau sekarang dalam arti lain adalah 

keadaan yang mengikuti perkembangan zaman.
13

 

4. Tafsir bil Ra‟yi al-Mazhmum, yaitu tafsir yang di dalam menjelaskan 

makna atau maksud, mufassir hanya berpegang pada pemahamannya 

sendori, pengambilan kesimpulan pun di dasarkan pada logikanya 

semata. Kategori penafsiran seperti ini dalam memahami al-Qur‘ān tidak 

sesuai dengan ruh syari‘at yang didasarkan pada nash-nashnya.
14

 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari tema yang penulis angkat sebagai judul dalam 

penelitian ini, maka penulis merumuskan identifikasi masalahnya agar dapat 

dijadikan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut : 

1. Apa makna ilhād dalam al-Qur‘ān  

2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang ilhād menurut para mufassir  

3. Bagaimana relevansi Ilhād dengan tauhid  

                                                             
11

 https://kbbi.web.id/fenomena diakses pada  hari Jum‘at tanggal 31 Juli 2020 pukul 14.17 
12

 Imam Ibnul Atsir, an-Nihayah fi ghariibil hadits wal atsar, (Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 

1231 H) hlm. 829 
13

 https://kbbi.web.id/kini diakses pada hari Jum‘at tanggal 31 Juli 2020 pukul 14.37 
14

 Syaikh Manna al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu al-Qur‘an, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017) hlm. 440 

https://kbbi.web.id/fenomena
https://kbbi.web.id/kini
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4. Bagaimana pemahaman para mufassir terhadap makna kata ilhād yang 

terkadung dalam al-Qur‘ān 

5. Apa saja fenomena Ilhād di zaman sekarang. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas, dalam penelitian ini penulis membatasi 

permasalahan yang dikaji pada bagaimana makna ilhād dalam al-Qur‘ān dan 

fenomena yang tejadi di zaman sekarang. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis menyederhanakan 

dalam bentuk berikut: 

1. Apa makna ilhād dalam al-Qur‘ān? 

2. Apa saja fenomena ilhād zaman sekarang? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui makna ilhād dalam al-Qur‘ān 

2. Untuk mengetahui fenomena ilhād zaman sekarang 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin penulis capai sebagai berikut: 

1. Agar penelitian dapat memberi pengetahuan kepada kita bahwa banyak 

ragam kalimat yang terdapat di dalam al-Qur‘ān yang tersusun secara 

indah serta untuk memperkaya khazanah keilmuan kita khususnya di 

bidang tafsir al-Qur‘ān. 

2. Sebagai bahan (bacaan) bagi penulis dan peneliti berikutnya, dalam 

menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian tafsir tematik 

tentang makna ilhād dalam al-Qur‘ān dan fenomena ilhād zaman 

sekarang. 

3. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di 

jurusan Ilmu Al-Qur‘ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para 

pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Skripsi ini tersusun atas 

lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, 

Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  : Kerangka Teori, dalam bab ini dijelaskan tentang Landasan 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dan  juga Penelitian 

Terdahulu yang relevan dengan judul ini. 

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang Jenis 

Penelitian, Sumber Penelitian dan teknik Analisis Data. 

BAB IV : Pembahasan Kajian dalam bab ini dijelaskan tentang 

Bagaimana makna ilhād dalam al-Qur‘ān dan fenomena ilhād 

zaman sekarang. 

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran



 

1 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Landasan Teori 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tinjauan pustaka atau 

landasan teori untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian. 

