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“Jadilah orang baik tanpa memperdebatkan apa itu orang baik ! 

Berbuat baiklah secara natural, bak lebah menghasilkan madu. ” 
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1. Konsonan Tunggal 

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
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 s س س س س

 sh ش ش ش ش

 {s ص ص ص ص

d ض  ض  ض ض } 

t ط ط ط ط } 

 {z 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

 w و و و و

 H ه/ة  ة  / ه ه ه

 Y ي ي ي ي
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2. Madd  

 Madd adalah bunyi huruf panjang dengan cara transliterasinya 

menuliskan coretan horizontal (macron) diatas buruf.  

Tanda arab Latin/Indonesia 

 <a آ

i إي  > 

 <u أو

 

3. Ya’ Musyaddadah 

 

Tanda arab Keterangan Latin/Indonesia 

 di akhir kalimat diikuti يّة

ta’ marbutah 

i >yah 

 Di tengah kalimat Qayyim قّيم 

Di akhir kalimat i يّ  > 

 

4. Kata depan dan kata hubung  

 

Tanda arab Keterangan Latin/Indonesia 

 Kata depan dan kata ابلسالم 

hubung yang tidak 

terpisah, dihubungkan 

dengan kata yang jatuh 

setelahnya dengan 

memakai kata hubung 

(-) 

Bi-al-salam 
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 apabila ل Khusus kata للمؤمنني

setelahnya ada ال, maka 

ditulis langsung tanpa 

tanda hubung 

Lil-mu’minin 
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ABSTRAK  

Atiyatus Syarifah, 2022: CITRA TUHAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Pemaknaan 

Ayat-Ayat Antropomorfisme Perspektif Semiotika Roland Barthes). 

Kata kunci: ayat-ayat antropomorfisme, semiotika Roland Barthes. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ayat mutasyabihat (yang 

mengkonsepsi citra Tuhan dengan citra makhluk-Nya) yang bertentangan 

dengan ayat muhkamat (yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak sama dengan 

makhluk-Nya). Kemudian muncullah kontrofersi penafsiran yang 

menyebabkan penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang penafsiran 

atau pemaknaan ayat-ayat antropomorfisme. 

Fokus pembahasan terdiri dari 3: pertama, bagaimana al-Qur’an 

menggambarkan citra Tuhan melalui tanda-tanda bahasa. Kedua, bagaimana 

pemaknaan tanda-tanda bahasa al-Qur’an tentang citra Tuhan perspektif 

semiotika Roland Barthes. Ketiga, apa impilikasi teologis dari pemaknaan 

semiotik tanda-tanda bahasa tentang citra Tuhan.  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semiotika, dengan 

jenis penelitian kualitatif yang berpacu pada data-data kepustakaan. Dengan 

dua tahapan pemaknaan yakni heuristik dan retroaktif. 

Analisis ini menunjukkan bahwa Tuhan digambarkan dalam citra 

makhluk-Nya melalui tanda-tanda bahasa seperti istawa, yadun, ‘aynun, dan 

wajhun. Lafadz istawa dapat ditemukan pada Q.S 02:29, Q.S 07:54, Q.S 10:3, 

Q.S 13:2, Q.S 20:5, Q.S 25:59, Q.S 28:14, Q.S 32:4, Q.S 41:11, Q.S 53:6, 

dan Q.S 57:4. Sedangkan lafadz yadullah dapat ditemukan pada Q.S 03:73, 

Q.S 05:64, Q.S 48:10, dan Q.S 57:29. Adapun lafadz bia’yunina terdapat 

pada Q.S 11:37, Q.S 23:27, Q.S 52:48, dan Q.S 54:14. Dan Lafadz 

wajhullah/wajhu Rabbu terdapat pada Q.S 02:115, Q.S 02: 272, Q.S 13:22, 

Q.S 28:88, Q.S 30:38-39, Q.S 55:27, Q.S 76:9, dan Q.S 92:20. 

Dengan menggunakan teori perspektif semiotika Roland Barthes 

menunjukkan bahwa kata istawa memiliki makna denotasi bersemayam, 

mengandung makna konotasi mengatur dan mengendalikan alam raya sesuai 

kebesaran dan kesucian-Nya. Dan makna mitosnya adalah al-Mutakabbir 

(Allah Maha Pemilik segala Keagungan). Sedangkan kata yadun memiliki 

makna denotasi tangan, mengandung makna konotasi berkuasa diatas 

segalanya, dan menemukan makna mitos al-Muqtadi (Allah Maha Kuasa). 

Adapun makna denotasi dari kata ‘ainun yakni mata, mengandung makna 

konotasi pengawasan dan perlindungan, dan mengandung makna mitos al-

Muhaimin (Allah Maha Mengawasi). Dan kata wajhu bermakna denotasi 

wajah, bermakna konotasi Dzat yang kekal, dan mengandung makna mitos 

al-Baqi (Allah Maha Kekal). 

Penelitian ini berimplikasi menguatkan keyakinan umat Islam 

tentang Tuhan yang bersifat teistik, yakni Tuhan yang berbeda dengan 

makhluk-Nya sekaligus Tuhan yang dekat dengan makhluk-Nya. Kedekatan 

ini dibuktikan dengan adanya ayat antropomorfisme, dengan tujuan 

mempermudah makhluk-Nya untuk memahami firman-Nya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an dalah kitab suci umat Islam yang diyakini menjadi petunjuk 

dalam segala aspek kehidupan. Namun untuk memahaminya tidak hanya secara 

tekstual. Dari segi pemaknaan, ayat al-Qur’an terbagi menjadi ayat muhkamat dan 

ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang memilki arti jelas dan mudah 

dipahami, sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang mengandung makna 

implisit, salah satu contohnya adalah ayat tentang hari kiamat dan ayat tentang sifat 

Tuhan. 

Konsepsi tentang Tuhan digambarkan dalam al-Qur’an dengan 

menggunakan citra makhluk-Nya seperti: Tuhan memiliki tangan, wajah, mata, dan 

duduk di atas singgasana yang diantaranya tercantum dalam Q.S. al-Maidah ayat 

64, al-Fath ayat 10, al-Qashas ayat 88, al-Baqarah ayat 115, Thaha ayat 39, Thaha 

ayat 5, al-Zumar ayat 67, al-Rahman ayat 27, Yunus ayat 3, dan al-Qalam ayat 42. 

Penggambaran ini menimbulkan kontroversi penafsiran, karena di satu sisi al-

Quran menyebutkan citra Tuhan dengan citra manusia, sementara di sisi  lain al-

Qur’an menegaskan ketidaksamaan Tuhan dengan makhluk-Nya yang tercantum 

dalam Q.S al-Syura ayat 11 dan al-Ikhlas ayat 4.1  

Sikap para mufassir dan teolog Muslim terbelah menjadi dua kubu. 

Pertama kalangan ulama yang menafsirkan citra tersebut secara lugas (tekstual) dan 

 
1Muhammad Adib, Muhammad Noupal, dan Lukamnul Hakim, “Metodologi 

Penafsiran Ayat-Ayat Antropomorfisme (Studi Analisis Linguistik atas Tafsir al-Munir karya 

Wahbah al-Zuhaili),” Ilmu al-Qur’an dan Tafsir: Mengkaji al-Qur’an dan Tafsir 2, no. 1 (2021): 

66. 
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kalangan ulama yang menolak penafsiran tekstual dan menakwilkan citra tersebut 

dengan makna yang sejalan dengan kebesaran Tuhan.  

Kalangan pertama diwakili oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan para 

pengikutnya yang dikenal dengan Hanbalisme.2  Dalam memahami ayat 

antropopmorfisme, Ibnu Hanbal seringkali menggunakan pendekatan lafdzi 

(tekstual). Dengan demikian, ia mengartikan ayat antropomorfisme sesuai yang 

tertulis dalam al-Qur’an, namun dalam menjelaskan atau menerangkannya 

diserahkan kepada Allah SWT. Sebagaimana ketika ia ditanya mengenai penafsiran 

Q.S. Thaha ayat 5, Ibnu Hanbal menjawab: 

 استوى على العرش كيف شاء و كما شاء بال حد و ال صفة يبلغها واصف 

Artinya: “Istiwa di atas Arsy terserah kepada Allah dan bagaimana saja Dia 

kehendaki, dengan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup 

menyifatinya.“ 3 

Pandangannya tentang sifat Allah, dapat dilihat juga dari dialog antara Ibn Hanbal 

dengan Ishaq bin Ibrahim (Gubernur Irak): 

Ishaq         : “Apakah arti bahwa Allah itu Maha Mendengar dan Maha 

Melihat?” 

Ibn Hanbal     : “Itu seperti apa yang Dia sifatkan kepada diri-Nya” 

Ishaq       : “Apakah maksudnya?” 

Ibn Hanbal     : “Aku tidak tahu, Dia seperti apa yang Dia sifatkan kepada diri-

Nya.”4 

 
2Muhammaddin, “Aliran Kalam Salafiyah,”jurnal ilmu agama: Mengkaji Doktrin, 

Pemikiran, dan Fenomena Agama 16, no. 1 (2015): 4. 
3 Abdur Razak dan anwar Rosihan, lImu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 113. 
4 Salihun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teology Islam), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

126-127. 
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Dari dialog diatas, dapat dinyatakan bahwa Ibn Hanbal bersikap tafwidh 

(menyerahkan) sepenuhnya makna ayat-ayat al-Qur’an kepada Allah serta tetap 

mensucikan-Nya dari keserupaan dari makhluk-Nya. Ia sama sekali tidak 

mentakwilkan pengertian lahirnya.5 

Sedangkan kalangan kedua diwakili oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari 

dan para pengikutnya yang disebut dengan Asy’ariyah.6 Wahabi berpandangan 

bahwa teologi Asy’ari sependapat dengan teologi Imam Hanbali, namun 

Asy’ariyah melenceng dari ajaran imamnya (Asy’ari). Klaim Wahabi tersebut 

bersandar pada kitab al-Ibanah karya Imam Asy’ari yang memuji Ahmad bin 

Hanbal dan sering menggunakan metode tafwid. Di samping itu, dalam kitab 

tersebut Asy’ari juga mengkritik mu’tazilah yang menakwilkan tanpa berdasar 

kepada al-Qur’an, hadits, dan ijma’ sahabat. 

 Di sisi lain Asy’ari dalam kitabnya istihsan al-Khawd condong 

menggunakan metode ta’wil dalam pembahasan teologi. Bahkan Asy’ari 

mengkritik orang yang tidak menta’wil (men-tafwidh) dengan berkata “sekelompok 

orang telah menjadikan kebodohan sebagai modalnya. Mereka merasa berat untuk 

berpikir dan berbicara tentang agama. Ada kecenderungan pada diri mereka untuk 

memilih pekerjaan yang ringan dan taqlid. Mereka mencela orang yang melakukan 

penelitian tentang aqidah dengan menyebutnya sesat. Bagi mereka membicarakan 

sifat Tuhan adalah kesesatan.”  

 
5 Muhammaddin, “Aliran Kalam Salafiyah,” 6. 
6 Jamaluddin dan Shabri Shaleh Anwar, ilmu kalam Khazanah intelektual pemikiran 

dalam Islam, (Indragiri Hilir: Indragiri Dot Com, 2020), 113. 
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Dari kedua kitab tersebut dapat dilihat bahwa Asy’ari dalam memahami 

ayat al-Qur’an tidak hanya menggunakan nash seperti yang dilakukan hanbalisme, 

namun tidak pula hanya mengedepankan akal seperti yang dilakukan paham 

mu’tazilah. Asy’ari menggunakan nash dan rasional untuk menentukan keyakinan 

teologi. Dengan demikian, Asy’ari sangat membatasi diri agar penggunaan akal 

tidak melampaui ketentuan al-Qur’an, hadits, dan ijma’ sahabat. Pola pemikiran 

inilah yang berimpilkasi terjadinya pro kontra dengan para pengikut Ahman bin 

Hanbal.7 

 Perdebatan antara dua kelompok di masa klasik tersebut berlanjut hingga 

masa kontemporer. Perdebatan seputar penafsiran ayat-ayat antropomorfisme 

masih terjadi antara kalangan ASWAJA dan Salafi. Kelompok ASWAJA antara 

lain diwakili oleh Idrus Romli yang dalam berbagai forum menyerang keyakinan 

Salafi yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk (tajsim, tasybih, tamtsil). 

Pandangan kaum ASWAJA terhadap penafsiran ayat-ayat antropomorfisme searah 

dengan pemikiran Asy’ariyah yaitu menakwilkan arti majazi agar sesuai dengan 

makna yang terkandung di dalamnya. Idrus Ramli memaparkan maksud dari  على

 ,ialah ‘uluwan mulki wa sulthan yang berarti mengawasi dan mengatur  العرش استوى

sama halnya dengan guberbur dan bupati. Gubernur tidak mungkin duduk di atas 

kepala bupati, melainkan gubernur berkuasa di atas bupati.8  

 
7 “Asy’ari dan Pemikiran Teologisnya,” STAI-BREBES online, 17 Desember, 2019, 

https://staibrebes.ac.id/index.php/2019/12/17/asyari-dan-pemikiran-teologisnya/#comments.  
8 Praja ASWAJA, “Membongkar Alibi Wahabi Terkait Allah Ada Dimana”, 20 Juli, 

2020, video, https://youtu.be/dPjCwmnaaol.  

https://staibrebes.ac.id/index.php/2019/12/17/asyari-dan-pemikiran-teologisnya/#comments
https://youtu.be/dPjCwmnaaol
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Sementara kalangan Salafi, diantaranya diwakili oleh Ust. Dzulqornain 

Muhammad Sunusi  yang dalam berbagai forum menyebutkan bahwa takwil 

terhadap ayat-ayat antropomorfisme akan memandulkan makna al-Qur’an (ta’til). 

