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MOTTO 

                         

                            

          

 
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
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ABSTRAK 

Nurul Sa‟adah, 2021: Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Bughat QS. Al-

Hujurat Ayat 9 dalam Tafsir Al-Munir.  

Taat terhadap pemimpin negara merupakan sebuah keharusan bagi setiap 

elemen masyarakat, namun juga masih ada sekelompok masyarakat yang enggan 

taat terhadap suatu kepemimpinan negara. Adapun islam memberikan istilah 

untuk kelompok tersebut, yakni Bughat. Permasalahan ini juga telah disinggung di 

dalam Al-Qur‟an, salah satu ayat yang membahas mengenai Bughat terdapat 

dalam Surah Al-Hujurat ayat 9.  

Fokus Kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 

penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat QS. Al-Hujurat ayat 9 dalam tafsir Al-

Munir? (2) Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi penafsiran Wahbah 

Zuhaili tentang Bughat QS. Al-Hujurat ayat 9 dalam tafsir Al-Munir? (3) 

Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat dalam QS. Al-

Hujurat ayat 9 dengan keadaan indonesia saat ini?. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat dan faktor-

faktor yang mempengaruhi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat, serta 

merelevansikan penafsiran Wahbah Zuhaili dengan keadaan saat ini. 

Untuk mengidentifikasikan permasalahan tersebut, penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian  library research yang bersifat deskriptif-analitis. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggali literartur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, dari Al-Qur‟an, Jurnal, 

buku-buku dan sebagainya. Selanjutnya, peneliti menganalisis dari hasil 

data/literatur yang telah dikumpulkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya 

setiap data yang  dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua 

data  yang dikumpulkan dapat menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.  

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: (1) Wahbah Zuhaili 

menafsirkan Bughat sebagai sebagai golongan yang melanggar dan melampaui 

batas terhadap golongan yang lain (pemimpin), serta tidak mau tunduk kepada 

hukum Allah SWT dan pemimpin yang mereka taati. (2) Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi penafsiran Wahbah Zuhaili, yaitu: a) Faktor latar belakang 

Kehidupan dan Akademis b) Faktor pengaruh pandangan Mufassir c) Penggunaan 

Ilmu-Ilmu Alat Balaghah dan I‟rab, d) Adanya konteks Asbabun Nuzul dan kisah-

kisah (Historis). (3) Bughat termasuk dalam perbuatan Makar dan termaktub 

dalam pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang 

memberikan sanksi kepada pelaku Bughat dengan pidana penjara paling lama dua 

puluh tahun atau diancam dengan hukuman mati. Namun sebelum diberlakukan 

hukum tersebut, perlu diberlakukan upaya-upaya sehingga mereka kembali taat 

kepada pemerintah serta kembali kepada perintah Allah SWT. Jika ditarik ke 

dalam konteks penafsiran maka apa yang telah ditafsirkan Wahbah sejalan dengan 

konteks pembahasan, adapun pertikaian yang terjadi pada suatu peristiwa 

penyelesaiannya memang harus secara adil dan dengan upaya-upaya sehingga 

mereka dapat kembali taat kepada pemimpin dan perintah Allah SWT. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan adalah pedoman yang 

diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (Library of Congress) 

sebagaimana tabel berikut:  

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

Awal Tengah Akhir Sendiri Latin/Indonesia 

 a/i/u ا ا ا ا

 b ب ب ب ب

 t ت ت ت ت

 th ث ث ث ث

 j ج ج ج ج

 h ح ح ح ح

 kh خ خ خ خ

 d د د د د

 dh ذ ذ ذ ذ

 r ر ر ر ر

 z ز ز ز ز

 s س س س س

 sh ش ش ش ش

 ṣ ص ص ص ص
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 ḍ ض ض ض ض

 ṭ ط ط ط ط

 ẓ ظ ظ ظ ظ

 (ayn) „ ع ع ع ع

 gh غ غ غ غ

 f ف ف ف ف

 q ق ق ق ق

 k ك ك ك ك

 l ل ل ل ل

 m م م م م

 n ن ن ن ن

 h ة، o ـة ، ه ه ه

 w و و و و

 y ي ي ي ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

B. Vokal 

 Vokal bahasa Arab , seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Dammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I ل ي 

 Fathah dan wau Au A DAN u ل وي 

 Contoh: 

 haula :ح ويلي        kaifa :ك ييف   

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

.. ..ى.   Fathah dan alif atau ا. 

ya 

Ā a dan garis di atas 

..  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى. 

..  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و. 

Contoh: 

 qāla  ق ال   -

 ramā  ر م ى -

 qīla  ق ييل   -

 yaqūlu  ي  ق ويل   -
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau bisa disebut 

juga sebagai suatu organisasi pokok dari kekuasaan politik. Adapun, bidang 

tata negara yang berada dalam organisasi politik negara mempunyai fungsi 

sebagai alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan sebagai pengatur 

hubungan antar manusia juga sekaligus memperbaiki dan mengontrol segala 

problematika kekuasaan yang muncul dalam masyarakat.
1
 

Dalam interaksi politik yang ada dalam sebuah negara, perbedaan 

pendapat, ambisi yang kuat, serta mementingkan kepentingan masing-masing 

pihak, rentan terjadi dalam lingkup masyarakat, sehingga dalam hal tersebut 

dapat menimbulkan konflik, pertikaian, peperangan, bahkan pembunuhan atau 

pertumpahan darah, yang nantinya pada gilirannya bisa berdampak pada 

terjadinya kehancuran total dalam seluruh dimensi kehidupan negara dan 

masyarakat itu sendiri.
2
  

Oleh karnanya, taat kepada pemimpin menjadi suatu kewajiban bagi 

setiap lapisan masyarakat, namun dalam hal ini masih saja ada kelompok 

masyarakat yang enggan taat kepada pemimpin. Hal tersebut sejalan dengan 

                                                           
1
 Dinasthi, “Pengertian Negara, Unsur, Sifat, fungsi, tujuan,” Sistem Pemerintahan Indonesia, 

diakses 22 April 2021, http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-

negara-unsur-fungsi-tujuan.html.  
2
 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 96. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html
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pendapat Imam al-Juzairi yang dikutip oleh Muhammad Siroj Judin
3, 

bahwasannya seorang pemimpin yang tidak melanggar hukum Allah maka 

wajib ditaati. Maka dengan demikian, sekelompok orang yang melakukan 

pembangkangan atau pemberontakan diperbolehkan bagi pemimpin negara 

untuk memerangi mereka. Dalam hal ini kelompok tersebut di sebut sebagai 

Bughat. 

Imam Syafi‟i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama 

Malikiyah berpendapat bahwa orang yang melawan imam atau pemimpin 

negara dapat disebut sebagai pemberontak, meskipun nantinya pemberontakan 

tersebut didasarkan atas kebenaran. Melawan imam/pemimpin negara 

bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan kebenaran atau meluruskan 

kesalahan, karena apa yang dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan serta 

meruntuhkan kehidupan bernegara. Selain hal tersebut, memberontak terhadap 

orang yang sah kepemimpinannya adalah haram hukumnya sebab imam yang 

kepemimpinannya telah diakui haruslah ditaati.
4
 

Di Indonesia, orang-orang yang terlibat dalam DI/TII (Darul 

Islam/Tentara Islam Indonesia) pernah dinyatakan oleh sebagian ulama 

sebagai kelompok Bughat karena mereka tergolong kelompok yang 

membangkang terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno serta menolak 

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan belakangan 

ini ada suatu kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 

                                                           
3
 Muhammad Siroj Judin, “Tafsir Ahkam: Konsep Bughat (Pemberontakan) dalam Penafsiran al-

Quran,” tafsiralquran.id, diakses 22 April 2021, https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-konsep-

bughat-pemberontakan-dalam-penafsiran-al-quran/. 
4
 Abdul Al-Qodir Audah, At-Tasyri‟ Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad‟iy, terj. Tim 

Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 245. 

https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-konsep-bughat-pemberontakan-dalam-penafsiran-al-quran/
https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-konsep-bughat-pemberontakan-dalam-penafsiran-al-quran/
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tidak sesuai dengan syari‟at Islam, dengan itu kelompok yang semacam ini 

boleh diperangi dan dilawan.5 

Adapun ayat yang dijadikan para ulama sebagai dasar tentang 

pelarangan Bughat adalah firman Allah  (Q.S. al-Hujurat 49:9) :  

                      

                              

                    

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya 

berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah 

(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali 

kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada 

perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 

berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil.” 
6
 

 

Ayat di atas secara jelas mengisyaratkan bahwa jika terdapat dua 

golongan orang mukmin berperang, maka berusahalah untuk mendamaikan 

antar kedua belah pihak dengan adil dan berdasarkan ketentuan hukum dari 

Allah sampai golongan tersebut mau untuk kembali pada perintah Allah. 

Namun perlu diketahui bahwa memahami makna ayat Al - Qur‟an 

tidak cukup hanya membaca terjemahan saja, tetapi harus didasari juga dengan 

ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan Al-Qur‟an, seperti ilmu 

Fiqh, Ushul fiqh, Ulumul Qur‟an, hadits, tafsir, dan lain sebgainya.
7
   

                                                           
5
 lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith,Tafsir Ayat -Ayat Ahkam , 68. 

6
 Al – Qur‟an, 49:9. 

7
 Maulana Zakariyya, “ilmu yang diperlukan untuk tafsir Al-Qur‟an,” REPUBLIKA, diakses 26 

April 2021, https://www.republika.co.id/berita/qbeh9m430/ilmu-yang-diperlukan-untuk-tafsir-

alquran.  

https://www.republika.co.id/berita/qbeh9m430/ilmu-yang-diperlukan-untuk-tafsir-alquran
https://www.republika.co.id/berita/qbeh9m430/ilmu-yang-diperlukan-untuk-tafsir-alquran
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Berbicara tentang tafsir, ada salah satu tafsir kontemporer, yakni Tafsir 

Al-Munir yang merupakan salah satu karya mufassir sekaligus cendekiawan 

islam khusus dalam bidang perundingan islam (syariah). Beliau adalah 

Wahbah bin Musthafa Az Zuhaili atau lebih dikenal dengan Wahbah Zuhaili. 

Dalam menafsirkan beliau menjelaskan secara luas, dari segi aspek penafsiran, 

bahasa, maupun Fiqih, yang mana membuat kitab tafsir ini sering dijadikan 

rujukan maupun pedoman dalam memahami dan mengkaji ayat Al - Qur‟an.  

Sebagai contoh berikut sedikit penafsiran Wahbah Zuhaili QS. Al-

Hujurat ayat 9 dalam tafsir Al-Munir, dijelaskan bahwa: 

“jika ada suatu golongan yang melanggar dan melampaui batas 

terhadap golongan yang lain, serta enggan untuk tunduk kepada hukum 

Allah SWT dan nasihat, kaum Muslimin harus memerangi golongan 

tersebut hingga kembali kepada hukum dan perintah Allah SWT 

berupa tidak melakukan penganiayaan. Namun, jika setelah diperangi, 

golongan itu berhenti dari kezalimannya, serta rela menerima perintah 

dan hukum Allah SWT, maka kaum Muslimin harus bersikap adil di 

antara kedua pihak dalam memberikan putusan, melakukan langkah 

optimal untuk bisa sampai kepada kebenaran yang sesuai dengan 

hukum Allah SWT. ”
8
 

 

Singkatnya maksud dari penafsiran tersebut yakni, ketika terjadi suatu 

perseteruan dilapisan masyarakatnya, maka pemerintah harus turun tangan 

untuk menyelesaikan serta mendamaikan (ishlah) mereka dengan adil. Lebih 

lanjut, yang dimaksud dengan adil di sini yakni dengan cara tidak sampai 

terjadi pertumpahan darah. 

Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa, apabila melihat terhadap apa 

yang ditimbulkan dari tindakan bughat ini, maka pemberontakan tersebut bisa 

dikategorikan sebagai kejahatan politik yang sangat meresahkan. Karena 

                                                           
8
 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 13 , (Jakarta: Gema Insani, 2013), 467. 
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kejahatan yang seperti ini dapat menghancurkan persatuan kaum muslimin, 

menyalakan api fitnah, serta dapat menimbulkan segala efek negatif mulai dari 

pertikaian, pertumpahan darah, menghancurkan bangunan negara, menebarkan 

teror, dan penyelewengan hak.
9
 

Sehingga peneliti disini tertarik untuk membahas tentang Bughat, 

dengan mengambil, dengan mengutip salah satu ayat yang membahas tentang 

Bughat yaitu, QS.Al-Hujurat ayat 9, serta mengambil salah satu pandangan 

mufassir yakni Wahbah Zuhaili, yang nantinya pandangan mufassir tersebut di 

relevansikan dengan keadaan indonesia saat ini. 

 Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai 

Bughat ini, sehingga mengangkat penelitian ini dengan judul “Pandangan 

Wahbah Zuhaili Tentang Bughat QS. Al-Hujurat Ayat 9 Dalam Tafsir 

Al-Munir” 

B. Fokus Kajian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah, yang bertujuan untuk menjawab, bagaimana Pandangan 

Wahbah Zuhaili Tentang Bughat QS. Al-Hujurat Ayat 9 Dalam Tafsir Al-

Munir. Dengan fokus penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat QS. Al-Hujurat 

ayat 9 dalam tafsir Al-Munir ? 

2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi penafsiran Wahbah Zuhaili 

tentang Bughat QS. Al-Hujurat ayat 9 dalam tafsir Al-Munir ? 

                                                           
9
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur‟an dan 

Hadis), terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 245. 
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3. Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat dalam 

QS. Al-Hujurat ayat 9 dengan keadaan indonesia saat ini ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat QS. 

Al-Hujurat ayat 9 dalam Tafsir Al-Munir.  

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran 

Wahbah zuhaili tentang Bughat QS. Al-Hujurat ayat 9 dalam tafsir Al-

Munir. 

3. Untuk mendeskripsikan relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang 

Bughat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 dengan keadaan indonesia saat ini.  

D. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna apabila dapat 

dipergunakan oleh semua pihak. Diharapkan penelitian ini mampu menambah 

wawasan dalam bidang tafsir khususnya bagi penulis secara pribadi maupun 

bagi pembaca. Kejelasan penggunaan wawasan tersebut dapat di temukan dari 

kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran lebih 

lanjut dan dapat memberi wawasan keagamaan, khusunya penafsiran 

Wahbah Zuhaili  tentang Bughat Dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9, faktor-

faktor yang mempengaruhi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat 

QS. Al-Hujurat ayat 9 dalam tafsir Al-Munir, serta relevansinya dengan 

keadaan indonesia saat ini, sehingga penelitian ini dapat di jadikan rujukan 
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bagi siapa saja yang ingin meneliti dan mengembangkan penelitian yang 

sempurna. 

2. Kegunaan secara Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam 

melakukan penelitian secara langsung dan memperkaya wawasan 

khazanah keilmuan, khususnya dalam mengetahui Pandangan Wahbah 

Zuhaili Tentang Bughat QS. Al-Hujurat Ayat 9 Dalam Tafsir Al-

Munir. 

b. Bagi IAIN Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

tambahan bagi IAIN Jember, serta mahasiswa yang ingin 

mengembangkan kajian penelitian yang berkaitan tentang Pandangan 

Wahbah Zuhaili Tentang Bughat Qs. Al-Hujurat Ayat 9 Dalam Tafsir 

Al-Munir 

c. Bagi masyarakat luas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran masukan dan 

evaluasi serta sebagai sarana untuk memperdalam khazanah keilmuan 

tentang Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Bughat Qs. Al-Hujurat 

Ayat 9 Dalam Tafsir Al-Munir.  
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E. Definisi Istilah 

1. Bughat 

Dalam Ensiklopedi Islam, Bughat merupakan sikap menentang 

atau adanya sekelompok muslimin yang tidak taat terhadap khalifah yang 

sah serta tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan agama atau 

melawan pemerintah, karena terdapat perbedaan paham dan pandangan 

mengenai masalah yang menyangkut kenegaraan. Adapun dalam 

pengertian modern, Bughat disamakan dengan pemberontak dalam suatu 

negara yang berdaulat.
10

 

2. Tafsir  

Tafsir adalah sebuah produk penfsiran dari seorang mufassir 

mengenai pemahaman suatu ayat, atau beberapa ayat dalam Al-Qur‟an 

dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu, sehingga makna-

makna ayat yang masih samar, global, atau hal-hal yang terkesan 

kontradiksi menjadi jelas dan rinci.
11

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian  library research atau 

penelitian pustaka. Library research ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan yang melakukan penelitian yang berorientasi 

pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.
12

  

                                                           
10

 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam , Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 39. 
11

 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al – Qur‟an dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta, 2014), 12. 
12

 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan. (Bandung: Angkasa, 2004), 159. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya setiap data yang  

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua data  

yang dikumpulkan dapat menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.
13

 Jadi, 

data yang di perlukan dalam penelitian ini berasal dari beberapa literatur 

dan refrensi yang berkaitan dengan tema yang di bahas. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan dikaji 

dalam permasalahan. Adapun sumber data primer yang akan 

digunakan di sini adalah kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data pendukung dari data primer. 

Data sekunder diambil dari sumber-sumber yang lain dengan cara 

menganalisis berbagai referensi, buku-buku, jurnal, dan artikel yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Data yang sudah tersedia tersebut peneliti ambil dari 

beberapa buku dan jurnal Pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah:    

a. Menggali literatur-literatur seperti kitab Tafsir Al-Munir, jurnal, dan 

artikel yang lainnya, yang terakait dengan tema penelitian. 

                                                           
13

 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), 42. 
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b. Menganalisis buku bacaan, jurnal dan literasi-literasi tentang Tafsir 

Al-Munir atau persoalan-persoalan mengenai Bughat. 

c. Mengorganisir konsep-konsep tersebut, lalu menyusunnya secara 

sistematis sesuai dengan sistematika penelitian yang akan dijelaskan 

dari sistematika pembahasan.    

4. Analisis Data   

Langkah selanjutnya setelah dokumentasi (pengumpulan data) 

adalah mengolah data-data tersebut untuk dianalisis dengan metode 

deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan penafsiran Wahbah Zuhaili 

terhadap penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 9, kemudian menganalis 

penafsiran dari data tersebut, untuk mendapatkan kesimpulan yang 

berhubungan dengan rumusan masalah.  

Berikut langkah-langkah analisis yang digunakan adalah: 

1. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti. 

2. Melakukan sampling dengan membatasi observasi terhadap data-data 

yang telah dipilih. 

3. Mengidentifikasi masalah. 

4. Melakukan penyederhanaan data. 

5. Membuat kesimpulan sesuai dengan analisa yang dipilih. 

6. Membuat narasi atas jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian, fokus 

kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten dan sistematis sesuai 

dengan rencana riset.  

 Bab II Kajian Kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan Bughat, tinjauan umum tentang Bughat yang meliputi, 

pengertian secara bahasa dan istilah, serta sanski hukum Bughat, dan kajian 

teori yang akan digunakan untuk menganalisa hasil penelitian.  

 Bab III Pembahasan, Mengenai biografi Wahbah Zuhaili, metode 

dan corak yang tafsir Al-Munir, latar belakang penulisan tafsir Al-Munir, serta 

hasil analisis penelitian.  

Bab IV penutup, Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

selesai mulai dari bab satu sampai bab tiga serta akan diakhiri dengan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

a. Skripsi yang di tulis oleh Hani Puspita Handayani, Institut Ilmu Al-Qur‟an 

(IIQ) Jakarta, Tahun 2019, dengan judul "Bughat dalam Al-Qur'an (Studi 

Komparatif Tafsir Fi Dzilal Al- Qur'an Karya Sayyid Quthub Dan Tafsir 

Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab).  

Skripsi ini membahas mengenai konsep Bughat yang terdapat 

dalam Al-Qur'an surah Al-hujurat ayat 9, dengan menggunakan metode 

komparasi, yaitu membandingkan pendapat kedua mufassir, yakni 

mufassir M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthub. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hani Puspita Handayani menunjukan bahwa, Penafsiran 

Sayyid Quthub bercorak harraki (pergerakan), sedangkan Quraish Shihab 

penafsirannya bercorak adabi ijtima‟i. Adapun mengenai penafsiran 

mengenai Bughat yakni jika ada sekelompok orang berbuat aniaya 

terhadap pemerintah yang sah dengan cara memberontak atau 

membangkang Sayyid Quthub secara tegas memerintahkan untuk 

memerangi mereka sampai benar-benar kembali kepada perintah Allah. 

Sedangakan Quraish Shihab memerintahkan dengan tindaklah, dengan 

artian untuk  segera menindak kelompok tersebut dengan melakukan 

ishlah sebanyak dua kali dengan cara yang adil. Quraish Shihab sedikit 
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memberikan toleransi karena menurut beliau perselisihan itu tidak harus 

melibatkan kelompok yang besar.
14

   

Adapun persamaan dan perbedaan penelitain Hani Puspita yakni 

Sama – sama membahas tentang Bughat dalam Al-Qur‟an surah Al-

Hujurat ayat 9. Sedangkan perbedaannya yakni menggunakan metode 

komparasi, yaitu membandingkan pendapat kedua mufassir. Sedangkan 

penelitian ini hanya terfokus pada satu pemikiran Mufassir yakni Wahbah 

Zuhaili. 

b. Jurnal yang di tulis oleh Elva Imedatul Rohmah, Tahun 2019, dengan 

judul “Konsep Bughat dalam Pandangan Al-Mawardi dan Tradisi Fikih”.  

Jurnal ini membahas tentang konsep Bughat menurut salah satu 

tokoh, yakni Al-Mawardi dengan terfokus pada pemikiran Al-Mawardi, 

serta pendapat mengenai makna Bughat yang terdapat dalam Al-Qur‟an, 

jurnal ini juga membahas konsep Bughat dengan melihat dari sisi tradisi 

fikih nya. Hasil dari penelitian jurnal ini yakni menunjukkan bahwa, Al-

Mawardi berpendapat bahwa rakyat memiliki hak untuk menggulingkan 

penguasa yang gagal melaksanakan tugas imamat, akan tetapi al-Mawardi 

tidak menjelaskan bagaimana caranya. Kemudian, Al-Mawardi 

mendefinisikan Bughat sebagai orang-orang Muslim yang meninggalkan 

hukum komunitas dan kesetiaan mereka kepada Imam yang sah dan adil, 

                                                           
14

 Hani Puspita Handayani, “Bughat dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Dzilal Al- 

Qur'an Karya Sayyid Quthub Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)".(Skripsi, Institut 

Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, 2019).  
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baik demi tujuan politik atau karena kesalahan pemahaman terhadap 

agama. 
15

  

Adapun persamaan dan perbedaanya yakni, Sama – sama 

membahas konsep Bughat. Perbedaan nya yakni, penelitian Elva Imedatul 

Rohmah menggunakan penmikiran tokoh Al-Mawardi dan tradisi fikih, 

serta tidak ada khazanah tafsirnya.Sedangkan penelitian ini terfokus pada 

satu tokoh mufassir yakni Wahbah Zuhaili. 

c. Skripsi yang di tulis oleh Imam Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  

Tahun 2015, yang berjudul “Sanksi Bughat dan Makar: Menurut 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.  

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Bughat dan pelaku 

Makar dalam pemberontakan bisa diberikan sanksi sesuai dengan hukum 

Islam maupun hukum positif, serta membahas tentang perbedaan dan 

persamaan Bughat dan Makar menurut perspektif hukum Islam dan 

hukum positif. Hasil penelitian yang dilakukan Imam Mulana 

menunjukkan bahwa, adapun sanksi bagi Bughat menurut perspektif 

hukum Islam yakni diperangi dan dijatuhi hukuman mati (jarimah hudud), 

hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Hadist Nabi 

yang diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi apabila pemimpin/imam 

memberikan pengampunan maka, Bughat bisa dijatuhi jarimah ta‟zir, serta 

sanksi bagi pelaku makar menurut perspektif hukum positif yakni pidana 

mati dan pidana penjara, hal tersebut sesuai dengan apa yang telah 

                                                           
15

 Elva Imedatul Rohmah, “ Konsep Bughat Dalam Pandangan Al-Mawardi dan Tradisi Fikih,” 

Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman Vol. 2 No. 2 (september, 2019). 
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dirumuskan di dalam Buku II Bab I KUHP yang di fokuskan menjadi 

empat pasal yakni dalam Pasal 104 KUHP, Pasal 106 KUHP, Pasal 107 

KUHP dan ditambah dengan Pasal 108 KUHP.
16

 

Adapun persamaan dan perbedaan nya yakni, Sama-sama 

membahas tentang Bughat. Perbedaan nya yakni, penelitian Imam Mulana 

fokus membahas tentang sanksi Bughat dan Makar menurut prespektif 

hukum islam dan hukum positif, serta Tidak ada khazanah tafsirnya. 

