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MOTTO 

 

ِسُخْوَن ِفى اْلِعْلِم يَ ُقْوُلْوَن اَّٰمنَّا ِبه   َيذَّكَُّر  َوَما رَب َِّنا ِعْندِ  مِّنْ  ُكل  َوالرّّٰ
 اُوُلوا اّْلَْلَبابِ  ِاّلَّ 

Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya 

(Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil 

pelajaran kecuali orang yang berakal. (QS. Ali Imran;7) 
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ABSTRAK 

Moh Nurhuda, 2022:. Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur’an 

(Studi Komparatif Atas Makna Istawa Dalam Kitab Al-Misbah  Karya M. Quraish 

Shihab Dan Kitab Al-Azhar Karya Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 

Al-Qur’an merupakan kitab suci samawi yang memilik kandungan kebenaran 

dan dapat dijadikan panduan bagi umatnya untuk menjalankan kehidupan di dunia 

ini. Dengan berbagai  macam  segi keindahan,keunikan dan misteri dalam bahasa 

Al-Qur’an,  menimbulkan berbagai macam perbedaan pemahaman di kalangan 

ulama. Penyebab perbedaan pemahaman ialah terdapatnya ayat-ayat yang 

ditampilkan dengan gaya bahasa umum atau gaya bahas khusus , gaya bahasa 

global atau gaya bahasa yang terperinci. Selain itu Al-Qur’an memiliki makna 

yang bisa dipahami, dan ada yang sulit untuk dipahami Juga termasuk hal yang 

penting diteliti dan dibahas mengenai ayat mutasyabihat ialah kata istawa yang 

menyangkut pada sifat Allah Swt, jika kita salah memahaminya maka kita bisa 

menjadi murtad dalam i’tiqad kita. Karena belakangan ini banyak pemahaman 

yang menyamakan Allah swt dengan makhluk (Tasybih). Seperti beranggapan 

Allah Swt duduk diatas Asry’ atau dalam kata lain Allah butuh pada makhluk. 

Penelitian ini mencoba menggali penafsiran dari tokoh mufassir Indonesia yang 

surah masyhur yakni M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Khususnya penafsiran 

ayat-ayat mutasyabihat pada kata istawa. 

Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa  fokus kajian dalam penelitian ini 

yaitu: 1.Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Abdul Malik Abdulkarim 

Amrullah terhadap kata istawa dalam Al-Qur’an ?, 2. Bagaimana metode yang 

digunakan oleh M. Quraish Shihab dan Abdul Malik Abdulkarim Amrullah 

terhadap kata istawa dalam Al-Qur’an ?,  3.Bagaimana pengaruh pandangan 

kedua mufasir dalam menafsirkan kata istawa terhadap pemahaman akidah? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penafsiran M. 

Quraish Shihab dan Abdul Malik Abdulkarim Amrullah terhadap kata istawa 

dalam Al-Qur’an, mendeskripsikan metode yang digunakan oleh M.Quraish dan 

Abdul Malik Abdulkarim Amrullah terhadap kata istawa dalam Al-Qur’an, dan 

mengetahui pengaruh pandangan kedua mufasir dalam menafsirkan kata istawa 

terhadap pemahaman akidah. 

Penelitian ini adalah penelitian jenis pustaka (library research) yakni 

penelitian yang bahan-bahan penelitian diambil dari bahan tertulis yang terdapat 

dalam kitab,buku, dokumen, naskah dan juga dokumen penting lainya. Penelitian 

ini bersifat deskriptif analisis, dengan memamaparkan, menjelaskan dan  

menganalisis data  kualitatif. Penelitian ini  menggunakan metode induktif dalam 

memaparkan penjelasan. Metode induktif merupakan metode yang penjelasanya 

dengan penyajian data-data atau fakta terperinci dan bersifat empiris, kemudian 

menghasilkan ditarik sebuah teori atau asumsi yang kemudian menjadi suatu 

kesimpulan yang umum (deduktif). 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Penafsiran Quraish Shihab 

dalam menafsirkan ayat istawa lebih memilih dan condong pada ulama khalaf 

yakni menggunakan metode ta’wil, sedangkan penafsiran Abdul Malik 

Abdulkarim Amrullah dalam menafsirkan ayat istawa lebih memilih penafsiran 
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ulama salaf yakni menggunakan metode tafwid tetap memaknai istawa dengan 

makna bersemayam akan tetapi bagaimana bersemayamnya kita tidak bisa 

mengetahuinya dan bersemayamnya menurut kebesaran dan kesucian Allah swt. 

Adapun pengaruh penafsiran kedua mufassir diatas berdampak pada akidah yakni 

selamat pada pemahaman bahwa Allah swt Maha suci dari keserupaan dengan 

makhluk termasuk suci dari tempat dan arah. 

Kata kunci: Ayat Mutasyabihat, Al- Qur’an, Istawa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah satu dari empat kitab suci agama samawi yang memiliki 

keistimewaan khusus yang diturunkan kepada salah satu rasul pilihan Ulul 

Azmi. Fungsi Al- Qur‟an adalah sabagai petunjuk dan pedoman hidup bagi 

umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Secara linguistik Al-Qur‟an 

bersumber dari kata  dengan makna membaca.  Sedangkan secara   قرأ

terminologi ialah kitab yang menjadi tempat terhimpunya  Firman  Allah SWT 

yang duturunkan kebumi sebagai pedoman dan simbol risalah kenabian 

Muhammad Saw.. Dimana surat-surat didalamnya merupakan mu‟jizat yang 

agung.
1
 Kandungan Al-Qur‟an terdapat berbagai macam anasir pengetahuan 

khususnya seputar  keilmuan  islam, karena hal itu kitab suci Al- Qur‟an 

mendorong para akademisi  untuk melakukan penggalian fakta akademik. 

Kitab ini juga dapat dijadikan sebagai kitab hidup yang tidak terbatas oleh 

ruang dan waktu serta kontiinu yang menjadi  kewjiban untuk dipahami umat 

Islam
2
. Al-Qur‟an memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh alam 

(Hudallinnas). Itulah fungsi utama dari kehadiran Al-Qur‟an. Sebagaimana 

yang telah di tegaskan oleh Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 213:  

َلُفْوا ِفْيِو   ۗ  َواَنْ َزَل َمَعُهُم اْلِكٰتَب بِاْلَحقِّ ِلَيْحُكَم بَ ْيَن النَّاِس ِفْيَما اْخت َ
 Artinya ‘Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung 

                                                             
1
 Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki, Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Al-Qur‟an (Surabaya : 

Hai‟ah As-Shofwah, ), 9. 
2
 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Tangerang : Lentera Hati, 2019), 5.  
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kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara 

yang mereka perselisihkan .... 

Allah Swt menegaskan bahwa Al-Qur‟an diturunkan untuk  

memberikan jalan keluar terbaik bagi problem-problem kehidupan 

manusia
3
.Namun, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Al-Qur‟an 

menggunakan bahasa Arab, sebagaimana lazimnya masyarakat di jazirah Arab. 

Dengan kekayaan sastra Bahasa yang dimilikinya, menjadi fenomena yang 

membuktikan kemu‟jizatan Al-Qur‟an. Karena tercatat dalam sejarah belum 

ada seorangpun yang mampu menciptakan sebuah karya yang mampu 

menyaingi Al-Qur‟an.
4
  

Dengan berbagai  macam  kekayaan sastra bahasa Al-Qur‟an, 

kemudian memunculkan berbagai perbedaan penafsiran di kalangan ulama. 

Walaupun Al-Qur‟an secara tekstual meruapakan bahasa Arab dan juga 

merupakan Bahasa daerah  para sahabat,  namun dalam prakteknya 

menimbulkan pemahaman berbeda-beda, sehingga salah satu dari mereka ada 

yang mengetahui satu hal ada yang tidak. Pada dasarnya mereka saling 

melengkapi satu sama lain.
5
  Sebagaimana sebuah riwayat oleh sahabat Anas , 

bahwa pada suatu saat Umar bin Khatab melakukan pidato di mimbar dengan 

mengatakan surat „Abasa ayat 31 yang berbunyi,”wa fakihatan wa abba”. 

Kemudian Umar memaparkan “makna dari fakihah (buah) sudah kita ketahui, 

tetapi apakah arti dari kata abba?”. Kemudian kembali dan menyesali dirinya 

sendiri lalu berkata sahabat Anas, “wahai Umar ini suatu pemaksaan diri, 

                                                             
3
 Quraish Shihab, Lentera Hati ,Kisah dan Hikmah Kehidupan  (Bandung: Mizan,1994), 10. 

4
 Abdullah Dardum, “Teologi Asy‟ari dalam Kitab Tafsir (Analisa Metode Ta‟wil Tafsili dalam 

Memahami Ayat Istawa)” Kalimah, vol. 15, no.2  (September 2017): 150.  
5
 Abdullah Dardum, “Teologi Asy‟ari dalam Kitab Tafsir,”151.  
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takalluf”. 

Dan juga di riwayatkan dari Toriq Mujahid dari Ibnu Abbas berkata” 

aku tidak memahami maksuddari “fatir al-samawati wa al-ard”, kemudian 

datang kepadaku dua orang Arab Badui yang bertengkar satu sama lain perihal  

sumur. Kemudian salah satunya berkata “ana fatartuha”, dengan maksud ”ana 

ibtada‟tuha” yang artinya aku yang pertama kali membuat sumur itu. 

 Dari faktor tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pembahasan 

didalam Al-Qur‟an mengandung berbagai permasalahaan yang unik dan tidak 

sistematis sebagaimana karya akademis  yang diciptakan oleh manusia. Selain 

itu Al-Qur‟an dalam suratnya tidak menyajikan suatu masalah secara 

mendalam. Biasanya hanya menjelaskan masalah secara umum,parsial global, 

dan seringkali hanya substansinya saja. Keadaan ini tidak menjadi sebab 

rusaknya  nilai kemu‟jizatan Al-Qur‟an. Justru  menunjukkan sisi luar biasa Al-

Qur‟an dan keistimewaannya. Sehingga tak khayal, apabila kemudian Al-

Qur‟an sering dijadikan sebagai objek penelitian oleh para cendekiawan 

muslim akademis orinetalis maupun oxidentasis  yang muslim dan juga non-

muslim.6 

 Faktor lain juga yang menyebabkan Al-Qur‟an dapat dipahami 

dengan perbedaan pemahaman ialah terdapatnya ayat-ayat yang diungkapkan 

dengan varian gaya Bahasa sebagaimana yang tertuang dalam kekayaan 

linguistik arab. Selain itu Al-Qur‟an memiliki makna yang bisa dipahami, dan 

ada yang sulit untuk dipahami. Ayat yang dapat dipahami menggunakan 

penafsiran konvensional biasa disebut ayat-ayat muhkam. Sedangkan ayat ayat 

                                                             
6
 Abdullah Dardum, “Teologi Asy‟ari dalam Kitab Tafsir,”151. 
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yang berlawanan dengan ayat muhkam,biasa disebut dengan ayat-ayat 

mutaasyabih. Ayat- ayat mutasyabih adalah ungkapan yang mmeiliki makna 

outsider dari makna lahirnya (ma khafiya bi nafs Al-lafzh).7  

 Karena di dalam Al-Qur‟an terdapat banyak ayat-ayat yang sukar 

dan sukar untuk dipahami, bahkan ada yang hanya ulama yang bisa 

memahaminya, serta hanya ada ayat yang hanya Allah Swt. yang 

mengetahuinya. Atau lebih tepatnya di sebut ayat-ayat mutasyabihat. 

Sebagaimana yang di kemukakan oleh al-Zarqani jika dipandang dari arti dan 

dan maksudnya ayat-ayat mutasyabihat dibagi menjadi tiga:
8
 

 Pertama, ayat-ayat yang tidak dapat dipahami oleh seluruh 

manusia . Kedua, ayat-ayat yang dapat dipahami oleh seluruh manusia melalui 

kajian khusus. Seperti ungkapan atau diksi/kalimat asing dalam Al-Qur‟an. 

Ketiga, ayat-ayat yang  dapar dipahami oleh Sebagian orang yang memiliki 

pengetahuan tinggi. Dalam Islam Sebagian orang tersebut disebut sebagai 

ulama. 
 Berbeda dengan ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat 

mendapatkan banyak perhatian para ulama. Semua disebabkan banyaknya 

perbedaan pendapat diatara mereka dalam memahami maksud dan tujuan dari 

ayat tersebut. Varian anasir serta perdebatan dalam kajian menghiasi lembarah 

khazanah kajian keilmuan Islam, khususnya menyangkut penafsiran Al-

Qur‟an. Bahkan perdebatan ini juga melibatkan ilmuan-ilmuan non Muslim.
9
  

 Dalam memahami ayat-ayat mutasayabih para ulama juga berbeda 

                                                             
7
 Rosihon Anwar, Ulum Al-Qur‟an, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 120. 

8
 Muhammad Zaini, Pengantar Ulumul Qur‟an (Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2012), 70. 

9
 Rosihon Anwar,Ulum Al-Qur‟an (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 119. 
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pendapat dalam masalah penakwilan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 

penyebab dari masalah diatas ialah pada pembatasan para Ulama dalam hakikat 

dari penakwilan. Para Ulama membaginya menjadi dua makna. Pertama, 

takwil dengan makna hakikat dari sesuatu dan penakwilan dari suatu perkara 

itu. Berdasarkan firman Allah Swt : 

  ...َنُسْوهُ  الَِّذْينَ  يَ ُقْولُ  تَْأِويْ لُوُ  يَْأِتيْ  يَ ْومَ  ۗ  َىْل يَ ْنظُُرْوَن ِاَّلَّ تَْأِويْ َلوُ 

 Yakni hakikat dari yang dikabarkan ialah suatu perkara yang 

berlawanan, jika hendak menghendaki di takwil maka harus waqaf dalam 

lafadz jalalah( اال هللا) , karena hakikat atau esensi dari suatu perkara itu tidak 

diketahui kecuali Allah Swt.  

 Kedua,  yang menghendaki penakwilan dengan makna yang lain. 

Yakni penafsiran, pengungkapan, dan penjelasan dari sesuatu. Seperti firman 

Allah Swt. 

 yakni penafsirannya. Dan jika kita menghendaki pada  )نَ بِّئَنا بِتْأِوْيِلِو(

makna ini maka kita harus waqaf dalam lafadz )والراسخون في العلم( . Karena 

mereka mengetahui dan memahami perkara yang dimaksud dari ayat tersebut, 

jika mereka tidak mengetahui maksud dari hakikat perkara itu maka 

dikembalikan dari esensi dari perkara itu.
10

  

 Para Ulama terpecah menjadi dua golongan dalam memahami ayat 

dan menyikapinya. Pertama, madzhab salaf yakni tafwidh (menyerahkan 

pemaknaan ayat-ayat Mutasyabih kepada Allah Swt. dengan kiat untuk  

                                                             
10

 Nurrudin „Itr, Ulumul Qur‟an Al-Karim,(Damaskus : As-Sibli, 1993), 124.  
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menjauhkan dan mensucikan Allah Swt dari sifat kemustahilan dari-Nya. 

Semuanya di dasarkan pada dalil-dalil naqli dan dalil aqli. Adapun dalil naqli 

berdasarkan hadis „Aisyah Ra.  

 ( متفق عليوفاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابو منو فألئك الذين سمى اهلل فاحذرىم(

Artinya : “Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat 

yang mutasyabih maka mereka itulah yang di maksud oleh Allah maka berhati-

hatilah dengan mereka”. 

 Selain itu, juga  dalil yang diriwayatkan oleh Tabrani Nabi 

bersabda:  “ Aku tidak takut dengan apa yang terjadi kepada umatku kecuali 

tiga perkara : Pertama, berlomba-lomba memperbanyak harta, kedua saling 

hasud sehingga mereka saling membunuh, ketiga mereka membuka kitab Al-

Qur‟an dan mengambil penakwilannya. Padahal yang  mengetahui takwilnya 

hanya Allah Swt.” 

 Oleh karena itu, mereka para sahabat dan tabi‟in meninggalkan 

kesibukan dalam perkara penakwilan ayat mutasyabih. Mereka menyerahkan 

maknanya kepada Allah Swt dengan menjaga dzat Allah dari kemustahilan, 

kelemahan, penyerupaan, dan tajsim ( Allah swt memiliki tubuh ). 

 Adapun dalil aqli mereka ialah jika tetap membutuhkan takwil 

maka mereka mengikuti qaidah uslub arab serta tetap menyerahkan maknanya 

kepada Allah Swt.  

  Kedua, madzhab Khalaf mereka mentakwil ayat mutasyabih 

dengan sesuatu yang cocok dalam penggunaan bahasa dan perkara yang pantas 

dengan kesempurnaan Allah Swt. Dasar mereka yaitu mustahilnya makna 
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dzohir teks dengan maksud dari teks tersebut. Karena maksud dari ayat itu 

ialah makna majazi. Maka mereka menafsiri dan mencukupkan pada kalam 

arab. Karena Al-Qur‟an berbahasa arab sebagaimana yang disebutkan di dalam 

ayat-ayatnya.
11

  

 Ibn Ad-Daqiq al-„Id menengahi, mengatakan bahwa apabila 

penakwilan dikenal oleh lisan Arab, penakwilan diperbolehkan. Jika tidak 

dikenal oleh lisan Arab, maka wajib  bersikap tawaqquf (tidak membenarkan 

dan tidak menyalahkannya) dan mengimani maknanya sebagai upaya 

mensucikan Allah Swt.
12

 

Quraish Shihab berpendapat di dalam bukunya yang berjudul Kaidah 

Tafsir menjelaskan bahwa tujuan dari adanya ayat-ayat Mutasyabih untuk 

membuat manusia lebih berhati-hati dalam menggali makna ayat-ayat Al-

Qur‟an. Dengan sebuah analogi yang disampaikannya yakni seperti ungkapan  

seorang ibu kepada anaknya: “Di jalan raya banyak duri” dengan tanpa 

memberi tau di mana tempat duri itu agar sang anak dapat lebih jeli dan 

berhati-hati dalam melangkah. Selain itu tujuan lainnya antara lain supaya 

menyadarkan kelemahan manusia bahwa mereka terbatas ilmunya, di samping 

itu juga menjadi ujian tentang kepercayaan manusia kepada informasi dari 

Allah swt. dan hal yang paling penting agar manusia terdorong dalam 

melakukan penelitian dan pembahasan.
13

  

 Juga termasuk hal yang penting diteliti dan dibahas mengenai ayat 

mutasyabihat ialah kata istawa yang menyangkut pada sifat Allah Swt, jika kita 

                                                             
11

 Nurrudin „Itr, Ulumul Qur‟an Al-Karim,(Damaskus : As-Sibli, 1993), 125. 
12

 Rosihon Anwar, Ulum Al-Qur‟an, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 128. 
13

 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati,2015), 217. 
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salah memahaminya maka kita bisa menjadi murtad dalam i‟tiqad kita. Karena 

belakangan ini banyak pemahaman yang menyamakan Allah swt dengan 

makhluk (Tasybih). Seperti beranggapan Allah Swt duduk diatas Asry‟ atau 

dalam kata lain Allah butuh pada makhluk.  