Adapun landasan teori pada penelitian ini mencakup Fenomena Ilhād dalam 

Penafsiran al-Qur‘ān Tinjauan Historis dan Kekinian (Studi Terhadap Tafsir 

Bil Ra‟yi Al-Mazhmum) diantaranya: 

1. Teori Linguistik 

Linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu ilmu yang mempelajari 

tentang seluk beluk bahasa, kaidah-kaidah, bunyi atau pengucapan 

huruf, asal-usul kata, bentuk kata, bentuk dan susunan kalimat, dan 

intonasinya. Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa ilmu bahasa ialah 

pengetahuan tentang kebahasaan, termasuk studi tentang ucapan, 

bunyi, struktur bahasa, sejarah bahasa, dan hubungan kesejarahan 

bahasa-bahasa dan bentuk-bentuknya. Dalam kajian ini penulis 

menggunakan teori ilmu bahasa bagian semantik (ilmu dalalah). 

Ilmu al-dalalah atau yang kita kenal dengan istilah semantik 

merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang makna. 

Dengan titik temu bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka 

semantik atau ilmu al-dalalah merupakan bagian dari linguistik. 

Ruang lingkup ilmu ini mencakup kajian tentang arti kata, baik berupa 

kosakata.
15

 

Karena Ilmu al-dalalah atau semantik adalah sebuah cabang dari 

linguistik maka penulis menggunakan teori tersebut untuk 

menganalisis makna ilhād sesuai dengan topik penelitian ini. Dengan 

teori linguistik inilah akan terlihat apa sebenarnya makna ilhād 

tersebut dari sisi kebahasaan. Karena banyaknya arti dari kata ilhād 

                                                             
15

 Eva Ardinal, Konsep Hubungan Lafazh dan Makna, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2016, hlm. 
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tersebut, seperti zhalim, kufur, penyelewengan, menetapkan sesuatu 

tidak pada tempatnya. 

2. Teori Sosio-Historis 

Pengetahuan terhadap konteks berguna agar pembaca atau 

pendengar tidak salah dalam memahami sebuah kalimat atau ujaran. 

Beberapa unsur yang perlu diketahui dalam memahami konteks adalah 

pembicara serta waktu dan tempat ketika berbicara. Tidak berbeda 

dengan al-Qur‘ān, yang merupakan kalam Allah dan diturunkan 

kepada Nabi Muhammad, ia juga perlu diketahui dan dianalisis 

konteksnya agar tidak disalahpahami oleh pembaca.  

Pemahaman terhadap al-Qur‘ān pada saat ia diturunkan dan 

pada saat sekarang tentu berbeda. Untuk itu, perlu dilakukan 

pengungkapan makna al-Qur‘ān hingga bisa diaplikasikan di setiap 

masa. Salah satu cara untuk menemukan makna asli dan ideal moral 

suatu ayat adalah dengan mengetahui konteks sosio-historis dari ayat 

tersebut.
16

 

Al-Qur‘ān dalam kenyataannya berselimutkan sejarah, sehingga 

untuk memahaminya meniscayakan untuk menggunakan pendekatan 

historis. Pendekatan historis dalam memahami kandungan al-Qur‘ān 

perlu dilakukan, sehingga memahami kondisi aktual masyarakat Arab 

ketika al-Qur‘ān diturunkan. Pendekatan historis hendaknya dibarengi 

dengan pendekatan sosiologis, yang harus memotret kondisi sosial 

yang terjadi pada masa al-Qur‘ān diturunkan.
17

 

Pada prinsipnya, ayat-ayat al-Qur‘ān harus dipahami secara 

mendalam, integral, menyeluruh, dan kontekstual. Jika ayat-ayat 

tersebut hanya dipahami secara tekstual dan kaku, hanya akan 

                                                             
16

 Imroati Karmillah, “Peranan Konteks Sosio-Historis Dalam Penafsiran Muhammad 

Izzat Darwazah”, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 44. 
17

 Heni Fatimah, “Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Dalam Studi 

Al-Qur‟ān Perspektif Fazlur Rahman”, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hlm. 45. 
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menimbulkan kerancuan, memancing keributan dan tidak relevan 

terhadap perkembangan zaman.
18

 