Pemikiran paham salafi tentang penafsiran ayat-ayat antropomorfisme sependapat 

dengan pemikiran hanbalisme yaitu mempercayai adanya jisim Tuhan. Hal ini 

dipaparkan oleh Khalid Basalamah, ia berkata “nama-nama dan sifat-sifat Allah, 

wajib kita imani sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an tanpa adanya takwil 

(mengubah makna), tasybih (menyerupai), ta’til (penolakan), dan takyif 

(menanyakan bagaimana)”.9  

Perdebatan antara kedua kelompok tersebut semakin intensif dan 

cenderung untuk saling menafikan satu sama lain dan mengklaim kebenaran pada 

pihak masing-masing. Abdul Somad sebagai salah satu tokoh ASWAJA, 

mengatakan bahwa ayat-ayat yang mengacu kepada sifat dzahir Allah, seperti 

tangan, wajah, betis, dan sebagainya harus ditakwilkan karena bertentangan dengan 

sifat Allah yang 20 yaitu mukhalafatu lilhawaditsi, dan ia juga membantah paham 

salafi dengan mengatakan “Jika Q.S. Al-Rahman ayat 26-27 tidak ditakwilkan, 

bagaimana dengan pengertian wajah Allah? Jika semua binasa, yang kekal hanya 

wajah-Nya, maka Allah seperti Angry Bird saja!, maka Imam Bukhori mentakwil 

ayat tersebut (wajhu dengan mulkuhu) dengan demikian, jika ada yang mengatakan 

ahlu takwil bukan ahli sunnah, maka Imam Bukhori juga bukan ahli sunnah!”.  

 
9 Minang bertauhid, “Jika tak ditakwil, Allah seperti Angry Bird?”, 15 April, 2019, 

video, https://youtu.be/o2A48_KaYSI.  

https://youtu.be/o2A48_KaYSI
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Kemudian Dzulqornain membantah perkataan Abdul Somad tersebut 

dengan berkata “Seorang pendusta yang mengatakan para al-Salaf mentakwil Q.S. 

al-Rahman ayat 26-27 dengan alasan Imam Bukhori seperti yang disebutkannya 

(Abdul Somad), padahal sebenarnya bukan ayat tersebut yang ditafsirkan, 

melainkan akhir Q.S. al-Qashas dan cara membacanya juga salah. Bukan mulkuhu 

melainkan malikahu yang artinya pemilik wajah”. Kemudian untuk membela 

paham salafi, Dzulqarnain mengatakan “itulah konsekuensi bahasa, dalam bahasa 

arab memaklumi bahwa tangan itu alat untuk memegang, menciptakan, dan 

menggenggam. Jika itu ditakwilkan itu berarti merubah ayat dan merupakan sumber 

kesesatan.”10 Kemudian Idrus Ramli sebagai salah satu tokoh ASWAJA juga 

membantah pendapat Dzulqarnain Muhammad Sunusi yang mengatakan bahwa 

Allah mempunyai tangan, namun tidak seperti tangan makhluk-Nya. Idrus Ramli 

memaparkan bahwa kata  يد dalam al-Qur’an bermacam-macam, ada yang 

mengandung arti mufrod (يد هللا), ada yang berarti mutsanna (يداه), dan ada yang 

jamak (ايديهم), ini menimbulkan pertanyaan, apakah Allah mempunyai satu, dua, 

atau banyak tangan?.  

Kemudian Abdul Somad berkata “saya pernah mendengar, penceramah 

mengatakan tangan Allah dua-duanya ada di sebelah kanan.” Kemudian Idrus 

Ramli menjawab dengan berkata “ Nah jika seperti itu kan tidak mungkin!, masak 

Allah sejelek itu?”. Kemudian Ust. Abdul Somad bertanya lagi “Bagaimana dengan 

 
10 Minang bertauhid, “Jika tak ditakwil, Allah seperti Angry Bird?.” 
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pendapat mereka yang mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan, akan tetapi 

tidak sama dengan tangan kita dengan dalil بال تكيف و ال تشبيه ?”. Kemudian Idrus 

Ramli menjawab “Itu hanya ngeles (bahassa gaul yang artinya menghindar/alasan), 

sama halnya dengan kita berkata “kamu seperti anjing, tapi berbeda dengan anjing 

yang lain, kamu anjing manis” misalnya, kata-kata seperti itu termasuk pujian atau 

hinaan?”.11Perdebatan antara kedua kelompok tersebut mendorong penulis untuk 

meneliti lebih jauh penafsiran ayat-ayat antropomorfisme. 

Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang tanda, 

sedangakn lafadz-lafzdz di dalam al-Qur’an termasuk salah satu tanda yang dapat 

dikaji dengan metode semiotika. Kajian semiotika tidak hanya menganalisis tanda-

tanda bahasa dan mencari tingkatan makna yang ada, namun dapat pula melahirkan 

makna baru yang berbeda dari makna sebelumnya. Oleh karena itu, perspektif 

semiotika Roland Bartes digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan dapat 

mengungkap tingkatan-tingkatan makna dalam tanda-tanda bahasa al-Qur’an. 

Berpijak pada pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “CITRA 

TUHAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Pemaknaan Ayat-ayat Antropomorfisme 

dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes)”  

B. Fokus Kajian 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut: 

 
11 AmmAr 121212, “PARAH!!! Idrus Ramli Masak ALLAH sejelek itu”, 1 

September, 2020, video, https://youtu.be/92XjMz4h_dc.  

https://youtu.be/92XjMz4h_dc
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1. Bagaimana al-Qur’an menggambarkan citra Tuhan melalui tanda-tanda 

bahasa? 

2. Bagaimana pemaknaan tanda-tanda bahasa al-Qur’an tentang citra Tuhan 

perspektif Semiotika Roland Barthes? 

3. Apa implikasi teologis dari pemaknaan semiotik tanda-tanda bahasa tentang 

citra Tuhan? 

C. Tujuan Penelitian 

Bersumber dari rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan 

penelitian sebagai pembuktian pengembangan pengetahuan suatu bidang 

keilmuan yang sudah ada sebelumnya.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Menjelaskan Bagaimana al-Qur’an menggambarkan citra Tuhan melalui tanda-

tanda bahasa. 

2. Mendeskripsikan pemaknaan tanda-tanda bahasa al-Qur’an tentang citra Tuhan 

perspektif Semiotika Roland Barthes. 

3. Mengungkap bagaimana implikasi teologis dari pemaknaan semiotik tanda-

tanda bahasa tentang citra Tuhan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik 

secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan bersumber 

dari rumusan masalah diatas sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini menambahkan khazanah pengetahuan tentang 

penafsiran ayat-ayat antropomorfisme dengan pengaplikasian teori 

semiotika Rolang Brthes dalam menemukan makna yang terkandung dalam 

al-Qur’an.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini memberikan wawasan dan menambah karya intelektual 

bagi penulis. Selain itu juga menambah bekal untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Bagi instansi 

1) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember 

a) Menambah literatur instansi dan mahasiswa yang ingin 

menekuni bidang semiotika, khususnya semiotika Roland 

Barthes dan pembahasan ayat-ayat antropomorfisme. 

b) Menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam 

menembuh mata kuliah, khususnya mata kuliah semiotika al-

Qur’an. 

c. Bagi masyarakat  

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan 

rujukan yang menarik bagi masyarakat umum. Sehingga masyarakat 

bisa mengembangkan kajian penelitian yang sama dengan sudut 

pandang yang lebih luas dan berbeda. 
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E. Definisi Istilah 

1. Citra  

Citra merupakan hasil dari persepsi tentang suatu realitas,12 dilain 

pihak citra sebagai sebuah kategori di dalam relasi simbolik diantara manusia 

dan objek.13 Sedangkan menurut KBBI, citra merupakan penggambaran 

seseorang terhadap sesuatu. Citra yang dimaksud dalam penelitian adalah citra 

visual yang terbentuk dari elemen-elemen visual objek.14 

2. Ayat-ayat Antropomorfisme  

Kata antropomorfisme berasal dari bahasa Inggris 

anthropomorphism yang berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti 

“manusia” dan morphe yang berarti “bentuk”.15 Antropomorfisme adalah 

metafora yang dijadikan atribut dan karakteristik manusia kepada entitas selain 

manusia. Ayat-ayat antropomorfisme dalam al-Qur’an identik dengan ayat 

tasybih dan tajsim yang menyebutkan keserupaan Tuhan dan manusia jika 

dimaknai secara lahiriyah saja.16Ayat-ayat antropomorfisme yang akan dikaji 

dalam penelitian ini mencangkup ayat yang menyebutkan lafadz yadun, ‘ainun, 

wajhu, dan istawa.  

3. Semiotika Roland Barthes 

Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu same atau sameion. 

 
12 Jalaludin Rakhmad, “Psikologi Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2005). 
13 Alfathri Adlin, “Resistensi Gaya Hidup Teori dan realitas”, (Bandung: Jala Sutra, 

2006), 73. 
14 Alfathri Aldin, “Resistensi Gaya Hdup Teori dan Realitas”, 74. 
15 Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), 59.  
16 Asriah, “Konsep Antropomorfisme dalam Kajian al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir 

al-Kasysyaf Karya Syaikh Zamakhsyari dan Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani)” 

(Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 3. 



11 
 

 
 

Same berarti penafsir tanda dan sameion berarti tanda. Maka dari itu, semiotika 

adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda.17 Menurut Roland Barthes 

Semiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia 

memahami tanda yang ada disekitarnya.18 Roland Barthes merupakan salah 

tokoh pemikiran semiotika penerus Ferdinand De Sausuure. Beliau dalam 

teorinya, mengembangkan teori signifiat-signifie menjadi teori denotasi, 

konotasi dan aspek lain dari penandaan yang disebut metabahasa (mitos).19 

F. Sistematika Penulisan  

Penelitian yang dilakukan harus disandarkan atas sistematika 

pembahasan agar penelitian tersebut terstruktur dan teratur. Berdasarkan hal 

tersebut penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang setiap bab terdapat sub-

bab. Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi 

nantinya sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memaparkan pendahuluan yang 

meliputi latar belakang pembahasan sebagai awal dari munculnya permasalahan 

hingga diangkatnya penelitian dengan judul “CITRA TUHAN DALAM AL-

QUR’AN (Studi Pemaknaan Ayat-Ayat Antropomorfisme Perspektif Semiotika 

Roland Barthes)”. Selain itu, dideskripsikan bagaimana tujuan fokus penelitian 

dan manfaat adanya penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis. Dilanjutkan 

dengan definisi istilah yang menyimpan makna-makna kata yang menjadi titik 

 
17 Azkiya Khikmatiar, “Konsep poligami Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Semiotika Roland 

Barthes Terhadap Q.S An-Nisa [4]:3),” Qof  3, no. 1 (Januari 2019): 57. 
18 Sinta Rizki Haryono, Dedi Kurinia Syah Putra, “Indentitas Budaya Indonesia: 

Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Iklan Aqua Versi "Temukan Indonesiamu",” Acta 

diurnA 4, no. 13 (Desember 2017): 3270. 
19 Sartini, N. W., t.thn. Tinjauan Teoritik Tentang Semiotika, 6.  
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fokus penelitian dan sukar dipahami secara langsung atau implisit. Terakhir, 

sistematika pembahasan sebagai kerangka penulisan supaya penulisan terstruktur 

dengan sistematis. 

Bab Kedua, Kajian Pustaka. Bab selanjutnya menjelaskan tinjauan 

pustaka yang memaparkan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan 

penelitian ini yang berjudul “CITRA TUHAN DALAM AL-QUR’AN (Studi 

Pemaknaan Ayat-Ayat Antropomorfisme Perspektif Semiotika Roland Barthes” 

dan menjelaskan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab Ketiga, Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian 

yang terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya, pendekatan dan objek penelitian, 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab Keempat, Pembahasan. Bagian ini mengupas secara tuntas 

Bagaimana al-Qur’an menggambarkan citra Tuhan melalui tanda-tanda bahasa, 

Bagaimana pemaknaan tanda-tanda bahasa al-Qur’an tentang citra Tuhan 

perspektif Semiotika Roland Barthes, serta apa implikasi teologis dari pemaknaan 

semiotik tanda-tanda bahasa tentang citra Tuhan. Disertakan penyajian data beserta 

analisisnya, yang memaparkan pembahasan-pembahsan fokus kajian pertama, 

kedua, dan ketiga. 

Bab Kelima, Penutup. Bab akhir yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang bisa disampaikan penulis berkaitan dengan penelitian. 

Pada bagian ini, akan terjawab beberapa fokus penelitian pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu  

a. Penelitian yang berjudul “Makna ‘abasa nabi Muhammad dalam al-Qur’an 

(aplikasi semiotika Roland Barthes terhadap QS. ‘Abasa (80): 1)” jurnal 

karya Dewi Umaroh, penelitian ini mengupas tentang makna ‘abasa dalam 

al-Qur’an yang dikhususkan pada QS ‘Abasa ayat pertama yang menjadi 

perdebatan dikalangan ahli tafsir terkait kolerasinya dengan konsep 

kemaksuman Nabi Muhammad. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori semiotika Roland Barthes dengan penawaran pendekatan 

semiotika dua tahapan. Tahapan pertama yakni makna  linguistik atau bisa 

disebut denotasi dan makna kedua yakni mitologi atau biasa disebut 

konotasi. Penelitian ini menghasilkan sistem linguistik pada kata ‘abasa 

yanga memiliki beberapa makna denotasi, bukan hanya diartikan sebagai 

ekspresi wajah yang masam, namun juga bisa diartikan sebagai ekspresi 

kurang senangnya Nabi Muhammad yang terganggu dengan kedatangan 

Ibnu Ummi Maktum. Sedangkan sistem mitologi pada kata ‘abasa ini 

mengandung makna Nabi Muhammad yang mengacuhkan Ibnu Ummi 

Maktum karena kekhawatiran terputusnya diskusi bisa menyebabkan tidak 

dapat mengislamkan para pembesar musyrik Quraisy. Nabi meyakini bahwa 

tersebarnya agama Islam disebabkan pengaruh keislaman pembesar 

Quraisy, dengan kedudukan dan kekuasaan mereka di tengah masyarakat 

sehingga Nabi  berusaha dengan keras mendakwahi merekaagar mereka 
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tertarik memeluk agama Islam. Pada ayat ini, Allah menegor Nabi 

Muhammad karena kesalahan Nabi yakni tarku al-awla (meninggalkan 

yang prioritas). Tujuan utama seorang Nabi adalah memberi peringatan, 

sehingga memutuskan atau memaksakan seseorang (pembesar Quraisy) 

masuk Islam adalah diluar kuasa Nabi. Ideologi yang tertera dalam ayat ini 

ialah mengkampanyekan paham egaliter dalam bentuk menghargai 

manusia. 

b. Penelitian yang berjudul “Konsep Poligami dalam al-Qur’an (aplikasi 

semiotika Roland Barthes terhadap Q.S an-Nisa’ ayat 3)” jurnal karya 

Azkiya Khikmatiar, penelitian ini mengupas tentang konsep poligami dalam 

al-Qur’an yang dikhususkan pada Q.S an-Nisa’ ayat ketiga, yang dijadikan 

landasan dalil bagi orang-orang yang memperbolehkan praktik poligami. 