 Sebagaimana perkataan sahabat Ali Bin Abi Thalib : “Sebagian 

golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi 

orang-orang kafir”. Lalu seseorang mulai bertanya kepadanya : “Wahai Amir 

al-Mu‟minin apakah sebab kekufuran meraka? Adakah karena membuat 

ajaran baru atau karena pengingkaran? Sahabat Sayyidina  Ali bin Abi Thalib 

menjawab: “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari 

Pencipta meraka dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-

anggota badan”. 
14

 

Hal fatal itu bisa terjadi salah satunya karena salah pemahaman 

dalam menafsiran kata istawa dengan menyandarkan kepada Allah Swt dalam 

Al- Qur‟an. Khusunya pemahaman golongan musyabihah dalam memahami 

ayat-ayat mutasyabihat. Mereka memahami Al-Qur‟an secara tekstualis yang 

mengakibatkan kesalahan dalam mensifati Allah Swt. 

 Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk membahas 

penafsiran ayat-ayat mutasyabihat khususnya tentang makna istawa dalam Al-

Qur‟an. Penulis memilih untuk mengetahui penafsiran kata istawa ini dalam 

pemikiran dua penafsir kebanggaan Indonesia. Yakni Prof. Dr. Muhammad 

                                                             
14

 Kholilurrahman, Aqidah Imam Empat Madzhab Menjelaskan Tafsir Istawa dan Kesucian Allah 

Dari Tempat dan Arah,(Tangerang: Nurul Hikmah Press, 2019), 6. 
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Quraish Shihab, MA. dan Prof. Dr. Abdulmalik Abdulkarim di dalam kitab 

tafsir karangan mereka. 

Tafsir Al-Misbah sendiri merupakan tafsir adab Ijtima‟I dengan 

menggunakan metode detailing (tahlili). Penafsir akan menganalisis, dengan 

cara menafsirkan mensistematika ayat demi ayat bahkan surat demi sarat lalu 

menafsirkanya satu persatu. Tafsir Al-Misbah bercorak adab ijtima‟i, yaitu 

salah satu corak penafsiran ayat Al-Qur‟an mengedepankan inti makna dalam 

Al-Qur‟an, lalu mengontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari.
15

 Begitu 

juga pada tafsir Al-Azhar metode yang digunakan ialah metode tahlili serta 

bercorak adab ijtima‟i .
16

 Dari kesamaan kedua tafsir ini penulis memeliki 

ketertarikan untuk melakukan pendalaman penelitian mengenai penafsiran kata 

istawa dalam Al-Qur‟an. 

B. Fokus Kajian 

Fokus kajian adalah domain pembahasan yang berisikan tentang 

pertanyaan-pertanyaan peneliti. Pertanyaan adalah materialisasi dari konsep 

teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fockus masalah merupakan 

pengembangan dari latarbelakang masalah dari adanya penelitian tersebut..
17

 

Adapun fokus penelitian yang akan ditelaah dalam penelitian               ini antara lain 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim 
                                                             
15

 Lufaefi, Tafsir Al-Misbah;Tekstualis, Rasionalis dan Lokalitas Tafsir Nusantara, Subtantia, vol 

21, no 1, April 2019, hal. 32. 
16

 Malkan, Tafsir Al-Azhar; Suatu tinjauan Biografis dan Metodologis,Jurnal Hunafa, vol 6, no.3, 

desember 2009, hal.371. 
17

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember: IAIN JEMBER press, 2017), 

51. 
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Amrullah terhadap kata istawa dalam Al-Qur‟an ? 

b. Bagaimana metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dan 

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah terhadap kata istawa dalam Al-Qur‟an ? 

c. Bagaimana pengaruh pandangan kedua mufasir dalam menafsirkan kata 

istawa terhadap pemahaman akidah? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian didefinisikan sebagai road map atau  deskripsi 

tentng  arah visi dalam melaksanakan penelitian.
17

  Berangkat dari penjelasan 

sebalumnya, maka penulis menetapkan visi penelitian : 

a. Mendeskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim 

Amrullah terhadap kata istawa dalam Al-Qur‟an. 

b. Mendeskripsikan metode yang digunakan oleh M.Quraish dan Abdulmalik 

Abdulkarim Amrullah terhadap kata istawa dalam Al-Qur‟an. 

c. Mengetahui pengaruh pandangan kedua mufasir dalam menafsirkan kata 

istawa terhadap pemahaman akidah. 

D. Manfaat Penelitian 

Pembahasan manfaat penelitian berfokus pada sumbangsih apa 

yang akan didaparkan pembaca serta peneliti dari penelitian tersebut. Baik 

dalam bentuk sumbangan khazanah keilmuan yang bersifat teoritis maupun 

kegunaan praktis. Yang dapat dimanfaakan oleh peneliti sesudah kami dan 

khalayak umum di seluruh Indonesia. 

Adapun sumbangsih yang dapat penulis harapkan dengan adanya 

penelitian adalah: 
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a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran lebih 

lanjut dan dapat memotivasi serta menggali pemikiran penafsiran kata istawa 

dalam Al-Qur‟an oleh mufassir Indonesia khususnya penafsiran M.Quraish 

Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, adanya penilitian menjadi arsip sejarah mengenaii 

pengalaman belajat serta karya akademis  khsuusnya seputar 

khazanah keilmuan, khususnya dalam mengetahui penafsiran 

kata istawa dalam Al-Qur‟an menurut pemikiran M. Quraish 

Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 

2. Bagi UIN KHAS JEMBER, diharapkan penelitian ini menjadi 

referensi tambahan penelitian tentang kajian penafsiran kata 

istawa dalam Al-Qur‟an  khususnya dalam perspektif M. Quraish 

Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 

3. Bagi masyarakat luas, penelitian diharapkan mampu menjadi 

role model untuk membentuk iklim akdemis Islam serta  

memperdalam khazanah keilmuan tentang penafsiran kata istawa 

dalam Al-Qur‟an. 

E. Definisi Istilah 

a. Mutasyabihat 

Dalam bahasa Arab, Mutasyabihat berakar dari kata: 

  .  وٌ ابُ شَ تَ -وُ ابَ شَ تَ ي َ -وَ ابَ شَ تَ  
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  Kata Tasyabuh berarti التمائل (kemiripan, keserupaan dan 

kesamaan).
18

 Secara bahasa ialah berasal dari asal kata الشبه yang berarti 

persamaan dua sesuatu atau beberapa sesuatu.
19

 Dari definisi di atas 

penafsiran ayat mutasyabihat ialah memahami ayat-ayat Al-Qur‟an sukar 

dipahamui secara metodologi tafsir konvensional  dimana teks yang dikaji 

memiliki keserupaan, kemiripan,  dan kesamaan makna. 

b. Istawa 

Dalam Mu‟jam Maqayis al-Lughah kata istawa adalah derivatif 

dari  sawiya (sin,wau dan ya‟) yang berarti tegak lurus (istiqomah). Dapat 

pula dimaknai serupa di antara dua hal, seperti ungkapan hadza la yusawi 

kadza (tidak memiliki keserupaan dengan lainya). Dalam strutkural 

gramatikal  Arab kata istawa memiliki banyak makna yakni: Al-tamam 

(telah sempurna), Al-tamakkun wa al-istiqrar (bertempat atau menetap), 

Al-istiqamah wa al-i‟tidal (lurus dan tegak), Al-„uluww wa al-irtifa„ (disisi 

atas dan berkedudukan tinggi), Istawla atau qahara (menguasai), Qasd al-

shay‟i (menuju sesuatu), Al-tamathul wa al-tasawi (sepadan), Naduja 

(matang), dan Al-rukub wa al-isti‟la‟ (berkendara dan duduk di atasnya).20 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebuah penelitian akan mampu mentransmisikan sebuah tujuan 

dan pemahaman dari hasil penelitian dengan sebuah penjelasan yang 

                                                             
18

 Abd. Wahid, dan Muhammad Zain, Ulumul Qur‟an, (Jmber: Ushuluddin Publishig, 2010), hlm 

65. 
19

 Nurrudin „Itr, Ulumul Qur‟an Al-Karim,(Damaskus : As-Sibli, 1993), 120. 
20

 Abdullah Dardum, “Teologi Asy‟ari dalam Kitab Tafsir (Analisa Metode Ta‟wil Tafsili dalam 

Memahami Ayat Istawa)” Kalimah, vol. 15, no.2  (September 2017): 156.  
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sistematis dan narasi deskriptif yang mudah dipahami. Adapun kerangka 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut: 

BAB I akan memuat beberapa hal, diantaranya dari pendahuluan 

yang berisi latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi mengenai kajian kepustakaan, yang didalamnya  

terdapat penelitian terdahulu baik berupa skripsi, thesis dan jurnal. Selain itu 

juga menjelaskan kajian teori dan definisi menurut para ahli. 

BAB III  membahas tentang metode penelitian dalam skripsi ini. 

Baik itu berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV berisi tentang hasil penelitian. Dalam bab ini akan dibahas 

antara lain:  Pertama, mengenai penafsiran kata istawa dalam Al-Qur‟an menurut 

M. Quraish Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. Kedua, mengenai 

metode yang digunakan M. Qurasih Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim 

Amrullah dalam menafsirkan kata istawa dalam Al-Qur‟an. Ketiga, membahas 

mengenai analisis pandangan kedua mufasir dalam penafsiran kata istawa dalam 

Al-Qur‟an, serta pengaruhnya terhadap pemahaman akidah.  

BAB V diisi dengan bagian akhir dari penelitian ini, yakni berupa 

kesimpulan dari apa yang sudah peneliti tulis dalam penelitian ini, kemudian 

diakhiri dengan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian seputar penelitian terdahulu sangat penting dilakukan dalam 

upaya mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian yang telah ada. Kajian pustaka tersebut dijadikan sebagai 

perangkat analisis  untuk meninjau sejauh mana keaslian hasil penelitian serta 

bagaimana sikap atau posisi peneltian yang harus dilakukan. Harus diakui 

bahwa banyak penelitian terdahulu yang telah mengenai penafsiran ayat-ayat 

mutasyabih , seperti skripsi karya Siti Sopiatin Nurmala Sari tahun 2017 

dengan judul “Penafsiran Quraish Shihab Dalam tafsir Al-Misbah Terhadap 

Ayat Mutasyabihat (Kajian Ayat Fawatih as-Suwar dan Ayat Ash-Shifat)”, 

penelitian ini memfokuskan pada pemaknaan ayat fawatih as-suwar dan ayat 

shifat menurut Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah.
21

 

Selain itu ada skripsi Anindita Ahadah tahun 2019 dengan judul 

Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur‟an (Telaah Komparatif 

Antara Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Anwar Al-Tanzil). Skripsi ini membahas 

tentang bagaimana pengertian ayat mutasyabihat menurut kedua mufasir 

diatas, penafsiran kedua mufasir, dan persamaan serta perbedaan kedua 

                                                             
21

 Siti Sopiatin Nurmala Sari,  Penafsiran Quraish Shihab Dalam tafsir Al-Misbah Terhadap Ayat 

Mutasyabihat , skripsi 2017. Uin Sunan Gunung Jati 
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mufasir dalam menafsirkan ayat mutasyabihat.
22

 

Selanjutnya ada skripsi A.Faroqi tahun 2016 dengan judul 

“Analisi ayat-ayat mutasyabihat tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili” 

yang beerisikan pembahasan  tentang metodologi yang diterapkan oleh 

Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat mutasyabihat, penafsiran ayat 

mutasyabihat perspektif Wahbah az-Zuhaili, serta relevansi tafsir ayat 

mutasyabihat di dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.
23

 

Selanjutnya ada skripsi Muhammad Ashrah Bin Ismail tahun 2019 

dengan judul “Ayat Mutasyabihat Dalam Tafsir An-Nur Karya Tengky 

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy”. Skripsi ini membahas penafsiran 

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat mutasyabihat dan 

mengetahui metode yang di gunakan untuk memahami ayat mutasyabihat.
24

 

Selanjutnya ada skripsi Mulqannur tahun 2019 dengan judul 

“Kedudukan Ayat-Ayat Mutasyabihat Menurut Muhammad Quraish Shihab” 

yang membahas metode yang diterapkan M. Quraish Shihab dalam 

menafasirkan ayat-ayat mutasyabihat serta membahas penafsiran ayat-ayat 

mutasyabihat menurut M.Quraish Shihab.
25

 

Selain itu ada skripsi Puput Pulasari 2019 dengan judul 

                                                             
22

 Anindita Ahadah, Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur‟an (Telaah Komparatif 

Antara Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Anwar Al-Tanzil), skripsi 2019. Uin Sunan Gunung Jati  
23

 A.Faroqi, Analisi ayat-ayat mutasyabihat tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili, skripsi 2016. 

Uin Walisongo 
24

 Muhammad Ashrah Bin Ismail, Ayat Mutasyabihat Dalam Tafsir An-Nur Karya Tengky 

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, skripsi 2019. Uin Ar-Raniry 
25

 Mulqannur, Kedudukan Ayat-Ayat Mutasyabihat Menurut Muhammad Quraish Shihab, skripsi  

2019. Uin Ar-Raniry 
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“Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur‟an (Kajian Atas Makna 

Istawa Dalam Kitab Mafatih Al-Gaib Karya Farkhruddin Al-Razy)”. 

Tulisan ini membahas penafsiran ayat mutasyabihat khusunya kata istawa di 

dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Gaib.
26

  

Juga terdapat skripsi Khoirul Faizin tahun 2015 yang berjudul 

“Penafsiran Ayat-Ayat Tajsim Dalam Al-Qur‟an (Studi Komparatif atas 

Tafsir al-Kasysyaf „an Haqa‟iq al-Tanzil wa „Uyun al-Aqwal fi Wujuh al-

Ta‟wil Karya al-Zamakhsyari dan Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta‟wil 

Karya al-Baidawi”. Skripsi ini membahas penafsiran ayat tajsim (ayat sifat) 

yang termasuk dari ayat mutasyabihat menurut al-Zamakhsyari dan al-

Baidawi.
27

  

Selain itu untuk penafsiran komparatif yang menggunakan tafsir 

Al-Misbah sebagai pembandingnya terdapat satu mengenai penelitian ayat-

ayat mutasyabihat, yaitu penelitian berupa skripsi karya Irfan Hazri yang 

berjudul “Interpretasi Ayat-Ayat Mutasyabihah tentang posisi Allah (Studi 

Komparatif Tafsir Marah Labid dan Tafsir Al-Misbah)”. Skripsi ini berisi 

pembahasan mengenai komparasi penafsiran Imam Nawawi dan Quraish 

Shihab terkait posisi Allah (Kata Istawa  didalam al-Qur‟an).
28

 

                                                             
26

 Puput Pulasari, Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur‟an,(Kajian Atas Makna 

Istawa, Dalam Kitab Mafatih Al-Gaib Karya Farkhruddin Al-Razy), skripsi 2019. Uin Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten 
27

 Khoirul Faizin, Penafsiran Ayat-Ayat Tajsim Dalam Al-Qur‟an, (Studi Komparatif atas Tafsir 

al-Kasysyaf „an Haqa‟iq al-Tanzil wa „Uyun al-Aqwal fi Wujuh al-Ta‟wil Karya al-Zamakhsyari 

dan Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta‟wil Karya al-Baidawi, dalam  skripsi 2015. Uin 

Sunan Kalijaga  
28

 Irfan Hazri,Interpretasi Ayat-Ayat Mutasyabihah tentang posisi Allah, (Studi Komparatif Tafsir 

Marah Labid dan Tafsir Al-Misbah),dalam  skripsi 2019. UIN Syarif Hidayatullah 
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Berdasarkan karya di atas yang penulis temukan penulis tertarik 

untuk meneliti analisis penafsiran kata istawa dalam Al-Qur‟an menurut M. 

