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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur`an merupakan kitab suci dan

pedoman bagi manusia dan orang-orang yang bertaqwa kapanpun dan

dimanapun sekaligus sebagai mu`jizat (bukti kerasulan Nabi Muhammad

SAW).1 Kitab suci ini petunjuknya mencakup berbagai persoalan hidup dan

mengatur kehidupan umat manusia, baik dalam bidang aqidah, ibadah, akhlaq,

maupun persoalan hidup lainnya yang menyangkut kebutuhan manusia.

Memahaminya merupkan tugas kaum muslimin. Sebuah kesalahan besar

apabila mereka tidak memiliki kepedulian untuk memahami al-Qur`an. Maka

dari itu perlu upaya untuk menjelaskan maksud dan kandungan ayat-ayatnya

sesuai dengan kemampuan manusia yang dikenal dengan tafsir.2

Namun banyak cara yang ditempuh para pakar al-Qur`an untuk

menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah itu. Ada yang

menyajikannya sesuai urutan ayat-ayat sebagaimana yang termaktub dalam

mushaf. Misalnya dari ayat pertama surah al-Fatihah sampai akhir. Ada juga

yang memilih topik tertentu dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan

topik tersebut yang dikenal dengan metode maudhui.

Kajian tafsir tematik terhadap al-Qur`an secara umum, dibagikan

kepada dua bentuk penyajian. Pertama, menyajikan pesan-pesan al-Qur`an

1 M. Ali al-Shabhuny, al-Tibyan fi Ulumil Qur`an (pengantar ulumul qur`an praktis).
Ter. Muhammad Qadirun  Nur. (Jakarta: Pustaka Amani. 1987), hal. 99.

2 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur`an. (Bandung: Mizan. 1994), hal. 15.
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berdasarkan pada ayat-ayat yang terdapat dalam satu surah al-Qur`an saja.

Misalnya pesan-pesan pada surah al-Baqarah, atau Ali-Imran, Yasin dan

sebagainya. Kedua, karena mempelajari satu surah al-Qur`an saja dianya tidak

memberi jawaban yang lengkap dan sempurna, oleh karena itu tafsir tematik

mengalami perkembangan dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur`an dari

berbagai surah dan menafsirkannya berdasarkan pada subjek yang dikaji.3

Manusia adalah “makhluk sosial” diciptakan dalam keadaan selalu

bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana

dalam surah al-Hujarat ayat 13 dinyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri

dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbngsa-bangsa, agar saling

mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan manusia makhluk sosial yang

saling memanfaatkan, membutuhkan dan cendrung  membutuhkan yang lain.

Sehingga dalam kehidupan bersosial penting adanya ukhuwah yang biasa

diartikan “persaudaraan” yang pada dasar artinya “memperhatikan” sehingga

berkembang menjadi persamaan dan keserasian dengan pihak laik, baik

persamaan, keturunan, atau persamaan suku, agama, profesi, perasaan dan

sahabat akrab.4

Persaudaraan merupakan tonggak persatuan dan kesatuan. Ia bagaikan

tali pengikat antara sesuatu yang telah bercerai berai atau terpisah. Jika ikatan

itu dilepaskan, maka sesuatu itu menjadi terpisah dari yang lain. Hilangnya

rasa persaudaraan dari hati seseorang tidak hanya menghasilkan terpisahnya

3 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur`an. (Bandung: Mizan. Cet. II. 1996), hal. Xii-Xiii

4Ibid
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orang dari saudara atau temannya, tetapi kadang-kadang menimbulkan

kebencian dan permusuhan, yang akibatnya dapat pula memicu timbulnya

perkelahian dan permusuhan terhadap orang yang dibenci itu. Demikian pula

sebaliknya, rasa persaudaraan tidak hanya persatuan, tetapi dapat pula

menimbulkan rasa kasih sayang dan akibatnya dapat melahirkan toleransi,

solidaritas, dan atau pembelaan.

Tentunya masih terngiang ditelinga kita setelah Rasulullah berhijrah ke

Madinah, beliau menciptakan al-Muakhah (persaudaraan) antara kaum

Muhajirin dan Anshar. Dengan terikatnya rasa persaudaraan dan kekeluargaan

yang dibangun oleh Nabi ini, maka penduduk madinah menjadi kuat, selamat

dari disintegrasi, saling menghargai dan saling menghormati kendatipun antara

mereka tidak ada hubungan keturunan namun berdasarkan agama Nabi

menciptakan bentuk persaudaraan berdasarkan agama dan kesukuan.5

Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kota ini dihuni oleh tiga suku, yaitu

suku Aus, Hazraj, dan Yahudi. Suku Aus dan hazraj ialah dua suku yang

saling bermusuhan dan berperang. Tetapi setelah mereka memba`iah Nabi dan

menjadikannya sebagai pemimpin mereka di Madinah, maka terjadilah

persaudaraan yang erat antara kedua suku itu.6

Berangkat dari pemikiran dan penjelasan di atas, maka dapat

ditegaskan di sini, bahwa persaudaraan pada akhirnya dapat mewujudkan

5 Syamruddin Nst, Sejarah Peradaban Islam. (Riau: Badan Penelitian dan Pengembangan
Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau. Cet. I. 2007), hal. . 20.

