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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mendorong dan mendukung

perkembangan pemikiran. Hal ini banyak dinyatakan oleh kitab suci al-Qur’an

yang mengajak manusia untuk berpikir dan mengkaji alam sekitar dengan

menggunakan rasio. Kondisi ini mengantarkan umat Islam untuk selalu

memupuk kebiasaan berfikir sehingga melahirkan filosof dan saintis Muslim

khususnya sebelum abad 14 Masehi, seperti al-Farabi, al-Kindi, dan Ibnu Sina.

Kendatipun para filosof itu banyak mengkaji dan menganalisis filsafat Yunani

yang tidak di transfer ke dunia Islam, namun pemikiran dan filsafat tetap akan

muncul di dunia Islam, karena ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya

menuju ke arah itu1, dan mendukung perkembangan pemikiran.

Diantara pokok masalah yang lain dan sering dibicarakan dalam Islam

adalah tentang Sang Pencipta (Khaliq) atau Tuhan. Para filosof Muslim

termasuk Mutakallimin sangat mementingkan permasalahan ini. Bahkan

dalam pembahasan para Mutakallimin sangat jelas akan pembahasan mereka

tentang Tuhan, seperti bagaimana kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan,

bagaimana keadilan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, dan sifat-sifat

Tuhan.2 Cara mereka mengungkapkan tentang Tuhan adalah dengan

1Jurnal Ushuluddin, Vol. XV No. 2, Juli 2009, Saleh Nur: Muhammad Iqbal Studi
Pemikiran Filsafat dan Tasawuf, hlm. 227.

2Lihat, Harun Nasution, Teologi Islam, ( Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press),
1986), hlm. 103-135.
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mempelajari hal-hal yang bersifat sangat ghaib sekali, seperti wujud, zat dan

penciptaannya.

Cara berpikir para filosof ini berbeda dengan para teolog. Akan tetapi,

tidak menutup kemungkinan bahwa antara filsafat dengan teologi akan

berbaur dalam pemikiran setiap filosof. Adakalanya filosof memulai

pemikirannya dari teologi, dan adakalanya juga filosof mengagungkan teologi

di atas pemikirannya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Afrizal M, MA

(Guru Besar Filsafat UIN SUSKA Riau) dalam sambutannya pada karangan

Saidul Amin, MA, mengatakan bahwa: “Filsafat dan agama adalah dua

metode yang sering digunakan untuk mencari Tuhan. Keduanya bertolak dari

titik yang berseberangan. Filsafat dimulai dari ragu sementara agama dimulai

dari keyakinan”.3 Akan tetapi keduanya sama-sama bertujuan yang sama,

yaitu mencari atau menunjukkan hakikat kebenaran. Namun kebenaran yang

diperoleh dari filsafat berdasarkan akal itu terbatas, jadi harus berlandaskan

dengan wahyu. Karena pada hakikatnya, sejauh apapun pemikiran seseorang

tentang Tuhan, ia akan sampai kepada agama. Yang mampu menguatkan hasil

pemikirannya tersebut.

Islam adalah agama yang menganjurkan setiap penganutnya untuk

berjuang dalam keadaan apapun, seperti menyebarkan ajaran Islam ke belahan

dunia perlu digunakan dengan berbagai macam cara. Misalnya, mereka

mendakwahkan Islam secara perlahan-lahan melalui perdagangan, berdakwah,

dan sebagainya. Salah satu negara yang menjadi pusat peradaban Islam

3Saidul Amin, Para Pencari Tuhan, (Pekanbaru : Yayasan Pusaka Riau, 2009), hlm. Vii.
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tersebut adalah India. India merupakan tempat tumbuh dan berseminya benih

pembaharuan Islam. Salah satu tokoh yang berpengaruh didalamnya adalah

Sir Muhammad Iqbal (1873-1938 M). Pemikirannya yang sangat menjunjung

Al-Qur’an dalam setiap karya dan syair-syairnya adalah salah satu alasan

keunggulan filsafatnya. Tidak dapat diragukan kepiawaiannya sebagai

pembaharu dalam dunia Islam. Karya-karyanya membuktikan bahwa dia

adalah seorang yang perduli akan alam sekitar dan masyarakat, serta umat

Muslim khususnya.