Menggunakan kajian semiotika Roland Barthes dengan dua tahapan yaitu 

tahapan linguistik dan tahapan mitologi. Hasil dari penelitian ini adalah 

sistem linguistik atau denotasi pada kata mathna, wa thulatha, wa ruba’ 

tidak hanya diartikan sebagai bilangan dua, tiga, atau empat melainkan juga 

diartikan sebagai jumlah batasan diperbolehkannya suami mempraktikan 

poligami. Sedangkan dari segi sistem mitologinya seseorang (suami) 

diperbolehkan untuk mempraktikan poligami akan tetapi lebih dianjurkan 

untuk bermonogami. Adapun ideologi yang terkandung pada ayat tersebut 

yakni ideologi feminisme, karena pada dasarnya pembolehan poligami 

adalah sebuah batasan sebagai bentuk emansipasi wanita, dimana sebelum 

agama Islam datang, wanita dinikahi tanpa ada batasan. 
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c. Penelitian yang berjudul “Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat 

Antropomorfisme (Studi Analisis Linguistik atas Tafsir al-Munir karya 

Wahbah al-Zuhaili)” jurnal karya Muhammad Adib, Muhammad Noupal, 

dan Lukmanul Hakim, penelitian ini membahas tentang dua metode 

penafsiran yang digunakan para ulama’ dalam menafsirkan ayat-ayat 

antropomorfisme yaitu, metode tafwidh dan metode takwil. Kemudian 

menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang ayat-ayat 

antropomorfisme. metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah Wahbah al-Zuhaili cenderung 

lebih banyak menggunakan makna takwil untuk menjelaskan maksud dari 

ayat-ayat antropomorfisme. Maksud beliau menggunakan makna takwil agar 

lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam serta menghindarkan mereka 

dari paham yang menyamakan Allah dengan makhluk-Nya (musyabbihah). 

d. Penelitian yang berjudul “Konsep Antropomorfisme dalam Kajian al-Qur’an 

(Studi Komparatif Tafsir al-Kasysyaf Karya Syaikh Zamakhsyari dan Tafsir 

Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani” skripsi karya Asriah, 

penelitian ini membahas tentang konsep antropomorfisme dalam al-Qur’an, 

pertentangan antara Mu’tazilah dan Asy’ariyah dalam memaknai ayat 

antropomorfisme, serta menganalisi penafsiran syaikh Zamaksyari dan 

syaikh Nawawi dalam memaknai ayat-ayat antropomorfisme. Menggunakan 

metode komparatif dengan mengumpulkan data-data dari sumber 

kepustakaan, kemudian mengidentifikasinya data tersebut. Hasil dari 

penelitian ini adalah ayat ayat antropomorfisme adalah ayat yang 
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menyebutkan tentang kebertubuhan Tuhan yang serupa dengan manusia. 

Dalam pandangan Islam, antropomorfisme dikenal dengan istilah tasybih 

dan tajasum. Mengenai perbedaan pemaknaan ayat-ayat antropomorfisme 

dikarenakan beberapa faktor yaitu: perbedaan epistimologi berfikir, 

perbedaan aqidah dan syari’at, serta perbedaan metode dan corak tafsir. 

Syaikh Zamakhsyari dalam kitabnya al-Kasysyaf menafsirkan ayat-ayat 

antropomorfisme menggunakan metode ta’wil. Penggunaan metode tersebut 

merujuk ushulul khomsah (aqidah mu’tazilah) point pertama yaitu tauhid 

yang terdapat unsur tanzih atau pensucian dzat Tuhan dari paham 

antropomorfisme. Sedangkan syaikh Nawawi dalam kitabnya Mrah Labid, 

menafsirkan ayat-ayat antroppoorfisme menggunakan metode yang 

beragam. Terkadang menggunakan literal dan mwnta’wilkannya. Hal 

tersebut dikarenakan Asy’ariyah tidak menolak paham antroppomorfisme, 

menurutnya, Tuhan memeiliki tangan, mata, dan lain-lain, namun tidak dapat 

disamakan dengan makhluk-Nya. 

e. Penelitian yang berjudul “Ayat-Ayat Antropomorfisme dalam al-Qur’an 

(Studi Analisis Penafsiran Ibnu ‘Asyur terhadap ayat-ayat 

Antropomorfisme)” skripsi karya Agus Imam Kharomen, penelitian ini 

mengupas tuntas penafsiran ibnu ‘Asyur, baik secara konsep muhkam dan 

mutasyabih, serta metode dan karakteristik penafsiran Ibnu ‘Asyur terhaddap 

ayat-ayat antropomorfisme. Metode penulisan penelitian ini dilakukan 

dengan pengumpulan data primer dan sekunder kemudian dianalisis 

menggunakan pendekatan interpretasi. Kesimpulan dari hasil penelitian 
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tersebut bahwa mengenai konsep muhkan dan mutasyabih, ibnu ‘Asyur 

sependapat dengan para ulama’, dengan memberikan kontribusi 

penambahan klasifikasi kesamaran (tasyabuh). Sedangkan dalam 

menafsirkan ayat-ayat antropomorfisme, ibnu ‘Asyur mrnggunakan 

pendekatan ta’wil dan metode ilmu bayani yang merupakan salah satu 

cabang ilmu balaghah. Mengenai corak tergolong lebih condong kepada 

paham al-Asy’ariyah. Meskipun terkadang beliau menafsirkan dengan 

paham Salafiyah dan Mu’tazilah. 

f. Penelitian dengan judul “Pengaplikasian Semiotika dalam Kajian Islam 

(Studi Analisis Kisah Nabi Yusuf)” jurnal karya Adam Maulana, penelitian 

ini membahas tentang teori semiotika Roland Barthes yang digunakan 

sebagai metode untuk menganalisa kisah Nabi Yusuf dalam penjara. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah makna denotasi Q.S Yusuf ayat 42 adalah 

maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) 

kepadda tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun 

lamanya. Sedangkan makna konotasinya adalah berpegang kepadda selain 

Tuhan membuatnya tetap berada dalam penjara. Dan makna mitosnya 

diambil dari hukum alamiyah yang mengajarkan untuk sabar dan ridho 

dengan ketetapan-Nya, sehingga jika dihadapkan dengan ujian kemudian 

sudah berusaha tetapi belum juga berhasil, maka yang harus dilakukan 

adalah sabar dan ridha dengan ketetapan-Nya. 

g. Penelitian dengan judul “Makna Syifa dalam al-Qur’an (Analisis Semiotika 

Roland Barthes pada QS al-Isra 82)” jurnal karya Roma Wijaya, penelitian 
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ini mengkaji tentang makna syifa yang tertuang dalam Q.S al-Isra’ ayat 82 

yang seringkali digunakan sebagai sarana pengobatan penyakit baik spikis 

maupun fisik. Dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang 

terdiri dari dua tahap linguistic, diperoleh hasil bahwa pesan yang 

terkandung dalam ayat tersebut adalah dianjurkan untuk melakukan 

pengobatan menggunakan al-Qur’an dengan praktek yang halal. Serta 

larangan untuk menggunakan pengobatan yang bersifat takhayul dan syirik 

seperti dukun sihir dan sebagainya.   

h. Penelitian dengan judul “Semiotika Tafsir Nafs Wahidah (Studi Penafsiran 

Q.S al-Nisa’: 01, Q.S al-An’am: 98, Q.S al-A’raf: 198, Q.S Luqman: 28, Q.S 

al-Zumar: 06 Perspektif Roland Barthes)” skripsi karya Siti Zulfa, penelitian 

ini mengupas pemaknaan nafs wahidah dalam proses penciptaan perempuan 

yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an (Q.S al-Nisa’: 01, Q.S al-

An’am: 98, Q.S al-A’raf: 198, Q.S Luqman: 28, Q.S al-Zumar: 06) 

menggunkan teori semiotika Roland Barthes. Dengan metode deskriptif-

analitis yang dilakukan dengan dua tahap pembacaan heuristik dan 

pembacaan retroaktif, penelitian ini mengkaji permasalahan besar pada ayat-

ayat tersebut. Berdasarkan proses tersebut, penelitian ini menemukan hasil 

bahwa penggunaan term nafs wahidah juga memiliki makna konotasi yaitu 

manusia memiliki tabiat yang sama dan anjuran bagi laki-laki untuk 

menghadapi perempuan dengan bijaksana.  

i. Penelitian dengan judul “Mitologi Naskh Intra Quranic (Studi atas Q.S al-

Baqarah ayat 106 Aplikasi Teori Semiotika Roland Barthes)” jurnal karya 
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Fuji Nur Imam, penelitian ini mengurai polemic naskh dalam al-Qur’an, 

dengan mengikuti sistem teori semiotika Roland Barthes, dapat dikatakan 

bahwa tataran system linguistic penanda atas term nask adalah pembatalan 

dengan menandai adanya Mansukh yang menjadi tanda adanya ganti yang 

lebih baik atau baru. Sedangkan pada tataran sistem mitologi dengan tanda 

system linguistic menandai tidak adanya ayat yang bertentangan antara satu 

dengan yang lain dalam al-Qur’an.  

j. Penelitian dengan judul “Penafsiran tentang Ketawakalan Nabi Yusuf dalam 

QS. Yusuf” skripsi karya Nikmatul Hidayah, penelitian ini menganalisis 

kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur’an menggunakan pendekatan semiotika 

Roland Barthes. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 

jenis data library research. Berdasarkan proses tersebut, menemukan hasil 

bahwa kisah Nabi Yusuf terbagi menjadi tiga fragmen yaitu: Pertama, Yusuf 

dibuang ke dalam sumur. Kedua, Yusuf digoda oleh istri al-Aziz. Ketiga, 

Yusuf dalam penjara. Dalam penelitian ini ditemukan makna denotasi, 

konotasi, dan mitos sesuai setiap fragmen tersebut, sehingga menghasilkan 

kesimpulan filosofi yaitu keimanan yang kuat, ikhlas, sabar, ridah, dan 

tawakal teradap ketetapan Tuhan-Nya. Contoh makna denotasi pada fragmen 

satu adalah bukti cinta dan dekatnya Yusuf dengan Tuhan-Nya. Sedangkan 

makna mitosnya adalah pertolongan Allah akan senantiasa menghampiri 

kepada seseorang yang keimanannya kuat dan sabar dalam menghadapi ujian 

dan cobaan.  
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Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

No 
Nama, Tahun, dan 

Judul penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Dewi Umaroh dari 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2021), 

jurnal dengan judul 

“Makna ‘abasa Nabi 

Muhammad dalam al-

Qur’an (aplikasi 

semiotika Roland 

Barthes terhadap QS. 

‘Abasa (80): 1)”  

Mengkaji dengan teori 

semiotika Roland Barthes 

Meneliti makna ‘Abasa 

dalam surat ‘Abasa ayat 

1 

2. Azkiya Khikmatiar 

dari UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 

(2019), jurnal dengan 

judul “Konsep 

Poligami dalam al-

Qur’an (aplikasi 

semiotika Roland  

Barthes terhadap Q.S 

an-Nisa’ ayat 3)” 

Mengkaji dengan teori 

semiotika Roland Barthes 

Fokus meneliti konsep 

poligami dalam surat an-

Nisa’ ayat 3 

3. Muhammad Adib, 

Muhammad Noupal, 

dan Lukamnul Hakim 

dari UIN Raden Fatah 

Palembang, (2021), 

jurnal dengan judul 

Mengkaji makna ayat-

ayat antropomorfisme 

Menganalisa metode 

penafsiran Wahbah al-

Zuhaili dalam karya 

tafsirnya al-Munir 
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“Metodologi 

Penafsiran Ayat-Ayat 

Antropomorfisme 

(Studi Analisis 

Linguistik atas Tafsir 

al-Munir karya 

Wahbah al-Zuhaili)” 

4. Asriah, dari UIN 

Sultan Maulana 

Hasanudin Banten, 

(2019), skripsi dengan 

judul “Konsep 

Antropomorfisme 

dalam Kajian al-

Qur’an (Studi 

Komparatif Tafsir al-

Kasysyaf Karya 

Syaikh Zamakhsyari 

dan Tafsir Marah 

Labid Karya Syaikh 

Nawawi al-Bantani” 

Mengkaji makna ayat-

ayat antropomorfisme 

Menganalisis metode 

penafsiran syaikh 

Zamakhsyari dalam 

kitab tafsirnya al-

Kasysyaf dan syaikh 

Nawawi dalam kitab 

tafsirnya Marah Labid 

5. Agus Imam 

Kharomen, dari IAIN 

Walisongo Semarang, 

(2012), skripsi dengan 

judul “Ayat-Ayat 

Antropomorfisme 

dalam al-Qur’an (Studi 

Analisis Penafsiran 

Ibnu ‘Asyur terhadap 

Mengkaji makna ayat-

ayat antropomorfisme 

Menganalisis metode 

penafsiran Ibnu ‘Asyur 
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ayat-ayat 

Antropomorfisme)” 

6. Adam Maulana, dari 

UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 

(2011), jurnal dengan 

judul “Pengaplikasian 

Semiotika dalam 

Kajian Islam (Studi 

Analisis Kisah Nabi 

Yusuf)” 

Menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes 

Mengkaji kisah Nabi 

Yusuf dalam penjara 

7. Roma Wijaya dari UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2021), 

jurnal dengan judul 

“Makna Syifa dalam 

al-Qur’an (Analisis 

Semiotika Roland 

Barthes pada QS al-

Isra 82)” 

Menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes 

Meneliti makna Syifa 

dalam Q.S al-Isra’ ayat 

82 

8.  Siti Zulfa dari UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta, (2019), skripsi 

dengan judul 

“Semiotika Tafsir Nafs 

Wahidah (Studi 

Penafsiran Q.S al-

Nisa’: 01, Q.S al-

An’am: 98, Q.S al-

A’raf: 198, Q.S 

Menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes 

Mengupas makan nafs 

wahidah dalam beberapa 

ayat al-Qur’an (Q.S al-

Nisa’: 01, Q.S al-

An’am: 98, Q.S al-A’raf: 

198, Q.S Luqman: 28, 

Q.S al- Zumar: 06) 
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Luqman: 28, Q.S al-

Zumar: 06 Perspektif 

Roland Barthes)” 

9. Fuji Nur Imam dari 

Ponpes as-Salafy 

I’anah Futuhiyah 

Pemalang, (2018), 

jurnal dengan judul 

“Mitologi Naskh Intra 

Quranic (Studi atas 

Q.S al-Baqarah ayat 

106 Aplikasi Teori 

Semiotika Roland 

Barthes)” 

Menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes 

Mengkaji mitologi 

naskh dalam al-Qur’an 

surat al-Baqarah ayat 

106 

10. Nikmatul Hidayah dari 

UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, (2019), 

“Penafsiran tentang 

Ketawakalan Nabi 

Yusuf dalam QS. 