Sedangkan penelitian ini fokus terhadap pendapat salah satu mufassir 

yakni Wahbah Zuhaili mengenai Bughat. 

d. Skrispi yang di tulis oleh Dian Dwi Ok Putra, UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau, Tahun 2011, dengan judul “ Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Bughat (Studi Komperatif antara Imam syafi‟i Dan imam abu Hanifah”.  

Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukuman bagi pelaku 

tindak pidana Bughat menurut imam Syafi‟I dan Imam Abu Hanifah serta 

mengkaji dan menela‟ah penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam 

Syafi‟I dan Imam Abu Hanifah. Hasil dari penelitian ini yakni 

menunjukan bahwa, Imam Syafi‟I dan Imam Abu Hanifah berbeda 

pendapat mengenai pemberian hukuman bagi tindak pidana Bughat. 

Adapun menurut Imam Syafi‟I hukuman bagi pelaku tindak pidana Bughat 

yaitu diperangi, akan tetapi memeranginya harus dengan cara yang baik 

dengan tetap menjaga hak-hak mereka jika kelompok Bughat tersebut 

seorang Muslim, namun jika mereka seorang kafir maka tidak ada ampun 

                                                           
16

 Imam Maulana, “Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
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bagi mereka. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengenai pemberian 

hukuman bagi tindak pidana Bughat juga dengan cara diperangi jika telah 

tampak persiapan kepada mereka untuk melakukan pemberontakan serta 

harus diperangi sampai persatuan mereka bercerai berai. 
17

  

Adapun persamaan dan perbedaan nya yakni, Sama – sama 

membahas tentang Bughat. Perbedaan nya yalni, penelitian Dian Dwi Ok 

Putra fokus terhadap hukuman bagi pelaku Bughat serta mengkomperasi 

pendapat imam syafi‟i dan imam abu hanifah, serta tidak ada khazanah 

tafsirnya. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada pendapat salah satu 

tokoh mufassir yakni Wahbah Zuhaili mengenai Bughat. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Pembacaan Persamaan dan Perbedaan dengan 

penelitian terdahulu 

 

No. Nama, Judul, dan 

Tahun 

Persamaan Perbedaan  

1. Hani Puspita Handayani, 

"Bughat dalam Al-

Qur'an (Studi 

Komparatif Tafsir Fi 

Dzilal Al- Qur'an Karya 

Sayyid Quthub Dan 

Tafsir Al-Misbah Karya 

M. Quraish Shihab)", 

Tahun 2019. 

- Sama – sama 

membahas 

tentang Bughat 

dalam Al-Qur‟an 

surah Al-Hujurat 

ayat 9 

- Penelitian Hani Puspita 

menggunakan 

menggunakan metode 

komparasi, yaitu 

membandingkan 

pendapat kedua 

mufassir. Sedangkan 

penelitian ini hanya 

terfokus pada satu 

pemikiran Mufassir 

yakni Wahbah Zuhaili. 

2. Elva Imedatul Rohmah, 

“Konsep Bughat dalam 

Pandangan Al-Mawardi 

dan Tradisi Fikih”, 

Tahun 2019. 

- Sama – sama 

membahas konsep 

Bughat  

- Penelitian Elva 

Imedatul Rohmah 

menggunakan 

penmikiran tokoh Al-

Mawardi dan tradisi 

fikih. Sedangkan 
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 Dian Dwi Ok Putra, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Bughat (Studi Komperatif antara 

Imam syafi‟i Dan imam abu Hanifah ”, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). 
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penelitian ini terfokus 

pada satu tokoh 

mufassir yakni Wahbah 

Zuhaili. 

- Tidak ada khazanah 

tafsirnya. 

3. Imam Maulana,“Sanksi 

Bughat dan Makar: 

Menurut Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum 

Positif”, tahun 2015. 

- Sama-sama 

membahas 

tentang Bughat 

- Penelitian Imam 

Mulana fokus 

membahas tentang 

sanksi Bughat dan 

Makar menurut 

prespektif hukum islam 

dan hukum positif. 

Sedangkan penelitian 

ini fokus terhadap 

pendapat salah satu 

mufassir yakni Wahbah 

Zuhaili mengenai 

Bughat. 

- Tidak ada khazanah 

tafsirnya. 

4. Dian Dwi Ok Putra, 

“Hukuman Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Bughat 

(Studi Komperatif antara 

Imam syafi‟i Dan imam 

abu Hanifah”, tahun 

2011. 

- Sama – sama 

membahas 

tentang Bughat. 

- Penelitian Dian Dwi Ok 

Putra fokus terhadap 

hukuman bagi pelaku 

Bughat serta 

mengkomperasi 

pendapat imam syafi‟i 

dan imam abu hanifah. 

Sedangkan penelitian 

ini lebih terfokus pada 

pendapat salah satu 

tokoh mufassir yakni 

Wahbah Zuhaili 

mengenai Bughat. 

- Tidak ada khazanah 

tafsirnya. 
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B. Kajian Teori 

1. Bughat  

Secara etimologis al-bahgyu berasal dari kata bugha yang berarti 

menuntut sesuatu, mencari, mengusahakan, memilih. Al-Baghyu isim 

mufrad (singular) sedangkan kata jamak (plural)-nya adalah Al-Bughat.
18

 

Sedangkan secara terminologis/istilah yang terdapat di dalam 

Ensiklopedi Islam, Bughat yakni merupakan suatu sikap menentang atau 

sekelompok muslimin yang tidak taat terhadap khalifah yang sudah sah 

serta tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan agama atau 

melawan pemerintah, karena terdapat perbedaan paham dan pandangan 

mengenai masalah yang menyangkut kenegaraan. Adapun dalam 

pengertian modern, Bughat disamakan dengan pemberontak dalam suatu 

negara yang berdaulat
19

 

Adapun definisi Bughat menurut para ahli, sebagai berikut:  

a. Menurut Abdul Qadir Audah, Al-Baghyu merupakan suatu tindakan 

menentang imam (pemimpin) dengan menggunakan kekuatan.
20

 

b. Menurut Asadullah al-Faruq, al-Bughat yaitu sekelompok orang yang 

memiliki kekuatan serta berusaha keluar dari imam karena alasan 

tertentu. Kelompok tersebut memberontak terhadap negara, 

mengumumkan perang terhadap daulah islamiyah, serta menampakkan 

perlawanan melalui kekuatan senjata.
21

 

                                                           
18

 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 184. 
19

 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam , Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 39. 
20

 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 184. 
21

 Mardani, 185. 
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c. Menurut A. Hanafi, al-Baghyu yakni merupakan orang yang berusaha 

mengadakan adanya perubahan terhadap suatu sistem pemerintahan 

atau menghasilkan penguasa–penguasa negara dengan jalan kekerasan, 

serta menyatakan enggan untuk tunduk dengan mendasar pada 

kekuatan (senjata). 
22

 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, terlihat 

adanya perbedaan pendapat mengenai persayaratan yang harus 

dipenuhi dalam pemberontakan. Namun jika diambil intisari dari 

beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara dengan 

menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan.  

2. Unsur-Unsur Bughat 

Jika dilihat dari beberapa definisi mengenai Bughat yang telah 

dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa 

unsur di dalam pemberontakan (Bughat), yaitu: 

a. Keluar melawan imam (pemimpin) 

Maksud keluar melawan imam adalah menentang dan berusaha 

menjatuhkannya atau enggan menunaikan kewajibannya, baik 

kewajibannya terhadap Allah yakni yang ditetapkan demi 

kemaslahatan masyarakat maupun kewajiban individu. Dan maksud 
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 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 185. 
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imam disini adalah pemimpin tertinggi suatu negara atau wakilnya dari 

kalangan sultan, menteri, hakim atau lainnya.
23

  

b. Perlawanan tersebut dengan menggunakan kekuatan, baik fisik 

maupun alat perlengkapan lainnya. 

Kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan massa 

atau kekuatan senjata. Jika seseorang melawan imam atau enggan 

menaatinya tanpa menggunakan kekuatan, maka ia tidak disebut 

pemberontakan.
24

 

c. Sengaja melakukan tindakan ini/sengaja melakukan tindakan Bughat 

Jika seseorang itu tidak bermaksud melawan imam dengan 

perbuatannya itu atau tidak bermaksud menggunakan kekuatan maka 

ia bukan pemberontak.
25

 

Adapun dalam  istilah ketatanegaraan, perbuatan Bughat 

dinamakan Jarimah Siyasah atau bisa disebut sebagai tindak pidana 

politik.
26

 Jarimah Siyasah belum termasuk kategori tindak pidana politik 

yang sebenarnya, kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Suatu perbuatan ditunjukkan untuk menggulingkan negara dan seluruh 

keanggotaan eksekutif lainnya atau enggan lagi mematuhi pemerintah 

nya. 

                                                           
23

 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 185. 
24

 Mardani, 186. 
25

 Mardani, 186. 
26

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111. 
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b.  Terdapat alasan yang dikemukakan oleh mereka, apa sebabnya mereka 

memberontak, walaupun alasan tersebut lemah sekali. 

c. Pemberontak telah mempunyai kekuatan yakni adanya kepemimpinan 

atau orang yang mereka taati sebagai pengatur pemberontakan.
27

 

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberontakan hanya dilakukan terhadap pemimpin negara yang sah dan 

berdaulat, akan tetapi tidak semua jenis perlawanan terhadap pemerintah 

yang sah dapat dikategorikan sebagai pemberontak.
28

  

Apabila suatu pemberontakan dilakukan oleh sekelompok orang 

akan tetapi hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi kekosongan 

kepemimpinan yang sah, maka itu tidak disebut sebagai pemberontakan. 

Jadi, sangat jelas Bughat  harus dibedakan, sejauh perlawanan tidak 

memenuhi tiga syarat diatas maka tidak bisa disebut kategori Bughat.
29

 

3. Sanksi Hukum Bughat 

Dasar hukum yang menjadi acuan sanksi hukum Bughat dalam Al-

Qur‟an yakni, salah satunya Surah Al-Hujurat ayat 9, sebagai berikut. 

                        

                          

                        

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111. 
28

Nur Kholik Ridwan, “Bughat”, Ensiklopedi NU, diakses 22 Januari 2022, https://nu.or.id/bughat-

Gz0vY .  
29

 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 66. 
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keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka 

perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan 

itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 

keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 
30

 

 

Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan sebagai pemberontak 

dan harus dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan pada garis hukum 

ayat di atas,  maka kaum pemberontak boleh dibunuh dengan jalan 

memerangi mereka. Artinya hukuman terhadap mereka adalah hukuman 

mati (pidana mati). 
31

 

Kebolehan melakukan pembunuhan kepada mereka dengan jalan 

diperangi atau ditumpas, semata-mata untuk memelihara persatuan dan 

kesatuan dan untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. 
32

 

Tindakan menumpas mereka hingga mati pun tidaklah dilakukan, 

kecuali bila pemeberontakan dengan mengangkat senjata dan akan 

berakibat terganggunya ketentraman masyarakat. 

Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa 

pemberontak adalah sekelompok orang yang tidak boleh langsung 

diserang dan diperangi sebab mereka jelas mempunyai alasan kuat dalam 

melakukan pemberontakan. 