Kemudian untuk mengetahui makna ilhād lebih dalam maka 

teori sosio-historis diperlukan agar dapat memahami kondisi aktual 

masyarakat Arab ketika ayat-ayat mengenai ilhād ini diturunkan, agar 

tidak terjadinya kerancuan dalam memahami ayat al-Qur‘ān.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berkaitan dengan “Fenomena Ilhād dalam Penafsiran al-Qur‘ān 

Tinjauan Historis dan Kekinian (Studi Terhadap Tafsir bil Ra‟yi al-

Mazhmum)” penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema 

berdekatan, diantaranya:  

1. Lufaefi, seorang mahasiswa jurusan ilmu al-Qur‘ān dan Tafsir PTIQ 

Jakarta dalam jurnalnya berjudul ―Penyimpangan-Penyimpangan Dalam 

Penafsiran al-Qur‟ān dan Efek Negatifnya Pada Aqidah Umat‖
19

 Jurnal 

ini berisi tentang bentuk-bentuk dan corak penafsiran yang menyimpang, 

syarat-syarat penafsiran al-Qur‘ān, faktor-faktor pendorong 

penyimpangan dan ragam penyimpangan dalam tafsir seperti 

penyimpangan dalam tafsir historis, tafsir teologis, tafsir sufi, tafsir 

linguistik, tafsir ilmi, dan tafsir modern. Kemudian dalam jurnal ini juga 

terdapat efek-efek negatif bagi aqidah Islam seperti menganggap ajaran 

Islam tidak ontentik, mencampuradukkan agama Islam dengan non-

Islam, sesat memahami kandungan al-Qur‘ān dan merendahkan ulama 

salaf. 

2. Ozi Setiadi, seorang mahasiswa jurusan ilmu al-Qur‘ān dan Tafsir STAI 

Al-Hidayah Bogor dalam jurnalnya berjudul ―Faktor-Faktor Penyebab 

Penyimpangan dalam Tafsir‖. Jurnal ini berisi tentang makna dan jenis 

                                                             
18

 Ridwan, ―Metodologi Penafsiran Kontekstual‖, Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci 

Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 5. 
19

 Lufaefi, Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsiran al-Qur‘ān dan Efek Negatifnya 

pada Akidah Umat (Jurnal Ilmu Ushuluddin, Jakarta. Vol 17, No 2, Juli-Desember 2018) 
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tafsir, kritik terhadap Tafsir bi al Ma‟tsur dan Tafsir bi al ar Ra‟yi
20

, 

penyebab penyimpangan dalam tafsir dan juga bentuk-bentuk 

penyimpangan dalam tafsir. 

3. Ahmad Rifai, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) 

Al-Amin Kreo Tangerang dalam jurnalnya berjudul ―Kesalahan dan 

Penyimpangan dalam Tafsir‖
21

. Jurnal ini berisi tentang asal mula 

timbulnya orientasi menyimpang dan faktor-faktor pendorong munculnya 

kesalahan dan penyimpangan dalam tafsir, penyimpangan dalam dalam 

tafsir, penyimpangan penafsiran di kalangan pakar bahasa Arab, 

penyimpangan dalam tafsir para sejarawan, penyimpangan penafsiran 

dalam  mazhab dan penyimpangan penafsiran oleh kaum khawarij, syi‘ah 

dan sufi. 

4. Noblana Adib, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dalam jurnalnya berjudul ―Faktor-Faktor Penyebab 

Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qurān‖
22

. Jurnal ini berisi tentang 

kriteria seorang mufassir, ilmu bantu dalam menafsirkan al-Qur‘ān, 

faktor-faktor penyebab penyimpangan dalam penafsiran al-Qur‘ān dan 

pentafsiran al-Quran dan realitas umat: fakta dan nasehat ahmad syafii 

maarif. 