Yusuf” 

Menganalisis dengan teori 

semiotika Roland Barthes 

Meneliti ketawakalan 

Nabi Yusuf dalam QS. 

Yusuf 

 

B. Kajian Teori 

Penelitian ini menggunakan dua teori semiotika yakni semiotika 

Ferdinand De Saussure dan semiotika Roland Barthes. Semiotika De Saussure 

dijadikan landasan untuk mengungkap makna citra, sedangkan semiotika Roland 

dijadikan landasan untuk mengungkap tahapan makna pada ayat-ayat 

antropomorfisme. 
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Ferdinand De Saussure memaparkan semiotika sebagai ilmu yang 

mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pembahasan 

pokok dari teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa adalah 

suatu sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari 2 bagian yaitu dignifer 

(penanda) dan signified (petanda). Tanda merupakan kesatuan dari suatu bentuk 

penanda dengan sebuah ide atau petanda. Dengan kata lain penanda adalah bunyi 

yang bermakna atau coretan yang bermakna. Sedangkan petanda adalah gambaran 

mental, fikiran, atau konsep.20 

Roland Barthes lahir dari keluarga bangsawan menengah di Cherbourg 

pada tahun 1915 dan dibesarkan di Bayonne, sebuah kota kecil yang dekat dengan 

pantai Atlantik barat daya antara Prancis dan Paris. Ayahnya adalah seorang 

perwira marinir yang terbunuh bahkan saat bertugas dalam pertempuran di Laut 

Utara, sementara ia berusia dua belas bulan. Sejak itu ia dibesarkan melalui cara 

ibu, kakek dan neneknya.21 

Barthes terkenal sebagai filosof strukturalis yang belajar di bawah bapak 

linguistik Ferdinand de Saussure, sehingga ia secara teratur mempraktikkan model 

linguistik dan semiologis De Saussure. De Saussure adalah orang asal Perancis 

yang menambahkan gagasan semiotika yang kemudian dikembangkan kembali 

melalui cara Barthes. Menurut Barthes, bahasa adalah alat indikasi yang 

menggambarkan asumsi suatu masyarakat tertentu pada waktu yang positif. 

 
20 Alfathri Adlin, 73. 
21 Wildan Taufiq, semiotika untuk kajian sastra dan al-Qur’an (Bandung: Yrama 

Widya, 2016), 69. 
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Barthes mendefinisikan bahwa gagasan tentang konotasi dan denotasi merupakan 

hal yang penting dalam analisisnya.22 

Barthes berasumsi bahwa perangkat semiologis Saussure (petanda-

petanda) adalah bentuk paling sederhana dari perangkat semiologis tingkat primer. 

Dia merasakan keinginan untuk pembentukan perangkat semiologi tingkat kedua. 

Perangkat pertama Barthes dikenal sebagai perangkat linguistik dan perangkat 

kedua dikenal sebagai mitis (mitos). Untuk menghasilkan perangkat legendaris, 

perangkat linguistik dalam derajat pertama diambil sebagai penanda dan petanda 

diciptakan melalui cara pembaca.23 

Barthes menggunakan istilah "order of signification". Signifikasi orde 

pertama ditempati melalui sarana denotasi, bahkan sebagaimana signifikasi orde 2 

adalah konotasi. Dengan pola ini, Barthes menjelaskan bahwa derajat kepentingan 

utama adalah korelasi antara sinyal dan realitas luar. Itulah yang Barthes sebut 

dengan denotasi, yaitu wujud maksimum yang berarti dari isyarat. Secara umum, 

denotasi diartikan karena literal yang berarti sebenarnya. Prosedur penandaan 

konvensional ini dikenal sebagai denotasi yang biasanya merujuk kembali pada 

publisitas bahasa yang mencakup makna yang sesuai dengan apa yang dikatakan.24 

Konotasi adalah sebuah istilah yang digunakan Barthes untuk 

menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi  yang terjadi 

 
22 Dimas Lazuardy Abdullah, analisis semiotika makna Islam dalam film pengabdi setan 

(skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 23. 
23 Wildan Taufiq, semiotika untuk kajian sastra dan al-Qur’an, 73. 
24 Indiman Seto Wahyu Wibowo, semiotika komunikasi: aplikasi praktis bagi penelitian 

dan skripsi komunikasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 21. 
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ketika sebuah tanda bertemu dengan emosi atau perasaan dari sang pembaca 

disertai nilai-nilai kebudayaan. Konotasi memaknai secara subjektif ataupun 

intersubjektif. Dengan kata lain, makna denotasi adalah apa yang dicitrakan tanda 

terhadap sebuah objek, lantas makna konotasinya adalah bagaimana cara 

menggambarkanya.25 

Makna denotasi juga dikenal sebagai makna dasar, asli, atau sentral. 

Sedangkan makna konotasi disebut makna tambahan. Makna denotasi adalah 

makna kata atau frasa berdasarkan penunjukan sesuatu yang sederhana selain 

bahasa, atau berdasarkan konvensi tujuan tertentu. Sedangkan makna konotasi 

didefinisikan sebagai aspek makna sebuah kata berdasarkan emosi dan pikiran 

yang dihasilkan oleh penulis (pembicara) dan pembaca (pendengar).26  

Hal yang menarik dari konsep semiotika Roland Barthes muncul pada 

pengertian tingkat kedua dari isi dan tanda-tanda pengolahan mitologis (mitologi). 

Mitos adalah referensi budaya (berasal dari budaya sekitar) yang digunakan untuk 

menggambarkan gejala dan realitas yang diwakili oleh simbol. Kata mitos berasal 

dari mitologi Yunani dan berarti "kata" atau ucapan. Fahrudin Faiz menyatakan 

dalam konten YouTube bahwa istilah tersebut memiliki makna yang eksplisit, 

langsung, dan jelas. Implikasinya implisit, tidak langsung, dan tidak pasti.27  

Mitos menjelaskan bagaimana budaya menjelaskan atau memahami 

berbagai aspek realitas dan fenomena alam. Dengan kata lain, mitos berperan 

 
25 Wibowo, semiotika komunikasi: aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi 

komunikasi, 21. 
26 Dimas Lazuardy Abdullah, analisis semiotika, 26. 
27 Fahruddin Faiz, “ngaji filsafat 134: Roland Barthes-Semiotika,” MJS Channel, 14 

Desember 2016, 32:10, https://youtu.be/5QUJBjDgvil.  

https://youtu.be/5QUJBjDgvil
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sebagai transformasi atau perubahan bentuk simbol, menghasilkan makna tertentu 

berdasarkan nilai sejarah dan budaya masyarakat. Mitos dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mengungkapkan ideologi, dan siapa pun dapat menemukan ideologi 

dalam sebuah teks atau tanda dengan menelaah beberapa makna yang terkandung 

dalam tanda tersebut. Fahrudin Faiz, di salah satu channel YouTube, menyatakan 

bahwa meski mitos diyakini ada, sulit untuk membuktikan sensasinya.28  

Tujuan Barthes dalam membangun teorinya adalah untuk memberikan 

kritik ideologis terhadap budaya populer. Oleh karena itu, pembaca harus mencari 

ideologi di balik mitos tersebut. Salah satu faktor yang membantu ideologi adalah 

sejarah. Sistem mitologi menggunakan pendekatan sinkronis dan sinkronis, 

sedangkan sistem linguistik hanya menggunakan pendekatan sinkronis.29 

 
28 Fahruddin, “ngaji filsafat 134: Roland Barthes-Semiotika,” 35:45. 
29 Wildan Taufiq, Semiotika untuk kajian sastra dan al-Qur’an, 73. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Objek Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan semiotika. Pendekatan semiotika menggunakan metode yang 

bersifat kualitatif-interpretatif yakni memfokuskan tanda dan teks sebagai 

objek kajian, kemudian bagaimana peneliti memahami makna dibalik teks 

dan tanda tersebut.  

Sedangkan objek materialnya adalah ayat-ayat antropomorfisme 

dan objek formalnya adalah semiotika Roland Barthes yang digunakan untuk 

mengkaji makna ayat-ayat antropomorfisme tersebut. 

Pemaknaan dilakukan dengan dua tahap yaitu heuristik dan 

retroaktif. Heuristik adalah pemaknaan berdasarkan konvensi bahasa dan 

semiotika tingkat pertama (denotatif). Sedangkan retroaktif adalah 

pemaknaan menggunakan semiotik tingkat kedua atau biasa disebut 

konotatif.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian teks Al-Qur’an, dan termasuk 

jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data-data kepustakaan (library 

research), yaitu dengan cara mengkaji suatu penelitian yang bersumber 

kepada beberapa karya ilmiah. Adapun karya ilmiah tersebut berupa buku, 

kitab, jurnal, artikel, dokumen, catatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan 
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ayat-ayat antropomorfisme dan teori semiotika khususnya semiotika Roland 

Barthes. 

C. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang menjadi acuan penulis dalam penelitian antara 

lain: pertama, sumber data primer yang berkaitan dengan objek penelitian 

yaitu, kitab suci Al-Qur’an, tafsir al-Mishbah, tafsir Muharrar al-Wajiz, tafsir 

al-Kasyaf. Kedua, sumber data primer yang berkaitan dengan semiotika Roland 

Barthes yaitu, buku Petualangan Semiologi Roland Barthes dan Semiotika 

Komunikasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah karya-karya 

ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel, tesis yang membahas tentang ayat-ayat 

antropomorfise dan pengaplikasian teori semiotika Roland Barthes. 

Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa aplikasi penunjang 

seperti Tafsir Kementerian Agama Indonesia, kamus Arab-Indonesia 

Almaany, kamus Bahasa Indonesia versi 2.0, kamus Bahasa Inggris, dan 

maktabah syamilah. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Berdasarkan dara primer dan sukender yang telah disebut diatas, 

penulis memilah dan memilih beberapa data yang dirasa cukup relevan dan 

membantu proses pemahaman dalam penelitian ini. Adapun Pengumpulan 

data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian diantarnya : 
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1) Mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat antropomorfisme 

Tahap ini dilakukan pertama kali untuk menentukan dan 

memfokuskan objek material dari penelitian. Setelah menentukan, 

dilanjutkan dengan tahap kedua. Untuk menentukan ayat-ayat 

antropomorfisme, penulis menggunakan metode tematik M. Quraish 

Shihab. 

2) Menganalisis penafsiran ayat-ayat antropomorfisme 

Tahap ini memerlukan konsentrasi dan ketelitian dalam 

menentukan beberapa kitab tafsir dan tokoh mufasir yang akan dibuat 

rujukan penelitian. 

3) Menganalisis pengaplikasian semiotika Roland Barthes yang digunakan 

untuk mengkaji makna dalam Al-Qur’an. 

Setelah kedua tahap diatas, sampailah pada tahap akhir yaitu 

menelaah ayat-ayat antropomorfisme yang telah dipilih dengan beberapa 

pemaknaan baik secara bahasa dan istilah serta penafsiran beberapa 

mufasir menggunakan teori semiotika Roland Barthes.  

E. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 

deskriptis-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan makna 

ayat-ayat antropomorfisme dalam Al-Qur’an baik secara linguistik dan 

reotrika, kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori semiotika yakni 

semiotika Roland Barthes yang biasa disebut dengan orders of segnification. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Penggambaran Citra Tuhan dalam al-Qur’an  

Sebelum membahas tentang penggambaran citra Tuhan, kita akan 

meneliti terdahulu tingkatan makna “citra” menggunakan teori semiotika 

Ferdinand De Saussure. Penanda dari kata citra adalah gambar atau gambaran, 

sedangkan petandanya terdapat beberapa makna yang dikutip dari Thomas W.J 

Michel sebagai berikut: 

1. Citra grafis 

Citra yang dibentuk oleh elemen visual yang konkrit di dalam ruang dan 

waktu. Seperti patung. 

2. Citra optikal 

Citra refleksi dari sebuah objek yang konkrit pada sebuah cermin, elemen 

visualnya tidak menmpati ruang waktu yang konkrit. 

3. Citra perseptual 

Penampakan visual sebuah objek sebagaimana ia hadir dalam pikiran 

seseorang. Seperti mimpi, memori, ide, dan fantasi. 