Oleh karena itu, jika pemberontak tetap dituntut untuk bertanggung 

jawab, mereka pasti akan semakin bersikap keras dan tidak mau kembali 

tunduk kepada pemerintah. Oleh sebab itu berlaku ketentuan yang berlaku 
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 Al – Qur‟an, 49:9. 
31

 Noerwahida, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, (surabaya: AL-IKHLAS, 1994), 63. 
32

 Noerwahida, 64.  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

23 

dalam suasana perang. Dalam suasana perang, tindakan tindakan kriminal, 

seperti menyandera dan membunuh pejabat negara, merampas kekayaan 

negara, menguasai instalasi umum dan vital milik negara (seperti stasiun 

radio, stasiun televisi, dan markas persenjataan), serta merusak fasilitas 

umum (seperti jalan raya dan jembatan) semua tindakan tersebut tidak 

hanya dikenakan hukuman pidana biasa karena termasuk tindakan yang 

biasa dilakukan dalam perang. Dengan kata lain, dalam kondisi darurat 

perang, hukum yang berlaku berada di tangan panglima tertinggi. Oleh 

sebab itu, tidak berlaku hukum pidana seperi dalam suasana damai.
33

 

Adapun tujuan Keberlakuan hukuman mati kepada orang yang 

melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dapat didasari 

dengan pertimbangan bahwa: (1) tanpa pelaksanaan pemerintahan maka 

masyarakat akan kacau, (2) orang yang melakukan perlawanan terhadap 

pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama halnya 

dengan orang yang melawan kemauan Allah swt. dan rasul nya.
34

 

4. Landasan Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Kontekstualis yang menekankan konteks Sosio-Historis, 

dengan mengambil salah satu tokoh yakni Abdullah Saeed.
35
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 M. Nurul irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016),  70. 
34

 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 77. 
35

 Abdullah Saeed merupakan seorang ilmuan Australia yang berasal dari Maldives. Saeed hadir 

memberi warna baru dalam memahami Al-qur‟an dengan memperhatikan konteks masa 

pewahyuan dan konteks ketika Al-qur‟an ditafsirkan. Lenni Lestari, “Refleksi Abdullah Saeed 

Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran”, At-Tibyan 2, 

no.1 (juni,2017): 16. 
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Saeed berpendapat bahwa, term “kontekstualis” biasanya identik 

dengan para reformis Muslim. Ada istilah lain yang juga senada dengan 

kontekstualis, yakni “Ijtihad Progresif”. Istilah ini merupakan gabungan 

dari usaha untuk mencari makna dari ayat-ayat Al-Qur‟an serta usaha 

mempertanyakan kembali makna tradisi yang telah ada.
36

 Adapaun dalam 

kaitannya dengan pendekatan dalam penafsiran Al-Qur‟an di era modern, 

Saeed mengelompokkannya menjadi tiga macam:
37

 

a. Tekstualis 

Tekstualis dapat dipahami sebagai teks al-Qur‟an secara 

tekstual. Bagi kelompok ini, Al-Qur‟an harus menjadi petunjuk bagi 

umat Islam tanpa perlu melihat apa yang disebut dengan kebutuhan 

modern. Mereka memandang bahwa makna Al-Qur‟an telah usai dan 

bersifat universal dalam aplikasinya. 

b. Semi-tekstualis  

Semi-tekstualis dalam kaitannya mengikuti bagaimana cara 

berpikir kelompok tekstualis, yaitu lebih menekankan terhadap kajian 

linguistik serta menge-sampingkan konteks sosio-historis, akan tetapi 

mereka mengemas adanya kandungan ethico-legal dengan idiom 

modern sebagai bentuk apologis. 

c. Kontekstualis  

Kontekstualis lebih menekankan terhadap konteks sosio-

historis yang berasal dari kandungan ethico-legal Al-Qur‟an. Mereka 

                                                           
36

 Lenni Lestari, 18. 
37

 M. Solahudin, “Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-

Qur‟an”, QOF 2, no. 1 (Januari, 2018): 55. 
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menyatakan bahwa perlu adanya perhatian terhadap kandungan ethico-

legal yang terdapat dari konteks sosial, politik, budaya serta ekonomi, 

pada saat teks tersebut diwahyukan, ditafsirkan dan diamalkan. Jadi 

pada intinya, mereka memberikan kebebasan yang luas terhadap para 

sarjana muslim modern untuk menentukan apa yang dapat diubah serta 

apa yang tidak dapat diubah yang terdapat dalam wilayah ethico-legal. 

Ethico-legal terdiri dari dua kata, yakni “ethico atau ethic” yang mana 

jika diterjemahkan menjadi “etis, beradab atau moral” Dan kata 

“legal” yang diterjemahkan menjadi “hukum, aturan”.
38

 Dan peneliti 

disini mengambil pendekatan yang ketiga ini atau pendekatan 

Kontekstualis sebagai landasan terori pendekatan dalam penelitian ini. 

Menurut Saeed terkait dengan pemahaman terhadap Al-Qur‟an, 

kontekstualis dapat ditandai dalam 2 hal, yakni dalam konteks yang 

sempit serta dalam konteks yang lebih luas. Jika dilihat dari kajian 

mereka dalam konteks yang sempit, maka kajiannya masih beredar 

pada kata atau kalimat yang ada di sekitar Al-Qur‟an. Tahap ini 

dianggap penting oleh kaum kontekstualis karena mufasir harus 

mengetahui relasi sebuah kata yang terdapat dalam ayat Al-Qur‟an 

dengan situasi turunnya ayat tersebut. Kemudian pada tahap yang lebih 

luas, kaum kontekstualis harus mengembangkan kajiannya pada 2 

aspek, yakni aspek konteks sosio-historis, pewahyuan serta konteks di 

mana Al-Qur‟an itu ditafsirkan. Adapun terkait dengan konteks sosio-

                                                           
38

 M. Solahudin, “Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-
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historis pewahyuan, maka pembicaraannya mengulas tentang penerima 

wahyu pertama, yakni terhadap Nabi Muhammad dan kehidupan yang 

melingkupinya.
39

 

Adapun kelompok kontekstualis lebih memfokuskan 

penafsirannya terhadap nilai etik yang terdapat dalam Al-Qur‟an. 

Menurut Abdullah Saeed, ada empat tahapan yang menjadi aspek 

kunci penafsiran kelompok kontekstualis, yakni: 

1) Bertemu dengan dunia Teks. Tahap ini berupa pembacaan yang 

masih berada pada permukaan teks. 

2) Melakukan analisis kritis. Pembacaan sudah diperluas terhadap 

tingkat analisis teks secara independen dari pengaruh historis 

maupun konteks. 

3) Menentukan makna teks sesuai konteks penerima pertama. Tahap 

ini merupakan tahap yang sangat penting bagi kelompok 

kontekstualis, yakni mereka menganalisis makna Al-Qur‟an dan 

hubungannya dengan penerima pertama. 

4) Menentukan makna untuk konteks saat ini. Tahap ini menganalisis 

hubungan antara makna Al-Qur‟an dengan konteks saat ini, yakni 

dimana teks tersebut dapat diaplikasikan. Serta analisis ini juga 

melibatkan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.
40

 

Sehingga dengan menggunakan pendekatan Kontekstualis 

Abdullah Saeed ini, peneliti menjadikannya sebagai acuan dasar untuk 
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 Lenni Lestari, “Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat 

Ethico-Legal Dalam Alquran”, At-Tibyan 2, no.1 (juni,2017): 19. 
40
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mengungkap pandangan Wahbah Zuhaili mengenai Bughat,  dan dapat 

mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran 

Wahbah Zuhaili tentang Bughat, yang kemudian di relevansikan 

penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai Bughat dengan keadaan 

indonesia saat ini. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Biografi Wahbah Zuhaili 

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan 

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili.
41

 Beliau 

dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus Syiria pada 6 

Maret 1932 M/1351 H dari pasangan suami istri yang terkenal dengan 

kesalehan dan ketakwaannya.
42

 

Ayahnya bernama musthafa az-Zuhaily seorang petani dan 

penghafal al-Qur‟an. Ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa‟dah, 

dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran agama. 

Wahbah hidup dari lingkungan keluarga yang religius dan mencintai 

agama sehingga mengantarkannya menjadi sosok yang berprestasi di 

bidang akademis.
43

 

Semasa kecil Wahbah merupakan anak yang cerdas. 

Kecenderungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini. 

Wahbah lebih condong terhadap dunia akademis ketimbang melanjutkan 

tradisi keluargannya. Perjalanan intelektualnya bermula pada sekolah 

dasar tingkat ibtidaiyah di tempat kelahirannya, Sejak usia 14 tahun, 

Wahbah harus berpisah dengan keluarganya untuk menempuh pendidikan 

                                                           
41

 Az-zuhaili adalah nama yang dinisbatkan dari kota Zahlah salah satu nama daerah tempat 

leluhurnya tinggal di Lebanon. Lihat Muhammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo, 2015). 91. 
42

 Muhammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2015). 91. 
43

 Ibid. 91. 
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di ibu kota, Damaskus. Pada tahun 1946 M beliau belajar di I‟dadiyah 

Tsanawiyah yang khusus mempelajari ilmu-ilmu syariah selama 6 tahun 

hingga pada tahun 1952 M beliau lulus dengan predikat peringkat pertama 

se-nasional ketika itu. 
44

 

Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Wahbah 

mengembara ke Mesir. Beliau masuk di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab 

di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam 

dalam masa yang bersamaan. Kemudian Pada tahun 1956 M, beliau 

berhasil mendapatkan tiga Ijazah bersamaan yakni,: S1 di bidang Syariah 

di Universitas al-Azhar, S1 di bidang Pendidikan bahasa Arab dan S1 di 

bidang Hukum di Universitas Ain Syam Kairo. Setelah itu, Wahbah 

kemudian melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana (S2) dan 

mengambil jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuhnya 

selama dua tahun. Pada tahun 1959 M, Wahbah memperoleh gelar master 

dengan judul tesis adz-Dzara'i fi as-Siyasah asy-Syar Iyyah wa al-Fiqh al-

islamiy.
45

  

Setelah gelar master diperoleh, Wahbah pun melanjutkan 

pendidikan S3-nya di Universitas Al-Azhar Pada tahun 1382 H/ 1963 M, 

kemudian Wahbah lulus S3 dengan judul disertasi Atsar al-harb fi al-Fiqh 

al-Islami, Dirasah Mugaranah yang di bimbing oleh Dr. Muhamumad 

Salarn Madkur. Beliau berhasil mempertahankan disertasi di hadapan 

                                                           
44

 Muhammad Mufid, 91-92 
45
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majelis sidang sehingga Wahbah memperoleh predikat Summa Cumlaude 

(Syaraf ula).
46

 

2. Karir Akademis Wahbah 

Karir akademis Wahbah dimulai pada tahun 1963 M beliau 

diangkat sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syari‟ah Universitas 

Damaskus, kemudian secara berturut-turut beliau menjadi wakil dekan, 

dekan, serta  ketua jurusan Fikih dan Madzhab di Fakultas syari‟ah 

tersebut.
47

 Setelah mengabdi selama lebih dari tujuh tahun lamanya di 

tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas Damaskus, dengan spesialisasi 

dalam bidang Fikih, Ushul Fiqh, Tafsir, dan Dirasah Islamiyyah. Pada 

tahun 1975 M, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang Syari‟ah 

serta mendapatkan gelar Profesor.
48

 Sebagai guru besar di bidang Syariah, 

Wahbah mendapat kesempatan yang luas untuk menjadi dosen tamu pada 

sejumlah universitas Islam di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas 

Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas 

Benghazi, Libya, Universitas Kharthum, Universitas Ummu Durman, 

Universitas Afrika, ketiganya di Sudan, dan Universitas Emirat Arab.  

Aktivitas ilmiah beliau tidak hanya diisi dengan mengajar saja, 

tetapi juga dengan menulis puluhan karya ilmiah, serta beliau aktif di 

lembaga-lembaga ilmiah dan sosial seperti di Yayasan Aal al-Bayt, 

Lembaga Fkih Islam Jedah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, 

                                                           
46

 Muhammad Mufid, 92. 
47

 Muhammad Hasdin Has, Al-Munzir, Vol. 7, 2 November 2014. 42. 
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 Muhammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2015). 95. 
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Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain serta 

London Lembaga Studi Syariah Yayasan-Yayasan Moneter Islam Dunia, 

Majelis Fatwa Tinggi Suriah.
49

 Akan tetapi, kiprah beliau dalam dunia 

Islam seketika harus berhenti tatkala ajal telah datang. Wahbah az-Zuhaili 

wafat pada tanggal 8 Agustus 2015, ketika usia beliau mencapai 83 tahun. 