5. Mohd Farhan Bin Md Amin, seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat jurusan ilmu al-Qur‘ān dan Tafsir Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dalam skripsinya berjudul 

―Penyelewengan Dalam Penafsiran al-Qur‟ān di Johor‖
23

. Skripsi ini 

berisi tentang penyelewengan dalam penafsiran serta dampaknya, 

penyebab terjadinya penyelewengan dalam penafsiran al-Qur‘ān, ciri-ciri 

penafsiran yang benar dan yang salah menurut ulama, kelompok 

                                                             
20

 Ozi Setiadi, Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Dalam Tafsir (Jurnal Al-Tadabbur, 

Bogor. Vol 3, No 1, 2018) 
21

 Ahmad Rifai, Kesalahan Dan Penyimpangan Dalam Tafsir (Jurnal Al-Amin, Tangerang. 

Vol 2, No 2, 2018) 
22

 Noblana Adib, Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur‘ān 

(Jurnal Mawa‟izh, Jakarta. Vol 8, No 1, 2017) 
23

 Mohm Farhan Bin Md Amin, Skripsi: “Penyelewengan Dalam Penafsiran al-Qur‟ān di 

Johor” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016), hlm. 7 
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penyeleweng penafsiran al-Qur‘ān di Johor, penafsiran oleh keompok 

Millah Ibrahim serta dampak penyelewengan kelompok tersebut terhadap 

masyarakat dan solusi yang dilakukan oleh jabatan agama Islam Johor 

dalam menangani kasus penyelewengan yang terjadi di Negeri Johor. 

Dari berbagai tulisan diatas tentang ilhād (penyimpangan) yang 

dikemukakan oleh kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian 

tersebut hanya membahas tentang penyelewengan dalam tafsir bil ma‘sur 

dan ra‘yi, pemahaman menyimpang orang-orang syiah, khawarij serta 

sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam tafsir. Sementara di dalam 

skripsi ini penulis mengemukakan tentang ilhād sebagai artian daripada 

penyimpangan  ataupun penyelewengan serta menjelaskan secara rinci 

pemaknaan ilhād tersebut. Kemudian penulis juga memberikan contoh 

ilhād secara historis dan juga kekinian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Fenomena Ilhād Dalam Penafsiran Al-Qur‘ān 

Tinjauan Historis Dan Kekinian (Studi Terhadap Tafsir Bil Ra‟yi Al-

Mazhmum) termasuk ke  dalam penelitian kepustakaan (Library research). 

Pemilihan jenis penelitian ini didasasrkan atas objek yang diteliti, yakni nash 

atau teks ayat-ayat al-Qur‘ān yang berkaitan dengan ilhād. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak membutuhkan data lapangan, sebab yang akan dibahas 

adalah pemikiran dan konsepsi yang ditulis oleh ulama tafsir dalam kitabnya. 

 

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
24

 

1. Sumber data primer yakni sumber yang memberikan keterangan secara 

langsung. Dalam hal ini penulis menggunakan al-Qur‘ān khususnya ayat-

ayat yang langsung berkaitan dengan tema pada penelitian, penulis juga 

merujuk pada penafsiran dan penjelasan ayat al-Qur‘ān yang akan 

diambil dari kitab tafsir klasik maupun kontemporer yang sesuai dengan 

tema yang dibahas. Di antara rujukan tafsir klasik dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Tafsir al-Qur‟ān al-Azhim karya al-Hafizh ‗Imaduddin Abul Fida‘ 

Ismail bin Umar bin Katsir 

b. Jami‟ al-Bayan fi Tafsir al-Qur‟ān karya Abu Ja‘far Muhammad Ibn 

Jarir at-Tabari. 

Dan tafsir kontemporer yang digunakan sebagai rujukan dalam 

penelitian ini adalah  

a. Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi 

                                                             
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Penerbit 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 129 
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b. al-Tafsīr al-Munīr fi al-„Aqīdah, al-Syarī‟at wa al-Manhāj karya 

Wahbah Zuhaili 

c. Tafsir al-Mishbah karya M. Quraisy Shihab. 

d. Tafsir al-Azhar karya Abdul Malik Karim Abdullah (Buya Hamka) 