4. Citra verbal 

Elemen-elemen yang bersifat linguistik, gambaran yang hadir ketika 

bahasa verbal digunakan baik dalam bentuk deskripsi atau metafora.30 

 
30 Sobur Alex, “Semiotika Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

46. 
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Dari hasil pemaknaan tersebut, maka citra yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah citra verbal, dimana gambaran fisik Tuhan yang dikonsep 

layaknya fisik makhluk-Nya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya 

ayat antropomorfisme adalah ayat yang menggambarkan citra Tuhan serupa 

dengan makhluk-Nya. Ayat yang menggambarkan citra Tuhan tersebut, 

merupakan ayat mutasyabihat yang tidak bisa dikaji secara tekstual saja. Karena 

jika diartikan secara tekstual maka akan bertentangan dengan ayat muhkamat 

yang menjelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. 

Lantas mengapa Tuhan menggunakan lafadz sifat yang menyerupai 

makhluk-Nya dalam al-Qur’an ?. Dr. Safrudin memaparkan bahwa Tuhan yang 

bersifat teistik yaitu Tuhan yang Maha Esa dan tidak menyerupai apapun namun 

dekat dengan makhluk-Nya, maka dari itu Tuhan menggunakan kata-kata 

simbolik yang meneyerupai makhluk-Nya untuk mempermudah memahami 

firman-Nya.31  

Berbeda dengan Ustadz Suyono yang menyatakan semua itu sebagai 

ujian untuk manusia. Perkataan tersebut berpedoman pada Q.S al-Insan ayat 2 

yang menjelaskan “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes 

mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan 

larangan), karena itu Kami jadikan ia mendengar dan melihat.” Dimana 

 
31  Safrudin Edi Wibowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 April 2022. 



33 
 

 
 

menanyakan hal tersebut merupakan larangan yang tercantum pada Q.S al-Isra’ 

ayat 36.32 

Dalam menentukan ayat-ayat antropomorfisme yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, penulis mengutip metode maudhu’i yang dipaparkan oleh M. 

Quraish Shihab,33 antara lain sebagai berikut: 

a) Menetapkan masalah yang akan dibahas 

Karena masalah yang akan dibahas sudah ditentukan yakni ayat 

antropomorfisme, maka untuk menentukan ayat-ayat yang tergolong 

antropomorfisme, penulis terlebih dahulu menentukan kata kunci yakni: 

bersemayam, tangan, mata, dan wajah. 

b) Menelaah pengertian kosa kata  

Setelah menentukan beberapa ayat dengan kata kunci, kemudian penulis 

menggunakan beberapa kamus untuk menelaah kosa kata pada ayat 

tersebut diantaranya: kamus al-Maany dan kamus al-Mu’jam. 

1. Lafadz istawa (استوى) 

Lafadz istawa sering ditemukan dalam al-Qur’an, lafadz ini terdapat 

pada Q.S al-Baqarah ayat 29, Q.S al-A’raf ayat 54, Q.S Yunus ayat 3, Q.S al-

Ra’d ayat 2, Q.S Thaha ayat 5, Q.S al-Furqan ayat 59, Q.S al-Qashas ayat 14, 

Q.S al-Sajadah ayat 4, Q.S Fusshilat ayat 11, Q.S al-Najm ayat 6, dan Q.S al-

 
32 Ahmad Suyono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 April 2022. 
33 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat),  (Bandung: Mizan, 1994), 115. 
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Hadid ayat 4. Salah satu contoh ayat yang mengandung lafadz istawa yakni 

Q.S Thaha ayat 5 berbunyi: 

 ٱلرَّۡحمَُٰن عملمى ٱۡلعمۡرِش ٱۡست مومىَٰ 

Artinya: “Yang Maha Pengasih, yang bersemayam diatas ‘Arsy”34 

2. Lafadz yadullah (يد هللا) 

Lafadz yadullah terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur’an 

diantaranya: Q.S Ali Imran ayat 73, Q.S al-Maidah ayat 64, Q.S al-Fath ayat 

10, dan Q.S al-Hadid ayat 29. Adapun salah satu bunyi ayat yang 

mengandung lafadz tersebut yakni Q.S al-Fath ayat 10: 

ام ي مْنُكُث عمليم ن مْفِسِه وممم ِانَّ الَِّذْينم   ْن يُ بمايُِعْونمكم ِاَّنَّما يُ بمايُِعْونم هللا يمُد هللا ف مْوقم امْيِدْيِهْم فمممْن نمكمثم فمإَّنَّ

 امْويف ِبام عهمدم عملْيُه هللا فمسميُ ْؤتِْيِه امْجراً عمِظْيماً 

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), 

sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan 

Allah diatas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar 

janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri. Dan 

barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan 

memberinya pahala yang besar.” 35 

 

3. Lafadz bia’yunina (أبعيننا) 

Ditemukan empat ayat yang mencantumkan lafadz bia’yunina, 

yakni: Q.S Hud ayat 37, Q.S al-Mu’minun ayat 27, Q.S al-Thur ayat 48, dan 

Q.S al-Qamar ayat 14. Adapun salah satu bunyi ayatnya sebagai berikut: 

 
34 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah Special for 

Woman, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 312. 
35 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 512. 
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Q.S al-Thur ayat 48: 

 وماْصِبِِْلُْكِم رمبِّكم فمِإنَّكم ابِمْعيُِننام ومسمبِّْح ِِبمْمِد رمبِّكم ِحنْيم ت مُقْومُ 

Artinya: “Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Tuhanmu, 

karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami, dan 

bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.”36 

 

4. Lafadz wajhullah/wajhu Rabbu ( وجه رب\وجه هللا ) 

Lafadz wajhullah/wajhu Rabbu cukup relevan dalam ayat-ayat al-

Qur’an. Lafadz ini terdapat pada Q.S al-Baqarah ayat 115, Q.S al-Baqarah 

ayat 272, Q.S Al-Ra’d ayat 22, Q.S al-Qashas ayat 88, Q.S al-Rum ayat 38 

dan 39, Q.S al-Rahman 27, Q.S al-Insan ayat 9, dan Q.S al-Lail ayat 20. Salah 

satu contoh bunyi ayatnya yakni Q.S al-Rahman ayat 27: 

ى ومْجُه رمبِّكم ُذو اْلْملَِٰل ومااْلِْكرمامِ                                                              وَّي مب ْقَٰ
Artinya: “(Akan tetapi,) wajah (Dzat) Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan 

 kemuliaan tetap kekal.” 37 

 

1) Penafsiran istawa menurut mufasir 

a) Tafsir al-Mishbah  

Kandungan ayat ini menjadi pembahasan panjang para 

ulama’. M. Quraish Shihab ketika menafsirkan surat al-A’raf ayat 54 

memgemukakan bahwa sebagian besar ulama’ pada abad ke I-III H 

enggan untuk menafsirkannya dengan mengatakan “Hanya Allah 

yang tahu maknanya”. Imam Malik berkata “kata istawa’ memiliki 

 
36 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 525. 
37 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 532. 
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makna kaifiyah dalam artian cara melakukannya tidak diketahui, 

mempercayainya adalah wajib, dan menanyakannya adalah bid’ah.” 

Pada abad setelah III H, para ulama’ berupaya menafsirkan 

dengan menyingkirkan makna asli (bersemayam) menjadi makna 

majazi (berkuasa). Dengan demikian, bisa diartikan Allah mengatur 

dan mengendalikan alam raya sesuai kebesaran dan kesucian-Nya dari 

sifat kemakhlukan.38  

Penjelalsan tersebut yang sering dikemukakan oleh Quraish 

Shihab Ketika memaknai lafadz istawa. Lafadz istawa pada Q.S al-

A’raf ayat 54, Q.S Yunus ayat 3, Q.S al-Ra’d ayat 2, Q.S Thaha ayat 

5, Q.S al-Furqon ayat 59, Q.S al-Sajadah ayat 4, dan Q.S al-Hadid 

ayat 4 memiliki makna yang sama yakni berkuasa dan mengatur. 

Dalam artian, Allah Maha Berkuasa dan mengatur alam raya sesuai 

kehendak-Nya.  

Berbeda dengan lafadz istawa yang terdapat pada Q.S al-

Baqarah ayat 29, Quraish Shihab memaknainya dengan berkehendak. 

Sedangkan pada Q.S al-Qashas ayat 14 bermakna usia puncak 

kesempurnaan kekuatan. Adapun pada Q.S al-Najm ayat 6 bermakna 

tampil sempurna. Dan pada Q.S Fusshilat ayat 11 mengandung makna 

menguasai atau bisa juga diartikan menuju ke suatu tempat tanpa 

penghalang apapun. 

 
38 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an juz 

8, 272-274. 
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b) Tafsir Muharrar al-Wajiz 

Ibnu ‘Athiyah dalam menafsirkan kata استوى mengutip dari 

beberapa tokoh diantaranya: 

1. Suatu kelompok memaknai dengan menguasai 

2. Abu al-Ma’ali memaknai dengan sebuah kemenangan 

3. Sufyan al-Tsauri memaknai dengan melakukan segala sesuatu 

diatas ‘Arsy disebut istawa’ 

4. Al-Sya’bi berpendapat lafadz ini merupakan ayat mutasyabihat al-

Qur’an yang perlu diimani dan tidak perlu dicari maknanya 

5. Malik bin Anas berpendapat bahwa kata istawa’ terkenal atau 

lumrah, namun tidak ada yang tau pasti kondisinya, dan yang 

bertanya tenatng itu disebut bid’ah. 

Dikutip dari perkataan Abu Muhammad bahwa Abu al-Ma’ali 

melemahkan atau meragukan perkataan seseorang tentang tidak ada 

penafsiran terkait lafadz tersebut. Ia mengatakan bahwa semua orang 

sepakat tentang lafadz istawa’ tidak untuk dimaknai, akan tetapi cukup 

dianggap sebagai perkara yang umum dilakukan dalam kalam arabi. 

Ketika pemaknaan ini dilakukan maka sama saja memaksakan penafsiran 

yang tidak bermanfaat dan dikhawatirkan mengundang kerancuan bagi 

kalangan awam.39 

 
39 Al-Andalusy, Muhammad Abdu al-Haq bin ‘Athiyah, Tafsir Muharrar al-Wajiz fii 

Tafsir al-Kitab al-Aziz, dar ibnu hazam, 1245. 
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c) Tafsir al-Kasyaf  

Pada Q.S al-Baqarah ayat 29, al-Zamakhsyari menjelaskan 

bahwasannya setelah menciptakan bumi dan seisinya, kemudian 

Allah bersemayam di langit dalam artian penciptaan bumi sudah 

selesai dan tidak ada pencipta selain Allah.40 Begitupula dengan 

penafsiran Q.S Yunus ayat 3.  

Pada Q.S Thaha ayat 5, ‘Arsyun diartikan sebagai singgasana 

raja yang ditempati atau tidak tetap milik raja. Sama halnya dengan 

pribahasa tangan fulan membentang yang artinya dermawan. Jadi jika 

Allah bersemayam di atasi ‘Arsy berarti Allah berkuasa.41 Adapun 

pada Q.S al-Qashas ayat 14, pengertian istawa adalah bertindak 

dengan tepat dan sangat sempurnya dengan keputusan-Nya serta tidak 

bisa di tandingi.42  

Adapun pada Q.S Fusshilat ayat 11 bermakna lurus yang 

merupakan kebalikan dari kata bengkok.43 Dalam artian menuju ke 

langit secara lurus dan tidak berbelok-belok. Dan pada Q.S al-Najm 

ayat 6 bermakna berdiri dengan bentuk yang sebenarnya.44 Dalam 

 
40 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 121. 
41 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 3, 52. 
42 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 3, 397. 
43 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 4, 188. 
44 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 4, 419. 
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artian malaikat Jibril kala itu menunjukkan wujud aslinya di hadapan 

Nabi Muhammad. 

2) Penafsiran lafadz yadullah menurut mufasir  

a. Tafsir al-Mishbah  

Karena biasanya kesepakatan atau perjanjian dilambangkan 

dengan berjabat tangan, maka Q.S al-Fath ayat 10 menggunakan kata 

Tangan Allah yang berarti kekuasaan, kekuatan, dan anugerah-Nya diatas 

tangan mereka yakni Allah akan menyertai dan membantu perjanjian 

tersebut. Bai’at yang ditujukan kepada Rasulullah pada hakekatnya 

ditujukan kepada Allah.45 

Pengertian tangan Allah pada Q.S Ali Imran ayat 73 yakni hanya 

Allah sendiri yang berwenang memberikan karunia-Nya kepda siapapun 

yang dikehendaki-Nya.46 Adapun lafadz yadullah pada Q.S al-Maidah ayat 

64, Quraish Shihab cukup menjelaskan secara detail dari beberapa 

pendapat ulama’. Ada ulama’ yang diam dan tidak menjelaskannya seraya 

berkata “hanya Allah yang mengetahui artinya”, ada juga yang 

menjelaskan “memang Allah punya tangan, tapi tidak serupa dengan 

tangan makhluk”, dan ada pula yang memahami dengan pengertian majazi 

yakni anugerah-Nya.47 

b. Tafsir Maharrar al-Wajiz  

 
45 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 

13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 187. 
46 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 

2, 124. 
47 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 

3, 146. 
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Yang dimaksud bai’at disini adalah bai’t Ridwan, asal mula 

terjadinya bai’at yang terjadi di bawah pohon ini ketika Rasulullah 

mengutus Utsman bin Affan untuk mengadakan perjanjian Hudaibiyah 

kepada kaum Quraisy, namun kemudian terdengar kabar terbunuhnya 

khalifah Utsman bin Affan oleh kaum Quraisy. Oleh karena itu, bai’at ini 

dilakukan sebagai janji setia untuk memerangi orang kafir Quraisy sebab 

terbunuhnya khalifah Utsman. Bai’at yang dilakukan dengan jumlah 1.400 

orang. Ada beberapa pendapat tentang jumlah orang yang mengikuti bai’at 

tersebut, diantaranya ada yang berpendapat 1.800, 1.700, 1.600, dan 1.200.  