Quraish Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, metode yang 

digunakan dalam memahami penafsiran kata istawa dalam Al-Qur‟an, serta 

mengetahui pandangan dari kedua mufasir dalam penafsiran kata istawa dalam 

Al-Qur‟an. Hal yang baru dari penelitian ini ialah komparatif penafsiran dari  

M. Quraish Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah dalam 

menafsirkan kata istawa dalam Al-Qur‟an, yang mana belum ada penelitian 

yang sama sebelumnya.  Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu. Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan baru mengenai 

pemahaman ayat mutasyabihat bagi para mufasir kontemporer di Indonesia, 

serta mengisi kekosongan penelitian-penelitian terdahulu. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Tafsir 

Kata Tafsir ( ٌر  adalah bahasa derivasi dari akar kata (تَ ْفِسي ْ

fassara ( ََفسَّر)  yang bermakna menjlaskan suatu maksud.29 Didalam lisanul 

Arabi bermakna menyingkap maksud dari makna lafadz yang sulit 

difahami.30 Sedangkan menurut istilah Tafsir adalah ilmu atau seni 

memahami  untuk mengetahui makna terselubung dari teks-teks yang 

                                                             
29

 Juhana Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur‟an Praktis, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 274. 
30

 Nurrudin „Itr, Ulumul Qur‟an Al-Karim,(Damaskus : As-Sibli, 1993), 72. 
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terhimpun dalam Al-Qur‟an.31 

 

2. Pengertian Ta’wil  

Jika ditinjauz etimologis ialah masdar dari awwala yu‟awwilu 

ta‟wilan,  yaitu berasal bentuk fi‟il madi yang muta‟addi. Sementara itu 

bentuk lazimnya ialah ala yaulu awlan yang berarti raja‟a (kembali atau 

mengatur), seperti awwala ilaihi al-syai‟, yang bermakna mengambalikan 

kepadanya.32  

Sedangkan secara bahasa berasal dari kata (  َاْْلَْول ) yang 

bermakna kembali, dimana seorang mufasir seakan-akan mengembalikan 

ayat kepada sesuatu yang dikehendaki maknanya.33 Menta‟wilkan sesuatu 

berarti menjadikannya berbeda dengan makna yang awal. Atau lebih 

mudahnya, ta‟wil adalah pencarian makna sejati dengan mengungkap 

makna tanpa terbatas pada konsep harfiah dalam teks.34  

Sedangkan menurut istilah ulama mutaqadimin mereka berkata 

bahwasannya ta‟wil merupakan sinonim dari tafsir, sehingga dikatakan 

didalam kamus ta‟wil  bermakna  , ََدب َّر رَ , َقدَّ   رَ    yang berarti  َفسَّ

                                                             
31

 M. Ali As-Shobuni,  At-Tibyan fi Al-Ulum Al-Qur‟an, (Mekah: Dar Al-Mawahib al-

Islamiyah,2016), 75-76. 
32

 Abdullah Dardum, Teologi Asy‟ari dalam Kitab Tafsir (Analisa Metode Ta‟wil Tafsili dalam 

Memahami Ayat Istawa) dalam jurnal Kalimah, vol. 15, no.2  (September 2017), 152. 
33

 M. Ali As-Shobuni, At-Tibyan fi Al-Ulum Al-Qur‟an,  (Mekah: Dar Al-Mawahib al-

Islamiyah,2016), 76. 
34

 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati,2015), 189. 
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merenungkan, mengira-ngirakan, dan menafsirkan. Pendapat ini diikuti 

oleh ulama mutaqadimin yang berkata bahwasanya keduanya bermakna 

sama, begitu juga pendapat Imam Ibnu Jarir At-Thobari dan Imam 

Mujahid.35 

 Namun, sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasannya 

antara keduanya merupakan sesuatu yang berbeda dan sangat jelas 

sebagaimana pendapat ulama muta‟akhirin. Menurut mereka ta‟wil 

merupakan memalingkan makna kepada makna lafadz yang lebih di 

kuatkan (rajih) karena lafadz tersebut memiliki banyak makna. Maka dari 

permasalahan ini Imam As-Suyuthi telah menjelaskan secara rinci dalam 

kitabnya al-Itqan fi Ulum al-Qur‟an bahwasanya tafsir merupakan 

pengungkapan makna dzohir dalam Al-Qur‟an. Sedangkan ta‟wil  ialah 

istinbath (ijtihad) ulama yang mengetahui makna dari beberapa makna 

yang tersembunyi dan rahasia-rahasia ketuhanan yang sangat lembut yang 

terdapat dalam ayat yang mulia itu. Sebagaimana pendapat Imam Al-Alusi 

yang memberikan pandangan sebagai berikut: Ta‟wil merupakan proses 

pemaknaan yang suci dan merupakan pengetahuan dari Allah Swt yang di 

berikan kedalam hati ulama yang arifin (mengenal tuhannya), sedangkan 

tafsir tidak seperti itu. Imam Ali As-Shobuni memberikan kesimpulan 

bahwasannya ta‟wil merupakan beberapa makna ayat Al-Qur‟an yang 

samar dan membutuhkan pada ta‟wil , pemikiran, istinbath. Dimana ayat 

                                                             
35

 M. Ali As-Shobuni, At-Tibyan fi Al-Ulum Al-Qur‟an, (Mekah : Dar Al-Mawahib al-

Islamiyah,2016), 76. 
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itu memiliki banyak makna sehingga mufasir memilih makna yang lebih 

kuat dengan jalan melihat maksud ayat dan mencari dalil yang 

mendukung. Dan proses ini bukan dinamakan proses tarjih qath‟i tetapi 

tarjih  yang lebih jelas dan kuat. 36 

3. Metodologi Penafsiran 

 Secara umum terdapat empat macam metode penafsiran dengan 

aneka macam bentuk penyampaiaannya antara lain sebagai berikut: 

a. Tahlili (analisis) 

b. Ijmaliy (global) 

c. Muqarin (perbandingan) 

d. Maudhu‟iy (tematik) 

a. Metode Tahliliy (Analisis) 

 Metode adalah salah satu mtode penafsiran yang berfokus  

menjelaskan isi kandungan makna ayat-ayat Al-Qur‟an dalam beberapa aspek, 

dimana sesuai dengan pandangan, kecendrungan, dan keingin dari mufasir 

yang dipaparkan dengan mengikuti susunan mushaf ustmani. Pada umumnya 

beberapa hal yang ditampilkan antara lain mengenai aspek generik 

bahasa,Mufradat ayat, munasabah ( hubungan ayat dengan ayat sebelumnya), 

fenomena sejarah  (asbabun nuzul), makna ijmal, hukum-hukum yamg 

terkandung dalam ayat, pandangan para ulama tafsir dan madzhab. Juga ada 

                                                             
36

 M. Ali As-Shobuni, At-Tibyan fi Al-Ulum Al-Qur‟an, (Mekah: Dar Al-Mawahib al-

Islamiyah,2016), 76-77. 
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yang mencantumkan varian qira‟at, i‟rab ayat-ayat yang menjadi objek tafsir, 

serta keistimewaan dari ayat tersebut. Metode ini merujuk pada keterampilan 

mufasirnya ada yang lebih condong kepada sisi  kebahasaan, sospol, filsafat, 

hukum dan lain sebagainya.
37

 

b. Metode Ijmaliy (Global) 

Melihat dari namanya, metode ijmaliy (global) ini hanya 

menjelaskan makna dari penafsiran ayat Al-Qur‟an secara umum yang 

terkandung, dan sang mufasir dituntut mampu untuk menghidangkan makna-

maknanya dalam nuansa qurani. Mufasir tidak perlu menjelaskan secara 

detail seperti domain dalam tafsir tahlili, seperti kajian sospol, aspek hukum , 

kebahasaan dan  lain sebagainya.. Mufasir langsung menjelaskan makna ayat 

Al-Qur‟an secara umum. Sang mufasir bagaikan orang yang sudah 

memberikan barang jadi kepada sang pembaca.
38

 

c. Metode Muqarin (Perbandingan) 

Metode ini menampilkan beberapa bentuk cara penyajian dalam 

penafsirannya antara lain sebagai berikut:  

a. Menyajikan Ayat-ayat Al-Qur‟an yang berbeda antara satu redaksi dengan 

redaksi yang lainya. 

b. Menyajikan Ayat ayat yang memiliki kandungan asbabun nuzul berbeda 

atau  yang berbeda kandungan isinya dengan hadis. 

                                                             
37

 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati,2015), 322. 
38

 Ibid, 324. 
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c. Perbedaan para ulama dalam menafsirkan ayat al-Qur‟an  yang sama. 

Selain yang itu metode ini juga membahas penafsiran secara 

komparatif, satu ayat bahkan lebih antara satu mufasir dengan mfasi yang 

lain. Pada pembahasan ini lebih mengarah pada analisis perbedan argumen 

antara penafsir, bahkan lebih mendetail pada apa yang melatarbelakangi 

perbedaan itu dan mencari pendapat yang lebih kuat dari argumen tersebut
39

 

d. Maudhu’iy (Tematik) 

Metode ini ialah suatu metode penjelasan dengan menghimpun 

semua ayat yang membahas tema tertentu kemudian , menganalisis, dan 

memahami ayat demi ayat, lalu mengaitkan ayat satu dengan yang lainya 

berdasarkan keserasian makna yang dikandungnya. Ayat yang muthlaq 

disandingkan dengan ayat yang muqayyad, dan lain-lain. Kemudian diperkuat 

dengan Analisa hadist yang korelatif dengan tema pembahasan.
40

   

4.  Konsep  Ayat-ayat Mutasyabihat 

a. Pengertian Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat 

Pembahasan ayat mutasyabih merupakan kajian laten dikalangan 

Mufassirin dari zaman dahulu dan berlaku  hingga sekarang. Pembahasan di 

dalamnya  berupa ayat ayat yang dalam segi maknanya tergolong 

mutasyabih. Dalam pembahasan ini tidak luput dari kajian lawan dari 

mutasyabih yakni mukham. 
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 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati,2015), 325-328.  
40

 Ibid, 328. 
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Istilah muhkam (محكم) kata turunan dari kata hakama (حكم). 

Kata ini memiliki makna yang berkisar pada “menghalangi”. Seperti 

hukum, yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan kriminal, demikian 

juga hakim. Pengemudi atau pengenadali hewan disebut dengan hakamah, 

karena ia menfikte hewan agar sesuai dengan keinginanya dan mencegah 

hewan agar tidak bertindak sesuai arah yang diinginkan. Muhkam adalah 

sesuatu yang tercegah/bebas dari hal-hal buruk.41 Muhkam (محكم) juga 

diambil dari bentuk kata (اَّلحكام) yang berarti keyakinan yang sebenarnya. 

Sementara muhkam sendiri juga berarti sesuatu yang diyakini dan tiada nilai 

kelemahan dan kerusakan.42  

ُتو   ۗ  َلْت ِمْن لَُّدْن َحِكْيٍم َخِبْيرٍ ُفصِّ  ثُمَّ ِكٰتٌب ُاْحِكَمْت ٰاي ٰ

“kitab yang ayat-ayatnya diperjelas, terbebas dari kesalahan dan tersusun 

rapi tanpa cacat.” (QS. Hud : 1).  

Kata متشابو (mutasyabih) diambil dari kata شبو  (syibhu) dengan 

“i” setelah “sy” yang bermakna serupa baik dari sisi material seperti warna, 

bentuk, rasa, maupun immaterial seperti keadilan dan kecintaan. Sedangkan 

kata syubhan berarti keserupaan dua hal atau lebih, yang mengakibatkan 

                                                             
41

 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati,2015), 209. 
42

 Nurrudin „Itr, Ulumul Qur‟an Al-Karim,(Damaskus : As-Sibli, 1993), 120. 
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kesamaran dalam membedakannya. Seluruh ayat-ayat Mutasyabih memiliki 

arti yang serupa dalam hal kebenaran yang dikandung,keindahan serta pola 

bahasanya. Ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS. Al-Zumar (39): 23:  

َيْخَشْوَن  تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلْوُد الَِّذْينَ  ۗ  اَللُّٰو نَ زََّل َاْحَسَن اْلَحِدْيِث ِكٰتًبا مَُّتَشاِبًها مَّثَاِنيَ 

 َمنْ ٰذِلَك ُىَدى اللِّٰو يَ ْهِدْي بِو ۗ  ثُمَّ تَِلْيُن ُجُلْوُدُىْم َوقُ ُلْوبُ ُهْم ِاٰلى ِذْكِر اللِّٰو  ۗ  رَب َُّهْم 

 َىادٍ  ِمنْ يُّْضِلِل اللُّٰو َفَما َلو  َوَمنْ ۗ   يََّشۤاءُ 

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

Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya 

kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang 

kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan 

Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan 

barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat 

memberi petunjuk.”  

Sedang kata mutasyabih yang seakar dengan kata syubhan dan 

yang dimaksud oleh QS. Ali „Imran (3) : 7 adalah ayat-ayat yang 

mengandung kesamaran dalam maknanya.43 

Imam al-Suyuthi dalam kitab al-Itqannya telah mengumpulkan 

beberapa pendapat mengenai maksud dari  muhkam dan mutasyabih 

menurut istilah ada beberapa pendapat sebagai berikut: 

                                                             
43

 M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan, (Tangerang:Penerbit Lentera Hati, 2020), 416. 
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a. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Qur‟an yang maksud dari ayatnya dapat 

dipahami secara mudah dengan dalil-dalil yang jelas ataupun samar,. 

Adapaun makna dari ayat-ayat mutasyabih merupakan ayat yang maknanya 

hanya Allah semata mengetahuinya, seperti kapan terjadinya  hari 

kiamat,dan perihal eskatologis lainya serta  makna huruf muqaththa‟ah pada 

awal surah. 

b. Muhkam adalah ayat yang dapat dipahami dengan mudah oleh manusia  , 

Adapun Mutasyabih adalah ayat-ayat yang sukar dipahami. 

c. Muhkam adalah ayat yang tidak mungkin ditakwilkan, yaitu 

ayat yang mafhum dan sudah jelas maksudnya, dan mutasyabih ayat yang 

berpotensi dita‟wilkan serta memiliki banyak pengertian.  

d. Muhkam adalah ayat dapat diketahui maknanya melalui penelusuran akal, 

Adapun mutasyabih kebalikan dari muhkam, yaitu diluar jangkauan nalar 

manusia. 

e. Muhkam adalah aya-ayat yang tidak butuh penjelasan dan mutasyabih 

perlu penjelasan lanjutan. 

f. Muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki makna ekstrinsik relavan dengan 

lahiriah ayat, dan mutasyabih  adalah ayat yang memiliki intrinsik, yang 

keluar dari makna lahir.  

g. Muhkam ayat yang bersifat Directif/pertintah dan larangan serta 

menjelaskan seputar  halal dan haram mutasyabih adalah ayat yang tidak 
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dapat ditinjau secara jelas maknanya.44 

 

b. Penyebab Adanya Ayat Mutasyabihat dan Pembagiannya 

 Adapun   sumber penyebab terjadinya mutasyabih secara ringkas 

ialah ketersembunyian maksud Allah Swt yang terkandung didalam wahyu-

Nya. Misalnya, kata اَبِّا  dalam َوَفاِكَهًة وَّاَبِّا , kata tersebut jarang sekali 

digunakan dan ganjil. Kata tersebut diartikan dengan rumput-rumputan 

berdasarkan pemahaman ayat selanjutnya   َْمَتاًعا لَُّكْم َوَِّلَنْ َعاِمُكم  ۗ  , “untuk 

kesenanganmu dan untuk binatang-binatang tetrnakmu” (QS. „Abasa : 32).45 

Lebih rincinya para ulama mengembalikan sebab-sebab 

munculnya kesamaran antara lain: 46 

1. Lafadz/kata yang digunakan pada ayat, seperti kata  اَبِّا dalam QS. 

Abasa ayat 30. Diriwayatkan bahwasa Sayyidina Umar ra. Merasakan 

kesukaran ketika mengungkap maksud kata itu sehingga memutuskan 

hanya mengambil intisari umum tentang pesan ayat. 

2. Memiliki makna yang samar, seperti ayat-ayat al-Qur‟an yang 

menjelaskan sifat-sifat Allah, misalnya: 
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 Jalaluddin Al-Suyuthi,Al-Itqan fi Ulum al-Qur‟an,(Mesir:  Daar As-Salam, Cet I, 2008), 531-

532. 
45

 Amroeni Drajat ,Ulumul Qur‟an Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur‟an,(Jakarta: Kencana, 2017),79. 
46

 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang : Lentera Hati,2015), 183-184. 
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 َيُد اللِّٰو فَ ْوَق اَْيِدْيِهْم 

“Tangan Tuhan di atas tangan mereka” (QS. Al-Fath ayat 10). 

3. Abstrak pada lafadz dan maknanya, seperti firman Allah :  

 َوَلْيَس اْلِبرُّ بَِاْن تَْأتُوا اْلبُ يُ ْوَت ِمْن ظُُهْورَِىا 

“Bukannya kebajikan memasuki rumah dari belakangnya”(QS. 

Al-Baqarah ayat 189) 

Al-Zarqani, membagi ayat-ayat mutasyabih  menjadi 3 

klasifikasi;. Pertama, ayat-ayat yang tidak mampu ditakar oleh logika 

menusia secara umum, seperti pengetahuan tentang Dzat Allah Swt serta 

hakikat sifat-sifat Allah Awt, dan pengetahuan tentang eskatologis seperti 

tentang waktu kiamat, serta huruf fawatihus suwar di permulaan Al-Qur‟an 

seperti Allah Swt berfirman :  

رِّ  ِفى َما َويَ ْعَلمُ  ۗ  ُىوَ  ِاَّلَّ  ۗ  يَ ْعَلُمَها ََّل  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ َوِعْنَده  َوَما َتْسُقُط ِمْن  ۗ  رِ َواْلَبحْ  اْلب َ

 وََّرَقٍة ِاَّلَّ يَ ْعَلُمَها َوََّل َحبٍَّة ِفْي ظُُلٰمِت اَّْلَْرِض َوََّل َرْطٍب وَََّّل يَاِبٍس ِاَّلَّ ِفْي ِكٰتٍب مُِّبْينٍ 

“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada 

yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di 

laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. 

Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu 
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yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata 

(Lauh Mahfuzh).” (QS.al-An‟am ayat 59). 

َو ِعْنَده  اَعةِ  ِعْلمُ ِانَّ اللّٰ زِّلُ  ۗ  السَّ  نَ ْفسٌ  َتْدِريْ  َوَما ۗ  اَّْلَْرَحامِ  ِفى َما َويَ ْعَلمُ  ۗ  اْلَغْيثَ  َويُ ن َ

ٌر  ۗ  بَِايِّ َاْرٍض َتُمْوتُ  ۗ  َوَما َتْدِرْي نَ ْفسٌ  ۗ  ْكِسُب َغًداتَ  مَّاَذا َو َعِلْيٌم َخِبي ْ  ِࣖانَّ اللّٰ

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan 

Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. 

Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 

akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Maha Mengenal.”(QS. Luqman ayat 34). 

 ۗ  اۤلمّۤ 

Artinya: “Alif Lam Mim” (Allah lebih mengetahui maknanya). 

ۤعۤص   ۗ  ۤكٰهي ٰ

Artinya:  “Kaf  Ha Ya „Ain Shad.” (Allah lebih mengetahui maknanya). 

Kedua, ayat-ayat yang mampu dicerna logika manusia melalui 

nalar,riset dan penelitian , seperti ayat-ayat mutasyabih yang kesamarannya 

timbul disebabkan oleh  panjang urutan, ringkas dan sejenisnya. Allah Swt 

berfirman:  
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 َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلَّ تُ ْقِسطُْوا ِفى اْلَيٰتٰمى َفاْنِكُحْوا َما طَاَب َلُكْم مَِّن النَِّسۤاِء 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

nikahilah dari wanita-wanita itu...” (QS. Al-Nisa ayat 3). 

Maksud ayat diatas tidak jelas dan ketidakjelasannya timbul 

karena ringkasnya lafal. 

Ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang hanya dapat dipahami ulama-

ulama tertentu. Para ulama dapat memahaminya karena tingginya ijtihad 

yang dilakukan disertai jiwa jiwa yang bersih. Senada dengan pemahaman 

sebelumnya ,Al-Ragib al-Asfahani menyatakan bahwa mutasyabih terbagi 

kedalam tiga jenis, antara lain; jenis yang sudah pasti tidak dapat dipahami  

seperti peristiwa eskatologis, jenis yang dapat diketahui manusia seperti lafal-lafal 

yang  gharib (ganjil) dan hukum yang tertutup, dan jenis yang mampu dipahami 

oleh ulama tertentu yang telah mendalam ilmuya. Jenis terakhir inilah yang 

diisyaratkan Nabi dengan doanya kepada sahabat Abdullah Ibnu „Abbas: 

 اللهم فقهو في الدين وعلمو التأويل

“Ya tuhanku jadikanlah dia seorang yang paham dalam urusan 

agama dan ajarilah dia takwil.”47 

c. Perbedaan Ulama Dalam Memahami Ayat Mutasyabihat  
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Para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam memahami arti 

ayat-ayat mutasyabihat, apakah makna ayat ini hanya Allah saja yang 

mengetahuinya. Hal itu dikarenakan adanya sebuah dalil yang menjelaskan 

bahwa dalam beberapa ayat hanya Allah Swt saja yang mengetahui 

maknanya, sebagaimana kutipan ayat berikut: 

ِسُخْونَ ۗ   اللّٰوُ  ِاَّلَّ  َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويْ َلو...  ...ۗ  بِو ٰاَمنَّا يَ ُقْوُلْونَ  اْلِعْلمِ  ِفى َوالرّٰ

“...Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. 

Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, Kami beriman kepada 

ayat-ayat mutasyabihat...” 

Apakah teks wa al-rasikhuna fi al-„Ilm di athof-kan pada lafadz 

Allah, sementara lafadz yaquluna sebagai hal. Ini berarti bahwa ayat-ayat 

mutasyabih pun mampu dipahami orang-orang yang mendalam ilmunya. 

Atau apakah ungkapan  wa al-rasikhuna fi al-„Ilm sebagai mubtada‟, 

sedangkan lafadz yaquluna sebagai khobar. Dalam hal ini bahwa ayat-ayat 

mutasyabih itu hanya diketahui Allah, sedangkan orang-orang yang serius 

mendalami ilmunya hanya sebatas mengimaninya.
48

  

Pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnul Mundzir dari 

Mujahid, dari Ibn Abbas, mengenai surat Ali Imran [3] ayat 7. Ibn Abbas 

berkata,”Aku di antara orang yang mengetahui takwilnya.” Imam An-

Nawawi juga termasuk dalam kelompok ini. Dalam Syarah Muslim, ia 

berkata, “Pendapat inilah yang paling shahih karena tidak mungkin Allah 

meng-khitzab-i hamba-hamba-Nya dengan uraian yang tiada jalan untuk 
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mengetahuinya.” Ulama lain yang berpendapat seperti ini adalah Abu Hasan 

Al-Asy‟ari dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Asy-Syirazi berkata,”Tidak ada satu 

ayat pun yang maksudnya hanya diketahui Allah. Para ulama sesungguhnya 

juga mengetahui. Jika tidak, ada bedanya mereka dengan orang awam?” 

Sebagian besar para sahabat, dan juga generasi sesudahnya, 

memilih pendapat atau penjelasan gramatikal  yang diriwayatkan oleh Ibn 

„Abbas.
49

 

Dalam memahami ayat-ayat mutasayabih para ulama juga 

berbeda pendapat dalam masalah penakwilan. Imam Ibnu Katsir 

menjelaskan bahwa penyebab dari masalah diatas ialah pada pembatasan 

para Ulama dalam hakikat dari penakwilan. Para Ulama membaginya 

menjadi dua makna. Pertama, takwil dengan makna hakikat dari sesuatu 

dan penakwilan dari suatu perkara itu. Berdasarkan firman Allah Swt : 

  ...َن َنُسْوهُ الَِّذيْ  يَ ُقْولُ  تَْأِويْ لُو يَْأِتيْ  يَ ْومَ  ۗ  َىْل يَ ْنظُُرْوَن ِاَّلَّ تَْأِويْ َلو

Yakni hakikat dari yang dikabarkan ialah suatu perkara yang 

berlawanan, jika menghendaki di takwil maka harus waqaf dalam lafadz 

jalalah( اال هللا) , karena hakikat atau esensi dari suatu perkara itu tidak 

diketahui kecuali Allah Swt.  

Kedua,  yang menghendaki penakwilan dengan makna yang lain. 

Yakni penafsiran, pengungkapan, dan penjelasan dari sesuatu. Seperti 

firman Allah Swt. )نَ بِّئَنا بِتْأِوْيِلِو(  yakni penafsirannya. Dan jika kita 
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menghendaki pada makna ini maka kita harus waqaf dalam lafadz 

 Karena mereka mengetahui dan memahami perkara . )والراسخون في العلم(

yang dimaksud dari ayat tersebut, jika mereka tidak mengetahui maksud 

dari hakikat perkara itu maka dikembalikan dari esensi dari perkara itu.
50

  

Para Ulama terpecah menjadi dua golongan dalam memahami 

ayat dan menyikapinya. Pertama, madzhab salaf yakni tafwidh (golongan 

yang menyerahkan penuh maknanya kepada Allah Swt. Sebagai upaya 

memurnikan makna dan mensucikan Allah Swt dari sifat kemustahilan dari-

Nya. Semuanya di dasarkan pada dalil-dalil naqli dan dalil aqli. Adapun 

dalil naqli berdasarkan hadis „Aisyah Ra.  

 ( متفق عليوفاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابو منو فألئك الذين سمى اهلل فاحذرىم(

Artinya : “Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-

ayat yang mutasyabih maka mereka itulah yang di maksud oleh Allah maka 

berhati-hatilah dengan mereka”. 

Selain itu, juga  dalil yang diriwayatkan oleh Tabrani Nabi 

bersabda:  “ Aku tidak takut dengan apa yang terjadi kepada umatku 

kecuali tiga perkara : Pertama, berlomba-lomba memperbanyak harta, 

kedua saling hasud sehingga mereka saling membunuh, ketiga mereka 

membuka kitab Al-Qur‟an dan mengambil penakwilannya. Padahal yang  

mengetahui takwilnya hanya Allah Swt.” 

Oleh karena itu, mereka para sahabat dan tabi‟in meninggalkan 
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kesibukan dalam perkara penakwilan ayat mutasyabih. Mereka 

menyerahkan maknanya kepada Allah Swt dengan menjaga dzat Allah dari 

kemustahilan, kelemahan, penyerupaan, dan tajsim ( Allah swt memiliki 

tubuh ).Adapun dalil aqli mereka ialah jika tetap membutuhkan takwil 

maka mereka mengikuti qaidah uslub arab serta tetap menyerahkan 

maknanya kepada Allah Swt.  

 Kedua, madzhab Khalaf mereka mentakwil ayat mutasyabih 

dengan sesuatu yang cocok dalam penggunaan bahasa dan perkara yang 

pantas dengan kesempurnaan Allah Swt. Dasar mereka yaitu mustahilnya 

makna dzohir teks dengan maksud dari teks tersebut. Karena maksud dari 

ayat itu ialah makna majazi. Maka mereka menafsiri dan mencukupkan pada 

kalam arab. Karena Al-Qur‟an berbahasa arab sebagaimana yang disebutkan 

di dalam ayat-ayatnya.
51

  

d. Metode Penasiran Ayat-ayat Mutasyabihat 

Para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat-ayat 

Mutasyabihat. Sebagian ulama yang tidak menafsirkan dan mengikuti 

makna secara makna harfiah, dan adapula yang tidak menafsrikan dengan 

memberikan pernyataan bahwa “Allah Swt saja yang mengetahui tafsirnya”, 

dan adapula Sebagian yang menggunakan metode ta‟wil dalam menelusuri 

maknanya..52 

Terdapat dua metode dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat 
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dimana kedua metode ini sama-sama benarnya:53 

Pertama, metode tafwidl, metode ini sering disebut juga dengan  

takwil secara global (ta‟wil ijmali). Metode ini digunakan oleh banyak 

ulama salaf ( ulama yang hidup pada kurun waktu tiga abad pertama 

Hijriah). Metode ini mempercayai bahwa makna mutasyabihat adalah 

makna yang diluar dari makna jism atau lahiriyah, akan tetapi makna harus 

mengandung makna keagungan dan kemahasucian. Dalam prakteknya 

golongan ini merujukan makna ayat-ayat mutasyabihat tersebut kepada 

makna ayat-ayat muhkamat, maksudnya adalah bahwa segala bentuk 

penafsiran harus tetap memiiliki korelasi dengan makna-makna yang 

bersifat muhkamat. 

Kedua, metode ta‟wil, dikenalkan juga dengan istilah ta‟wil 

terperinci (ta‟wil tasili). Metode ini sering digunakan setelah abad tiga 

Hijriyah, atau yang sering disebut sebagai Ulama Khalaf. Mereka 

memaparkan secara terperinci, kemudian menganalisis dengan 

menggunakan penyesuaian makna dari kata tersebut pada umumnya. Hal 

tersebut sejalan dengan yang dilakukan ulama Salaf, dimana mereka tidak 

memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. 

Metode ini (takwil) menjadi salah satu metode yang mashur 

digunakan dikarenakan mampu menjadi benteng keyakinan khususnya para 

pemikir akidah agar tidak terjerumus pada keyakinan tasybih 
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(menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Sebagian ulama salaf yang 

menggunakan metode ini seperti Ibnu „Abbas, Mujahid, Sufyan ats-Tsauri, 

Ahmad bin Hanbal, al-Bukhori dan lainnya. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada penafsiran surat thoha ayat 

5 berikut:54 

ٰوى  اَلرَّْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْست َ

Artinya : “Yang Maha Pengasih, yang menguasai „Arsy.” 

 

Jika melihat penafsiran ulama salaf maka maksud dari kata istawa 

pada ayat diatas ialah dengan menyerahkan makna kepada Allah (tafwidl) 

dengan berkeyakinan bahwa Allah itu tidak seperti makna literal dari kata 

istawa  yang memiliki arti bersemayam yang itu mustahil bagi Allah Swt. 

karena Allah dengan segala kemulyaan-Nya tidak menyerupai sifat kita. 

Allah lebih mengetahui segala hakikat-Nya.  

Sedangkan ulama Khalaf mentakwil kata istawa dengan makna 

istaula yang berarti menguasai. Seperti contoh makna dari (  َيُد اهلِل فَ ْوَق

 makna dari yaddu  ialah kekuasaan. Para ulama berdalil (َأْيِدْيِهمْ 

bahwasannya mustahil jika menggunakan makna dzohir dari kata istawa, 

maksud dari ayat tersebut merupakan makna majaz. Maka harus ditafsiri 
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dengan penafsiran yang cocok dengan bahasa Arab. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penilitian berisi serangkaian teori tentang metode dan sudut 

pandang peneliti yang akan digunakan. Dalam hal ini, peneliti memperjelas 

metode penelitianya sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Skripsi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu tehnik penilitian dimana peneliti akan mengumpulkan data atau 

dokumentasi dari sumber primer atau sekuder yang kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan umum. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan 

dberasal dari bahan-bahan tertulis berupa naskah, dokumen, foto, buku dan lain- 

lain. Substansi dari penelitian kepustakaan terletak pada kandungan Isi. 

Maksudnya adalah penelitian jenis ini lebih banyak memuat hal-hal yang 

bersifat  konseptual, atau pun gagasan-gagasan, ide-ide,teori  dan sebagainya.  

Semua itu didapatkan dari sumber tertulis seperti buku, naskah dan lain 

sebagainya .
55

 

B. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang diaplikasikan penulis ialah deskriptif-analisis, 

yaitu penelitian yang diawali dengan memaparkan data-data terkait, yang 

kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif guna menemukan sampai 
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sejauh mana data tersebut bekerja dalam proses memahami pemikiran M. 

Quraish 
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Shihab dan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah Mengenai Penafsiran 

Ayat-Ayat Mutasyabihat. 

C. Sumber Data 

Data yang diserap dalam penelitian ini berupa data tertulis dari kitab, 

jurnal, serta buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Adapun sumber data dibagi dua; primer dan sekunder. Data primer adalah 

berupa Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab dan Al-Azhar karya dari 

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, sedangkan data sekunder adalah buku-buku 

maupun karya tulis lainnya        yang relevan dengan kajian tafsir ayat-ayat 

mutasyabihat. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang penulis terapkan dalam proses 

pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yaitu berusaha menghimpun 

data daris semua sumber yang korelatif baik berupa dokumen,z buku, kitab, 

kamus atau lainnya yang membahas dan menguraikan tentang objek penelitian. 

Baik data yang berkenaan dengan sumber primer maupun sekunder. 

E. Analisis Data 

 Dikarenakan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif-analisis, 

maka penulis menggunakan analisis kualitatif dalam membaca data serta dengan 

menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan penjelasan yang 

menyajikan fakta-fakta empiris dahulu. Fakta empiris bersifat indivdualis yang 
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kemudian ditarik secara teoritis atau kesimpulan secara umum (deduktif)
56

.. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Pembahasan Makna Istawa 

1. Ayat-Ayat  tentang Istawa Dalam Al-Qur’an 

Kata Istawa pada al-Qur‟an yang disandarkan kepada Allah 

berulang-ulang sebayak tujuh kali dalam surat yang berbeda, antara lain 

sebagai berikut:  

 ۗ  شِ ۗ  َعرۗ  تَ َوٰى َعَلى ٱلۗ  ثُمَّ ٱس .(54 اْلعراف:( ۗ  شِ ۗ  َعرۗ  ى ٱلتَ َوٰى َعلَ ۗ  ثُمَّ ٱس

ُن َعَلى ۗ  ٱلرَّح).2 :الرعد )ۗ  شِ ۗ  َعرۗ  تَ َوٰى َعَلى ٱلۗ  ثُمَّ ٱس .(3:يونس) مَٰ

ثُمَّ .(55الفرقان:) ۗ  شِ ۗ  َعرۗ  تَ َوٰى َعَلى ٱلۗ  ثُمَّ ٱس (5طو:) تَ َوىٰ ۗ  ِش ٱسۗ  َعرۗ  ٱل

 ۗ  شِ ۗ  َعرۗ  تَ َوٰى َعَلى ٱلۗ  ٱس ثُمَّ  .(4 السجدة:) ۗ  شِ ۗ  َعرۗ  تَ َوٰى َعَلى ٱلۗ  ٱس

 .(4الحديد:)

Ayat-ayat di atas merupakan dalil yang awajib kita percayai tanpa 

harus memaknai kata istawa dalam makna bertempat tinggal, bersemayam 

atau duduk layaknya manusia, karena sifat-sifat  tersebut bersifat 

antropomorfis (menyamakan Tuhan dengan sifat mahluk). Sebagai orang 

Islam kita harus meyakini bahwa makna Istawa‟ dalam ayat tersebut 

bukanlah penyerupaan terhadap sifat-sifat mahluknya, sebagaimana  yang 

dijelaskan dalam firman Allah : “Laysa kamitsli Syai”(QS. Asy:Syuara), 
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artinya Allah sama sekali tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-

Nya. KesucianNya bersifat mutlak. Segala apa yang terjadi dalam 
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mahluknya tidak bisa kemudian di serupakan dengan sifat Allah 

terlebih lagi dzat Allah Swt.
57

 

2. Definisi ‘Arsy 

Di dalam al-Qur‟an Firman Allah yang mengunakan redaksi 

“Tsummastawa „Ala al- „Arsy” terdapat dalam enam surat, sisanya yang 

ke tujuh dalam QS. Thaha: 5 dengan redaksi yang berbeda “ar-Rahmân 

„Ala al-„Arsy Istawa”.  

Menurut bahasa Arab kata Arsy memiliki beberapa makna, 

sebagaimana yang disebutkan ulama tafsir yang sudah mahsyur dikalangan 

umat Islam yakni al-Imam al-Qurthubi dalam kitab al-Jami‟ Li Ahkam al-

Qur‟an. Beliau memaparkan perbedaan pendapat ulama bahasa, yakni al-

Imâm al-Jawhari yang salah satunya mmberi ulasan terkait definisi Arsy , 

yaitu::
58

  

1. lafal al-„Arsy dengan pengertian “Sarir al-Malik”; yang berarti 

singgasana atau tempat duduk kehormatan raja. Seperti halnya firman 

Allah mengenai ucapan Nabi Sulaiman: “Nakkiru Laha „Arsyhâ” (QS. 

An-Naml: 41). Pada ayat ini Nabi Sulaiman memebrikan mandat 

kepda tentaranya untk memindahkan kerajaan ratu Bilqis kemudian 

menjadikan kerajaan trsebut seperti aneh saat dilihat oleh ratu Bilqis 

sndiri. Dari kasus tersebut maka dapat dipahami bahwa salah satu 

pengertian Arsy dalam ayat ini yang dimaksud ialah  “Sarir al-Malik”. 

2. Kata al-„Arsy, dengan pengertian “Saqf al-Bayt”, yang berarti atap 
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rumah.  

3. Lalu dalam bahasa Arab apabila dikatakan “‟Arsy al-Qadam”, maka 

yang dimaksud ialah bagian yang muncul dari tempat atas kaki 

dimana menempelnya jari-jari kaki.  

4. Diksi  al-„Arsy biasa dipakai dalam lafal “‟Arsy al-Bi‟r”, bermkna 

kayu atau bambu penahan batu bata penyusun dasar dari diding 

sumur..  

5. Adapun diksi  al-‟Arsy  juga sebagai dari sebutan dari nama kota 

Mekah.  

6. Sedang dalam penyebutan lainnya terdapat kata al-„Arsy dalam arti 

“alMulk Wa as-Sulthan”, artinya pemerintahan seorang raja, kerajaan 

atau wilayah kekuasaan.  

Dari deskripsi diatas maka makna Arsy yang sesuai untuk 

disandarkan kepada Allah Swt adalah dengan menggunakan Arsy “as-

Sarir”,  akan tetapi makna singgasana dalam ayat tersebut tidaklah sama 

dengan definisi singgasana dalam relitas manusiawai. Arsy ini adalah 

makhluk Allah,. Menurut beberapa ulama bahwa Arsy Allah disangga 

oleh Para Malaikat yang disebut sebagai Malaikat Hamalah al-„Arsy. 