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang  mendukung dan 

melengkapi data-data dari sumber data primernya. Adapun sumber data 

sekunder yang penulis ambil bersumber dari buku-buku atau karya-karya 

lain seperti : 

a. Jurnal dan ensiklopedia  

b. Masktabah Syamilah 

c. Asbabun Nuzul 

d. Mu‟jam al-Mufahras li al-fadz al-Qur‟ān al-Karim 

e. Syarah aqidah Wasithiyah Ibnu Utsaimin 

f. Syarah Qawaid Mutsla 

g. Hadis Bukhari Muslim 

Dan berbagai data-data yang memiliki pokok pembahasan yang 

sama dengan penelitian ini. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tafsir tematik kontekstual, yakni cara memahami al-Qur‘ān dengan 

mengumpulkan ayat-ayat yang se-tema untuk mendapatkan gambaran yang 

utuh, holistik dan komprehensif mengenai tema yang dikaji, kemudian 

mencari makna yang relevan dan aktual untuk konteks kekinian. 

Adapun langkah-langkah metode tematik kontekstual dengan 

modifikasi seperlunya adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan tema yang akan dibahas, yakni tema tentang ilhād. 

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tema tersebut. 

3. Menyusun ayat-ayat sesuai dengan waktu turun. 

4. Menafsirkan ayat-ayat tersebut secara cermat, baik aspek semantik, 

semiotik dan bahkan hermeneutik, dengan mempertimbangkan struktur 

kalimat dalam ayat serta aspek asbabun nuzulnya untuk menemukan 

makna yang relevan kontekstual. Disamping itu penulis juga akan 
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mencari aspek hubungan atau korelasi ayat-ayat yang hendak 

ditafsirkan, untuk menemukan akurasi makna yang hendak dicari. Di 

sinilah teori ilmu munasabah menjadi sangat penting. 

5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan 

problem akademis dalam penelitian ini. 

6. Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para 

ahli tentang penafsiran ayat-ayat ilhād. 

7. Cermati kembali penafsiran ayat-ayat tentang ilhād tersebut secara 

keseluruhan dan mencari pemaknaan yang relevan dan aktual untuk 

konteks kekinian terkait masalah ilhād, kemudian membuat 

kesimpulan-kesimpulan secara holisitik-komprehensif.
25

 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling 

menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Sebagaimana yang diketahui dalam metode 

tafsir maudhu‟i dengan mengumpulkan ayat-ayat atau data-data tentang 

permasalahan yang akan dibahas, kemudian setelah data terkumpul dari 

berbagai sumber, baik dari data primer seperti dalam al-Qur‘ān dan kitab 

tafsir maupun data sekunder yaitu hadis dan buku-buku penunjang lainnya, 

baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif,
26

 yaitu dengan cara: 

menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara tegas dan sejelas-jelasnya 

terhadap seluruh permasalahan yang ada, kemudian dikumpulkan secara 

deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan 

yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti 

dan dipahami dengan mudah.
27

 

                                                             
25

 Abu Hayy al-Firmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu‟i Dirasah Manhajjiyah 

Maudhuiyyah, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudhu‟i (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 

cet. I, hlm. 43-44. 
26

 Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, sedangkan kualitatif berupa pedekatan yang 

mengarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh. Lihat : Suharsimin Arikunto, 

Prosedur Peneletian Suatu Pendekatan..., hlm. 190 
27

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 42 



 

1 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Makna ilhād secara etimologis adalah kecenderungan. Akar kata inilah 

dinamakan lahd yang ada di dalam kuburan, karena dia miring ke suatu 

sisi di dalamnya kuburan, karena dia miring ke suatu sisi di dalamnya 

dan bukan berada di tengah yang dinamakan belahan (syaqq). Lahd 

(liang lahad) lebih baik daripada syaqq. Dalam kamus Lughotul wa al-

A‟lam kata ilhād juga memiliki berbagai makna diantaranya, kufur, 

dzhalim, meninggalakan sesuatu yang diperintahkan Allah. Secara 

terminologi asal makna ilhād secara bahasa adalah menyimpang dan 

berpaling dari sesuatu. Imam Ibnu Katsir berkata, ―Asal (makna) ilhād 

dalam bahasa Arab adalah berpaling dari tujuan, dan (berbuat) 

menyimpang, aniaya dan menyeleweng. Di antara (contoh 

penggunaannya) adalah (kata) lahd (liang lahad) dalam kuburan, 

(dinamakan demikian) karena liang lahad tersebut menyimpang dari 

pertengahan kuburan ke arah kiblat‖. 