Semasa hidup, beliau bisa dikatakan sebagai seorang pakar fikih 

dan cendekiawan terkemuka di era kontemporer. Karna begitu 

produktifnya beliau dalam hal menulis, Wahbah telah menghasilkan 

berbagai karya tulisan hingga mencapai lebih dari 100 judul kitab. 

Produktifitas yang luar biasa inilah yang menyebabkan Badi‟ as-Sayyid al-

Lahham, menjuluki az-Zuhaili sebagai Imam Suyuthi kedua (as-Suyuthi 

ats-Tsani). Suatu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini. 

Dari berbagai karya yang telah dihasilkan, ada beberapa judul kitab yang 

menjadi karya Magnum Opus yakni Ushul Fiqh al-Islamiy, al-Fiqh al-

Islami wa Adillatuh, dan Tafsir al-Munir.
50

 

3. Percik - Percik Pemikiran Wahbah 

Perihal mazhab, Wahbah berpendapat, bahwa madzhab muncul 

sebagai kebutuhan umat muslim. Menurut Wahbah, bermazhab fikih 

merupakan sekumpulan hukum yang telah dicetuskan para sahabat, imam 

mujtahid yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Sehingga kebutuhan 

                                                           
49

 Muhammad Mufid, 95. 
50

 Moch Rafly Try Ramadhani, “wahbah az-zuhaili: Mufassir kontemporer yang mendapat julukan 

imam suyuthi kedua,” tafsiralquran.id, 8 oktober 2020, https://tafsiralquran.id/wahbah-az-zuhaili-
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umat muslim terhadap fikih semakin menguat sejak abad ke 2-3 H seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan di era dinasti Bani Abbasiyah.
51

  

Adanya budaya taklid yang meluas di kalangan umat Islam tidak 

dapat dihindari oleh perkembangan era zaman Mereka memilih salah satu 

pendapat Imam mazhab yang berkompeten untuk dijadikan sandaran 

dalam memahami urusan agamanya. 

Lebih lanjut, Wahbah juga menjelaskan bahwa bermazhab 

merupakan satu kepastian bagi kalangan muslim yang tidak mampu 

berijtihad. Sebaliknya, beliau memotivasi untuk melakukan ijtihad bagi 

orang yang memiliki kompetensi dalam memahami Al-Qur'an dan hadits 

dengan pendekatan kaidah-kaidah istinbath hukum.  

Bagi Wahbah, kalangan yang berusaha mengajak meninggalkan 

fikih klasik adalah upaya untuk meninggalkan khazanah Islam yang tidak 

berdasar. Karena fikih dibangun atas dasar  kemaslahatan dan kearifan 

lokal yang dinamis sesuai dengan batasan-batasan dalam berijtihad.
52

 

Dalam pembahasan sebelumnya pendekatan yang digunakan yakni 

pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed yang menekankan terhadap 

konteks Sosio-Historis. Adapun jika membaca dari pendapat wahbah dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Wahbah pemikirannya tergambar sesuai dengan 

pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed, yakni menekankan dari 

bagaimana konteks Sosio-Historis sesuai perkembangan zaman yang ada.  

                                                           
51

 Muhammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 
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Wahbah berpendapat bahwa perbedaan pendapat imam mazhab 

seharusnya dipandang sebagai suatu keberkahan dan rahmat. Sebaliknya, 

bukan dijadikan sebagai alasan ketidakvalidan ijtihad fiqh dalam 

kemunduran tradisi keislaman. Inilah khazanah keimuan Islam yang harus 

dijadikan referensi dalam memahami perkembangan dinamika perubahan 

sosial di era perkembangan zaman, kahususnya era kontemporer.
53

 Adapun 

tajdid fikih dipahami sebagai upaya dinamisasi dalam pemahaman hukum Islam 

dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat muslim dalam melaksanakan 

nilai-nilai agama, maka hal itu bisa diterima.  

Adapun Saeed dalam pendekatannya juga berpendapat bahwa 

Menurut Saeed, term “kontekstualis” biasanya identik dengan para 

reformis Muslim. Ada istilah lain yang juga senada dengan kontekstualis, 

yaitu “Ijtihad Progresif”. Istilah ijtihad progresif yaitu merupakan para 

pemikir modern agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama 

sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. 

Dalam pendapatnya Wahbah menjelaskan bahwa adanya fikih 

merupakan kebutuhan umat muslim guna sebagai perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ada. Sehingga pemikiran Wahbah dapat masuk dalam 

kategori istilah Ijtihad progresif yang dinyatakan Abdullah Saeed dalam 

pembahasan sebelumnya. 

Adapun jika dalam pembahasan tajdid, menurut Wahbah bila 

gagasan tajdid pemikiran Islam diartikan sebagai Upaya keluar atau 
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melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar Islam, maka gagasan semacam 

ini harus ditolak. Terkait upaya adanya peluang dan tantangan gerakan 

Islam dalam mewujudkan persatuan yang saling bergandengan tangan 

antarlintas madzhab demi mewujudkan kerukunan di Internal umat islam, 

Wahbah Menjelaskan bahwa harakah Islamiyah diperlukan tiga hal:  

a. berpegang kuat terhadap ajaran Islam. 

b. pemahaman Ilmu keislaman dan dinamisasinya dalam dunia modern 

c. membangun persatuan umat islam. 

Dari ketiga hal tersebut maka kebangkitan Islam dapat kembali 

bergairah. Karena jika dakwah Islam hanya didukung dengan pendekatan 

nurani serta kasih sayang tanpa adanya suatu pemahaman Islam yang 

mendalam, atau tidak memahami dinamisasi dalam Islam, niscaya yang 

terjadi justru akan sebaliknya.  

Sementara itu Wahbah memberikan suatu gambaran terkait peran 

ulama dan umara, salah satunya dalam masalah Palestina, menurut 

Wahbah : 

 “Ulama wajib secara kontinu untuk memperingatkan tentang 

bahaya perbuatan orang-orang Yahudi yang keji (tindakan kejam 

dan upaya mereka mengyahudikan Al-Quds, menghancurkan Al-

Aqsa dan masjid-masjid lainnya). “ Adapun Kaum Zionis pada 

hakikatnya tidak menginginkan perdamaian, tapi ingin menguasai 

seluruh tanah Palestina dan mengusir bangsa Arab dari sana, 

muslim maupun nonmuslim.  

“Adapun peran umara dan penguasa, jika kita berprasangka baik 

kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang lemah atau 

merasa lemah. Mereka tidak punya apa-apa, karena mereka tidak 

mempersiapkan umat untuk melawan musuh yang menghancurkan 

masa depan, mencuri kekayaan dan menjajah tanah-tanah mereka. 

Adapun seharusnya mereka mempersiapkan untuk hal seperti ini. 

Tapi bisa dilihat, sebagian mereka diam. Mereka tidak bisa bicara 
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apa-apa, karena takut kepada Amerika dan para pengikutnya. 

Semua itu adalah konspirasi Israel dan Mossad.”  

“Sayangnya kita tidak mengambil ibrah (pelajaran) dari berbagai 

sikap ini yang menghinakan dan berbahaya bagi bangsa Arab dan 

islam. Semestinya Mereka mengambil pelajaran dari berbagai 

kejadian ini dan waspada terhadap masa depan lebih baik. Semoga 

Allah mewujudkan kemenangan kita terhadap para perampok itu 

(Zionis Israel, red.), bahkan walaupun mereka dibantu oleh AS dan 

Eropa.  

“Problem kita adalah kelemahan atau merasa lemah. Padahal 

Sayyid na Umar berkata, "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu 

dari kelemahan erang tsiqah (tepercaya) dan ketakberdayaan orang 

kuat.” 
54

 

 

Dalam masalah pemikiran liberal, menurut Wahbah, mereka tidak 

punya nilai sama sekali. Kaum liberal lebih memiliki karakter sebagai 

agen pemikiran dan politik Amerika, serta memusuhi Islam. Mereka itu 

sebenarnya merupakan para agen suruhan. Yang dimaksud agen suruhan 

itu seperti lazimnya sangat terhina, Pikirannya lemah serta kegiatannya 

tidak mendatangkan kebaikan.
55

  

Sehingga Wahbah berharap pemikiran liberal itu tidak punya 

pengaruh terhadap pemikiran Indonesia. Tetapi salam kenyataanya, 

mereka ingin mewujudkan “Islam Amerika” di Indonesia sebagai negara 

muslim terbesar di dunia. Makna Islam Amerika adalah melucuti, 

memusuhi, menolak, serta membatalkan Islam. Menurutnya, umat Islam 

Indonesia harus waspada terhadap makar ini.  

B. Kitab Tafsir Al-Munir 

Sebelum mengawali pembahasan tentang profil tafsir Al-Munir, ada 

catatan ringan serta menarik yang disampaikan wahbah terkait pengantar tafsir 
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Al-Munir. Wahbah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa beliau mulai menulis 

tafsir ini setelah selesai menyusun dua ensiklopedia, yakni Ushul Al-Fiqh Al-

Islamiy setebal 2 jilid, dan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang berisi 

pandangan berbagai madzhab, setebal 11 jilid, ditambah dengan pengalaman 

masa mengajar di perguruan tinggi (rihlah ilmiah) selama lebih dari 30 tahun, 

serta telah men-tahqliq, men-takhrij hadits dan penjelasan artinya bersama 

pengarang lain, yang termuat dalam kitab Tuhfatul Fuqahaa‟ karya as-

Samarqandi dan buku Al-Musthafaa min Ahaadiitsil Musthafaa yang berisi 

sekitar 1400 hadits, juga telah menerbitkan karya tulis lebih dari 30 buah.
56

 

Tafsir Al-Munir ditulis oleh Wahbah Zuhaili dari tahun 1975 sampai 

tahun 1991 M, dengan kurun waktu kurang lebih selama 16 tahun. Tafsir ini 

menerangkan seluruh isi ayat Al-Qur‟an secara terperinci dan tersusun secara 

sistematis, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, terdiri 

dari 15 jilid yang masing-masing jilid nya memuat 2 juz, sehingga secara 

keseluruhan berjumlah 32 juz. 

Di awal tafsirnya pada jilid 1 Wahbah menjelaskan beberapa hal yang 

perlu diketahui mengenai ulumul Quran, di antaranya seperti definisi Al-

Qur‟an, cara turunya, kodifikasinya, penulisannya, rasm utsmani, ahruf sab‟ah 

dan qira‟ah sab‟ah, ragam mu‟jizat yang terkandung di dalam Al-Qur‟an, 

bahasa Al-Qur‟an, terjemahnya, hukumnya, serta pembahasan mengenai 

potongan huruf hijaiyah (ahruful muqatta‟ah), dan diakhiri dengan 

pembahasan mengenai ilmu balaghah dalam al-Qur‟an.  
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Selain hal tersebut, Wahbah juga menyebutkan beberapa faedah yang 

berhubungan dengan pembagian juz-juz dalam Al-Qur‟an beserta surat-

suratnya, perintah dan larangan, kisah-kisah di dalamnya, menyebutkan nasikh 

dan mansukh, serta menyebutkan makna ta‟awudz dan basmalah beserta 

pandangan ulama.
57

  

Adapun Wahbah dalam menyusun langkah-langkah tafsir Al-Qur‟an 

yang sistemitis dan terperinci seperti gambaran sederhana di atas, juga 

menyatakan bahwa tafsirnya banyak merujuk pendapat-pendapat para ulama 

terdahulu serta telah tertulis dalam literartur yang mereka wariskan. Oleh 

karenanya Wahbah menyusun kajian yang komprehensif serta faktual, dan 

sering megambil pemikiran ulama klasik disertai dengan mengutip 

pemahaman ulama-ulama kontemporer. Sehingga tafsir ini dapat menjadi 

berbagai macam kajian keislaman dari ranah yang berbeda demi 

mengembangkan pemahaman Islam yang luas dan menyeluruh. 