Ibnu ‘Athiyah berpendapat bahwa bai’at tersebut mengandung 

makna Rasulullah membai’at orang muslim untuk bersabar dalam 

memerangi musuh sampai titik darah penghambisan. Adapun ulama’ lain 

berpendapat antara lain Salamah bin Akwa’ bahwa Rasulullah membai’at 

kami sampai mati, dan Abdullah bin Umar juga mengatakan bahwa 

Rasulullah membai’at kami untuk tidak lari dari peperangan. 

Lafadz   مبايعة disini mengikuti wazan   مفاعلة yang berasal dari 

kata  بيع. Menggunakan lafadz  بيع dikarenakan Allah membeli (menukar) 

jiwa dan harta orang-orang yang berbai’at dengan surga. Dan dari 

peristiwa inilah kata “bai’at” pertama kali dikemukakan yang kemudian 

digunakan oleh para raja. Dan ini juga menjadi alasan kaum khawarij 

menyebut dirinya dengan Syarrah yakni mereka beranggapan bahwa diri 

mereka ditukar dengan surga.  
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Lafadz   اَّنا يبايعون هللا mengandung makna bahwa sesungguhnya 

bai’at yang mereka lakukan hanya karena Allah dan mereka berserah diri 

kepada Allah. Abu al-Fatah mengatakan bahwa lafadz tersebut menghapus 

maf’ul untuk menunjukkan arti yang pertama dan lebih dekat.  

Ada beberapa pendapat jumhur ulama’ yang menta’wil kalimat 

“Yadullah” diantaranya: 

1. Bermakna nikmat  

Nikmat Allah diberikan kepada mereka yang membai’at dirinya. 

2. Bermakna kekuatan  

Kekuatan Allah diatas kekuatan mereka (yang dibai’at), begitu pula 

dengan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan mereka 

(yang dibai’at). 

3. Bermakna balasan pahala  

Nuqqasy berkata bahwasannya Allah memberikan balasan pahala 

bagi mereka yang dibai’at. 

Kemudian lafadz نكث  bermakna barang siapa yang فمن 

mencabut janjinya, maka sama saja mereka menimbulkan mudharat atau 

keburukan bagi diri mereka sendiri. Jumhur  ulama’ Qurra’ berpendapat 

bahwa lafadz   ِبا عاهد عليه هللا jika menggunakan harakat fathah mempunyai 

arti pengagungan, dan Ibnu Abi Ishaq membacanya dengan dhommah 

yang berarti si penerima janji. Adapun Imam Hafs riwayat ‘Ashim 
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membacanya dengan dhommah ha’, diriwayatkan dari Ibnu Abi Ishaq 

bahwa bacaan tersebut bermakna balasan yang agung yakni surga (tempat 

yang tidak pernah habis persediaan nikmat di dalamnya).48 

c. Tafsir al-Kasyaf 

Pada tafsir al-Kasyaf tertuliskan bahwa makna lafadz yadullah 

maghlulah pada Q.S al-Maidah ayat 64 adalah sebuah ungkapan tentang 

sifat kikir yang diucapkan kaum kafir karena merasa kecewa kepada Allah. 

Kemudian pada Q.S al-Fath ayat 10 lafadz yadullah diartikan sebagai 

ketetapan ikatan orang-orang yang berbai’at kepada Rasulullah, seperti 

berbai’at kepada Allah. Dan lafadz yadullah pada Q.S al-Hadid ayat 29 

mengandung makna kekuasaan Allah dan tindakan-Nya. 

3) Penafsiran lafadz bia’yunina menurut mufasir  

a. Tafsir al-Mishbah  

Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan makna Q.S al-Thur ayat 48 

yakni perintah untuk Nabi Muhammad agar bersabar terhadap ketetapan 

Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan Kami 

yakni pemeliharaan dan penjagaan Kami, oleh karena itu tipu daya orang 

yang menentang tidak akan menyentuh Nabi Muhammad.49 

Lafadz bia’yunina pada Q.S Hud ayat 37 bermakna 

pengawasan Kami. Dalam artian Allah mengawasi Nabi Nuh dalam 

 
48 Abi Muhammad Abdu al-Haq bin Athiyah al-Andalusi, al-Muharrar al-Wajiz fii 

tafsiri al-Kitab al-Aziz, (Daar Ibnu Hazan), 1731. 
49 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 

13, 400. 
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melaksanakan perintah-Nya membuat sebuah bahtera.50 Hampir serupa 

dengan Q.S al-Qamar ayat 14, dimana Quraish Shihab memaknai lafadz 

bia’yunina dengan pengawasan dan pemeliharaan Allah terhadap Nabi 

Nuh dan umatnya.51 

b. Tafsir Muharrar al-Wajiz  

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi 

Muhammad untuk bersabar atas hukum Allah serta percaya dengan 

peringatan dan janji Allah. Dan ayat ini memperingati supaya orang 

mukmin jangan khawatir dengan keputusan Allah, karena hal tersebut 

akan memperluas urusan dunia. Lafadz ابعيننا  memiliki makna فغنك 

dengan penagawasan dan kesadaran Kami. Sementara itu, Ulama’ 

berselisih pendapat tentang makna lafadz ربك ِبمد   diantaranya    وسبح 

sebagai berikut: 

1. Abu Ahwas berpendapat bahwa bacaan tasbih yang dimaksud 

adalah bacaan tasbih yang lumrah dikenal yaitu   ز سبحان هللا وِبمده  

2. ‘Atha’ berpendapat bahwa bacaan tasbih yang dimaksud adalah 

bacaan kafaratu al-Majlis.  

 
50 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 

6, 249. 
51 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 

13, 461. 
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3. Ibn Zaid berpendapat tasbih yang dimaksud disini adalah shalat-

shalat sunnah. 

4. Al-Dihaq ibn Zayid berpendapat tasbih yang dimaksud disini 

adalah isyarat shalat fardhu. 

Adapun lafadz   تقوم  diartikan sebagai shalat dhuhur dan حني 

shalat ashar yakni ketika bangun dari tidur Qaylillah (tidur pertengahan 

siang).52 

c. Tafsir al-Kasyaf  

Al-Zamakhsyari memaparkan dalam kitab tafsirnya bahwa 

lafadz bia’yunina pada Q.S Hud ayat 37 menunjukkan sebuah keadaan 

yang bermakna menjaga. Hakekatnya Allah membuat orang kafir 

kebingungan dan merasa benar.53 Pengertian ini juga serupa pada Q.S al-

Mu’minun ayat 27. Kemudian pada Q.S al-Thur ayat 48 lafadz bia’yunina 

bermakna Kami melihatmu (Muhammad). 

4) Penafsiran lafadz wajhu menurut mufasir  

a. Tafsir al-Mishbah  

Tertuliskan dalam kitab tafsir al-Mishbah bahwasannya dari 

dahulu sampai abad ke 3 Hijriah, Sebagian besar ulama’ enggan untuk 

menafsirkan kata  ومْجُه رمبِّكم karena Allah tidak sama dengan makhluk-Nya. 

Jadi mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahui 

 
52 Abi Muhammad Abdu al-Haq bin Athiyah al-Andalusi, al-Muharrar al-Wajiz fii 

tafsir al-Kitab al-Aziz, 1776. 
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maknanya. Namun penfsiran tersebut tidak selesai sampai dimasa itu, 

ulama’ setelahnya merasa tidak puas dan berusaha mencari makna dari 

wajah Tuhan tersebut. Pada Q.S al-Rahman ayat 27, ada Sebagian ulama’ 

yang mengartikan wajah dengan bagian termulia dari sesuatu yang 

menunjukkan identitasnya. Dalam artian, seseorang bisa dikenali dengan 

wajah terbuka walau semua badan tertutup, namun tidak jika sebaliknya. 

Thabi’thabi’in berpendapat bahwa maksud dari wajah Tuhan 

tersebut adalah sifat-sifat mulia-Nya yang menjadi perantara antara Allah 

dan makhluk-Nya. Dari sifat-sifat tersebut, Allah menurunkan beragam 

keberkahan seperti penciptaan, pengaturan, dan pengendalian yang 

diaplikasikan layaknya ilmu, maghfirah, rezeki, dan lainnya.54 

M. Quraish Shihab menuliskan dalam kitab tafsirnya makna 

lafadz wajhullah adalah arah yang Allah restui.55 Sedangkan pada Q.S al-

Baqarah ayat 272, Q.S al-Ra’d ayat 22, Q.S al-Rum ayat 38 dan 39, Q.S 

al-Insan ayat 9, dan Q.S al-Lail ayat 20 memiliki makna yang sama yakni 

Ridho Allah. Adapun pada Q.S al-Qashas ayat 88 dan Q.S al-Rahman 

ayat 27 mengandung arti Dzat Allah, dimana pada kedua ayat tersebut 

disebutkan dzat Allah yang Maha Kekal. 

b. Tafsir Muharrar al-Wajiz  

 
54 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, 512. 
55 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an 

jilid 1, 302. 
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Lafadz وجه    diibaratkan dengan pengungkapan dzat Allah., 

karena jika diartikan dengan wajah, maka akan meniadakan sifat Allah 

yaitu Tidak sama dengan makhluk-Nya. Jumhur ulama’ berpendapat jika 

dibaca (ُذواْلالل) menjadi sifat lafadz wajhu. Sedangkan jika dibaca ( ي  ذِ 

 .menjadi sifat dari lafadz Rabb  (اْلالل

c. Tafsir al-Kasyaf  

Dalam tafsir al-Kasyaf pengertian lafadz wajhullah pada Q.S al-

Baqarah ayat 115 yaitu arah yang sudah Allah ridhoi dan perintahkan. 

Sedangkan pada Q.S al-Baqarah ayat 272, Q.S al-Ra’d ayat 22, Q.S al-

Rum ayat 38 dan 39, Q.S al-Insan ayat 9, dan Q.S al-Lail ayat 20 

memiliki makna yang sama yakni Ridho Allah. Adapun pada Q.S al-

Qashas ayat 88 dan Q.S al-Rahman ayat 27 mengandung arti Dzat Allah, 

dimana pada kedua ayat tersebut disebutkan dzat Allah yang Maha 

Kekal. 

5) Pandangan empat madzhab mengenai ayat-ayat mutasyabihat  

a) Imam Abu Hanifah 

Suatu ketika imam Abu Hanifah ditanyakan mengenai makna istawa, 

dan ia menjawab:  

 من قال ال اعرف هللا أيف السماء هو ام يف االرض فقد كفر 

“Barang siapa berkata: saya tidak tahu Allah berada di langit atau 

berada di bumi maka ia telah menjadi kafir.” 
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Seseorang yang berkata demikian, dihukumi kafir oleh Abu 

Hanifah karena beranggapan bahwa Allah bertempat. Barangsiapa yang 

berkeyakinan bahwa Allah bertempat, itu termasuk kaum musyabbih 

yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dan orang yang 

menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya telah keluar dari Islam atau 

kafir. Abu Hanifah juga memaparkan bahwa sesuatu yang memiliki 

tempat sudha pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya di dalam 

tempat. Dengan demikian sesuatu tersebut baharu (makhluk) bukan 

Tuhan.56 

Dalam al-Fiqh al-Akbar, al-Imam Abu Hanifah menuliskan 

sebagai berikut:  

مل وهللا واحد ال من طريق العدد ولكن من طريق انه ال شريك له  مل يلد و مل يولد و  

يكن له كفوا احد )سورة اإلخالص( ال يشبه شئا من األشياء من خلقه وال يشبهه  

 شئ من خلقه 

“Dan sesungguhnya Allah itu satu bukan dari segi hitungan 

tapi dari segi bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia tidak melahirkan 

dan tidak dilahirkan, tidak ada suatu apapun yang menyerupai-Nya. Dia 

bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Dia tidak 

memiliki batasan (bukan benda), Dia tidak memiliki keserupaan, Dia 

tidak ada yang dapat menentanagnya, Dia tidak ada yang sama dengan-

Nya, Dia tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya, dan tidak 

ada suatu apapun dari makhluk-Nya yang menyerupai-Nya.”57 

 

Al-Imam Abu Hanifah juga menuliskan sebagai berikut: 

 
56 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, (Tangerang: Nurul Hikmah Press, 

2020), 10. 
57 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 13 
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ويراه املؤمنون و هم يف اْلنة أبعني رؤوسهم بال تشبيه وال كيفية وال كمية وال يكون بينه  

 بني خلقه مسافة

“Dan kelak orang-orang mukmin di surga nanti akan melihhat 

Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat-Nya tanpa 

adanya keserupaan (tasybih), tanpa sifat-sifat benda (kayfiyyah), tanpa 

bentuk (kammiyah), serta tanpa adanya jarak antara Allah dan orang-

orang mukmin tersebut.”58 

 

Pernyataan al-Imam Abu Hanifah inin sangat jelas dalam 

menetapkan kesucian tauhid. Maksud dari perkataan diatas, kelak orang-

orang mukmin di surga akan langsung melihat Allah dengan mata kepala 

mereka masing-masing. Namun, bukan berarti Allah berada di dalam 

surga bersama orang-orang mukmin. Tidak boleh dikatakan bagi-Nya 

“di dalam” atau “di luar”. Dia bukan benda, Dia ada tanpa tempat dan 

arah. Inilah yang dimaksud al-Imam Abu Hanifah bahwa orang-orang 

mukmin akan melihat Allah tanpa tasybih, kayfiyah, dan kammiyyah.59 

b) Imam Malik 

Al-Hafidz al-Bayhaqi dari jalur Yahya bin Yahya meriwayatkan bahwa 

Yahya bin Yahya berkata: 

كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال : اي أاب عبد هللا، الرحان على العرش 

االستواء االستوا، فكيف استوا؟ قال فاطرق مالك رأسه حىت عاله الرحضاء، مث قال :  

غري جمهول، والكيف غري معقول، واألميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال 

 مبتدعا، فأمر به أن خيرج. 