2. Fenomena ilhād zaman sekarang terbagi menjadi tiga, yaitu  

a. Ilhād terhadap aqidah dan asma‟ Allah, fenomena saat ini yang 

banyak dilihat adalah banyaknya kesyirikan mengatasnamakan Allah 

dan asma‟ul husna. 

b. Ilhād terhadap umat muslim dalam beribadah, fenomena yang saat 

ini bisa kita lihat adalah penghalangan orang kafir terhadap umat 

Islam di Uighur. 

c. Ilhād terhadap ayat-ayat Allah, fenomena yang kita lihat saat ini 

adalah kasus Musda Mulya yang menginterpretasikan ayat sehingga 

menyimpulkan bahwa perilaku LGBT tidaklah menyimpang yang 

menyimpang adalah perilaku sodominya. Contoh lainnya adalah 

menggunakan istilah non muslim sebagai pengganti penggunaan 

kata kafir dengan dalih toleransi antar umat beragama. 
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B. Saran 

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan alhamdulillah atas semua 

Rahmat Allahهلالج لج kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa 

menyelesaikan penulisan ini. Penulis sangat menyadari karya tulis yang 

berjudul “Fenomena Ilhād dalam Penafsiran al-Qur‘ān Tinjauan Historis dan 

Kekinian (Studi Terhadap Tafsir Bil Ra‟yi Al-Mazhmum)‖ masih jauh dari 

kesempurnaan dan sangat banyak kekurangan-kekurangnnya. Untuk itu hal 

yang diharapakan dari penulis kepada para pembaca adalah turut berpartisipasi 

dengan memberikan masukan dan sarannya. Beberapa hal yang dirasakan oleh 

penulis ketika dalam penulisan ini dan semoga menjadi saran kepada semau 

pembaca khususnya bagi penulis adalah: 

1. Butuhnya ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat menghasilkan suatu 

karya khususnya dibidang keilmuan. 

2. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil pelajaran dan menambah 

wawasan keilmuan. 

3. Kepada generasi mendatang, jangan pernah bosan dalam belajar dan 

teruslah berjuang melanjutkan dan mengembangkan karya-karya para 

ulama terdahulu. Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam 

menjaga dan megembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan. 

4. Penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia 

dihadapan-Nya dan makhluk ciptaan-Nya. 



 

1 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

Abdul Baqiy, Ahmad Fuad. 1992. Mu‟jam al-Mufahras li al-fadz alqur‟an al-

Karim. Kairo: Daar al-Hadits 

Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Abdurrahman bin Muhammad bin. 2006. 

Tafsir Ibnu Katsir. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari, 

jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i 

----------------------------------- 2006. Tafsir Ibnu Katsir.  Terj. M. Abdul Ghoffar 

E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari. jilid 6. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i 

----------------------------------- 2006. Tafsir Ibnu Katsir.  Terj. M. Abdul Ghoffar 

E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari. jilid 8. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i 

Ad-Dzahabi, Muhammad Husain. 1986. Penyimpangan-Penyimpanan Dalam al-

Qur‟ān. Jakarta: CV. Rajawali 

Adib, Noblana. 2017. Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan dalam Penafsiran 

Al-Qur‟ān. Jurnal Mawa‘izh. Jakarta. Vol 8. No 1.  