Sebagai seorang pemikir, Iqbal melahirkan karya berupa puisi yang

bermaksud agar semua orang tidak berdiam diri melihat kekacauan yang

terjadi disekitarnya. Dengan demikian, semua orang akan senantiasa aktif

memelihara alam sekitar, memelihara budaya yang bermoral, dan paling

utama adalah menjaga syari’at Islam. Berikut ini adalah contoh puisi yang

diciptakan oleh Iqbal:

Kilat demi kilat lena dalam jiwaku
Kusapu atas gunung dan padang
Terimalah kilatku jika kau gunung Sinai
Telah diberikan kepadaku sumber kehidupan abadi
Aku telah dijadikan murid dari ghaib hidup azali
Bahkan sebutir abu hidup oleh nyala laguku
Dilepaskannya sayapnya dan dia menjadi kunang-kunang
Belum pernah seseorang membisikkan rahasia, kini kan ku kisahkan
Atau mengumpulkan mutu cita bagaiku kini
Marilah sini, jika suka kau tahu rahasia kehidupan abadi
Marilah sini, jika hendak kau punyai langit dan bumi
Guruku yang lawas dari angkasa mengesankan padaku ilmu ini4

4Muhammad Iqbal, Asrar-i Khudi, atau Rahasia-rahasia Diri, terj. Laksma Drs. H.
Bahrum Rangkuti, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 14-15.
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Puisi tersebut adalah salah satu puisinya yang mengandung unsur

membawa atau mengajak seseorang agar mendekati, mengajak diri untuk

senantiasa mengingat Tuhan dalam dirinya, supaya ia tahu siapa dirinya.

Dalam kehidupannya, Iqbal terlahir pada masa agresi militer Eropa,

yang mencapai wilayah paling luas dan membentuk opini sengit dalam bentuk

komunis dan nasionalis. Iqbal merupakan seorang humanis besar, merasakan

kekejaman, kesengsaraan dan kemerosotan sebagai akibat dari kapitalisme

yang mengabaikan tuntunan spiritual dan etik, serta imperialisme yang

menjadi begitu yakin atas kekuatan materi. Jiwanya memberontak terhadap

penaklukan sebagian besar manusia dan perlakuan umat manusia sebagai

komoditi perdagangan.

Hai penduduk Benua Barat
Bumi Tuhan bukanlah kedai
Apa yang kalian anggap berharga
Kelak kan ternyata tak bernilai

Jika seseorang ingin menyelamatkan diri dari kekalutan yang terjadi

disekitar, maka ia harus ikut aktif sebagai pembaharu yang menghasilkan

kedamaian, baik sesama Muslim maupun sesama penduduk atau setanah air.

Realita yang terjadi saat ini, banyak yang menunjukkan bahwa rasa kepedulian

itu sangat minim. Dengan adanya saran-saran dari Iqbal, diharapkan bisa

menjadi motivasi agar cara pandang setiap orang berubah menjadi jauh lebih

baik.

Selain dari pemikirannya yang tampil sebagai tokoh pembaharu, Iqbal

juga memiliki aspek pemikiran yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Saleh

Nur,
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“Tidak dapat disangkal bahwa Muhammad Iqbal merupakan sosok
pemikir Muslim di India, yang memiliki kapasitas keilmuan dalam
berbagai aspek. Pada dirinya terhimpun beberapa kualitas keilmuan yang
pantas dihargai. Ia adalah seorang sastrawan, negarawan, ahli hukum,
pendidik, pemikir dan filosof. Sungguh suatu prestasi yang komplit dan
jarang dimiliki oleh pemikir muslim yang lainnya”.5

Salah satu permasalahan yang sering dibicarakan filosof Muslim

adalah tentang ketuhanan. Begitu juga dengan para teolog Muslim, hampir

bisa dipastikan bahwa sumbangan pemikiran teologi Islam seperti Mu’tazilah

merupakan daya tarik yang lain didalam membahas persoalan ketuhanan. Para

filosof (pemikir-pemikir Islam) juga Mutakallimin sangat mementingkan

permasalahan ini. Bahkan dalam pembahasan para Mutakallimin sangat jelas

akan pembahasan mereka tentang Tuhan, seperti bagaimana kekuasaan dan

kehendak mutlak Tuhan, bagaimana keadilan Tuhan, perbuatan-perbuatan

Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan.6 Memang pada dasarnya para filosof tidak serta

merta menyatakan dirinya sebagai penganut suatu aliran teologi tertentu.

Tetapi bila dipelajari dengan seksama pemikiran para filosof Islam dalam

membahas persoalan ketuhanan, seperti: al-Farabi dan al-Kindi, keduanya

adalah pendukung aliran Mu’tazilah, dan al-Ghazali yang merupakan

eksponen terbesar dari aliran teologi Asy’ariyah.