 
58 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 14 
59 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 15 
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“Suatu saat ketika kami beradda di majelis al-Imam Malik bin Anas, 

tiba-tiba datang seseorang menghadap beliau seraya berkata: “Wahai 

Abu Abdillah, al-Rahman ‘Ala al-‘Arsy istawa’, bagaimakah istawa 

Allah? “ lalu al-Imam Malik menundukkan kepala hingga badannya 

bergetar dan mengeluarkan keringat, kemudian beliau berkata: “al-

Istiwa’ telah jelas (perbuatannya dalam al-Qur’an) dan bagaimana tidak 

logis dinyatakan bagi Allah, beriman kepada sifat Istiwa’ Allah adalah 

wajib, dan mempermasalahkan istiwa’ adalah perbuatan bid’ah. Dan 

bagiku engkau tak lain dari seorang bid’ah.” Lalu al-Imam Malik 

memerintahkan murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut 

dari majelisnya.”60 

 

Dalam mengomentari peristiwa ini, al-Syaikh Salamah al-

Uzami, salah seorang ulama’ terkemuka al-Azhar dalam bidang hadits, 

dalam karyanya yang berjudul Furqan al-Qur’an ia memeparkan sebagai 

berikut: 

واء يدل على انه فهم االستواء على معناه الظاهر اِلسي ألن سؤاله عن كيفية االست

الذي هو من قبيل متكن جسم علي جسم واستقراره عليه، وإَّنا شك يف كيفية هذا 

 االستقرار. فسأل عنها، وهذا هو التشبيه بعينه الذي أشار اليه األمام اب لبدعة 

“Penilaian Imam Malik terhadap orang tersebut sebagai ahli bid’ah tidak 

lain karena kesalahan orang tersebut menanyakan kayfiyah Istiwa’ bagi 

Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut memahami ayat ini 

secara indrawi dan dalam makna dzahirnya. Tentu makna dzajir istiwa’ 

adalah duduk bertempat, atau menempelnya suatu benda di atas benda 

yang lain. Makna dzahir inilah yang dipahami oleh orang tersebut, 

namun ia meragukan kayfiyah dari sifat duduk tersebut, karena itu ia 

bertanya kepada al-Imam Malik. Artinya orang tersebut sudah 

menetapkan adanya kayfiyah bagi Allah, ini jelas merupakan keyakinan 

tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), dan karena itu Imam 

Malik menyebut orang tersebut ahli bid’ah.”61 

 

 
60 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 68. 
61 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 70. 
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Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Imam Malik 

mengklaim orang yang menetapkan kayfiyah Istawa’ bagi Allah sebagai 

ahli bid’ah. Ada kemungkinan Imam Malik akan sangat marah terhadap 

orang yang dengan terang-terangan memaknai Istiwa’ dengan duduk, 

bersemayam, atau bertempat. 

c) Imam al-Syafi’i  

Ketika Imam Syafi’I ditanyakan mengenai makna Istawa’, ia menjawab: 

ءامنت بال تشبيه و صدقت بال متثيل واهتمت نفسي يف اإلدراك و امسكت عن 

 اخلوض فيه كل اإلمساك 

“Saya beriman terhadap itu tanpa menyerupakan dengan suatu apapun, 

dan saya meyakini akan kebenaran tersebut tanpa menyamakan dengan 

suatu apapun, aku menganggap bahwa apa yang ada dalam prasangkaku 

dari makna-makna tentang hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Aku 

menghindarkan diri untuk tidak terjerumus di dalamnya sebisa 

mungkin.” 

 

Pernyataan al-Imam Syafi’i tersebut mashur dikalangan 

ulama’ dan seringkali dijadikan rujukan dalam berbagai disiplin ilmu, 

khususnya pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Diantaranya dikutip 

oleh al-Imam Ahmad al-Rifa’i dalam kitab al-Burhan al-Muayyad, al-

Imam Taqiyuddin al-Hushni penulis kitab Kifayah al-Akhyar, dan 

masih banyak lainnya.62 

Al-Imam Syafi’i juga berpendapat dalam menanggapi makna  

Istawa dan sifat-sifat Allah lainnya sebagai berikut: 

 
62 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 75. 
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   ءامنت ِبا جاء عن هللا على مرادهللا و ِبا جاء عن رسول هللا على مراد رسول هللا

“Saya beriman dari apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang 

dimaksud oleh Allah sendiri, dan saya juga beriman dengan apa yang 

datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah 

sendiri.” 

 

Kandungan dari perkataan Imam Syafi’i diatas bahwasannya 

sifat-sifat Allah tidak boleh dipahami dengan prasangka-prasangka dan 

khayalan-khayalan yang ada di dalam akal manusia. Sebab apapun yang 

adad di dalam akal manusia merupakan sifta-sifat benda. Allah tidak 

boleh disifati dengan sifat-sifat benda seperti duduk, bersemayam, dan 

lain sebagainya.63 

d) Imam Ahmad bin Hanbal         

Jawaban al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya mengenai 

makna Istawa sebagai berikut: 

 استوى كما أخِب ال كما خيطر للبشر

“Dia Allah Istawa sebagaimana Ia sendiri memberitakannya dalam al-

Qur’an, bukan seperti apa yang terlintas dalam akal pikiran 

manusia.”64 

 

Pernyataan diatas sebuah ungkapan singkat yang mengandung 

makna mendalam. Ungkapan diatas memberikan pemahaman bahwa 

makna Istawa yang merupakan sifat Allah tidak bisa diartikan sebagai 

 
63 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 77. 
64 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 85. 
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sifat manusia seperti duduk, bertempat, atau makna-makna sifat 

makhluk lainnya. 

Pernyataan tersebut juga sebagai bukti bahwa al-Imam Ahmad 

adalah seorang ahli tauhid dan mensucikan Allah dari sifat makhluk-

Nya. Dan diantara perkataan Imam Ahmad yang mashur di kalangan 

Ahlussunnah sebagai berikut: 

 مهما تصورت ببالك فاهلل خبالف ذلك 

“Apapun yang terbayang dalam benakmu tentang Allah, 

maka Allah tidak seperti demikian.”65 

 

Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam menyikapi teks-teks 

mutasyabih baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi adalah seperti 

keyakinan para ulama’ mujtahid shaleh lainnya, yaitu memberlakukan 

metodologi takwil sesuai teks-teks itu sendiri. Seperti terhadap firman 

Allah pada Q.S al-Fajr: 22, Q.S  al-Hadid: 4, serta hadits Nabi “al-Hajr 

al-Aswad yamin Allah fii al-Ardhl” yang Ia memahami tidak hanya 

secara dzahir melainkan memalingkan maknanya menggunakan metode 

takwil. Karena Ia berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan 

makhluk-Nya.66  

 

 

 
65 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 96.  
66 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 98 



53 
 

 
 

B. Pemaknaan tanda-tanda bahasa al-Qur’an tentang citra Tuhan perspektif 

Semiotika Roland Barthes 

a) Pemaknaan Lafadz اْستَ ٰوى    

Dalam Q.S Thaha ayat 5, istawḁ adalah fi’il maḍi yang menjadi 

khabar dari kata al-Rahman. Sedangkan diantara makna istawḁ yang dikutip 

dari kamus Almaany yakni telah sempurna, berkuasa, bersemayam, dan 

mengarahkan.67 Sedangkan dalam kamus mu’jam al-Ghani disebutkan kata 

 ,yang bermakna menjadi sama, sebanding سوى berasal dari kata استوى  

sepadan, dan setara.68 

Tabel 4.1 

Peta kedudukan kalimat   ٰٱلرَّۡحَُٰن َعَلى ٱۡلَعۡرِش ٱۡستَ َوى menurut I’rab 

 

 

 

 

 

 

 
67 Aplikasi Kamus online Arab Indonesia Almaany android.  

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arid  
68 Aplikasi kamus online arab Indonesia android. 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ristekmuslim.kamusarabindo  

 

مجلة االمسية
خِب مبتداء

الرحان                              استوى

فعل اسم

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arid
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ristekmuslim.kamusarabindo
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Al-Imam al-Muhaddits ibn al-Mu’allim al-Qurasyi dalam kitabnya 

yang berjudul Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu’tadi menyebutkan beberapa 

makna istawa yang disandarkan kepada para ulama’ terkemuka seperti: al-

Imam Abu al-Hasan al-‘Asy’ary, al-Imam Abu Mansyur al-Maturidi, Imam 

al-Haramain, dan para al-Imam terkemuka lainnya. Diantara makan yang 

dituliskan sebagai berikut: 

1. Istawa dengan makna “telah mencapai kesempurnaan”. Contoh 

makna ini terdapat pada Q.S al-Qashas ayat 14. Maksud ayat ini 

adalah Allah mengaruniai kenabian dan ilmu kepada Nabi Musa 

setelah ia mencapai kesempurnaan akal dan kekuatan tubuhnya. 

2. Istawa dalam makna “bertempat atau menetap”. Contoh makna ini 

terdapat pada Q.S Hud ayat 44 yang artinya perahu Nabi Nuh telah 

berlabuh atau bertempat di atas Gunung al-Judiy. 

3. Istawa dalam artian “lurus dan tegak”. Contoh makna ini terdapat 

pada Q.S Fusshilat ayat 11 yang mengandung makna menuju ke 

langit dengan lurus dan tidak berbelok.  

4. Istawa dalam artian “berada di tempat yang atas atau tempat yang 

tinggi”. Contoh makna ini terdapat pada Q.S al-Mu’minun ayat 28 

yang menjelaskan apabila Engkau (Nabi Nuh) dan para pengikutmu 

telah berada di atas perahu maka bertasbihlah. 

5. Istawa yang mengandung makna “mengatur dan menguasai”. 

Contoh pemaknaan ini terdapat pada Q.S al-A’raf ayat 54, Q.S 

Yunus ayat 3, Q.S al-Ra’d ayat 2 dan masih banyak lainnya.  
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6. Istawa dalam makna “berkehendak”. Contoh makna ini terdapat 

pada Q.S al-Baqarah ayat 29 yang bermakna bahwa Allah hendak 

menciptakan langit. 

7. Istawa dalam artian “sepadan”. Contoh makna ini terdapat pada Q.S 

al-Fathir ayat 12 yang artinya dua lautan tersebut tidak sebanding. 

Dan Q.S al-Fathir ayat 19 yang artinya seorang yang buta tidak 

sebanding dengan yang dapat melihat.69 

M. Quraish Shihab ketika menafsirkan surat al-A’raf ayat 54 

mengemukakan bahwa sebagian besar ulama’ pada abad ke I-III H enggan 

untuk menafsirkannya dengan mengatakan “Hanya Allah yang tahu 

maknanya”. Imam Malik berkata “kata istawa memiliki makna kaifiyah 

dalam artian cara melakukannya tidak diketahui, mempercayainya adalah 

wajib, dan menanyakannya adalah bid’ah.” 

Pada abad setelah III H, para ulama’ berupaya menafsirkan dengan 

menyingkirkan makna asli (bersemayam) menjadi makna majazi 

(berkuasa). Dengan demikian, bisa diartikan Allah mengatur dan 

mengendalikan alam raya sesuai kebesaran dan kesucian-Nya dari sifat 

kemakhlukan.  

Thaba’thaba’i mengutip dari ar-Raghib al-Ashfahani yang 

menyatakan bahwa dari segi bahasa, kata عرش yang berarti tempat duduk 

raja/singgasana, terkadang diartikan sebagai kekuasaan. Dimana asal mula 

 
69 khalil Abu Fateh, Studi Komprehensif Tafsir “ISTAWA”, (Ciputat: Pustaka 

Ta’awun, 2016), 14-17. 
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makna عرش adalah tempat yang beratap. Dimaknai sebagai tempat duduk 

raja karena singgasana raja lebih tinggi dari sekitarnya. Namun perlu 

menjadi perhatian, bahwa Allah yang bersemayam di ‘Arsy tidak seperti 

makhluknya. Misal manusia yang duduk di singgasana raja, dia tidak 

mengetahui secara rinci apa yang dikuasai oleh pemilik kursi dibawahnya. 

Sedangkan Allah Maha Mengetahui dan mengatur segala urusan hamba-

hamba pemilik kursi dibawah-Nya. Inilah yang dimaksud dengan Dia Yang 

bersemayam di ats ‘Arsy.70  

Buya Hamka memaparkan dalam kitab tafasirnya al-Azhar untuk 

mengikuti madzhab salaf yang berpedoman pada Imam Malik Ketika 

ditanya mengenai bersemayamnya Allah di ‘Arsy. Imam Malik menjawab 

“Arti ‘Arsy kita tahu, arti bersemayam pun kita tahu. Bagaimana ‘Arsynya 

dan bersemayam-Nya tidaklah kita tahu. Bertanya tentang itupun adalah 

haram.”  

Namun buya Hamka juga memberikan gambaran pendapat 

mu’tazilah mengenai ayat ini, yang berpedoman pada Jarullah al-

Zamakhsyari yang mengatakan bahwa “oleh karena ‘Arsy adalah 

singgasana, dan tiada kedudukan tanpa kekuasaan. Darinya, ayat ini 

dijadikan kinayah (perumpamaan) atas kekuasaan mutlak Allah.”71 

Sedangkan pendapat Ibnu Katsir senada dengan buya Hamka, ia 

mengatakan bahwa jalan yang paling selamat adalah mengikuti ulama’ salaf 

 
70 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an juz 

8, 272-274. 
71 Amrullah, Abdulmalik bin Abdulkarim, Tafsir al-Azhar jilid 6, 4392. 
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dengan tidak mencari tahu bagaimana (takyif), tidak merubah maksud dan 

redaksinya (tahrif), tidak menyerupakan (tamsil), dan tidak menghapus 

(ta’til).72 

Pada Q.S al-Baqarah ayat 29, al-Zamakhsyari menjelaskan 

bahwasannya setelah menciptakan bumi dan seisinya, kemudian Allah 

bersemayam di langit dalam artian penciptaan bumi sudah selesai dan tidak 

ada pencipta selain Allah.73 Begitupula dengan penafsiran Q.S Yunus ayat 

3.  