Malaikat  tersebut menyangga keempat sudut yang sebagai bagian dari 

Arsy. Dikataklan bahwa Arsy tersebut seperti ka‟bah di bumi, karena 

Mlaikat menjadikan Arsy sebagai tempat Thawaf mereka. Sedangkan 

menurut pandangan lain bahwa Arsy adalah langit-langit surga.  
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Lebih detail, Al-Imâm al-Hafizh al-Bayhaqi dalam kitab al-Asma‟ 

Wa ash-Shifât menuliskan sebagai berikut:
59

  

“Pendapat para ahli tafsir menyebutkan bahwa Arsy adalah 

semacam ranjang atau singgasana (as-Sarir), satu makhluk Allah dengan 

bentuk yang sangat besar sekali. Allah memerintahkan sebagain Malaikat-

Nya (Malaikat Hamalah al-„Arsy) untuk memundak Arsy ini. Dan Allah 

memerintahkan para Malaikat untuk mengagungkan dan menghormati 

serta melakukan tawaf mengelilingi Arsy tersebut. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka. 

Sebagaimana Allah menciptakan ka‟bah di muka bumi dan 

memerintahkan segenap manusia untuk megagungkan dan 

menghormatinya, serta memerintah mereka untuk melakukan tawaf 

dengan mengelilingi ka‟bah tersebut, hal itu merupakan salah satu bentuk 

ibadah mereka kepada Allah”. 

3. Makna Istawa Dalam Tinjauan Bahasa 

Diksi  istawa di dalam bahasa Arab memiliki bayak arti. Para 

ulama ahli linguistik, seperti al-Imam al-Lughawiy al-Fayyumi  dalam 

kitab al-Mishbah al-Munir, al- Imam al-Lughawiy al-Hafizh Muhammad 

Murtadla az-Zabidi dalam kitab Taj al-„Arus, al-Imam al-Lughawiy  al-

Faurruzabadi dalam Bashair Dzawi at-Tamyiz, al-Imam al-Lughawiy Abu 

Bakar Ibn al-Arabi dalam kitab al-„Awashim Min al-Qawashim  dan ulama 

lainnya, menyatakan bahwa “istawa” didalam bahasa Arqab mempunyai 

lebih dari lima belas sinonim. 
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Al-Imam al-Muhaddis Ibn al-Mu‟allim al-Quraisyi dalam kitab 

yang berjudul Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu‟tadi menyatakan salah 

satu dari lima belas sinonim tersebut disandarkan kepada pata ulama yang 

terkenal keilmuannya. Seperti al-Imam Abu al-Hasan al-Asy‟ari, al-Imam 

Abu Manshur al-Maturidi, al-Imam Abu Ishaq al-Isfirayini, al-Imam 

Abdul Qahir ibn Thahir at-Tamimi al-Baghdadi, al-Imam Abu Ja‟far as-

Simanani, Imam al-Haramain, dan para al-Imam termashur lainnya. Di 

antara pengertian-pengertian yang beliau ungkapkan antara lain sebagai 

berikut:
60

  

Satu, Istawa bermakna “telah mencapai kesempurnaan” (at-

Tamam), misalnya pengertian ini  didapatkan sebagaimana  firman Allah 

mengenai Nabi Musa: “Wa Lamma Balagha Asyuddahu Wastawa 

Ataynahu Hukma Wa „Ilma” (QS. Al-Qashash : 14 ). Pemahaman  ayat ini 

adalah penururunan wahyu dan kenabian baru didapatkan Nabi Musa A.s 

Ketika beliau sudah mencapai kematangan pikiran (dewasa). Ayat lainnya 

dalam firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam: “Fa Idza 

Sawwaytuhu”, (QS. Al-Hijr:29 ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt 

telah menjadikan Nabi Adam A.s sebagai ciptaaNya yang sempurna. Salah 

seorang ahli linguistik, al-Imam al-Fairuzabadi dalam al-Qamus al-Muhith 

menjelaskan: “Istawa ar-Rajul Balagha  Asyuddah”, artinya orang 

tersebut telah mencapai kematangan berpikir dan telah menjadi personal 

yang kuat. Ahli bahsa lainya dlam menjelaskan makna kta Istawa dalam 
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pengertian ini, al-Imam Muhammad Musrtadlo az-Zabidi dalam Taj al-

Arus mencontohkan sebegaimana yang telah disebutkan diatas. 

Dua, Istawa dalam pengertian menetap atau bertempat (at-

Tamakkun Wa al-Istiqrar), seperti yang disebutkan dalam dalam firman 

Allah tentang perahu Nabi Nuh; “Wastawa „Ala al-Judiy”(QS. Hud: 44). 

Di ats gunung al-Judiy, armada Nabi Nuh berlabuh dan menetap. 

Tiga, Istawa dengan pengertian lurus dan tegak (at-Tamakkum wal 

al-Istiqrar), berikut contoh ayat yang menunjukkan pengertian ini yakni 

firman Allah yang mnjadikan tanaman sebagai perumpamaan: “Fastawa 

„Ala Suqih...” (QS. Al-Fath: 29), artinya tanaman itu sudah tegak lurs di 

atas pangkalnya. Al-Imam al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi dalam 

tafsir al-Bahr al-Muhith menuliskan: “Kata “Fa-Istawa” dalamQS. Al-

Fath: 29 ini adalah mengandung makna bahwasannya tanaman tersebut 

telah tumbuh sempurna dari atas akarnya”. 

Empat,  Istawa  dengan pengertian berad diatas atau tempat  tinggi 

(al-„Uluww Wa al-Irtifa‟), misal ayat yang menunjukkan pengertian ini 

yaitu firman Allah tentang Nabi Nuh dan kaumnya yang menyatakan 

keimananya: “Fa-Idza Istawayta Anta Wa Man Ma‟aka „Ala al-Filk Fa-

Qul al-Hamdu Lillah al-Ladzi Najjana Min al-Qaum azh-Zhalimin” (QS. 

Al-Mu‟minun : 28), artinya “apabila engkau telah berada di atas perahu 

(wahai Nuh) dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas 

perahu maka ucapkanlah: “Segala puji bagi Allah Yang telah 

menyelamatkan kami dari kaum yang zhalim”. 
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Perlu diingat bahwasannya pengaplikasian makna al-„Uluww Wa 

al-Irtifa‟ dalam bahasa Arab mempunyai dua penafsiran . Pertama; al-

„Uluww Wa al-Irtifa‟ dalam makna tempat yang tinggi, dalam pengertian 

indrawi (Hissiy), misalnya dalam firman Allah QS. Al-Mu‟minun: 28 

seperti contoh di ats. Kedua; al-„Uluww Wa al-Irtifa‟ pada makna 

ketinggian pngkat/derajat dan kedudukan, bukan dalam pengertian indrawi 

(Hissiy), tetapi dalam pengertian konotatif/ma‟nawi (Ma‟nawiy), yaitu 

ketnggian derajat („Uluww ar-Rutabah). 

Lima, Istawa dengan maksud Istawla, atau Qahara, atau haimana, 

berarti menguasai, sebagaimana ungkapan arab dikatakan: “Istawa Fulan 

„Ala Baldah Kadza...”, yang bermakna fulan telah menguasai suatu negeri. 

Sebagaimana juga pada contoh sya‟air berikut:  

َوى ِبْشٌر َعَلى اْلِعَراِق # ِمْن غَ َقِد اسْ   ْيِر َسْيٍف َوَدٍم ُمْهَراقِ ت َ

“Bisyr ibn Marwan telah menguasai dan menundukan Negara Irak, dengan 

tanpa kekuatan pedang dan tanpa adanya darah yang mengalir”. 

 Jika ditelisik lebih dalam kata Istawa berarti menguasaii, memiliki 

dua pengertian. Pertama, dengann cara mengalahkan Objek lalu 

menguasainya (al-Istila‟ Ma‟a Sabq al Mughalabah). Kedua, menguasai 

dngan tanpa tindakan mengalahkan atau menundukan terlebih dahulu 

kepada objek yang ingin dikuasainya(al-Istila‟ Min Ghayr Sabq al-

Mughalabah). 



49 
 

 
 

Enam, Iistawa dengan pengertian kearah tindakan tertentu (Qashd 

asy-Syai‟), seperti firman Allah: “Tsumma Istawa Ila as-Sama‟…(QS. Al-

Baqarah: 29), maksud dari ayat ini Allah mememiliki kuasa untuk 

menciptakan langit. 

Tujuh, Istawa dengan pengertian setara (at-Tamatsul Wa at-

Tasawi), seperti firman Allah: “Qul Hal Yastawi al-Ladzina Ya‟lamun Wa 

al-Ladzina La Ya‟lamun” (QS. Az-Zumar:9), makna kata “yastawi” dalan 

ayat ini adalah dlam pemahaman “ya‟tadil”, yaitu setara, maka pengertian 

ayat itu sebagai berikut: “Katakan (wahai Muhammad) adalah apakah 

sepadan antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu?”, 

artinya jlas berbeda. pemisalan lainnya dari makna ini seperti perkataan 

dlam bahasa Arab “Istawa al-Qaum fi al-Mal”, artinya orng-orang yang 

berada suatu kaum memilki kekayaan (harta) yang sama. . 

Delapan, Istawa pada makna matang atau sudah layak untuk 

dimakan (Nadluja), seperti ucapan bahasa Arab “Istawa ath-Tha‟am”, 

artinya makanan sudah siap dimakan. 

Sembilan, Istawa  dengan makna berada diatas kendaraan 

(menaikinya) (ar-Rukub Wa al-Isti‟la‟), seperti firman Allah : “Tsumma 

Tadzkuru Ni‟mata Rabbikum Idzi Istawaytum „Alaih (QS. Az-Zukhruf: 

13), artinya: “Hendaklah kalian mengingat akan nikmat Allah yang telah 

dilimpahkan kepada kalian apalika kalian berada duduk di atas kendaraan 

tunggangan”.  
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B. Penafsiran Quraish Shihab tentang Makna Istawa dalam Tafsir Al-

Misbah 

 

Pertama, Surah al-a’raf ayat 54: 

 Dalam kitab tafsir beliau Quraish Shihab menjelaskan dengan 

menggunakan penafsiran para Ulama Salaf lalu kemudian ulama Khalaf, serta 

mengutip pendapat penafsir Thaba‟thaba.i berikut ini penjelasan beliau: 

“ Firman Allah (Tsumma istawa ala al-Arsy) menjadi 

pembahasan para ulama. Ada yang tidak mau menafsirkannya 

Hanya Allah swt. yang mengetahui maknanya. Seperti itulah 

pendapat ulama-ulama salaf (Abad 1-3 H). kata Istawa di kenal 

oleh bahasa, namun kaifiat/caranya tidak diketahui, 

mempercayainya adalah wajib dan menanyakannya adalah bid‟ah 

sebagaimana ucapan Imam Malik ketika makna kata tersebut 

ditanyakan kepadanya.”
61

 

 

Dari penuturan di atas dapat di ketahui bahwasannya ulama salaf 

lebih memilih taslim atau menyerahkan maknanya kepada Allah Swt. dan 

mengetahui kaifiat dan tatacaranya ialah hal yang bid‟ah. Karena pertanyaan 

bagaimana tidak bisa di sandarkan kepada Allah Swt. sebagaimana pendapat 

Imam Abu Mansur Al-Maturidi :  

“Jika ada yang berkata: Bagaimanakah Allah nanti dilihat? 

Jawab: Dia dilihat dengan tanpa sifat-sifat benda (Kayfiyyah). 

Karena Kayfiyyah itu hanya terjadi pada sesuatu yang memiliki 

bentuk. Allah dilihat bukan dalam sifat berdiri, duduk, 

bersandar atau bergantung.”
62

  
 

Selanjutnya beliau memaparkan penafsiran Ulama Khalaf yang 

mengalihkan maknanya kepada makna majazi yakni “berkuasa”. Dengan di 
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ikuti pemaparan penafsiran ar-Raghib al-Ashfahani yang dikutip oleh 

Thaba‟thaba‟i. Di jelaskan bahwasannya pada hakikatnya makna kata Arsy‟ 

tidak diketahui oleh manusia dan tidak terlintas di fikiran orang-orang awam 

tentang maknanya dan Allah suci dari pengertian tersebut. 

“Setelah abad ke 3 H para ulama berusaha menjelaskan 

esensi pengetianny dengan mengalihkan kepada makna yang 

majazi yakni: berkuasa. Sehingga  penggalan ayat ini seperti 

mempertegas kekuasaan Allah swt. Sebagai penguasa alam raya, 

sesuai dengan sifat suci-Nya  dari segala sifat kekurangan atau 

kemakhlukan.” 

“Thaba‟thaba‟i menukil pendapat ar-Raghib al-Ashfahani 

yang menjelaskan bahwa , (arsy) dm segi etimologi, adalah tempat 

duduk raja/singgasana, yang secara esensial bermakna kekuasaan. 

Semula kata ini menunjukkan  sesuatu yang beratap. Tempat duduk 

penguasa yang dinamai Arsy, karena tinginya tempat itu 

dibandingkan dengan  yang lain. Yang makna sebenarnya, 

pengertian tersebut tidak diketahui manusia. yang didalam pikiran 

orang-orang awam mengenai artinya, maka Allah Maha Suci dari 

pengertian itu, karena jika demikian Allah terangkat dan ditahan 

oleh „Arsy, padahal, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi 

supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap 

tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah 

(QS. Fatir : 41).” 

 “Allah swt mengetahui dan mengatur secara detail apa yng 

dikuasai pemilik kursi yang berada di bawahnya. Nah, inilah yang 

dimaksud dengan Dia bersemayam di atas „Arsy. Dia yang 

menciptakan dan yang mengatur segala sesuatu. Demikian lebih 

kurang penjelasan Thaba‟thaba‟i dalam tafsirnya.” 

“Kata (tsumma) Tsumma/kemudian bukan dimaknai untuk 

menunjukan jarak waktu, tetapi utuk mengambarkan jauh tingkat 

penguasan „Arsy, dibanding dngan penciptan langit dan bumi, 

sedang penguasaan-Nya berlanjut terus-menerus, pemeliharaan-

Nya pun demiakian.”
63

 

 

Dari penjelasan di atas Quraish Shihab berusaha memaparkan 

penafsiran ulama Khalaf dengan menggunakan penafsiran Thaba‟thaba‟i. 

Dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwasannya ulama khalaf menafsirkan 

makna istawa dengan makna majazi yakni berkuasa. Allah berkuasa 
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mengatur dan mengendalikan alam semesta ini. Lalu di perjelas dengan 

penafsiran Thaba‟thaba‟i dengan menganalogikan pada bagaimana 

masyarakat moderen mengatur kehidupan mereka. Mereka mengatur dengan 

sistem kekuasaan bertingkat hingga kepada presiden. Namun, di akhir 

penafsiran dijelaskan bahwa kekuasan Allah melebihi kekuasaan makhluk 

dalam mengatur bawahannya. Allah lebih mengetahui detail dari apa yang 

Dia kuasai. 

Kedua, Surah Yunus ayat 3: 

Pada Surah Yunus Ayat 3 ini Quraih Shihab memberikan penjelasan 

bahwa ulama Salaf lebih enggan untuk menafsirkan makna dari istawa . 

Sementara Ulama Khalaf mengalihkan makna dasra dari istawa kepada 

makna methaphor yakitu “Berkuasa”. Di ikuti penjelasan dari Thaba‟thaba‟i 

yang menjelaskan bahwasannya hakikat maknanya hanya Allah yang 

mengetahui dan Allah Maha Suci dari apa-apa yang terlintas dari benak 

orang-orang awam. 

“Firman-Nya (Tsumma istawa „alal „arsy) istawa, juga 

ulama beberapa ada yang tidak menafsirkanya“Hanya Allah yang 

tahu maknanya” demikian ulama-ulama salaf ( Abad I-III H). “Kata 

(istawa) dikenal oleh bahasa, kaifiat/ caranya tidak diketahui. 

Mempercayainya adalah wajib dan menannyakannya adalah 

bid‟ah.” Seperti yang diucapkan  Imam Malik ketika pengertian 

diksi trsebut Ketika seseorang bertanya kepadanya. Para -ulama 

setelah abad III, berusaha menjelaskan pengertiannya dengan 

menta‟wilkan pengertian lafal istawa dari arti dasarnya., yakni 

bersemayam ke makna majazi ( metaphor) yaitu berkuasa.” 

“Thabathaba‟i menukil ar-Raghib al-Ashfahani yang 

menjelaskan bahwa pengertian  (arsy) yang dari sgi linguistik ialah 

tempat duduk raja/ singgasan., seringkali dimengerti dengan 

pengertian kekuasaan. Sesungguhnya lafal ini awalnya yaitu 

sesuatu yang beratap.  Tempat duduk penguasa dinamai „Arsy, 

karena tingginya tempat itu dibanding dengan tempat itu 

dibandingkan yang lain. Yang pasti,makna sejati dari kata tersebut 
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tidak dapat dipahami oleh semua manusia. Adapun yang terdapat 

dalam pikiran orang yang tidak paham adalah Allah Maha Suci 

maka demikian diartikan Allah yang terangkat dan ditahan oleh -

„Arsy, padahal , Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi 

supaya jangan lenyap dan sungguh jika keduanya akan lenyap 

 tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah

(QS. Fathir : 41). Rujuklah ke QS. Al-A‟raf ayat 54 untuk 

mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang kandungan pesan 

ayat ini.”
64

 

 

Ketiga, Surah Ar-Ra’d Ayat 2 

“Firman-Nya: (Tsumma istawa „alal „arsy) / kemudian 

Dia bersemayam di atas „Arsy telah dijelaskan maknanya ketika 

menafsirkan QS. Al-A‟raf ayat 54. Para ulama era setelah abad III 

H mengembalikan artinya langsung kepada Allah Swt. Adapun 

menurut Imam Malik bahwa menyatakan bahwa memperyainya 

merupakan suatu kewajiban, dan mempertanyakanya merupakan 

sebuah sikap bid‟ah. Senada dengan pembahsan sebelumnya, 

bahwa secara majazi maka arti dari istawa adalah berkuasa.” 

 

Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan secara singkat bahwasaanya 

ulama salaf lebih memilih untuk tidak menafsirkannya, sementara ulama 

Khalaf mengalihkan maknanya kepada makna majazi dengan makna 

berkuasa. Dengan catatan sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah 

swt dari sifat makhluk dan kekuarangan. 