Berikut merupakan metode penafsiran yang digunakan Wahbah 

Zuhaili dalam menyusun tafsir Al-Munir yakni: 

1. Sumber Penafsiran 

Adapun Sumber Penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Munir 

yakni, Wahbah lebih menekankan tafsirnya dengan metode bil-ma‟tsur 

(periwayatan) dan bir-ra‟yi (Rasional). Yang dimaksud dari ma‟tsur 

adalah riwayat serta pendapat-pendapat generasi klasik yang saleh, 
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sedangkan ra‟yi merupakan pemahaman yang berpegang terhadap dasar-

dasar yang telah populer.
58

 

2. Kerangka Pembahasan 

Wahbah Zuhaili dalam kata pengantarnya, menuliskan metode 

penyusunan dalam tafsir Al-Munir, yakni: 

a. Mengelompokkan ayat Al-Qur‟an ke dalam satu tema serta 

memberikan judul yang cocok sebagai penjelas tema yang telah 

disusun. 

b. Memaparkan kandungan setiap surah secara global atau umum.  

c. Memaparkan aspek kebahasaan dan menganalisisnya. 

d. Menjelask Asbabun Nuzul dalam riwayat paling sahih, serta 

menjelaskan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar islam, 

yang sumbernya diambil dari buku sirah yang paling dipercaya 

kebenarannya.  

e. Menjelaskan tafsir secara rinci.  

f. Memaparkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat yang 

telah di tafsirkan.  

g. Menjelaskan Balaghah (retorika) serta I‟rab ayat-ayat yang akan 

ditafsirkan.
59
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3. Metode Penafsiran  

Adapun di dalam tafsir Al-Munir sendiri, sebenarnya sulit 

menentukan metode apa yang pasti digunakan Wahbah dalam tafsirnya. Di 

beberapa bagian tafsirnya,Wahbah menggunakan metode tafsir tematik 

(Maudhu‟i), di sisi yang lain beliau juga menggunakan metode 

perbandingan (Muqaran), namun dalam banyak kesempatan Wahbah juga 

menggunakan metode Tahlili.
60

 

4. Cara Penjelasan 

Dalam menjelaskan, Wahbah Zuhaili mengkomparasikan pendapat 

para mufassir klasik dan kontemporer, kemudian beliau memaparkan 

pendapatnya sendiri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seperti yang 

telah disinggung sebelumnya, di sisi lain metode yang digunakan oleh 

Wahbah Zuhaili adalah metode muqaran (perbandingan), yaitu 

membandingkan beberapa penafsiran atau pendapat para mufassir klasik, 

modern, dan kontemporer. Menurut Nashruddin Baidan, metode muqaran 

mencakup 3 hal, yaitu: membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi, membandingkan ayat Al-

Qur‟an dan hadîts Nabi yang terlihat bertentangan, dan membandingkan 

berbagai macam pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur‟an.
61
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5. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munir 

Tafsir ini diberi nama Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah wa al Syariat 

wa al-Manhaj. Diterbitkan pertama kali oleh Dar al Fikr al-Nur‟ashir pada 

tahun 1991 di Beirut, Libanon. Tafsir Al-Munir di tulis ketika Wahbah 

Zuhaili menjadi Visiting Professor di Kuwait selama 5 tahun tanpa 

istirahat kecuali makan dan sholat.
62

 

Dari penamaannya yang terdiri dari pola kata yaitu "al-Tafsir al-

Munir" yang bermakna "tafsir yang terang", adapun menguat sebuah 

makna yang sangat dalam yang terkandung dalam pola kata tersebut. 

Sebuah gambaran yang dipaparkan Wahabah pada kalimat pendahuluan, 

terlihat jelas ada sebuah keinginan besar tentang tujuan dalam melihat Al-

Qur'an sebagai sumber yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan kitab 

dan akan selalu menjadi referensi utama para ulama.
63

 

Dalam pengantar tafsirnya, Wahbah Zuhaili menuliskan tujuan 

penulisan Tafsir Al-Munir, berikut merupakan isi dari pengantar tersebut:  

“ Tujuan utama dalam penulisan kitab ini yaitu mengikat umat 

Islam dengan Al-Qur'an yang merupakan firman Allah dengan 

ikatan yang kuat dan ilmiah. Sebab, Al-Qur'an merupakan 

pedoman dan aturan yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. 

Kitab ini fokusnya bukan untuk menjelaskan permasalahan 

khilafiyah dalam bidang fikih, sebagaimana dikemukakan para 

pakar fikih, namun kitab ini lebih kepada menjelaskan hukum yang 

dapat diambil dari ayat Al-Qur'an dengan maknanya yang lebih 

luas. Hal ini akan lebih mudah diterima dari sekadar menyajikan 

maknanya secara umum. Sebab Al-Qur'an tersebut mengandung 

aspek aqidah, akhlak, manhaj, dan pedoman umum serta faedah-

faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat-Nya. Sehingga setiap 
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penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam 

di dalamnya dapat menjadi instrumen pembangunan kehidupan 

sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara 

umum saat ini atau untuk kehidupan Individual bagi setiap 

manusia.” (Wahbah az-Zuhaili 1424 H/2003 M). 

 

Jadi tujuan sesungguhnya penulisan kitab tafsir Al-Munir ini 

adalah sebagai penghubung umat islam dan kitab sucinya yakni Al-

Qur‟an, dengan ikatan ilmiah yang kuat antara umat muslim dan bukan 

muslim, karena Al-Qur‟an merupakan pedoman petunjuk yang bersifat 

umum maupun khusus bagi  kehidupan seluruh manusia khususnya umat 

muslim. 

C. Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Bughat QS. Al-Hujurat Ayat 9 

1. Ayat dan Terjemahan 

                        

                          

                        

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari 

keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka 

perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 

keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 
64

 

  

2. Munasabah  

Setelah Allah SWT dalam ayat sebelumnya memperingatkan kaum 

Mukminin supaya waspada terhadap adanya berita orang fasik, dan Allah 
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SWT menerangkan dampak dari berita orang fasik, yaitu fitnah dan 

persengketaan, bahkan mungkin sampai peperangan. Maka kemudian 

dalam ayat selanjutnya Allah SWT memerintahkan untuk mendamaikan 

dua belah pihak yang saling bersengketa dengan berbagai sarana, nasihat, 

pelajaran, bimbingan, dan tahkim (arbitrase). Adapun jika salah satu pihak 

ada yang melanggar pihak lain, maka pihak yang melanggar akan 

diperangi. Kemudian, dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan alasan 

dibalik perintah damai tersebut yakni adanya ikatan persaudaraan di antara 

kedua belah pihak. Allah SWT kemudian memerintahkan pihak penengah 

dan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertakwa kepada Allah SWT dan 

menaati perintah-Nya.
65

 

3. Penafsiran  

(  ۚ ن  ه م ا ف ٰتن  م ن  اليم ؤيم ن ْيي  اق يت ت  ل ويا ف ا صيل ح ويا ب  ي ي  apabila terdapat  dua (  و ا ني ط اۤىِٕ

kelompok dari kaum Muslimin yang saling berseteru, maka menjadi 

keharusan bagi waliyyul amri (pemerintah pemimpin) untuk mendamaikan 

dengan memberi nasihat, serta mengajak kembali kepada hukum Allah 

SWT, memberikan bimbingan, dan menghilangkan kesalahpahaman 

terhadap akar-akar penyebab perselisihan.
66

  

Dalam ayat ini digunakan kata in untuk mengisyaratkan, tidak 

selayaknya terjadi konflik di antara kaum Muslimin, jika pun terjadi, itu 
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sangatlah langka. Adapun Pesan ayat ini ditujukan terhadap wallryul amri 

serta perintah di dalamnya adalah bersifat wajib.  

Bukhari dan yang lainnya menggunakan hal ini sebagai landasan 

dalil bahwa perbuatan maksiat, meskipun besar tidak sampai 

mengeluarkan pelakunya dari lingkaran iman. Berbeda dengan Muktazilah 

dan Khawarij yang menyatakan bahwa, pelaku dosa besar dapat menjadi 

kafir dan dapat masuk neraka. 

Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Bakrah, beliau 

berkata, "Suatu hari saat Rasulullah saw. menyampaikan khutbah di atas 

mimbar sambil membawa Hasan bin Ali, Lalu sesekali melihat ke arah 

orang-orang dan sesekali melihat Hasan, beliau bersabda yang artinya: 

"Putraku ini akan menjadi seorang pemimpin, siapa tahu 

barangkali Allah SWT mendamaikan di antara dua kelompok besar 

dari kaum Muslimin, melalui perantaraan putraku ini." (HR 

Bukhari) 

 

Benarlah sabda beliau. Melalui Hasan bin Ali, Allah SWT 

mendamaikan antara penduduk Syam dan penduduk Irak setelah konflik 

panjang di antara keduanya. 

ر  الل نه  ) ۚ  ى ا مي ء  ا لن  ي ت  بيغ يي ح ّت ن ت ف يۤي رنى ف  ق ات ل وا الَِّت  ا ع ل ى اْلي خي ىه م  دن   ( ف ا ني ب  غ تي ا حي

Jika terdapat suatu golongan yang melanggar dan melampaui batas 

terhadap golongan yang lain, serta enggan untuk tunduk terhadap hukum 

Allah SWT serta nasihat, maka kaum Muslimin harus memerangi 

golongan tersebut hingga mereka kembali terhadap hukum dan perintah 

Allah SWT berupa tidak melakukan penganiayaan. Memerangi di sini bisa 
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dengan senjata dan yang lainnya. Adapun pihak penengah atau mediator 

mengambil langkah yang bisa mewujudkan kemaslahatan, yaitu kembali 

kepada hukum Allah SWT. jika yang diinginkan sudah tercapai tanpa 

menggunakan senjata, dan jika pihak penengah tetap menggunakan 

pendekatan dengan cara kekerasan, maka hal tersebut dapat dianggap telah 

berlebihan. Akan tetapi jika senjata atau pendekatan dengan kekerasan 

merupakan jalan satu-satunya, maka itulah yang harus dilakukan sampai 

golongan yang zalim mau kembali kepada hukum Allah SWT.
67

 

ط ْيي  )  ۚ  ا نَّ الل نه  ُي  بُّ اليم قيس  ط ويا  ل  و ا قيس  ن  ه م ا ب اليع دي   ( ف ا ني ف اۤء تي ف ا صيل ح ويا ب  ي ي

Jika setelah diperangi, golongan itu telah berhenti dari 

kezalimannya, dan rela menerima perintah dan hukum Allah SWT, maka 

kaum Muslimin harus bersikap adil di antara kedua pihak dalam 

memberikan putusan, dan melakukan langkah optimal untuk bisa sampai 

kepada kebenaran yang sesuai dengan hukum Allah SWT serta "menahan 

tangan" golongan yang zalim itu sehingga mereka keluar dari kezaliman 

dan menunaikan kewajibannya terhadap golongan yang lain, hingga di 

kemudian hari tidak terjadi lagi konflik di antara keduanya.  