Al Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. Al-Qowa‟idul Mutsla memahami 

nama dan sifat Allah. 2003. terj. Abul Abbas Kholid bin Syambudi Al 

Bantani. Cetakan 1. Yogyakarta: Media Hidayat 

Al-Ashfahani, Al-Raqib. 2008. Mu‟jam Mufradat Alfadzil Qur‟an. Lebanon: 

Darul Kutub Al-Ilmi 

Al-Firmawi, Abu Hayy. 2002. al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu‟i Dirasah 

Manhajjiyah Maudhuiyyah, terj. Rosihon Anwar. Metode Tafsir Maudhu‟i. 

Bandung: CV. Pustaka Setia  

Al-Hafidz, Ahsin W. 2006. Kamus Ilmu Al-Qur‟ān. Jakarta: Amzah 

Amin. Mohm Farhan Bin Md. 2016.  Skripsi: “Penyelewengan Dalam Penafsiran 

al-Qur‟ān di Johor”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam. 

Amrullah, Abdul Malik Karim. 2005. Al-Azhar. jilid 4. Jakarta: Gema Insani 

----------------------------------- 2005. Al-Azhar. jilid 6. Jakarta: Gema Insani 

----------------------------------- 2005. Al-Azhar. jilid 8. Jakarta: Gema Insani 

Ardinal, Eva. 2016. Konsep Hubungan Lafazh dan Makna. Jurnal Ilmu 

Pendidikan.  

87 



 

 

 

86 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.  

Jakarta: Penerbit Rineka Cipta 

Atsir, Imam Ibnul. 1231 H. an-Nihayah fi ghariibil hadits wal atsar. Arab Saudi: 

Dar Ibnul Jauzi 

At-Thabari, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir. 2007. Tafsir At-Thabari. terj. Ahsan, 

jilid 11. Jakarta: Pustaka Azzam 

----------------------------------- 2007. Tafsir At-Thabari. terj. Ahsan, jilid 18. 

Jakarta: Pustaka Azzam 

----------------------------------- 2007. Tafsir At-Thabari. terj. Ahsan, jilid 22. 

Jakarta: Pustaka Azzam 

Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. At-Tafsiirul-Muniir: Fil Aqidah wasy-Syarii'ah wal 

Manhaj. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Tafsir al-Munir. jilid 5, Jakarta 

: Gema Insani 

----------------------------------- 2013. At-Tafsiirul-Muniir: Fil Aqidah wasy-

Syarii'ah wal Manhaj. Terj. Abdul Hayyie al Kattani. Tafsir al-Munir.  dkk. 

jilid 9. Jakarta : Gema Insani. 

----------------------------------- 2013. At-Tafsiirul-Muniir: Fil Aqidah wasy-

Syarii'ah wal Manhaj. Terj. Abdul Hayyie al Kattani. Tafsir al-Munir.  dkk. 

jilid 12. Jakarta : Gema Insani. 

Bilal Philips, Abu Ameenah. 2003. Islam dan Homoseksual. Jakarta: Pustaka 

Zahra  

Fatimah, Heni. 2015.  “Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat 

Ahkam Dalam Studi Al-Qur‟ān Perspektif Fazlur Rahman”. Vol. 9. No. 1.  

Hadi, Sutrisno. 1991. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset 

https://almanhaj.or.id/3581-penyimpangan-dalam-nama-nama-dan-sifat-sifat-

allah-azza-wa-jalla.html di akses pada tanggal 12 Juli 2020 jam 21.30 

https://tarbawiyah.com/2018/01/22/al-ilhād-menyimpang-dari-kebenaran/ dikutip 

pada hari rabu, tanggal 1 juli 2020, pukul 21.15  

https://www.goriau.com/berita/baca/china-larang-muslim-uighur-berpuasa-dan-

shalat-bila-melanggar-dikirim-ke-kamp-penahanan.html diakses pada 

tanggal 10 Juli 2020 jam 21.15 

Karmillah, Imroati. 2017. “Peranan Konteks Sosio-Historis Dalam Penafsiran 

Muhammad Izzat Darwazah”.Vol. 2. No. 1.  