 

Keempat, Surah Thoha Ayat 5 

“Firman-Nya: ( ُن َعَلى ٱلۗ  ٱلرَّح تَ َوىٰ ۗ  ِش ٱسۗ  َعرۗ  مَٰ  ) ar-

Rahman „ala al-„arsy istawa, agaknya diletakkan sesudah uraian 

ayat yang lalu, sebab bisa terkesan kandungan ayat yang lalu 

bahwa Allah Maha Kuasa, sedang yg Kuasa belum tentu artinya 

pemilik asal apa yang dikuasainya, karena itu ayat ini menegaskan 

kepemilikan wewenang-Nya serta kasih sayang-Nya yang 

menyentuh seluruh makhluk.”
65

 

 

Dari pendapat Qurasih Shihab di atas menjelaskan bahwasanya 
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yang berkuasa belum tentu merupakan pemilik dari apa yang di kuasainya 

dan kekuasaan dan kasih sayang Allah sampai kepada seluruh makhluk 

ciptaannya. Ini menunjukkan beliau memilih penafsiran ayat ini dengan 

menta‟wil dan mentanzihkan Allah dari sifat makhluk, karena kekuasaan 

Allah menurut penjelasan Qurasih Shihab tidak sama dengan kekuasan 

makhluk. 

 Sama seperti sebelumnya, Quraish Shihab menukil pendapat para ulama 

pasca III H. Dimana Quraish Shihab mengembalikan seluruh makna Istawa 

kepada Allah Swt. Tetapi dalam pelaksanaanya, tetap menjadi kewajiban untuk 

mempercayai kebenaranya,  dan lebih mengambil sikap menakwil kedalam 

pengertian majazi yang bermakna “berkuasa”.  Quraish Shihab juga memberikan 

batasan yang jelas dalam memahami istilah Istiwa, sebagaiman yang dijelaskan 

dalm tafsrinya; 

“Tetapi perlu dicatat, bahwa Allah yang duduk di kursi / 

„Arsy  yang tertinggi itu keadaan dan pengaturan-Nya terhadap 

alam raya berbeda dengan makhluk penguasa,  misalnya manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang duduk di atas kursi 

tidak mengetahui dan tidak juga mengatur secara rinci apa yang 

dikuasai oleh pemilik kursi yang berada di bawahnya. Adapun 

Allah swt. maka Dia mengetahui dan mengatur secara rinci apa 

yang ada di bawah kekuasaan dan pengaturan pemilik kursi-kursi 

yang di bawahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Dia Yang 

bersemayam di atas „Asry.  Dia yang menciptakan dan Dia pula 

yang mengatur segala sesuatu. Demikian lebih kurang penjelasan 

Thabathaba‟i dalam tasirnya.”
66

 

 

 

Sebagaimana penjelasan beliau ketika menafsirkan ayat serupa 

beliau selalu memaparkan pendapat dari ulama salaf kemudian di ikuti 

penjelasan ulama khalaf dan terakhir kutipan dari Thaba‟thaba‟i. Intinya 
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beliau menyatakan bahwa di awal penafsiran ayat ini menegaskan bahwa 

kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan makhluk. 

Kelima surah Furqan ayat 59  

“Firman-Nya: (tsumma istawa „ala al- „arsy), juga menjadi 

salah satu ayat yang menjadi fokus para ulama. Beberapa tidak 

berani menafsirkannya, Hanya Allah yang tahu maknanya . Kata ( 

istawa ) dikenal oleh bahasa, mepertanyakanya merupakan bida,ah 

tetapi tmenjadi kewajiban untuk selalu mempercayainya. Demikian 

ucap Imam Malik ketika makna kata tersebut ditanyakan 

kepadanya.”
67

 

Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya para ulama 

salaf enggan untuk memberikan keterangan mengenai maknanya, kita 

diharuskan untuk mengimani tanpa harus mempertanyakannya. Berbeda 

dengan ulama khalaf mereka berusaha memberikan penjelasan dengan cara 

mengalihkan maknanya kepada makna majazi yakni berkuasa, sesuai 

kebesaran dan kesucian Allah. 

“Thabathaba‟i menukil ar-Raghib al-Ashfahani yang 

menngungkapkan, bahwa kata („arsy) ditinjau secara etimologis  

adalah tempat duduk raja/ singgasana, tetapi sering juga dipahami 

dalam arti kekuasaan. Makna aslii dari kata tersebut adalah sesuatu 

yang beratap. Tempat duduk raja/penguasa dinamai „Arsy, karena 

jauh lebih tinggi dari pada yang lain. Yang pasti esensi makna kata 

tersebut pada ayat ini tidak mampu diketahui manusia. sedangkan 

yang berada dipikiran orang awam tentang artinya, maka Allah 

Maha Suci dari pengertian itu, karena jika dipahami demikian maka 

Allah yang terangkat dan ditahan oleh „Arsy.”  

Hal itu dijelaskan lebih lanjut dalam : 

ٰمٰوِت َواَّْلَْرَض َاْن تَ ُزْوََّل ە ْن زَاَلَتا ۗ  ِانَّ اللَّٰو يُْمِسُك السَّ ِاْن اَْمَسَكُهَما ِمْن  ۗ  َوَلىِٕ
 ۗ  بَ ْعِده  ۗ  َاَحٍد مِّنْ 

“Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan 

lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang 

pun yang dapat menahan keduanya selain Allah” (QS. Fathir [35]: 
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41).  
“Tetapi perlu diberi catatan, bahwa Allah yang 

singgah/bertenpat di kursi/„Arsy yang tertinggi itu memeliki kuasa 

terhadap keadaan dan pengaturan-Nya terhadap alam raya, berbeda 

dengan mahkluk penguasa, misalnya manusia alam kehidupan 

bermasyarakat. Manusia/mahluk yang duduk di atas kursi tidak 

mengetahui dan tidak juga berkuasa untuk mengatur terhadap 

benda yang didudukinya.sedangkan  Allah swt., maka Dia  Maha 

mengetahui dan Maha mengatur secara rinci sefala sesuatu yang 

dikuasainya.”
68

 

Penjelasan beliau tidak jauh berbeda dengan ayat-ayat yang serupa 

sebagaimana pada surah al-A‟rah ayat 54. Inti penjelasan tidak luput dari 

pendapat ulama salaf yang memilih enggan menafsirkannya, sementara 

ulama khalaf mengalihkan maknanya kepad amakna majazi yakni 

berkuasa, berkuasanya Allah tidak sama dengan kekuasaanya manusia 

yang terbatas, sementara kekuasaan Allah terus-menerus kepada seluruh 

makhluk-Nya.  

Keenam surah as-Sajdah ayat 4 

“Firman-Nya: (tsumma istawa „ala al- „arsy), juga menjadi 

bahasan para ulama. Sebagian dari mereka enggan menafsirkannya, 

“Hanya Allah yang tahu maknanya” . “Kata „istawa‟  ditelisik 

secara  linguistik, kaifiyat/ caranya tidak dapat diketahui, iman 

terhadap kebenaranya adalah wajib dan bertanya lebih dalam  

adalah sebuah tindakan bid'ah.” Demikian ucapan Imam Malik. 

Para Ulama pasca  abad ke-III, berusaha secara mendalam 

mengungkap kandangan esensi dari makna Istawa dengan 

mentakwil  makna kata istawa dari makna harfiyah, yaitu 

bersinggah, bertempa/bersemayam ke makna majazi yaitu 

“berkuasa”, sehingga dengan demikian penggalan ayat ini menjadi 

afirmasi kekuasaan Allah swt. Sebagai dzat yang Maha mengatur 

dan  Maha mengendalikan alam raya, dengan berangkat dari sifat 

suci Allah Swt yang berbeda dengan sifat dari semua mahluk.”  

“Kata (tsumma) kemudian bukan dimaknI sebagai indikasi 

adanya jarak dan waktu, akan tetapi lebih untuk mendeskripsikan  

betapa jauhnya penguasaan Allah Swt terhadap Arsy. Dibanding 
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dengan bagimana proses  penciptaan langit dan bumi. Penciptaan 

itu selesai dengan selesainya kejadian langit dan bumi, akn tetapi 

penguasaan-Nya bersifat kontinu, hal itu berlaku pula pada proses 

pemeliharaan-Nya.  Dalam hal ini proses tersebut selalu beriringan 

Dengan hikmah kebijaksanaan yang membawa manfaat untuk 

seluruh makhluk-Nya. Ayat ini juga menjadi bantahan kepada 

orang-orang Yahudi yang berasumsi, bahwa setelah Allah 

menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, Dia beristirahat 

pada hari ketujuh. Maha Suci Allah atas kepercayaan sesat itu.”
69

 

Secara singkat Qurasih shihab memberikan penjelasan tentang ayat 

ini, karena sudah beliau bahas panjang pada surah al-A‟rah ayat 54. 

Namun, beliau menegaskan bahwa penggalan ayat ini mengafirmasi 

bahwa Allah Swt Maha kuasa dalam mengatur dan mengendalikan alam 

raya dengan garis bawah semua itu menurut kesucian dan kebesaran Allah 

Swt dari kekurangan dan sifat kemakhlukkan. 

Ketujuh surah al-Hadid ayat 4 

Penjelasan Quraish Shihab sama seperti ayat-ayat di atas khususnya 

di suruh untuk merujuk penafsirannya pada surah al-a‟raf ayat 54. Pada 

ayat ini beliau menyuruh untuk merujuk penafsiraanya pada surah al-A‟raf  

ayat 54 dengan berbagai pendapat ulama salaf dan khalaf.   

C.  Penafsiran Buya Hamka tentang Makna Istawa dalam Tafsir Al-Azhaar 

 

Pertama surah al-A’raf ayat 54 

“(Kemudian bersemayamlah Dia di atas „Arsy). Bermakna, 

setlah Allah Swt menciptkan langit dan bumi serta mahluk lainya, 

Allah kemudian bersemayam sesuai dengan kaptutan/kelayakanNya 

(hanya allah yang mengetahui atas segala dzatnya) diatas Arsy.” 

“Istawa kita artikan bersemayam. Karena itu merupakan kata 

kehormatan yang tertinggi yang seringkali kita gunakan  dalam 

bahasa melayu Kelasik kepada Raja yang bersemayam di 

Singgasana. „Arsy itupun bisa dimengerti sebagai singgasana atau 
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mahligai atau takhta. ketika orang biasa disebutkan duduk di kursi, 

maka Raja disebt bersemayam di Mahligai.” 

“Jika ditinju intisari maknya, bahwa Allah Malikul Mulk, raja 

dari segala Raja, Maha kuasa diatas segala kekuasaan, bersemayam 

di atas „ArsyNya, mengatur segala sesuatunya dengan segala 

Kebesaran dan kekuasaan yang Maha Sempurna. Di Surat Hud 

(Surat 11 ayat 7) disebut pula bahwa „Arsy itu di atas air, dan di 

surat ke 64 (al-Haqqah ayat 17) disebut juga bahwa „Arsy itu 

disangga oleh Delapan Malaikat.” 

“Lantas bagaimana menjawab pertanyaan orang, tentang 

bagaimana Tuhan Allah Swt bersemayam? Apakah kalimat istawaa  

yang diartikan semayam itu, atau duduk itu sebagaimana manusia 

duduk diatas kursi, atau seperti posisi duduk seorang raja/kepala 

negara tengah duduk dihadapan mentri-mentri dan hulubalang-

hulubalang, biti-biti prawara? Besarkah „ArsyNya dari pada dirinya 

sendiri? Bertubuhkah Allah dan bertempatkah Dia? Kalau demikian 

niscaya serupa Dia dengan yang baru. Itulah pertanyaan yang akan 

timbul.” 
70

 

 

Dari penjelasan diatas Buya Hamka memberikan penjelasan 

bahwasannya kata istawa tetap diartikan  bersemayam. Namun, beliau 

mengaris bawahi makna istawa ini merupakan hasil dari penelusuran 

bahasa kehormatan yang tertinggi yang biasanya dipakai dalam bahasa 

melayu Klasik.  

“Para ulama salaf memberikan penafsiran bahwa esensi 

makna  dari ungkapan tersebut yaitu mendeskripsikan Maha 

Kebesaran dan Maha Kekuasaan Allah. Bilamana telah selesai  Dia 

menjadikan semua langit dan bumi dalam masa enam hari, yaitu 

enam giliran zaman, yang satu itu entah berjuta tahunkah, hanya 

Allah Swt yang mengetahui, kemudian Allah Swt bersemayam 

mentadbirkan alam itu menurut kehendak Qudrat dan IradatNya.” 

 

Buya Hamka mencoba mengkontekstualisasikan  dengan riwayat 

raja-raja lokal dalam mencari kesesuaian makna bersemayam di dalam 

tafsirnya . selain itu Buya Hamka juga memerikan cataan bagi para 

pembaca untuk tidak menyamakan persepsi raja di dalam dunia manusia 

dengan raja dalam kodrat sebagai Tuhan. Lebih lanjut, Buya Hamka juga 
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menepis tentang pertanyaan menanyakan apakah Arsy lebih besar dari 

Dzat Allah Swt . Dalam hal ini Buya Hamka mengarahkan kearah 

penafsiran QS. Al-Baqarah:225 sebagai jawaban atas pertanyaan 

sebeleumnya. 

  Buya Hamka dalam tafsirnya juga mengulas bagaimana pandagan 

Ulama Salaf dalam menguliti makna Istawa. Menurutnya makna tersebut 

merupakan hak pregratif Tuhan,sehingga manusia makna penafsiranya 

dikembaikan kepada Allah Swt. Dikarenakan itu merupakan bagian 

rahasia Ilahi yang manusia sendiri tidak memiliki kemampuan yang 

mempuni untuk memecahkanya.  

“Menurut Ibnu Mardawaihi dan Al-La-Lakaaiy bahwa ibu 

orang yang beriman, ibu kita Ummi Salamah pernah berkata tentang 

bagaimana arti Allah bersemayam di „Arsy itu. Kata ibu kita itu: 

“Tentang bagaimana keadaannya tidaklah dapat dicapai dengan 

akal dan tentang Dia bersemayam tidaklah dapat dicapai dengan 

akal dan tentang Dia bersemayam tidaklah Majhul dan mengakui 

tentang hal itu adalah termasuk Iman, dan menolaknya adalah  

suatu kekufuran.” Itulah perkataan sahabat Rasulullah Saw.” 

“Dan mengeluarkan pula Al-La-Lakaaiy di dalam as-Sunnah 

dan al-Baihaqi di dalam Kitab Al-Asma‟ was-Shifat: Bahwa 

Rabi‟ah, Guru dari imam Malik ditanyai orang tentang arti 

bersemayam di „Arsy itu, bagaimana bersemayamnya?. Maka beliau 

menjawab: Tentang bersemayam, bukanlah tidak diketahui, dan 

bagaimana keadaannya bukanlah yang dapat difikirkan. Dari Allah 

datang risalah, dan Rasul adalah menyampaikan, dan kewajiban kita 

adalah membenarkan. Rabi‟ah adalah Tabi‟ Tabi‟in.” 

“Di sini kita menampak bahwasannya Ulama-ulama Salaf 

ikutan kita, sejak sahabat-sahabat Rasulullah yang dicerminkan oleh 

Ibu Mu‟minin Ummi Salamah tadi, lalu kepada Tabi‟in, Tabi‟ 

Tabi‟in dan Ulama yang terdahulu (mutaqaddimin), tidaklah 

memandang layak kita membicarakan hal-hal yang semacam itu. 

Dan bila Imam Malik marah kepada orang yang bertanya itu, ialah 

karena bertanya itu semata hendak membongkar-bongkar soal yang 

bisa menimbulkan keraguan dan memperpanjang debat, bukan 

karena hendak menuntut ilmu.” 

“Dan inipun kemudian dijadika pedoman bagi setiap orang 

yang  berhadapan dengan  ayat-ayat yang seperti ini. Hal ini 

memiliki hubungan dengan Filsafat Modern, yang dikatakan ada satu 

daerah yang disebut Trancendentialisme, yaitu daerah yang diatas 

dari kekuatan akal, bukan daerah yang tidak masuk akal.”
71
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Beliau Buya Hamka menjelaskan penafsiran kata istawa  dengan 

makna literal apa adanya yakni bermakna bersemayam. Mengutip 

pendapat ulama Salaf, Tetapi Ulama Salaf tidak mau menafsirkannya lebih 

dalam, akan tetapi mereka menerima saja ayat itu apa adanya. Juga 

dijelaskan bahwa Daerah Alam Jabarut yaitu alam kebesaran Ilahi, dimana 

daerah ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Maka kita tidak bisa 

menafsirkannya karena maksud ayat tidak seperti yang diinginkan Allah. 

 Bagaimana besemayamnya Allah tidaklah dapat di capai oleh akal, 

kita wajib mengimaninya tanpa harus mempertanyakan bagaimana 

bersemayamnya. Pertanyaan bagaimana juga di jelaskan tidak patut 

disandingkan kepada Allah. Beliau juga menggarisbawahi dengan 

kesucian makna istawa / bersemayam  menurut kesucian Allah dan 

menafikan Allah dari sifat kekurangan. Selanjutnya beliau menjelaskan 

ketika bertemu ayat-ayat seperti ini kita harus mengambil penafsiran 

seperti di atas, karena wilayah penafsiran ini masuk dalam wilayah 

Trancendentialisme, yakni wilayah yang berada diatas kemampuan akal 

manusia, bukan tidak masuk akal.  

Kedua surah Yunus ayat 3 

Pada ayat ini beliau menjelaskan bahwasannya makna istawa dengan 

makna bersemayam atau duduk. Sepintas beliau seperti menyerupakan 

Allah dengan makhlukNya karena diartikan dengan sifat makhluk yakni 
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duduk. Namun, kata duduk di sini diartikan kekuasaan allah dalam 

mengatur dan memelihara alam semesta dengan sempurna. 

… “Setelah selesai itu, bersemayamlah Dia di atas 'ArsyNya. 