Iqbal adalah pemikir yang sangat menjunjung tinggi al-Qur’an dan

Hadis. Menurutnya, kemunduran Islam disebabkan kebekuan umat Islam

dalam pemikiran dan ditutupnya pintu ijtihat.7 Hal inilah yang dianggapnya

sebagai dasar penyimpangan semangat Islam yang dinamis dan kreatif. Oleh

karena itu, manusia dengan kemampuan khudi-nya lah yang mampu

menciptakan perubahan. Selain itu, tujuan diturunkannya al-Qur’an adalah

5Ibid.
6Harun Nasution, Teologi Islam, hlm. 103-135.
7http://iid-ae.blogspot.com, Rabu, 1 April 2015 jam. 10.30 WIB.
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membangkitkan kesadaran manusia, sehingga mampu menerjemahkan dan

menjabarkan nash-nash al-Qur’an yang masih global dalam realita kehidupan

dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika masyarakat yang selalu

berubah. Inilah yang disebutnya sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam,

yang dalam rumusan fiqh disebut dengan ijtihat.8

Filosof yang membicarakan masalah ini dengan sangat serius adalah di

mulai dari Al-Kindi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai hakikat

dalam arti aniah atau mahiah. Tidak aniah karena Tuhan tidak termasuk

benda-benda yang ada di alam, bahkan Ia adalah Pencipta alam. Ia tidak

tersusun dari materi dan bentuk. Begitu pula dengan Tuhan yang dikatakan

tidak memiliki hakikat mahiah, karena Tuhan tidak merupakan genus atau

spesies. Tuhan hanya Satu, unik, dan tidak ada yang serupa dengan-Nya. Ia

adalah al-Haq al-Awwal dan al-Haq al-Wahid.9

Filosof selanjutnya ialah Al-Razi yang mengungkapkan ajarannya

tentang “Lima Kekal” yaitu Allah Ta’ala, Jiwa Universal, Materi Pertama,

Ruang Absolut dan Masa absolut. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta’ala

adalah Maha Pencipta dan Pengatur seluruh alam ini. Alam diciptakan Allah

bukan dari tiada, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Karena itulah alam

semestinya tidak kekal, sebab penciptaan di sini dalam arti disusun dari bahan

yang telah ada. Dan seterusnya masih banyak lagi filosof muslim yang akan

hadir setelah mereka.

8Ibid.
9Hasyimsyah Nasution, Filssafat Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 19.
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Iqbal adalah seorang intelektual asal India-Pakistan yang telah

melahirkan pemikiran dan peradaban besar bagi generasi setelahnya. Ia

merupakan sosok pemikir multidisiplin, seorang sastrawan, negarawan, ahli

hukum, filosof, pendidik dan kritikus seni. Iqbal sangat berpengaruh di India,

bahkan pemikiran Muslim India dewasa ini tidak akan dapat dicapai tanpa

mengkaji ide-idenya secara mendalam.

Namun yang diketahui dan difahami oleh masyarakat dunia dengan

bukti berupa literatur-literatur yang beredar luas, Iqbal adalah seorang

negarawan, filosof dan sastrawan. Hal ini tidak sepenuhnya keliru karena

memang gerakan-gerakan dan karya-karyanya mencerminkan hal itu. Dan jika

dikaji, pemikiran-pemikirannya yang fundamental (intuisi, diri, dunia, dan

Tuhan) itulah yang menggerakkan dirinya untuk berperan di India pada

khususnya dan di belahan dunia timur ataupun barat pada umumnya, baik

sebagai negarawan maupun sebagai agamawan.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan

topik ini sebagai kajian dengan judul “Pemikiran Muhammad Iqbal (1873-

1938 M) tentang Tuhan”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam

studi ini  adalah:

1. Bagaimana konsepsi Iqbal tentang Tuhan?

2. Bagaimana pemikiran Iqbal tentang Tuhan sebagai Keindahan Mutlak?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas,

maka penelitian ini bertujuan

a. Untuk mengetahui konsepsi Iqbal tentang Tuhan.

b. Untuk memahami pemikiran Iqbal tentang Tuhan sebagai Keindahan

Mutlak.

Adapun pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal yang lain tidak

termasuk dalam tujuan penelitian ini.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pemikiran

Muhammad Iqbal tentang Tuhan.

b. Diharapkan kajian ini berguna sebagai rujukan bagi peneliti

berikutnya, dalam membahas pemikiran Muhammad Iqbal.

D. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang membuat penulis tertarik dengan judul dan pembahasan

ini adalah:

1. Masalah ini menarik untuk diteliti karena Iqbal mengungkapkan

kecintaannya terhadap Tuhan melalui syair-syair yang sangat bagus dan

menarik untuk dipelajari.
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2. Dengan mengetahui secara benar pemikiran Muhammad Iqbal tentang

Tuhan, diharapkan dapat menambah ketaqwaan kepada Allah SWT. dan

juga pemikiran Islam.