6 Lihat al-Qur`an Surat Ali-Imran. Ayat 103.
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integrasi. Dan sebaliknya hilangnya rasa persaudaraan antara sesama atau

kelompok dapat melahirkan disintigrasi. Begitu juga halnya dengan rasa

persaudaraan itu harus ditanamkan dalam pribadi setiap individu agar

keamanan dan ketenteraman tetap lestari dan terjaga.

Selaku seorang muslim tentunya mempercayai bahwa standar yang

diberikan al-Qur`an dalam menjalani hidup ini merupakan sesuatu yang

terbaik, termasuk persaudaraan dalam rangka melestarikan integritas bangsa di

suatu negara. Maka makna Ukhuwah perlu dikaji secara mendalam  agar

menjadi pedoman serta panutan bagi umat Islam.

Al-Qur`an sebagai kitab suci ini telah berbicara tentang persaudaraan.

Ia menyebut persaudaraan dengan istilah Ukhuwah. Kitab suci ini menilai

pentingnya persaudaraan ini supaya tetap dijaga agar tidak terjadi kerusakan

hubungan sosial. Dalam al-Qur`an kata akh dalam bentuk tunggal ditemukan

sebanyak 52 kali, tasniyah 2 kali, dan jamak 31 kali.7

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis

tertarik untuk mengangkat sebuah pembahasan yang berjudul “MAKNA

UKHUWAH DALAM AL-QURAN (Kajian Komperatif Antara Ahmad

Musthofa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab) Menurut penulis, karena

pembahasan ini menyangkut kehidupan bermasyarakat sebagaimana juga

merupakan tujuan al-Qur`an maka pembahasan ini perlu diteliti dan ditinjau

ulang sebagaimana semestinya menurut al-Qur`an.

7 M. Fuad Abdul Baqi, Mu`jam Al-mufahras li al-Fazil Qur`an. (Dar. Al-Fikri. 1981),
hal. 23-24.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang menjadikan penulis mengangkat judul

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna Ukhuwah dalam al-Qur’an, menurut Ahmad

Musthofa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab.

2. Ukhuwah merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan

sosial, sehingga penelitian ini perlu di lakukan.

3. Kata Ukhuwah dalam al-Qur’an ini, sudah barang tentu mempunyai

sumbangsih tersendiri dalam khazanah ilmuan Islam, khususnya dalam

bidang tafsir.

4. Pembahasan ini sejalan dengan bidang keilmun penulis dalam jurusan

Tafsir Hadits.

C. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana makna kata ukhuwah dalam al-Qura’an meneurut Ahmad

Musthofa al-Maraghi dan M.Quraish Shihab.

2. Bagaimanakah bentuk persaudaraan yang ada dalam al-Qur`an .

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

a. Mengetahui ayat-ayat yang mendeskripsikan Ukhuwah.

b. Bagaimana makna kata Ukhuwah menurut Ahmad Musthofa al-

Maraghi dan M.Quraish Shihab.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diambil dari penulisan ini adalah :

a. Agar dapat mengetahui makna Ukhuwah yang dinginkan oleh al-

Qur`an serta memperluas kajian dibidang penafsiran al-Qur`an.

b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berniat

mendalami ilmu tafsir,  karena Ukhuwah ini harus diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari selaku makhluk sosial.

c. Guna memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana

Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin.

E. TinjauanPustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis pembahasan secara terperinci

mengenai makna Ukhuwah dalam al-Qur’an (Kajian komperatif antara al-

Maraghi dan Quraish Shihab) ini belum penulis temukan. Karena itu penulis

mencoba membuat suatu pembahasan yang lebih kompleks dari buku yang

telah ada mengenai pembahasan ini.

Dari sekian banyak buku mengenai Ukhuwah dalam al-Qur’an, disini

penulis hanya akan memaparkan empat buah buku saja yang berkaitan dengan

hal itu.

1. Buku yang pertama adalah dengan judul Agar layar Tetap Berkembang

karya Didin Hafidhuddin. Dalam bukunya beliau hanya menjelaskan

semngat Ukhuwah yang diawali dengan rapuhnya kondisi Ukhuwah yang

disebabkan karena mudahnya umat islam diobok-obok dan dipropokasi

antara satu dengan lainnya, maka dianjurkan berpegang pada tali Allah,
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agar bisa bersatu tidak bercerai-berai. Didin Hafidhuddin juga menjelaskan

Ukhuwah itu ada dua tingkatan yaitu ukhuwah‘Ammah dan Hasanah.