Wahai para pihak penengah, bersikap adillah kalian dalam 

memberikan putusan di antara kedua belah pihak. Allah SWT menyukai 

orang-orang yang bersikap adil dan membalas mereka dengan sebaik-
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baiknya balasan. Hal ini merupakan perintah untuk berlaku adil dalam 

segala urusan.
68

 

Ibnu Abi Hatim dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin 

Amr, ia berkata, "Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: 

"Orang-orang yang berlaku adil ketika di dunia, mereka pada hari 

Kiamat berada di atas mimbar yang terbuat dari lu'lu' (mutiara) di 

sisi Tuhan Yang Maha Pengasih, atas keadilan yang telah mereka 

perbuat di dunia." (HR an-Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim).
69

 

 

4. Hukum-hukum yang terkandung dalam penafsiran surah Al-Hujurat ayat 9 

tentang Bughat : 

a. Para penguasa dan pemimpin negara-negara Islam Wajib hukumnya 

mendamaikan di antara dua kelompok Muslim yang saling bertikai, 

dengan mengajak kedua belah pihak untuk kembali kepada ke jalan 

Allah SWT, serta memberi nasihat, bimbingan, dan mempertemukan di 

antara berbagai perspektif dan sudut pandang yang jelas.
70

 

b. Adapun tujuan Memerangi al-fi'ah abbaaghiyah adalah untuk 

mencegah penyerang dan pengganggu keamanan. Para ulama 

memperjelas hukum mengenai Bughat. Mereka mengatakan, "jika ada 

dua kelompok saling bertikai dan menyerang atas kezaliman, keduanya 

didamaikan. jika kedua kelompok itu tidak mau melakukan rekonsiliasi 

dan tetap saling berperang atas kezaliman, maka keduanya diperangi." 
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 Jika terdapat suatu kelompok melakukan pelanggaran terhadap 

kelompok yang lain, maka kelompok yang melakukan pelanggaran 

tersebut harus dilawan hingga mau menerima rekonsiliasi. kemudian 

jika kesepakatan rekonsiliasi di antara kedua belah pihak telah tercapai, 

itu harus dilakukan secara adil dan jelas. Jika masih terdapat 

permasalahan serta kesalahpahaman, maka harus diselesaikan dan 

diperjelas berdasarkan hujjah yang jelas dan bukti yang kuat serta 

meyakinkan pihak yang menunjukkan kebenaran.
71

 

c. Adapun perintah memerangi kelompok bughat adalah fardhu kifayah, 

artinya jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, 

kewajiban itu gugur. Oleh karenanya, ada sejumlah sahabat yang tidak 

ikut dalam pelaksanaan perintah dan kewajiban ini, diantaranya seperti 

Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Amr; Muhammad bin Salamah, 

dan yang lainnya.pada saat itu Ali memandang langkah mereka tetap 

benar, dan mereka mengajukan alasan yang bisa diterima.
72

 

d. Adapun langkah pendekatan yang dilakukan terhadap kelompok 

Bughat yakni, jika ada suatu kelompok melakukan pemberontakan 

terhadap seorang imam yang adil, sementara mereka tidak memiliki 

dasar hujjah, maka imam boleh memerangi mereka bersama kaum 

Muslimin seluruhnya atau bersama sebagian dari mereka yang sudah 

bisa mencukupi. Akan tetapi sebelumnya, mula-mula imam mengambil 

langkah pendekatan persuasif dengan mengajak untuk patuh dan 
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kembali ke jalan yang benar, dan ini merupakan kebenaran yang 

diserukan oleh Allah SWT sebelum mengambil langkah represif 

(kekerasan, memerangi). Namun jika mereka tetap menolak untuk 

kembali patuh dan rekonsiliasi, maka mereka boleh untuk diperangi. 

Namun ada beberapa pengecualian yakni, Anggota mereka yang 

tertangkap tidak boleh dibunuh, dan yang lari tidak boleh dikejar, serta 

yang terluka tidak boleh sekalian langsung dibunuh, serta kaum 

perempuan dan anak-anak mereka tidak boleh ditawan, dan harta 

benda mereka tidak boleh dirampas.
73

 

e. Adanya Suatu kelompok disebut Bughat jika mereka memiliki 

pertahanan, kekuatan, personil, dan perlengkapan persenjataan, yang 

digunakan untuk melawan. Adapun seorang pemimpin membutuhkan 

biaya dan menyiapkan pasukan. Jika mereka hanya melakukan aksinya 

secara individual dan berjalan sendiri-sendiri sehingga mudah untuk 

menangkap dan mengendalikan mereka, maka mereka tidak disebut 

bughat.
74

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Wahbah Zuhaili   

1. Faktor Latar Belakang Kehidupan dan Akademis  

Seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, fanatisme madzhab, 

kepentingan dan keingingan sangat berpengaruh dalam mewarnai tafsir 

yang dihasilkan. Karena mufassir tidak akan terlepas dari subjektifitas, 

karena dia sendiri adalah subjek yang melakukan penafsiran. Sehingga 
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bagaimanapun cara untuk menafsirkan, isi dari tafsirnya tidak akan jauh 

dari latar belakang kehidupan sang mufassir. Adapun M. Quraish Shihab 

menyebut bahwa, latar belakang yang dimiliki oleh seorang mufassir 

sangat berpengaruh terhadap penafsirannya, sehingga faktor yang 

berlebihan terhadap latar belakang yang dimiliki oleh seorang mufassir 

tentu dapat berakibat tidak baik juga.
75

 

M. Quraisy Shihab mengemukakan bahwa:  

“seorang mufassir yang memiliki kecenderungan ilmu hukum, maka 

tafsirnya banyak berbicara tentang hukum. Begitu juga jika seorang 

mufassir kecenderungannya filsafat, maka tafsir yang dihidangkan 

bernuansa filosofis, demikian seterusnya.” 
76

 

 

Adapun penafsiran Wahbah Zuhaili ini juga tidak jauh dari latar 

belakang kehidupannya, terutama dalam dunia akademis. Tidak heran jika 

corak Tafsir Al-Munir sangat kental sekali dengan fikih, karena para guru 

Wahbah semasa pendidikan kebanyakan dikenal sebagai pengajar fikih dan 

Ushul Mazhab Syafi‟i.
77

 

Maka dari sini dapat dilihat bahwa penafsiran Wahbah mengenai 

Bughat sangat cenderung terhadap corak fikih. Sebagaimana yang terdapat 

dalam tafsirnya pembahasan Bughat tidak hanya berupa penafsiran saja,  

akan tetapi Wahbah juga mencantumkan hukum-hukum Fikih yang 

terkandung didalam pembahasan Bughat tersebut, berikut salah satu isi dari 

hukum fikih tentang Bughat: 
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“Adapun perintah memerangi kelompok bughat adalah fardhu 

kifayah, artinya jika sudah ada sebagian orang yang 

melaksanakannya, kewajiban itu gugur. Oleh karenanya, ada 

sejumlah sahabat yang tidak ikut dalam pelaksanaan perintah dan 

kewajiban ini, diantaranya seperti Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah 

bin Amr; Muhammad bin Salamah, dan yang lainnya.pada saat itu 

Ali memandang langkah mereka tetap benar, dan mereka 

mengajukan alasan yang bisa diterima.” 

 

Dari hukum Fikih yang telah dicantumkan tersebut, dapat dilihat 

bahwa Wahbah menjelaskan hukum Fikih dalam tafsirnya sangat jelas, 

tidak hanya sekedar menjelaskan hukum memerangi Bughat fardu kifayah 

atau tidak, akan tetapi Wahbah juga menjelaskan bagaimana tata cara 

mengatasi hingga menyelesaikan permasalahan adanya kelompok Bughat 

ini. Kecenderungan terhadap corak Fkih serta terdapatnya hukum-hukum 

fikih dalam tafsir Al-Munir ini dapat menjadi pembeda dari tafsir yang 

lain, serta dapat menjadi ciri khas tafsir Al-Munir. Jadi tidak heran jika 

faktor latar belakang kehidupan serta pendidikan Mufassir sangat 

berpengaruh dalam menggambarkan corak tafsir, serta adanya 

kecenderungan corak fikih juga berpengaruh sekali terhadap penafsiran 

Wahbah dalam tafsir Al-Munir. 

2. Faktor Pengaruh Pandangan Mufassir 

Adanya pengaruh pandangan Mufassir, sangat berpengaruh dalam 

menggambarkan penafsiran yang dihasilkan. Sehingga jika seorang 

Mufassir cenderung terhadap suatu pandangan madzhab tertentu maka 

tafsir yang dihasilkan akan condong terhadap pandangan Mufassir 

tersebut. Di dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa para 

guru Wahbah dikenal sebagai pengajar Fikih dan Ushul Mazhab Syafi‟i, 
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salah satu guru beliau ketika masih di Syiria yakni Muhammad Hashim 

Al-Khatib al-Syafie, (w.1958M) Wahbah belajar darinya fiqh al-syafie, 

serta mempelajari ilmu fiqh dari Abdul Razaq Al-Hamasi (w.1969), maka 

wajarlah bila kiranya nanti, warna Mazhab Syafi‟i sangat kental dalam 

pokok pemikiran Wahbah.
78

  

Sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Al-Munir pembahasan 

mengenai pengertian Bughat, Wahbah menjelaskan dalam tafsirnya 

bahwa: 

“Bughat merupakan, golongan yang melanggar dan melampaui 

batas terhadap golongan yang lain (pemimpin), serta tidak mau 

tunduk kepada hukum Allah SWT dan pemimpin yang mereka 

taati, kaum Muslimin harus memerangi golongan tersebut hingga 

kembali kepada hukum dan perintah Allah SWT berupa tidak 

melakukan penganiayaan dan tidak boleh langsung diperangi, 

sebab mereka mempunyai alasan kuat untuk melakukan 

pemberontakan tersebut.” 

Sedangkan menurut Mazhab Syafi‟i Bughat merupakan:  

“kelompok kaum muslimin yang tidak patuh dan tunduk kepada 

imam/pemimpin tertinggi negara serta melakukan suatu gerakan 

massa dengan adanya suatu kekuatan berupa alasan-alasan mereka 

sendiri dalam melakukan gerakan tersebut”.
79

 

 

Dari 2 pendapat mengenai Bughat tersebut dapat dilihat persamaan 

pendapat terdapat dalam pengertian Bughat, Akan tetapi Wahbah juga 

menguasai berbagai pandangan mazhab lainnya. Jadi meskipun begitu, 

pengaruh Mazhab dalam penafsiran Wahbah bukanlah hal yang paling 
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utama, Wahbah mengatakan bahwa tidak ada Mazhab khusus yang 

mempengaruhi penafsiran beliau.
80

 

3. Penggunaan Ilmu-Ilmu Alat, Balaghah dan, I’rab 

Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang beragam pada 

diri para mufassir juga berpengaruh dalam suatu penafsiran. Sehingga 

pengetahuan lain yang mumpuni dalam diri seorang Mufassir akan terlihat 

lebih berbeda dalam tafsirnya, daripada Mufassir yang hanya menafsirkan 

Al-Qur‟an dengan kemampuan yang standar. Penguasaan ilmu-ilmu alat 

seperti Balaghah maupun I‟rab menjadi perhatian yang cukup serius bagi 

orang-orang yang hendak menafsirkan Al-Qur‟an. Terutama Mufassir 

yang ingin menafsirkan Al-Qur‟an menggunakan metode bi ra‟yi, ilmu 

alat ini sangatlah berpengaruh dalam suatu penafsiran.
81

  

Adapun dalam tafsir Al-Munir penggunaan ilmu-ilmu alat, 

Balaghah dan, I‟rab juga berpengaruh dalam penafsiran Wahbah di setiap 

ayat yang beliau tafsirkan. Salah satunya tentang Bughat dalam ayat 9 ini, 

dalam penafsiran Wahbah memaknai Bughat secara kebahasaan sebagai 

Baghat berarti melanggar, melampaui batas, dan menyimpang. Berasal 

dari dari akar kata Baghy yang berarti kezaliman.
82

  

Pemaknaan secara kebahasaan tersebut dapat menjadi pembeda 

dalam memahami pembahasan tentang Bughat, semisal jika dibandingkan 
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dengan pendapat M.Quraish Shihab, memaknai Bughat secara kebahasaan  

Baghat berasal dari kata Bugha yang memiliki arti berkehendak. Pakar 

hukum Islam menyebut bahwa orang atau kelompok yang melanggar 

hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata Baghy, sedangkan 

pelakunya disebut sebagai Bughat.
83

 

Dari kutipan tersebut dapat terlihat perbedaan pemaknaan tentang 

Bughat  secara kebahasaan, jadi penggunaan ilmu-ilmu alat, Balaghah 

dan, I‟rab dalam menafsirkan juga berpengaruh terhadap suatu tafsir, bisa 

jadi setiap Mufassir berbeda memahami penafsiran karna terdapat 

perbedaan pemahaman dalam memhami makna secara kebahasaan saja, 

atau bahkan bisa juga ada persamaan dalam memahami suatu makna 

dalam menafsirkan suatu ayat. 