3. Sepanjang pengetahuan penulis, judul penelitian yang diteliti ini belum

pernah dibahas oleh Mahasiswa UIN SUSKA RIAU khususnya

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin di Jurusan Aqidah Filsafat.

E. Tinjauan Pustaka

Pemikiran Muhammad Iqbal banyak tersebar dari berbagai karyanya

dan akan dijumpai keberagaman pemikirannya, antara lain pemikirannya

tentang keagamaan, politik, sosial, budaya dan lain-lain.

Penelusuran penulis tentang skripsi, buku dan karya lainnya yang

berkaitan dengan Muhammad Iqbal antara lain: Hasyimsyah Nasution, dengan

buku yang berjudul Filsafat Islam. Dalam tulisan ini, ia memaparkan beberapa

pemikiran Iqbal yang sangat terkenal seperti: ego, Tuhan, waktu, dan lain-lain.

Selanjutnya, ia juga memaparkan bahwa Iqbal adalah seorang pemikir

sekaligus penyair, dan keduanya tidak dapat dipisahkan.10

Karya lain ditulis oleh Saleh Nur dalam Jurnal Ushuluddin vol. XV

No. 2, Juli 2009, yaitu Studi Pemikiran Filsafat dan Tasauf. Dalam jurnal ini,

ia mengatakan bahwa Iqbal adalah seorang filosof dan pemikir di bidang

filsafat yang acap kali menolak dan mengkritik pemikiran Yunani dan filosof

Muslim yang mengadopsi pemikiran Yunani.11

10Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, hlm. 185-212.
11Lihat, Jurnal Ushuluddin, vol. XV No. 2, Juli 2009, hlm. 227.
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Selain karya di atas, penulis menemukan beberapa tulisan berbentuk

skripsi yang membahas tentang Muhammad Iqbal. Di antaranya adalah skripsi

yang berjudul Insan Kamil, ditulis oleh Iskandar Arnel, dari IAIN SUSQA

Pekanbaru pada tahun 1992.  Ia menjelaskan tentang Tuhan adalah sebagai

Ego. Maksudnya adalah Dia adalah suatu Diri, yang dengan begitu dapat dapat juga

di sebut sebagai individu. Individualitas yang dikonotasikan kepada Tuhan

mengandung pengertian bahwa Dia Tunggal, Maha Sempurna, dan tidak memiliki

saingan; dan oleh karna nya lah Dia hendaklah di gagaskan sebagai superior terhadap

kecenderungan-kecenderungan antagonistis dari reproduksi. Lebih lanjut, Iqbal

mengatakan bahwa Tuhan hendaknya tidak diartikan sebagai tidak berakhir dalam

artian tidak berakhir ruang. Sebab, demikian Iqbal, ketidak berakhiran Tuhan lebih

tepat jika diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan batiniyah yang tiada habis-

habisnya dari kegiatan kreatif-Nya sendiri. Dan dengan begitu bersifat intensif; bukan

ekstensif. Pada dasarnya ketidak berakhiran Tuhan mengandung rentetan yang tidak

terputus, akan tetapi ketidak berakhiran bukanlah rentetan tersebut.

Tuhan sebagai Dzat, kreatif menurut Iqbal tidak pernah berhenti berbuat.

Dalam hal itu iqbal tidak dapat menerima anggapan yang mengatakan bahwa tindak

cipta Tuhan adalah suatu peristiwa sekali jadi pada masa silam yang istimewa, yang

dengan demikain akhirnya alam menjadi ciptaan yang tidak memiliki hubungan atau

kaitan lagi dengan Tuhan.

Lanjut ke beberapa tahun kemudian, skripsi yang berjudul Tasawuf

Dinamis Muhammad Iqbal, ditulis oleh Asyeni, dari UIN SUSKA Pekanbaru

pada tahun 2002. Dia mengklaim hal yang sama tentang Iqbal merupakan

pribadi yang pernah ditempa secara khusus dari dua tempat, Timur dan Barat.

Kenyataan tersebut, yang ditambah dengan gairah pengkajian nilai-nilai
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intelektual. Perkataan ini sama dengan yang dikatakan Iskandar Arnel juga

dalam kesimpulannya pada skripsi insan kamil untuk memperoleh gelar S1 di

IAIN SUSQA RIAU, sepuluh tahun sebelum Asyeni menulis penelitian ini.