Menurut kami Didin Hafidhuddin juga belum menjelaskan bagaimana

makna Ukhuwah yang ada dalam al-Qur’an, sehingga masih di butuhkan

penelitian dalam masalah ini.

2. Ghayyir Nafsaka, Ubahlah dirimu! Yang dikarang oleh Amru Kholid salah

seorang motivator dunia dari Timur Tenga. Dalam bukunya Amru Kholid

menjelaskan bagaimana menjalin Ukhuwah dan mengikis kebencian.

Dalam hal ini Amru kholid menjelaskan cara menjalin yaitu dengan saling

memaafkan, menebarkansalam, berakhlak yang Islami bukan jahiliyah, dan

tidak ada kebencian di hati orang-orang yang beriman. Tapi yang perlu

diketahui dalam buku ini, Amru kholid menyampaikan dalam bentuk

motivasi sehingga tidak mencantumkan pendapat mufassirin,

seandainyapun ada itu sangat sedikit, sehingga informasi yang didapatkan

tentang persaudaraan masih sedikit, makanya masih diperlukan penelitian

tentang makna kata Ukhuwah dalam al-Qur’an.

3. Buku yang ketiga adalah 30 Wasiat takwa di bulan Ramadhan yang ditulis

oleh Ainul Haris Umar, Dalam buku ini penulis hanya menjelaskan

bagaimana cara merajut Ukhuwah Islamiyah yaitu dengan cara diantaranya

dengan kembali al-Qur’an dan Hadist, kemudian saling berlapang dada

untuk siap diingatkan, siap ditegur, dan siap dinasehati, diteruskan dengan

membersihkan diri dari berbagai penyakit hati, dan dilanjutkan harus peduli

dengan keadaan dan penderitaan umat islam. Menurut kami dalam buku ini
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belum menjelaskan makna ukhuwah, dan informasi yang kami dapatkan

masih sedikit, sehingga masih perlu dibahas tentang makna Ukhuwah

dalam al-Qur’an.

4. Dan buku yang keempat adalah buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab

dengan judul“Wawasan al-Qur’an”, beliau menulis buku ini yang salah

satu babnya adalah tentang Ukhuwah, dalam buku ini beliau han ya

mejelaskan makna dasar Ukhuwah dan membaginya kepada beberapa

macam bentuk Ukhuwah, selain itu pembahasan tentang ukhuwah dalam

buku ini sangat umum belum dibahas secara komplit, sehingga masih perlu

untuk dikaji makna Ukhuwah .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (Library

Research) yang bersifat deskriftif8. Karena itu, data-data yang akan dihimpun

merupakan data kepustakaan yang refresentatif dan relevan dengan objek

kajian.

a. Sumber Data

Objek kajian sekaligus sumber data primer dalam penelitian ini

adalah kitab tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthofa al-Maraghi dan

tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab . Adapun sumber data sekunder adalah

buku-bukulain, baik tafsir maupun literatur lainnnya yang ada relevansinya

dengan penelitian ini.

8Bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya.
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b. Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam mengumpulkan data adalah mengutip data

yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari berbagai buku sumber,

baik dikutip secara langsung maupun tidak langsung, setelah data-data

yang dikutip tersebut terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi data

primer dan data sekunder.

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dengan menggunakan

metode komparatif dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu

paparan yang  jelas. Kemudian dibuat kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan yang umum ke yang khusus, dengan kata lain disusun secara

deduktif.9

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penulisan maka penulis kemukakan

sistematika penelitian, yang terdiri dari lima bab:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri darilatar belakang

masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan

kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas pengenalan tentang muffassir diantaranya ialah

membahas kelahiran dan wafatnya, pendidikan, latar belakang penulisan tafsir,

9Penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum kebentuk khusus, dimana kesimpulan
itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis.
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serta metode dan sistematika penulisan dari kedua muffassir dan pengertian

Ukhuwah dalam al-Qur’an

Babtiga adalah Kalimat Ukhuwah dalam Al-Qur’an dan ayat-ayat yang

mendeskripsikan Ukhuwah, serta tabelnya dan hal-hal yang dapat merusak

Ukhuwah.

Bab keempat adalah menjelaskan tentang análisis terhadap bagaimana

makna Ukhuwah dalam al-Qur’an antara Ahmad Musthofa al-Maraghi dalam

tafsir al-Maraghi dan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah

Bab kelima, merupakan penutup  yang berisikan dalam bentuk

kesimpulan dan  saran.