Yang dapat kita fahamkan, bahwa Tuhan Allah itu bukan saja 

menjadikan semua langit dan bumi, lalu dibiarkanNya saja sesudah 

terjadi, melainkan diaturNya dengan sempuma dengan serba 

kekuasaanNya. Sebab duduk ke atas 'Arsy di sini sudah mengandung 

sekali akan arti bahwa Allah mengatur dan mentadbir kuasaNya 

dalam Kerajaan dan Kekuasaan yang seluas itu. Setelah duduk di 

atas „Arsy itu datang lagi lanjutan ayat, sehingga lebih jelas maksud 

duduk atau bersemayam: "Dia Mengatur Perintah." Yudabbiru di 

dalam ayat ini, kita artikan secara umum dan ringkas, yaitu Dia 

Mengatur. Kalau kita gali makna kalimat ini lebih dalam, tidak 

salahlah kalau kita ambil langsung saja kalimat ini, lalu kita artikan: 

"Dia mentadbir perintah. " Sebab ambilan asal kata ialah dubur, 

yang berarti ekor atau hujung. Maka di dalam Tuhan Allah Mengatur 

suatu perintah, Tuhan Allah telah mengetahui dan menentukan 

ujungnya, akhimya atau ekorya ataupun akibatnya. Di situ nampak 

bahwa di dalam mengatur alam ini, Tuhan mempunyai rencana yang 

tegas dan konkrit.” 

“Untuk mengesankan tafsinya lebih dalam kepada jiwa kita, 

hendaklah baca dari tertib ayat pertama dan kedua, dan lihat 

persambungannya Tuhan menjadikan semua langit dan bumi dan 

Tuhan pula yang mentadbirnya dari persemayamanNya, yaitu 'Arsy 

artinya singgasana, mahligai dan tahta, yang sudah dapat 

difahamkan, yaitu Kekuasaan. Di samping mentadbir alam 

cakrawala luas itu, manusiapun ditadbir. Salah satu tadbir untuk 

manusia ialah diutus Rasul, sebagai dijelaskan di ayat kesatu. Rasul 

itu diutus mengajari manusia agar manusia itu menyesuaikan 

hidupnya dengan tadbir Tuhan. Kalau hidupnya disesuaikannya 

dengan tadbir Tuhan yang mengenai manusia, selamatlah dia.”
72

 … 

… 

Ketiga surah ar-Ra’du ayat 2 

 “(Kemudian Dia pun bersemayam di atas 'Arsy). Bagaimana 

semayamNya itu pun tidaklah kita ketahui, dan tidak perlu kita 

mencari berbagai tafsir, misalnya dilaksanakan dengan seorang raja 

yang duduk bersemayam memegang tongkat lambang kekuasaan dan 

bola lambang kebesaran pada kedua belah tangannya; karena apa 
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yang kita gambarkan itu pasti tidak sama dengan keadaan sebenamya 

yang ada dalam llmu Tuhan.”
73

 … 

Buya Hamka pada ayat ini menjelaskan makna istawa  dengan 

makna bersemayam sesuai dengan makna kebahasaannya. Namun beliau 

menjelaskan bahwa bagaimana bersemayamnya Allah itu tidak ada yang 

dapat mengetahuinya, karena apa yang kita imajinasikan pasti tidak sama 

dengan keadaan sebenarnya yang ada dalam ilmu Tuhan. 

Keempat surah Thoha ayat 5 

Pada surat Thoha ayat 5 ini Buya Hamka menjelaskan makna istawa 

dengan anjuran untuk mengikuti ulama salaf yakni arti bersemayam kita 

sudah tau namun, bagaimana bersemayamnya Allah kita tidak dapat 

mengetahuinya. 

“(Tuhan Yang Pengasih di atas 'Arasy Dia bersemayam).  

.Bagaimana bersemayamnya Tuhan Maha Pengasih, atau Ar-

Rahman di atas 'Arasy ini, kita ikuti sajalah Mazhab Salaf. Ketika 

ditanyakan orang kepada Imam Malik, apakah tafsimya lebih dalam 

tentang Tuhan bersemayam di 'Arasy itu, beliau telah menjawab: 

Arti 'Arasy skita semua tahu, arti semayam pun kita tahu. 

Bagaimana 'ArasyNya dan bagaimana semayamNya, tidaklah kita 

tahu. Bertanya tentang ini pun adalah haram.”  

“Menurut pendirian dari Abu Hasan ai-Asy'ari dan para 

pengikutnya: Turuti sajalah sebagaimana yang tersebut; Allah Yang 

Rahman bersemayam di atas 'ArasyNya, dengan tidak ada 

pembatasan dan tidak ada pertanyaan; Betapa semayamNya.” 

“Tetapi patut juga kita ketahui penafsiran dari penafsir dari 

kalangan Mu'tazilah. Yaitu Jarullah az-Zamakhsyari dalam "Al-

Kasy-syaf'. Dia menulis: "Oleh karena bersemayam di atas 'Arsy, 

dan arti 'Arsy itu ialah singgasana raja, yang kedudukan itu tidak 

akan tercapai kalau tidak mempunyai kekuasaan, maka dijadikanlah 

dia sebagai kinayah (perumpamaan) dari Kekuasaan yang mutlak. 
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Orang selalu mengatakan: Si anu bersemayam di negeri  anu, yang 

dimaksud ialah bahwa si anu itu berkuasa di sana, meskipun dia 

tidak selalu duduk di atas singgasana itu. Mereka membuat susunan 

kata atas hasilnya kekuasaan ialah dengan cara begitu. Karena 

begitulah yang lebih jelas dan lebih kuat untuk menunjukkan apa 

yang dimaksud Si Anu, Raja.”  

“Demikian juga perumpamaan perkataan tuan: Tangan si 

Fulan lepas, dan tangan si Anu terbelenggu. Yang tuan maksud 

dengan mengatakan tangan si anu lepas, niscaya ialah hendak 

mengatakan bahwa dia itu dermawan. Dan tangan terbelenggu, yang 

tuan maksud tentu bahwa dia bakhil. Tidaklah terdapat perbedaan di 

antara kedua yang dikatakan itu melainkan karena katakata yang 

tuan pilih; lepas dan terbelenggu! Sehingga walaupun tidak pemah 

terlihat tangannya dilepaskannya. atau mungkin tangannya kudung, 

namun karena dermawannya dia dikatakan juga tangan terbuka. 

Karena di antara terbuka dengan dermawan tidak berpisah lagi dalam 

memahamkannya.”  

Dan itu dapatlah kita lihat pada firman Allah sendiri surah al-

Maidah ayat 64: 

 ۗ  ِديِهمۗ  َأي ۗ  غُلَّت ۗ  ُلوَلةٌ ۗ  َمغ يَ ُهوُد َيُد ٱللَِّو ۗ  اَلِت ٱلَوقَ 

"Dan berkata orang-orang Yahudi: Tongan Allah terbelenggu; 
biarlah tangan mereka sendiri yang diikat."  

zMaksud ayat ialah bahwa orangzYahudi mengatakan Allah 

itu bakhil. Kemudian datang sambungan ayat:  

 ُسوطََتانِ ۗ  َيَداُه َمب ۗ  َبل

"Bahkan kedua belah tanganNya terbuka. "  

“Artinya dermawan! Dengan tidak tergambar di fikiran bahwa 

Allah itu bertangan, atau ada belenggu atau ada lepas." Sekian az-

Zamakhsyari.” 

“Tetapi ar-Razi dalam Tafsirnya tidak setuju samasekali cara 

ta'wil yang dipakai kaum Mu'tazilah itu. Kata ar-Razi: "Kalau kita 

buka pintu itu terus-menerus, tentu dapat pula masuk ta'wil-ta'wil 

yang dipakai oleh kaum Bathiniyah. Karena mereka itu pun pernah 

mengatakan tentang Firman Tuhan kepada Nabi Musa seketika Musa 

dipanggil menghadap ke lembah Thuwa.” 

Sebagaimana yang dijelaskan   pada surah Thoha ayat 12: 

 َنۡعَلۡيكَ  َفٱۡخَلۡع 

"Tinggalkanlah terompahmu. " 
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“Bahwa yang dimaksud di situ bukanlah benar-benar 

terompah, melainkan agar Musa melepaskan segala sangkut-paut 

dengan yang lain, lalu menenggelamkan dirinya ke dalam khidmat 

semata-mata kepada Allah.” 

“Demikian juga ta'wil mereka tentang ayat yang berkenaan 

dengan Nabi Ibrahim dibakar.”  Dijelaskan dalam ayat tersebut:  

َناُر ُكْوِنْي بَ ْرًدا وََّسٰلًما َعلٰ   ۗ  ى ِابْ ٰرِىْيَم ۗ  قُ ْلَنا ي ٰ
"Hai api! Jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ibrahim. " 

“Yang dimaksud kata kaum Bathiniyah bukanlah benar-benar 

Ibrahim tidak hangus dimakan api. Melainkan menyatakan bahwa 

Ibrahim selamat daripada api kezaliman musuhnya. Dan di sana 

tidak ada api samasekali. Demikian juga perkataan berkenaan 

dengan kata-kata dan firman-firman Tuhan yang lain. Akan tetapi 

yang menjadi undang-undang (qanun) pegangan kita ialah 

membawakan arti lapal yang ada dalam ai-Quran itu menurut 

hakikatnya yang sebenamya, kecuali kalau berdiri dalil- alil yang 

masuk akal dan pasti yang mewajibkan kita berpaling kepadanya. 

Alangkah baiknya orang yang tidak mengetahui duduknya suatu 

perkara agar jangan turut membicarakannya.”
74

 

Setelah menganjurkan untuk mengikuti pendapat ulama salaf beliau 

juga meminta kepada para pembaca agar memperhatikan kepada pendapat 

dari Jarullah az-Zamakhsyari. Jarullah az-Zamakhsyari berpendapat bahwa 

makna istawa merupakan makna kinayah dari kekuasaan yang mutlak. 

Kelima surah Furqan ayat 59 

“Setelah Tuhan menciptakan langit semuanya, dan bumi , dan 

apa yang ada di antara langit dan bumi itu dalam enam hari, Tuhan 

pun bersemayam di singgasanaNya, mengatur selalu, tidak pernah 

lupa sekejap mata, tidak pernah tidur walaupun sesaat. Tuhan 

bersemayam, bagaimana semayamNya, dan akal terbatas ini pun tak 

sampai ke sana. Sia-sia menaksir perkara yang tidak masuk bidang 

kita. Itulah Tuhan Ar-Rahman, Tuhan Yang Maha Pemurah. Itulah 

namaNya yang lain di samping Ar-Rahim.”
75
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Pada ayat ini Buya Hamka menafsirkan makna istawa dengan 

bersemayam, namun kita tidak boleh bertanya bagaimana 

bersemayamNya. Karena akal tidak akan mampu dan termasuk perkara 

yang sia-sia dalam memikirkan hal tersebut. 

Keenam surah As-Sajdah ayat 4 

"Kemudian itu Dia pun bersemayam ke atas 'Arsy. " 'Arsy itu 

sudah terang artinya dalam bahasa Melayu (Indonesia) yang kita 

pakai. Yaitu singgasana kebesaran, tahta kerajaan. mahligai 

kedudukan. kursi kemuliaan yang tidak boleh diduduki oleh orang 

lain. Bagaimana cara duduknya ini? Apakah kursi itu lebih besar dari 

Tuhan yang mendudukinya itu? lbnu Rusyd, Filsuf Islam yang 

terkenal, meskipun beliau sendiri terhitung filsuf besar, mengatakan 

bahwa soal yang demikian tidaklah perlu dibincangkan juga dengan 

membincangkan penciptaan alam dalam enam hari tadi . Orang yang 

erat hubungan batinnya dengan Tuhan,tebal imannya, teguh 

takwanya , tidaklah mau membicarakan itu . Dia tetap percaya 

sebagai yang disabdakan Tuhan, bahwa Tuhan bersabda di atas 

'ArsyNya. Adapun bagaimana semayamnya. tidaklah ada kekuatan 

bagi akal kita buat membicarakan.”  

“Tepat apa yang dikatakan oleh Imam Malik: Arti duduk 

semayam sudah jelas, arti 'Arsy pun sudah jelas. Tetapi 

membincangkan ayat seperti itu menurut kekuatan kita yang terbatas 

ini adalah haram. Beliau tegaskan haram membicarakan. sebab 

memang percuma! Tidak juga akan tepat dengan yang sebenarnya. 

Kekuatan akal kita terbatas. Sebab itu lebih baik pergunakanlah 

untuk yang akan membawa hasil.”
76

 

Pada penafsiran ayat ini beliau menjelaskan makna istawa dengan 

makna bersemayam. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana 

bersemayamNya tidak ada daya akal dalam membahanya. Sebagaimana 

penjelasan Imam Malik makna bersemayam sudah jelas bagi kita. 

Membicarakannya dengan kekuatan akal manusia ialah suatu perbuatan 

yang haram, percuma dan tidak akan tepat dengan yang sebenarnya. 
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Ketujuh surah Al-Hadid ayat 4 

"Kemudian itu Dia pun bersemayam di 'Arsy. Ayat seperti ini 

dapatlah kita artikan, sebab kita mengerti bersemayam itu yaitu 

duduk dengan serba kebesaranNya, di atas 'Arasy. Di mana letak 

'Arsy itu pun kita tidak tahu. Banyak di dalam al-Quran Allah 

menyebutkan tempat-tempat dan benda-benda mulia yang kita tidak 

tahu akan hakikatnya, namun kita wajib percaya. Yaitu sebagai 

'Arasy, Kursi, Qalam, Luh Mahfuzh, al-Baitul Ma'mur. Semuanya 

itu ada. Sebab Tuhan yang mengatakannya ada. Tuhan yang 

menyebutkannya di dalam al-Quran. Tetapi tidaklah diterangkan 

kepada kita di mana tempatnya semua benda yang mulia itu dan 

bagaimana pula bentuknya, dan kita pun tidak pula diwajibkan 

mempelajarinya atau membuat dongeng tentang benda-benda yang 

mulia itu.”
77

 

Lagi-lagi beliau menelaskan maksud dari kata istawa itu 

bersemayam dan duduk sesuai dengan kebesaranNya. Beliau lebih 

memilih pendapat ulama Salaf sebagaimana pendapat beliau pada ayat-

ayat senada sebelumnya. 

A. Analisis Metode Penafsiran Kedua Mufassir Dalam Memaknai Kata 

Istawa 

Salah satu dari ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Qur‟an ialah ayat-

ayat menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ayat tersebut jika diartikan 

secara dzhohir teks akan memunculkan kesan bahwa Allah memiliki 

kekurangan dan keserupaaan dengan makhluk. Hal itu bertolak belakang 

dengan sifat Allah yang Maha suci dari kekurangan dan Maha suci dari 

menyerupai makhluk. 

Para ulama telah menjelaskan bahwa jika ada redaksi dalam Al-

Qur‟an atau Hadis yang memberikan kesan seolah-olah Allah menyerupai 
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makhluknya, maka terpadat dua metode yang harus ditempuh pertama 

ta‟wil dan kedua tafwidl. Dalam menggunakan kedua metode ini kita harus 

tetap berpegang pada prinsip tanzih (menyucikan Allah dari segala 

keserupaan). Kedua metode ini sama-sama mengimani adanya istawa  dan 

bahwa Allah berbeda dengan yang lain-Nya. Metode ta‟wil lebih masuk 

akal dan kuat, tetapi metode tafwidl lebih selamat.
78

 

Pertama, metode ulama salaf, tiga abad pertama dalam Islam, yakni 

metode ta‟wil secara ijmali (global) atau lebih dikenal dengan nama 

tafwidh, dengan dengan mengimani dan meyakini bahwa kandungan ayat-

ayat tersebut berisikan keagungan Allah tanpa harus mencari maknanya 

secara khusus, serta mengembalikan pengertian ayat-ayat tersebut pada 

ayat-ayat yang muhkamat. Pada metode ini seorang mufassir menyerahkan 

makna yang sesungguhnya kepada Allah.
 79

 

Mayoritas ulama salaf menggunakan metode ini, mereka tidak 

memahami istawa dengan bersemayam/bertempat di atas ‟Arsy. Mereka 

beranggapan bahwa istawa memiliki tasir yang khsus dimana hanya 

diketahui oleh Allah dan tidak terakandung adanya upaya penyerupaan 

sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya.
80

 

Kedua, metode yang digunakan mayoritas ulama khalaf dan 

beberapa dari ulama salaf, yaitu memalingkan penafsiran teks-teks yang 

mutasyabihat itu dari makna leksikalnya dan memaknai maksud dari ayat 
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tersebut dalam bingkai pemahamanzyang sejalan dan beriringan dengan 

ayat lain yang muhkamat yang memberi informasi dengan pasti akan 

kesucian Allah dari arah, tempat, dan anggota tubuh.
81

 Mereka tidak 

membawa ayat-ayat tersebut pada arti secara literal sebagaimana yang 

diikuti oleh kaum salaf. Pada pendekatan ini boleh digunakan ketika 

dikhawatirkan terjadinya kegoncangan akidah umat, untuk menjaga umat 

dari terjebak pada makna literal. Sehingga mereka selamat dari 

menyerupakan Allah kepada makhluk-Nya.
 82

 

Selain kedua metode tersebut, ada pendekatan yang diikuti oleh 

kaum Mujassimah, Musyabbihah dan Hasyawiyah yang saat ini diikuti 

oleh kaum Wahabi, yakni pendekatan dzahir teks, mengartikan ayat-ayat 

tersebut secara dzahir atau literal.
83

 

Berdasarkan pembagian di atas penulis berpendapat bahwasannya: 

1. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat istawa lebih memilih 

dan mengikuti metode ulama khalaf. Yakni mengarah pada ta‟wil 

dengan tidak memaknainya secara literal saja beliau memaknai kata 

istawa dengan makna berkuasa. Dapat di lihat dari penjelasan beliau 

dalam memaparkan penafsirannya dengan mengambarkan pada 

kehidupan sehari-hari seperti dalam masyarakat modern mengatur 

kehidupannya. Namun, Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa 

kekuasaan Allah tidak sama seperti kekuasaan yang sudah dilakukan 

masyarakat modern dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. 
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Kekuasaan Allah melebihi itu semua dan tidak sama seperti kekuasaan 

yang dipahami dan ketahui oleh manusia. Sebagai contoh berikut 

penjelasan beliau mengenai condongnya pendapat beliau yang lebih 

mengarah kepada ulama khalaf ketika menafsirkan surah Thoha ayat 5: 

“Firman-Nya: ( ُن َعَلى ٱلۗ  ٱلرَّح تَ َوىٰ ۗ  ِش ٱسۗ  َعرۗ  مَٰ  ) ar-Rahman „ala 

al-„arsy istawa, agaknya diletakkan setelah uraian ayat yang lalu, 

karena dapat terkesan kandungan ayat yang lalu bahwa Allah  Maha 

Kuasa, sedang Yang Kuasa belum tentu merupakan pemilik dari apa 

yang dikuasainya, karena itu ayat ini menegaskan kepemilikan serta 

kewenangan-Nya serta kasih sayang-Nya yang menyentuh semua 

makhluk.”
84

 

 

Dari pendapat Qurasih Shihab di atas dijelaskan bahwasanya yang 

berkuasa belum tentu merupakan pemilik dari apa yang di kuasainya 

dan kekuasaan dan kasih sayang Allah sampai kepada seluruh makhluk 

ciptaannya. Ini menunjukkan beliau memilih penafsiran ayat ini dengan 

menta‟wil dan mentanzihkan Allah dari sifat makhluk, karena 

kekuasaan Allah menurut penjelasan Qurasih Shihab tidak sama dengan 

kekuasan makhluk. 

2. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah dalam memaknai kata istawa lebih 

memilih pada penafsiran-penafsiran ulama salaf. Beliau lebih memilih 

makna bersemayam, namun bagaimana bersemayamnya tidak patut 

untuk di pertanyakan. Berdasarkan pendapat beliau yang di paparkan 

dalam penafsirannya, penulis menilai metode yang digunakan dalam 

menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat khususnya ayat istawa ialah 

metode tafwid. Yakni menyerahkan sepenuh maknanya kepada Allah 
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swt. dengan tetap menjauhkanNya dari sifat tidak sempurna atau 

kemakhlukkan. Seperti penafsiran beliau mengenai ayat istawa pada 

surah al-Hadid ayat 4 :  

“Kemudian itu Dia pun bersemayam di 'Arsy. Ayat seperti ini 

dapatlah kita artikan, sebab kita mengerti bersemayam itu yaitu 

duduk dengan serba kebesaranNya, di atas 'Arasy. Di mana letak 

'Arsy itu pun kita tidak tahu. Banyak di dalam al-Quran Allah 

menyebutkan tempat-tempat dan benda-benda mulia yang kita tidak 

tahu akan hakikatnya, namun kita wajib percaya. Yaitu sebagai 

'Arasy, Kursi, Qalam, Luh Mahfuzh, al-Baitul Ma'mur. Semuanya 

itu ada. Sebab Tuhan yang mengatakannya ada. Tuhan yang 

menyebutkannya di dalam al-Quran. Tetapi tidaklah diterangkan 

kepada kita di mana tempatnya semua benda yang mulia itu dan 

bagaimana pula bentuknya, dan kita pun tidak pula diwajibkan 

mempelajarinya atau membuat dongeng tentang benda-benda yang 

mulia itu.”
85

 

 

Beliau menelaskan maksud dari kata istawa itu bersemayam dan duduk 

sesuai dengan kebesaranNya. Beliau lebih memilih pendapat ulama 

Salaf, namun beliau tetap berpedoman pada koridor tanzih (menyucikan 

Allah dari keserupaan). 

3. Kedua mufassir kebanggan kita ini tidak memaknai atau menafsirkan 

kata istawa secara literal seperti kaum Musyabbihah, Mujassimah, dan 

Hasyawiyah. Sehingga keduanya terhindar dari menyerukapan Allah 

dengan Makhluk. Sebagaimana pendapat Syaikh Ibrahim al-Laqqani 

dalam kitab Jauharat at-Tauhid mengenai ayat-ayat mutasyabihat:  

“Setiap nash yang mengesankan Tasybih (menyerupakan Allah swt 

dengan makhluk-Nya), maka takwillah. Atau pasrahkanlah artinya 

kepada Allah, tetapi peganglah prinsip tanzih (menyucikan Allah 

dari segala keserupaan)”.
86

 

                                                             
85

 Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar ( Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 

2001 ), jilid 9, 7164. 
86

 Muhyiddin Abdushomad, Ngaji Tauhid manhaj Imam Al-Asy‟ari Kupas Tuntas Jauharat- at-

Tauhid (Surabaya : Muara Progresif Surabaya), 53. 



71 
 

 
 

 

Kedua Mufassir lebih memilih untuk tetap pada koridor Tanzih 

(menyucikan Allah). Dimana Quraish Shihab lebih condong pada 

takwil, sedangkan Buya Hamka lebih kepada tafwidl. Dengan begitu 

kedua mufassir telah memilih jalan aman dalam menafsirkan ayat-ayat 

istawa atau salah satu dari ayat mutasyabihat. Keduanya secara tidak 

langsung telah memegang pendapat ulama Ahlussunah wal Jamaah.   

B. Analisis Pengaruh Penafsiran Kedua Mufassir Dalam Pemahaman 

Akidah 

Dari pemaparan kedua mufasir penulis menemukan bahwasaanya 

keduanya telah memberikan gambaran :  

1. Penafsiran pada Quraish Shihab lebih memilih pada penafsiran 

ulama Khalaf. 

2. Penafsiran Abdulmalik Abdulkarim Amrullah lebih memilih 

penafsiran ulama Salaf. 

3. Keduanya menghindari pemaknaan istawa secara literal dengan 

berpegangan pada koridor tanzih (menyucikan Allah dari 

keserupaan). 

Pada kumpulan ayat yang telah di kaji dari 7 surah yang menyebutkan 

kata istawa yang disandarkan kepada Allah Swt. baik dalam bentuk 

Tsumma istawa „ala al-„Arsy maupun dalam bentuk Ar-Rahman „ala al-

„Arsy istawa. Kata istawa selalu bersandingan dengan kata „Arsy. 

Sebelumnya di pembahasan awal kita telah menjelaskan berbagai makna 

dari istawa dan „Arsy. „Arsy sendiri merupakan makhluk  Allah swt. Selain 
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itu Allah Swt juga menciptakan malaikat penyanggga Arsy yang disebut 

Hammalah al-„Arsy.
87

 Sementara melihat kedua mufassir telah 

memberikan pandangannya  dengan mentakwil dan tafwidl pada ayat 

istawa. Hal tersebut sangat tepat demi menjaga dan mensucikan Allah dari 

keserupaan kepada makhluknya. 

Quraish Shihab lebih menjurus penafsiran istawa pada makna istaula 

atau qahara bermakna menguasai. Hal tersebut lebih tepat dan lebih 

selamat dari kesalahan dari penakwilan serta lebih pantas bagi Allah 

daripada makna istawa yang lainnya. Sebagaimana pendapat Imam 

Ghozali dala kitab Ihya „Ulumuddin bahwasaanya para ulama ahli Haq 

dan ahli Batin sepakat pada penakwilan makna istawa dengan makna 

Istaula dan Qahara. Karena jika ditafsiri istiqrar atau bertempat maka 

lazim sesuatu yang bertempat itu memiliki jisim yang menempati „Arsy 

baik sama besarnya atau lebih besar ataupun lebih kecil dari „Arsy. Hal 

tersebut mustahil bagi Allah Swt.
88

 

Sementara Buya Hamka lebih memilih makna istawa dengan makna 

istawa yang di kehendaki oleh Allah. Beliau mengikuti ulama salaf dalam 

memahami makna ayat itu dengan tanpa takyif, dengan mengingkari 

mujassimah  yang menafsirkan isawa dengan duduk atau berasa di „Arsy. 

Dimana ulama Salaf ketika di tanya arti istawa, mereka menjawab Allah 
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beristawa sebagaimana makna yang layak zbagi Allah tanpa ta‟til zdan 

ztajsim.
89

 

Jika kita memilih salah satu makna istawa dengan makna duduk atau 

bertempat dan menetap ataupun bersemayam, maka hal tersebut sangat 

tidak masuk akal. Karena Allah Swt. mustahil membutuhkan pada 

makhluk, sedangkan „Arsy sendiri merupakan makhluk-Nya. Hal tersebut 

tidak dapat diterima oleh akal. Mengingat hukum dari akal ada tiga antara 

lain sebagai berikut:
90

 

1. Wajib „aqliy yaitu segala sesuatu yang menurut nalar rasional 

pasti ada atau terjadi. 

2. Mustahil „aqliy yaitu segala sesuatu yang menurut nalar rasional 

pasti ada atau tidak terjadi 

3. Jaiz „aqliy yaitu segala sesuatu hal yang menurut nalar rasional 

ada/terjadi atau tiada/tidak terjadi. 

Dari pembagian hukum akal diatas kita dapat mengetahui bahwa 

mustahil Allah membutuhkan makhluk. Allah sendiri dalam akidah Ahlus 

Sunnah Wal Jama‟ah memiliki sifat Qiyamuhu bi Nafsihi yakni (Maha 

Berdiri Sendiri). Dengan makna istawa dengan makna bertempat, 

duduk/bersemayam mustahil untuk di sandarkan kepada Allah swt. jika 

dipaksakan akan merendahkan kesucian Allah dan menyerupakan Allah 
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dengan makhluk. Hal tersebut pasti tidak terjadi jika Allah membutuhkan 

kepada makhluk atau masuk pada mutahil „aqliy. 

Hal tersebut tidak logis apabila kita yakini bahwaz Allah adalah benda 

yang mampuz diangkat oleh makhluk-Nya sendiri, sebagaimana pendapat 

Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad al-Ghazali dalam kitab Ihya‟ „Ulumiddin sebagai berikut:
 91

 

“Allah tidak diangkat oleh „Arsy, melainkan sebaliknya, „Arsy dan 

para penyangganya (yaitu para Malaikat Hamalah al-„Arsy) yang diangkat 

oleh Allah ( Dalam artian Allah menjadikan mereka berada di arah atas) 

dengan keagungan-Nya, dan mereka semua tunduk dalam kekuasaan-

Nya.” 

Penyebutan „Arsy dalam al-Qur‟an menjadi Ibrah bahwasaanya Allah 

Swt menciptakanZ makhluk tersebut bukan untuk di tempati akan tetapi 

sebagai media untuk menunjukan kebesaran dan keagungan-Nya.
92

  

Dari kedua temuan diatas penulis dapat menganalisa bahsawaanya 

kedua mufassir telah menjauhi pemahaman yang menyamakan Allah 

dengan makhluk atau paham musyabbihah. Karena kata Istawa jika 

ditafsirkan tekstual maka akan terjerumus pada pemahaman tajsim dan 

tasybih. Berbeda dengan golongan yang menggunakan pendekatan dzahir 

atau literal. Pendekatan ini mengartikan kata istawa dengan makna 

bersemayam, duduk dan bertempat di „arsy. Pengertian ini jelas 
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bertentangan dengan akidah, karena kita wajib menyucikan Allah dari 

meyerupai makhluk-Nya dan dari bertempat.
93

 

Sebagai akibat dari metode yang digunakan kedua mufasir dalam 

memahami kata istawa dalam al-Qur‟an menimbulkan pengaruh dalam 

pemahaman akidah. Pengaruh dari metode yang digunakan oleh Qurasih 

Shihab yakni menghindarkan pemahaman bahwasannya Allah bertempat 

dan berarah tertentu ataupun membutuhkan makhluk. Pengaruh metode 

ta‟wil sebagaimana yang beliau gunakan menghindarkan kita dari 

kekhawatiran terjadinya kegoncangan akidah umat, untuk menjaga dari 

pemahaman tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk).
94

 Sementara 

pengaruh dari metode tafwid yang digunakan oleh Buya Hamka 

menghindarikan kita dari pemahaman bahwa Allah memiliki sifat 

kekurangan dan meyerupai makhluk-Nya. Dengan metode ini kita dituntut 

untuk mengimani dan meyakini bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat 

seperti istawa mengandung arti yang selayaknya terhadap keagunganz 

Allah Swt tanpa mennunjukan kedalam makna khusus, serta merujuk 

pengertian ayat-ayat tersebut pada penafsiran ayat-ayat muhkamat.
95

 

Dengan itu pengaruh akidah yang ditimbulkan dari penafsiran Buya 

Hamka yakni terhindarnya kita dari meyerupakan Allah dengan makhluk 

dan tidak perlunya Allah akan tempat dan arah, akidah ini merupakan 

akidah yang benar dan menjadi panutan seluruh ulama salaf. 
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Sebagaimana pemahaman Ahlussunah wal Jama‟ah bahwasannya 

Allah swt. itu Maha suci dari arah dan tempat. Karena salah satu sifat 

Allah ialah mukholafatu lil-hawadits, Allah berbeda dengan sesuatu 

apapun perkara yang baru. Sifat ini termasuk sifat salbiah, yaitu sifat yang 

menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah, salah satunya ada dalam 

arah dan tempat. Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Berdasarkan dalil-

dalil yang bersifat naqli maupun aqli (rasional) sebagai berikut:
96

 

ِمْيعُ  َوُىوَ ۗ   َشْيءٌ َلْيَس َكِمْثِلو  رُ  السَّ  اْلَبِصي ْ

Artinya: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia 

Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” 

Ayat diatas menjelasakan secara tegas bahwasannya Allah swt. suci 

secara mutlak tidak menyerupai apapun. SehinggazAllah itu tidak 

membutuhkan pada tempat yang menunjukkan posisi-Nya dan tidak butuh 

pada arah yang menunjukkan keberadaan-Nya. Sebagaimana pendapat 

Sayyidina Ali bin Abi Tholib Ra :  

“Allah swt. itu ada sebelum adanya tempat. Dan keberadaannya 

sekarang seperti keberadaanya-Nya sebelum adanya tempat”. 

Ayat di atas menjadi dalil bagi Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa 

Allah  sifat mukholafatu lil-hawaditsi adalah mutalk, yaitu Allah tidak 

akan pernah serupaidengan  para makhluk-Nya. Sifat wajib ini tergolong 

isifat salbiyah, yaitu sifat yang mnegasikan sifat-sifat yang tidak 
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sesuai/layak bagi Allah. Sehingga  mustahil Allah swt serupa dengan 

makhluk yang dicuptakanya. 

Para Ulama  mengklasifikasikan alam (Makhluk allah) kedalam dua 

bagian yaitu benda („ain) dan sifat benda („aradh). Kemudian benda dibagi 

menjadi dua: Pertama, al-jauhar al-fard, yaitu benda terkcil yang tidak 

dapat dibagi/dipecah lagi. Kedua, jism yaitu benda yang dapat 

dipecah/dibagi disebut benda lathif dan katsif. Benda lathif yaitu benda 

yang tidak bisa digapai dengan tangan seperti udara,cahaya, kegelapan, 

roh dan lain sebagainya. Sementara benda katsif yakni sesuatu yang bisa 

digapai oleh tangan misalnya benda-benda padat (Jamad),batu ,tanah dan 

lain sebagainya.  

Setiap benda  memiliki sifat yang mengikat pda wujudnya seperti 

bernafas,berpindah,menetap,diam dan yang lainya. Ayat di atas 

menebgafirmasi kepda kita bahwa Allah sudah pasti bukan al-jauhar 

alfard, bukan benda yang lathif dan bukan benda yang katsif. Dan Allah 

tidak boleh diberi sifat sebagaimana sifat-sifat benda. Ayat di atas sudah 

cukup sebagai dalil bahwa Allah mempunyai tempat dan arah, tentu akan 

banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian Allah 

mempunyai dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Dan tentu 

kendatipun terdapat kesamaan dalam memanfaatkan arah dab ruang, tetapi 

statusnya tetap berbeda. Allah yang menciptakan dimensi sedang mahluk 

hanya memanfaatkan saja.  
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Allah Swt sendiri bukanlah materi ataupun benda, maka mustahil jika 

Allah Swt. itu bertempat, karena bertempat sendiri merupakan sifat dari 

benda. Mustahil Allah itu berada dalam dimensi arah atas, bawah, atau 

samping, mustahil juga jika Allah itu naik dan turun, karena bergerak 

ataupun diam merupakan sifat dari benda. Sebagaimana penjelasan diatas 

bahwa makhluk terdiri dari dua unsur yakni materi (benda) dan sifat dari 

materi. Selain itu Allah juga bersifat Qiyamuhu bi Nafsihi artinya Dia 

tidak butuh pada selain-Nya. Jikalau masih butuh pada selain-Nya. Tidak 

butuh pada ruang dan waktu.
97

 Jelas Allah juga tidak butuh untuk 

bersemayam di „Arsy karena „Arsy sendiri ialah makhluk Allah Swt. 

Dengan penafsiran kedua mufasir di atas dapat kita fahami 

bahwsannya Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Sebagai konsekusensi 

dari pemilihan makna berkuasa pada penafsiran Quraish Shihab dengan 

metode tafwidnya. Sementara penyerahan makna bersemayam kepada 

Allah sesuai kesucian dan kemulyaan Allah juga menghindarkan kita dari 

pemahaman i‟tiqad yang salah atau tasbih maupun tajsim. Karena Allah 

tidak sama seperti mahluknya dari segi apapun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian penulis terhadap penafsiran ayat-ayat mutasyabihat 

dalam al-Qur‟an khususnya ayat istawa ada beberapa kesimpulan yang 

dapat penulis paparkan antara lain sebagai berikut: 

1. Penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat mutasyabihat pada 

kata istawa dalam Al-Qur‟an dengan makna berkuasa menurut 

kebesaran dan kesucian Allah swt., Sedangkan Abdulmalik 

Abdulkarim Amrullah menafsirkannya dengan makna bersemayam 

akan tetapi bagaimana bersemayamnya kita tidak bisa mengetahuinya 

dan bersemayamnya menurut kebesaran dan kesucian Allah swt. 

2. Metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam 

menafsirkan ayat istawa lebih memilih dan condong pada ulama 

khalaf yakni menggunakan metode ta‟wil dari makna asal kepada 

makna majazi, Sedangkan Abdulmalik Abdulkarim Amrullah dalam 

menafsirkan ayat istawa lebih memilih penafsiran ulama salaf yakni 

menggunakan metode tafwid. 

3. Pengaruh penafsiran kedua mufassir diatas berdampak pada akidah 

yakni selamat pada pemahaman bahwa Allah swt Maha suci dari 

keserupaan dengan makhluk termasuk suci dari tempat dan arah, 

karena pemaparan dan metode yang mereka gunakan tetap dalam 

koridor kesucian Allah itu bersih dari sifat-sifat makhluk. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, tentunya 

tidak luput dari kesalahan. Untuk itu penulis berharap dengan adanya 

penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti lainnya agar bisa dijadikan 

sebagai bahan kajian sebagai referensi pendukung, namun demi kebaikan 

bersama penulis juga berharap agar di berikan masukan yang membangun 

agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan peneliti yang lain. 
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