Asyeni mengatakan “dengan belajar dari sejarah Islam Iqbal melihat bahwa

kemajuan itu akan lebih tercapai jika umat mampu menempatkan Islam dalam

posisi yang sesungguhnya. Tidak mengherankan jika gagasan yang

diutarakannya, dalam bentuk yang sesungguhnya. Merupakan pengolahan

ulang terhadap saripati ajaran Islam. Dan itu berarti Iqbal sudah melangkah

kepada suatu bentuk usaha yang menginginkan agar Islam tampil sebagai

suatu gaya hidup yang efektif bagi umatnya. Tasawuf yang dicanangkan Iqbal

adalah suatu gerakan untuk memajukan umat Islam, membangun kembali

umat Islam yang jauh tertinggal.” Pemaparan kesimpulan dari Asyeni

kelihatannya banyak meniru perkataan Iskandar Arnel dalam kesimpulannya

juga di skripsi “Insan Kamil”, dan tidak kelihatan apa itu simpulan inti dari

karya tulisnya sendiri tentang “Tasawuf Dinamis Muhammad Iqbal”. Poin

terakhir dari kesimpulannya sama persis dengan poin-poin terakhir skripsi

Iskandar Arnel, hanya terdapat satu poin yang tidak sama, yaitu poin ketiga

“upaya mengembalikan pintu ijtihad terus dibuka untuk kemajuan umat

Islam”, poin nomor 1, 2 dan 4 sama dengan Iskandar Arnel, bahkan pada

kesimpulannya terhadap poin-poin tersebut juga mengutip kata-kata Iskandar

Arnel dan mengklaim itu kata-kata dia.

Telaah penulis terhadap penelitian terdahulu, setelah penulis

melakukan penelusuran, memang belum mendapatkan tulisan yang

menyatakan pandangan Muhammad Iqbal tentang Tuhan. Oleh karena itu,
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disini penulis tertarik menulis pemikiran Muhammad Iqbal tentang Tuhan

yang diharapkan semoga berbeda dengan pemaparan penulis-penulis lain yang

menulis tentang pemikiran Muhammad Iqbal. Disamping itu penulis merasa

bahwa penelitian ini merupakan studi yang diperlukan bagi upaya mengetahui

pemikiran Muhammad Iqbal tentang Tuhan.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian filsafat ini adalah kualitatif

inpretatif yang menjadikan perpustakaan sebagai sumber rujukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian

yang objek utamanya adalah buku-buku yang dikarang oleh Muhammad

Iqbal serta buku-buku dan  literatur lainnya yang berkenaan dengan pokok

pembahasan dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa jenis

penelitian ini adalah kualitatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, seperti

yang lazim diketahui, sumber data yang digunakan dalam penelitian

pustaka ada yang bersifat primer dan sekunder. Sumber  primer yang

penulis gunakan adalah berupa karya beliau yang bersangkutan dan

memiliki hubungan dengan penelitian ini, seperti: Asrar-i Khudi12, The

12Mohammad Iqbal, Asrar-i Khudi, atau Rahasia-rahasia Diri.
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Recontruction Of Religious Thought In Islam13, dan beberapa lagi karya

beliau lainnya.

Sedangkan untuk sumber-sumber sekunder yang membantu

penulisan ini diantaranya adalah karya-karya yang terdapat dalam M.M

Sharif14, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid

adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan

Muhammad Iqbal, terutama mengenai pemikirannya tentang Tuhan.

Kemudian data yang telah terkumpul, ditelaah dan diteliti untuk

diklarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan ini yang selanjutnya

disusun secara sitematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan

mudah dipahami.

4. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul dan diklarifikasikan

sesuai dengan kebutuhan penulisan, diperlukan teknik analisa yang tepat

analisis isi (content analysis) dengan mengunakan metode deskriptif yaitu

menguraikan secara teratur ide dalam pemikiran Muhammad Iqbal tentang

Tuhan ditampilkan sebagaimana adanya, setelah itu penulis menganalisa

melalui pandangan tokoh-tokoh lain.

13Muhammad Iqbal, The Reconstruction Of Religious Thought In Islam, (New Delhi:
Kitab Bhavan, 1981).

14M. M. Syarif, About Iqbal and His Thought, atau Iqbal Tentang Tuhan dan Keindahan,,
terj. Yusuf Jamil, (Bandung: Mizan, 1991).
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G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, alasan pemilihan judul,

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Membicarakan biografi Muhammad Iqbal, yang meliputi riwayat

hidup dan pendidikan beserta karya-karya dari Muhammad Iqbal.

BAB III Membahas pengertian Tuhan, pemikiran Muhammad Iqbal tentang

Tuhan sebagai Khudi dan Tuhan sebagai Keindahan Mutlak.

BAB IV Memuat tentang analisa pemikiran Muhammad Iqbal tentang

Tuhan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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