Kuntowijoyo. 2008. Paradigma Islam. Bandung: Mizan 

https://almanhaj.or.id/3581-penyimpangan-dalam-nama-nama-dan-sifat-sifat-allah-azza-wa-jalla.html
https://almanhaj.or.id/3581-penyimpangan-dalam-nama-nama-dan-sifat-sifat-allah-azza-wa-jalla.html
https://tarbawiyah.com/2018/01/22/al-ilhād-menyimpang-dari-kebenaran/
https://www.goriau.com/berita/baca/china-larang-muslim-uighur-berpuasa-dan-shalat-bila-melanggar-dikirim-ke-kamp-penahanan.html
https://www.goriau.com/berita/baca/china-larang-muslim-uighur-berpuasa-dan-shalat-bila-melanggar-dikirim-ke-kamp-penahanan.html


 

 

 

87 

Lufaefi. 2018. Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsirkan al-Qur‟ān dan 

Efek Negatifnya pada Akidah Umat. Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol 17. No 2. 

Jakarta 

Ma‘luf, Louwis. 2012. al-Lughotul wa al-A‟lam. Beirut: Darl al-Masyriq 

Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1992. Terjemah Tafsir Al-Maraghi. terj. Bahrum 

Abu Bakar dkk. jilid 9. Semarang: PT. Toha Kaya Toha Putra 

----------------------------------- 1992. Terjemah Tafsir Al-Maraghi. terj. Bahrum 

Abu Bakar dkk. jilid 17 Semarang: PT. Toha Kaya Toha Putra 

----------------------------------- 1992. Terjemah Tafsir Al-Maraghi. terj. Bahrum 

Abu Bakar dkk. jilid 24 Semarang: PT. Toha Kaya Toha Putra 

Ridwan. 2016. ―Metodologi Penafsiran Kontekstual‖ Analisis Gagasan dan 

Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. Vol. 1, No. 1 

Rifai, Ahmad. 2018. Kesalahan Dan Penyimpangan Dalam Tafsir. Jurnal Al-

Amin. Tangerang. Vol 2. No 2.  

Setiadi, Ozi. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Dalam Tafsir. Jurnal 

Al-Tadabbur. Bogor. Vol 3. No 1 

Shihab, Quraish. 2002. Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟ān. 

Volume 5. Jakarta: Lentera Hati  

----------------------------------- 2002. Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-

Qur‟ān. Volume 9. Jakarta: Lentera Hati  

----------------------------------- 2002. Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-

Qur‟ān. Volume 12. Jakarta: Lentera Hati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama :  FADHLULLAH NURY 

Tempat/ Tanggal Lahir :  Duri/ 22 Juli 1998 

Jenis Kelamin :  Laki-Laki 

NIM :  116322104113 

Semester :  VIII (Delapan) 

Agama :  Islam 

Status :  Belum Menikah 

Alamat :  Garuda Sakti, Pekanbaru 

No Hp/Telp :  0853-6572-0628 

Nama Orang Tua  

Ayah :  Alm. Syaiful Jailani 

Ibu :  Tuti Helmi 

Alamat :  Jl. Pintu Angin, Duri Riau 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN  

 TK Pertiwi Mandau 

 SD Swasta Hubbulwathan Mandau 

 SMP Swasta Hubbulwathan Mandau 

 SMAN 01 Mandau Kabupaten Bengkalis 

 Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin 
Jurusan Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir 

 

PENGALAMAN ORGANISASI 

 Koordinator Kaderisasi Rohis al-Fata al-Muntazhar 2016 

 Koordinator Syiar Rohis al-Fata al-Muntazhar 2017 

 Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir 2018 

 Koordinator Syiar KAMMI Komsat Buya Hamka Uin Suska Riau 2019 

 Anggota Bidang Sosial dan Agama Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau 
(IMKM) 2019 

 Koordinator Kaderisasi Rohis Universitas FKII Asy-Syams 2020 
 

 

 