Jadi dalam pengantar tafsir nya, Wahbah juga menjelaskan bahwa 

penggunaan ilmu-ilmu alat, Balaghah dan, I‟rab dalam banyak ayat, 

sebagai salah satu hal yang dapat memudahkan penjelasan makna bagi 

siapapun yang menginginkannya. Tetapi dalam pengantarnya Wahbah 

juga menjelaskan bahwa beliau menghindari istilah-istilah yang 

menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi 

perhatian pada aspek tersebut. Jadi Wahbah dalam menafsirkan memberi 

kemudahan bagi orang-orang yang ingin memahami Tafsir Al-Munir. 
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4. Konteks Asbabun Nuzul dan kisah-kisah (Historis) 

Sebagaimana perkembangan tafsir Al-Qur‟an hingga saat ini, 

adanya riwayat kisah dalam Al-Qur‟an sangat berpengaruh dalam 

menafsirkan sebuah ayat, karna tafsir merupakan suatu media yang dapat 

menjelaskan suatu gambaran atau kisah-kisah pada masa sebelumnya 

hingga perkembangan sampai sekarang. Oleh karnanya penting sekali 

adanya sanad sanad, sehingga dapat memudahkan  bagi mufassir 

selanjutnya untuk melihat bagaimana gambaran penafsiran saat ini, juga 

keberadaan sanad dapat mengurangi peluang munculnya orang-orang yang 

berniat jahat dengan memunculkan cerita-cerita israi‟iliyat yang 

bertentangan dengan akal, namun diklaim bersumber dari nabi 

Muhammad Saw.
84

 

Jadi dalam tafsir Al-Munir pembahasan tentang Bughat dalam 

surat Al-Hujurat ayat 9 ini juga memaparkan sebab-sebab turunnya ayat 

dalam riwayat yang paling shahih bahkan sebab turunnya ayat ini lebih 

dari satu, tetapi setiap sebab turunnya ayat memiliki sisi kesamaan, berikut 

isi salah satu sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 9: 

Ibnu jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Disebutkan 

kepada kami, ayat ini turun sehubungan dengan dua orang laki-laki 

dari Anshar. Terjadi persengketaan di antara mereka terkait dengan 

suatu hak Salah seorang dari mereka, karena memiliki klan yang 

beranggotakan banyak orang mengancam dengan berkata kepada 

seterunya, "Sungguh, aku akan mengambilnya secara paksa." 

Sementara yang satunya mengajaknya untuk meminta putusan 

mengenai perselisihan tersebut kepada Rasulullah saw. namun ia 

tidak mau. Akhirnya, suasana pun semakin memanas hingga terjadi 
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aksi kekerasan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan 

tangan dan sendal, namun tidak sampai terjadi pertumpahan darah 

dengan senjata tajam." 
85

  

 

Dari asbab nuzul tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perselisihan, serta perbedaan pendapat, sudah terjadi sejak zaman dahulu, 

bahkan sampai saat ini sering juga terjadi.  

Adanya asbabun nuzul ini guna mempermudah bagi pembaca tafsir 

untuk mengetahui bagaimana riwayat penyebab suatu ayat itu turun, serta 

mengetahui bagaimana konteks keadaan saat itu kemudian dapat 

mempermudah untuk membandingkan dengan konteks saat ini. Serta agar 

pembaca mengetahui kisah dibalik suatu ayat dengan sumber yang 

terpercaya. Dan agar tidak memunculkan keinginan pribadi atau kelompok 

semata. Lebih dari itu, juga agar umat muslim tidak “tercemar” cerita-

cerita israi‟iliyat yang saling bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Karena juga isra‟iliyat tidak selalu membawa seseorang untuk sampai 

pada makna ayat yang sesungguhnya. Justru sebaliknya  dapat menjauhkan 

seseorang mufassir dari ayat yang ditafsirkan. 

E. Relevansi Penafsiran Wahbah Zuhaili Tentang Bughat Dalam QS. Al-

Hujurat Ayat 9 Dengan Keadaan Saat Ini 

Istilah Bughat mungkin sedikit asing dikalangan muslim indonesia. 

Bisa saja trem Bughat ini mungkin hanya populer di tempat seperti pondok 

pesantren atau hanya lewat dari mulut para intelektual muslim, para kiyai dan 

ustadz saja. Hal ini mungkin juga disebabkan karena minimnya referensi 
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tentang pembahasan Bughat, karena pembahasannya yang masih tersimpan di 

dalam kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab yang dalam kenyataannya bukan 

bahasa induk bangsa kita, hal ini menjadikan sulit dipahami bagi masyarakat 

awam di Indonesia. 

Adapun Makna Bughat sendiri dalam sebuah istilah yaitu 

pembangkangan terhadap kepala negara dengan menggunakan kekuatan 

berdasarkan argumentasi atau alasan. Adapun disini Bughat itu disamakan 

dengan pemberontak dalam suatu negara yang berdaulat. 

Sedangkan dalam tafsir Al-Munir makna Bughat tidak begitu 

dijelaskan secara terperinci, akan tetapi disebutkan bahwa Baghat berarti 

melanggar, melampaui batas, dan menyimpang. Berasal dari dari akar kata 

Baghy yang berarti kezaliman.
86

 Jika dilihat dari penafsiran secara kebahasan 

tersebut Bughat merupakan sekelompok orang yang melanggar atau 

menyimpang.  

Dalam pembahasan sebelumnya perbuatan yang disebut Bughat harus 

memenuhi tiga unsur/syarta diantaranya, pemberontak harus memiliki 

kekuatan semacam persenjataan dan sejenisnya, kedua mereka juga keluar dari 

ketaatannya terhadap pemerintah atau penguasa yang sah. Serta yang terakhir 

adanya niatan atau kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut. Apabila 

terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuatan seperti yang telah 

dimaksud dalam pembahasan sebelumnya, namun mereka enggan keluar dari 
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ketaatan penguasa/imam, maka permasalahan tersebut tidak termasuk dalam 

kategori sebagai Bughat, pun jika terjadi sebaliknya.   

Di dalam realitas kehidupan di indonesia, adanya konflik yang terjadi 

baik pemberontakan, pertikaian atau penggulingan kekuasaan (kepala negara) 

merupakan perbuatan makar yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP). Adapun Bughat sendiri masuk dalam pasal 107 KUHP 

menentukan bahwa perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan 

pemerintahan yang sah. Menggulingkan pemerintahan yang sah dapat 

diartikan karna adanya niat dan permualaan pelaksanaan. Dalam kategori 

perbuatan makar tersebut KUHP memberikan sanksi kepada pelaku Bughat 

dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun atau diancam dengan 

hukuman mati.
87

 Sementara dalam hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan bagi 

Bughat pada prinsipnya telah jelas dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat  9 

yakni dengan hukuman mati atau diperangi. 

Namun dalam hal ini tidak serta merta para pelaku Bughat diberikan 

hukuman itu, akan tetapi perlu adanya upaya-upaya sehingga mereka kembali 

taat kepada pemerintah serta kembali kepada perintah Allah SWT. adapun 

upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ketaatan para pelaku 

Bughat bisa mulai dari cara paling ringan, hingga tetap tidak patuh maka 

boleh untuk diperangi. 

Adapun upaya-upaya tersebut antara lain: 
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1. Mengirim seorang utusan kepada mereka guna mengetahui apa alasan 

mereka melakukan pemberontakan tersebut. Adapun Jika penyebabnya 

merupakan ketidaktahuan mereka terhadap sesuatu yang dipandang tidak 

benar oleh mareka, maka harus diupayakan agar keraguan yang mereka 

anggap tidak benar tersebut dapat hilang. 

2. Bilamana usaha pertama tidak membuahkan hasil namun mereka tetap 

bersih kukuh terhadap pendiriannya, maka nasehati mereka dan ajak 

mereka agar mau untuk kembali mentaati pemerintah yang sah.  

3. Jika kedua usaha tersebut masih belum berhasil, maka tindakan 

selanjutnya yang dapat dilakukan yakni memberikan ultimatum/ancaman 

kepada mereka (pelaku Bughat) untuk diperangi.  

4. Namun jika ketiga upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil serta tidak 

terlihat adanya perubahan sikap dan pandangan mereka maka dilakukan 

upaya terakhir yaitu dengan cara memerangi mereka sampai mereka mau 

untuk kembali taat dan sadar (insyaf).                             

Di dalam tafsirnya wahbah menafsirkan Bughat sebagai berikut:  

“Jika  salah satu golongan ada yang melanggar dan melampaui batas 

terhadap golongan yang lain, serta tidak mau tunduk kepada hukum 

Allah SWT dan nasihat, kaum Muslimin harus memerangi golongan 

tersebut hingga kembali kepada hukum dan perintah Allah SWT 

berupa tidak melakukan penganiayaan. Memerangi di sini bisa dengan 

senjata dan yang lainnya. Pihak penengah atau mediator mengambil 

langkah yang bisa mewujudkan kemaslahatan; kembali kepada hukum 

Allah SWT.”
88
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Jika ditarik ke dalam konteks penafsiran maka apa yang telah 

ditafsirkan Wahbah sejalan dengan konteks saat ini, adapun pertikaian yang 

terjadi pada suatu peristiwa dan solusi untuk menyelesaikannya, merupakan 

suatu gambaran bahwa menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak 

memang harus secara adil dan sesuai dengan kebenaran perintah Allah SWT, 

serta dengan upaya-upaya penyelesaian yang ada. Allah SWT telah 

memerintahkan kepada kita umat muslim agar senantiasa menjunjung tinggi 

nilai persaudaraan dan perdamaian, karena Allah SWT tidak ingin terjadi 

suatu perpecahan, perselisihan, permusuhan dan peperangan. 

Di indonesia hukum yang berlaku juga sudah sesuai dengan syariat 

yang ada, seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelum ini, 

indonesia menerapkan ishlah (perdamaian) dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang ada, utamanya permasalahan yang bersangkut paut dengan 

pertikaian, seperti adanya penegak hukum dalam suatu pengadilan, adanya 

penegak hukum tersebut pasti menyelesaikan suatu masalah juga dibarengi 

dengan keadilan, agar dapat tercipta suatu perdamaian yang adil. 

Dalam lingkup ketetanegaraan, Ishlah juga memiliki peran penting 

terhadap penyelesaian suatu perkara-perkara negara, seorang kepala negara 

harus memiliki sikap yang tegas dalam menyelesaikan suatu problema sosial 

yang terjadi dalam masyarakat, seorang kepala negarapun mempunyai hak 

guna melakukan mediasi terhadap orang-orang yang bertikai. Nantinya dia 

harus menjadi seorang mediator yang dapat bersikap adil karena suatu 
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keadilan menjunjung tinggi penyelesaian pertikaian tanpa memberatkan salah 

satu pihak yang berselisih.
89
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bughat berarti melanggar, melampaui batas, dan menyimpang. Berasal dari 

akar kata Baghy yang berarti kezaliman. Adapun pembahasan Bughat 

dalam Al-Qur‟an salah satunya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9. 

Dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili menafsirkan tentang Bughat sebagai 

golongan yang melanggar dan melampaui batas terhadap golongan yang 

lain (pemimpin), serta enggan untuk patuh terhadap hukum Allah SWT dan 

pemimpin yang mereka taati, kaum Muslimin harus memerangi golongan 

tersebut hingga mereka kembali kepada hukum dan perintah Allah SWT 

berupa tidak melakukan penganiayaan dan tidak boleh langsung diperangi, 

sebab mereka mempunyai alasan kuat untuk melakukan pemberontakan 

tersebut. Memerangi di sini bisa dengan senjata dan yang lainnya.  

2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Wahbah Zuhaili 

tentang Bughat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 yaitu, Pertama Faktor Latar 

Belakang Kehidupan dan Akademis, Kedua Faktor Pengaruh Pandangan 

Mufassir, Ketiga Penggunaan Ilmu-Ilmu Alat Balaghah dan I‟rab, Keempat 

Adanya konteks Asbabun Nuzul dan kisah-kisah (Historis). 

3. Adapun Bughat termasuk dalam perbuatan Makar dan termaktub dalam 

pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
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memberikan sanksi kepada pelaku Bughat dengan pidana penjara paling 

lama dua puluh tahun atau diancam dengan hukuman mati. Namun sebelum 

diberlakukan hukum tersebut, perlu diberlakukan upaya-upaya sehingga 

mereka kembali taat kepada pemerintah serta kembali kepada perintah 

Allah SWT. Sehingga penafsiran Wahbah Zuhaili sejalan dengan konteks 

saat ini, adapun pertikaian yang terjadi pada suatu peristiwa dan solusi 

untuk menyelesaikannya, sesuai dengan hukum syariat yang ada dan yang 

tercantum dalam penafsiran tersebut. 

B. Saran  

1. Pembaca  

Sebagai ahli ilmu khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur‟an 

sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai cabang-cabang ilmu 

dalam Al-Qur‟an agar semakin bertambah pengetahuan yang  

didapatkan. 

2. Peneliti selanjutnya 

a. Lebih mendalami materi Bughat dengan menggunakan pendapat 

mufassir lebih banyak lagi. 

b. Membahas semua ayat dalam Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

Bughat. 
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