Pada Q.S Thaha ayat 5, ‘Arsyun diartikan sebagai singgasana raja 

yang ditempati atau tidak tetap milik raja. Sama halnya dengan pribahasa 

tangan fulan membentang yang artinya dermawan. Jadi jika Allah 

bersemayam di atasi ‘Arsy berarti Allah berkuasa.74 Adapun pada Q.S al-

Qashas ayat 14, pengertian istawa adalah bertindak dengan tepat dan sangat 

sempurnya dengan keputusan-Nya serta tidak bisa di tandingi.75  

Adapun pada Q.S Fusshilat ayat 11 bermakna lurus yang 

merupakan kebalikan dari kata bengkok.76 Dalam artian menuju ke langit 

secara lurus dan tidak berbelok-belok. Dan pada Q.S al-Najm ayat 6 

 
72 Abī al-Fida’ al-Hafiẓ Ibnu Kaṡīr al-Dimasyqiy, Tafsīr al-Quran al-‘Aẓīm, juz 3, 

Beirut,Dār al-Fikr, 2006, hlm. 1182 
73 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 121. 
74 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 3, 52. 
75 Al-Zamakhsyari, 397. 
76 Al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-

Ta’wil juz 4, 188. 
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bermakna berdiri dengan bentuk yang sebenarnya.77 Dalam artian malaikat 

Jibril kala itu menunjukkan wujud aslinya di hadapan Nabi Muhammad. 

Dalam tafsir al-Jalalain disebutkan makna istawa adalah sifat dzat 

Allah yang berkuasa. Kemudian Ibnu ‘Athiyah dalam menafsirkan kata 

 :mengutip dari beberapa tokoh diantaranya استوى

a. Suatu kelompok memaknai dengan menguasai 

b. Abu al-Ma’ali memaknai dengan sebuah kemenangan 

c. Sufyan al-Tsauri memaknai dengan melakukan segala sesuatu 

diatas ‘Arsy disebut istawa’ 

d. Al-Sya’bi berpendapat lafadz ini merupakan ayat mutasyabihat al-

Qur’an yang perlu diimani dan tidak perlu dicari maknanya 

e. Malik bin Anas berpendapat bahwa kata istawa’ terkenal atau 

lumrah, namun tidak ada yang tau pasti kondisinya, dan yang 

bertanya tenatng itu disebut bid’ah. 

Dengan mengacu kepada teori semiotika Roland Barthes yaitu 

orders of signification dan telaah beberapa tafsir ayat diatas, maka dapat 

dipetakan pemaknaan kata istawa sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Rumusan pemaknaan menggunakan teori semiotika Roland Barthes 

Sign  •  اْست موَٰى 

 
77 Al-Zamakhsyari, 419. 
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Denotasi  • Bersemayam (duduk diatas 

singgasana) 

Konotasi  • Mengatur  

• Menguasai 

• Kemenangan  

• Berkehendak  

• Usia sempurna  

• Sepadan  

• Tampil sempurna  

• Lurus dan tegak  

• Berada di ketinggian  

 

Kemudian dari pemetaan tersebut, dapat mengungkap makna 

mitos dengan langkah-langkah sebagai berikut: setelah menentukan sign 

dari kata kunci yaitu istawa, kemudian penulis menemukan makna denotasi 

dengan mengutip dari kamus al-Maany. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemaknaan kedua yang penulis kutip dari beberapa kitab tafsir bahwa lafadz 

istawa yang disandarkan kepada Allah lebih dominan kepada makna 

mengatur dan menguasai sebagaimana terdapat pada Q.S al-A’raf ayat 54, 

Q.S Yunus ayat 3, Q.S al-Ra’d ayat 2, Q.S Thaha ayat 5, Q.S al-Furqon ayat 

59, Q.S al-Sajadah ayat 4, dan Q.S al-Hadid ayat 4. 

Ketika konotasi-konotasi mengalami pengalamiahan menjadi 

hegemoni, dengan kata lain dapat diterima dan diyakini masyarakat, maka 

akan berfungsi sebagai peta makna yang disebut mitos. Dari makna konotasi 

tersebut, sangat berkaitan dengan salah satu asmaul husna (nama-nama 

Allah yang baik) yang sangat diyakini oleh umat Islam akan kebenaran 
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tersebut yakni كِباملت   yang berarti (Allah Maha Pemilik segala Keagungan). 

Oleh karena itu, pemaknaan lafadz istawa dengan menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sign (tanda) ayat antropomorfisme terletak pada kata اْست موَٰى 

2. Makna denotasi dari kata اْست موَٰى adalah bersemayam yakni duduk 

diatas singgasana. 

3. Makna konotasi dari kata اْست موَٰى adalah Allah mengatur dan 

mengendalikan alam raya sesuai kebesaran dan kesucian-Nya 

4. Makna mitos dari kata اْست موَٰى adalah تكِبامل  (Allah Maha  Pemilik 

segala Keagungan) 

b) Pemaknaan lafadz يد هللا 

Kedudukan kata Yadullah pada Q.S al-Fath ayat 10 menjadi 

mubtada’ berupa iḍafah atas khabar kata fauqa aydḭhim yang secara 

harfiyah berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Mubtada’ adalah kata 

yang menjadi pokok kalimat yang berupa isim ma’rifah (isim bermakna 

khusus). Adapun khabar adalah kata yang menyempurnakan makna 

mubtada’. Sedangkan iḍafah adalah penggabungan dua isim dengan arti 



61 
 

 
 

khusus, isim pertama disebut muḍaf dan isim kedua disebut muḍaf ilaih.78 

untuk lebih mudah dipahami, perhatikan peta berikut: 

Tabel 4.3 

Peta kedudukan kalimat   ْيَُد هللا فَ ْوَق اَْيِدْيِهم menurut I’rab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian dari segi bahasa yang dikutip dari kamus Arab Indonesia 

Almaany, yadun mempunyai beberapa makna diantaranya, tangan, lengan, 

handel, pegangan, gagang, kekuasaan, peran, dan tugas.79 Dikutip dari 

kamus mu’jam al-Ghani pengertian kata yadun yakni salah satu anggota 

badan dari bahu sampai ujung jari.80 

 
78 AMZ, Abdul Mu’ien Bayan, nubdzatul bayan jilid 2 (Pamekasan: NUBA, 2005), 

25-27. 
79 Aplikasi Kamus online Arab Indonesia Almaany android  
80 Aplikasi Kamus online Arab Indonesia android   

مبتداء

اضافة
مضاف اليه مضاف

يد                                هللا
اسم اسم

خِب

فوق                             ايديهم
مجع مذكر سليم ظرف املكان
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Dikutip dari ensiklopedia makna al-Qur’an, ada beberapa makna 

lafadz yadun dalam al-Qur’an antara lain: 

1. Dalam Q.S Shaad ayat 17 bermakna “kuat dalam menjalankan 

ibadah”. 

2. Dalam Q.S al-Baqarah ayat 237 bermakna “suami pertama yang 

berhak menikahi Kembali atau melepaskannya.” 

3. Pada Q.S al-Taubah ayat 29, lafadz yad mengandung makna 

“kelapangan dan kesanggupan.” 

4. Bermakna “kepemilikan” terdapat pada Q.S Ali Imran ayat 73. 

Al-Kalbi menjelaskan bahwa kata yadun adalah bentuk penyerupaan 

yang menuntut adanya keimanan dan menerima secara pasrah serta yang 

mengetahui hakekatnya hanyalah Allah. Al-Qadhi Abu Bakar bin al-

Thayyib memaparkan bahwa kata yadun, ‘ainun, wajhun adalah sifat-sifat 

tambahan yang tetap lekat pada-Nya.81 

Al-Zamakhsyari menceritakan bahwa makna khalaqtu biyaday ialah 

Allah menciptakan tanpa adanya perantara. Ibnu ‘Athiyah menjelaskan 

bahwa di dalam atsar dijelaskan diantara yang diciptakan Allah dengan 

tangn-Nya adalag ‘Arsy, Adam, dan ‘And. Sedangkan semua makhluk 

ciptaannya menggunakan ungkapan “Kun”. Dan apabila itu benar menjadi 

penguat betapa mulia-Nya Allah.82 

 
81 M. Dhuha Abdul Jabbar, Ensiklopedia makna al-Qur’an syarah alfaazhul Qur’an, 

(Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), 737. 
82 M. Dhuha Abdul Jabbar, Ensiklopedia makna al-Qur’an syarah alfaazhul Qur’an, 

737. 
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Dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata 

tangan Allah di surat al-Fath ayat 10 diartikan sebagai kekuasaan, kekuatan, 

dan anugerah-Nya. Darinya, M. Quraish Shihab menafsirkan surat al-Fath 

ayat 10 yakni sebagai ayat yang menguraikan sifat terpuji para sahabat Rasul 

yang berjanji akan membela Rasul sampai titik darah penghabisan. 83 

Buya Hamka dalam kitab tafsirnya al-Azhar menjelaskan bahwa 

kata tangan Allah dalam surat al-Fath ayat 10 mempunyai makna merestui 

atau mengizinkan pembai’atan tersebut dilakukan. Dalam artian Allah 

merestui para sahabat yang berjanji setia kepada Nabi dalam keadaan 

apapun.84  

Penafsiran lain juga dikemukakan oleh al-Razi, menurutnya 

kata yad dalam surat al-Fath ayat 10 mengandung makna kenikmatan dan 

pertolongan Allah kepada para sahabat yang dibai’at lebih besar dan agung 

dibandingkan pengorbanan mereka kepada agama Islam.85 Selanjutnya Ibnu 

Katsir juga menjelaskan bahwasannya makna yad tersebut yakni Allah 

hadir, melihat, dan mendengar proses pembai’atan tersebut, serta 

mengetahui lahir dan batin para sahabat yang diba’iat.86 

Ibnu ‘Athiyah menjelaskan dalam kitab tafsirnya ada beberapa 

pendapat jumhur ulama’ yang mentakwil kalimat “Yadullah” diantaranya: 

 
83 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an 

(Jakarta:   Lentera Hati, 2002), 186. 
84 Amrullah, Abdulmalik bin Abdulkarim, Tafsir al-Azhar (Singapura: Pustaka 

Nasional, 1990), 6766. 
85 Fakhruddin, Muhammad al-Rāzī bin al-‘Allāmah Ḍiya’ al-Dīn ‘Umar, Mafātīḥ al-

Gaib (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 87. 
86 al-Dimasyqiy, Abī al-Fida’ al-Hafiẓ Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Quran al-‘Aẓīm, juz 4 

(Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1732. 



64 
 

 
 

a. Bermakna nikmat  

Nikmat Allah diberikan kepada mereka yang membai’at dirinya. 

b. Bermakna kekuatan  

Kekuatan Allah diatas kekuatan mereka (yang dibai’at), begitu 

pula dengan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan 

mereka (yang dibai’at). 

c. Bermakna balasan pahala  

Nuqqasy berkata bahwasannya Allah memberikan balasan pahala 

bagi mereka yang dibai’at. 

Pada tafsir al-Kasyaf tertuliskan bahwa makna lafadz yadullah 

maghlulah pada Q.S al-Maidah ayat 64 adalah sebuah ungkapan tentang 

sifat kikir yang diucapkan kaum kafir karena merasa kecewa kepada Allah. 

Kemudian pada Q.S al-Fath ayat 10 lafadz yadullah diartikan sebagai 

ketetapan ikatan orang-orang yang berbai’at kepada Rasulullah, seperti 

berbai’at kepada Allah. Dan lafadz yadullah pada Q.S al-Hadid ayat 29 

mengandung makna kekuasaan Allah dan tindakan-Nya. 

Dengan mengacu kepada konsep semiotika Roalnd Barthes dan telaah 

tafsir ayat-ayat antropomorfisme diatas, dapat dirumuskan pemaknaan kata 

yadullah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rumusan pemaknaan menggunakan teori semiotika Roland Barthes 

Sign  •  يَدُ هللا 

Denotasi  • Tangan Allah 
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Konotasi  • 1. Kekuasaan Allah 

• 2. Pertolongan Allah 

• 3. Keridhoan Allah 

• 4. Kenikmatan Allah  

• 5. Kekuatan Allah  

 

Jika diuraikan, setelah menentukan sign dengan kata kunci 

yakni yadun, kemudian pemaknaan tingkan pertama dengan 

pengambilan kosa kata di kamus seperti pada table diatas. Selanjutnya 

yakni pemaknaan tingkat kedua dengan beberapa kita tafsir yang 

penulis kutip ditemukan bahwa makna konotasi dari lafadz yadullah 

antara lain: kekuasaan Allah, Pertolongan Allah, Kenikmatan Allah, 

Keridhoan, dan Kekuatan Allah.  

Dari beberapa makna konotasi tersebut, penulis mengambil 

satu makna yang bisa mewakilkan makna yang lain yakni Kekuasaan 

Allah. Dimana jika Allah Berkuasa atas segala sesuatu, maka Allah 

dengan mudahnya memberikan Pertolongan, Kenikmatan, Keridhoan, 

dan Kekuatan bagi makhluk-Nya. Pernyataan ini sesuai dengan salah 

satu asmaul husna yakni املقتدي    yang berarti Allah Maha Kuasa. 

Kemudian penulis menjadikan املقتدي   (Allah Maha Kuasa)  sebagai 

makna mitos dari lafadz ini.   

Setelah menentukan sign sampai makna mitosnya, maka 

disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Sign (tanda) dalam surat al-Fath ayat 10 tentang ayat-ayat 

antropomorfisme terletak pada kata  ُيمد 

2. Makna denotasi dari kata   يمُد  adalah Tangan (anggota badan dari bahu 

sampai ujung jari) 

3. Makna konotasi dari kata adalah: 

a) Kekuasaan Allah diatas tangan mereka dengan artian Allah 

menyertai perjanjian bai’at al-Ridhwan 

b) Keridhoan Allah atas perjanjian bai’at al-Ridhwan 

c) Pertolongan Allah kepada para sahabat yang mengadakan bai’at 

al-Ridhwan 

d) Kenikmatan Allah yang diberikan kepada makhluk-Nya. 

Khususnya kepada orang-orang pada bai’at Ridhwan 

e) Kekuatan Allah diatas kekuatan hamba-hamba-Nya termasuk 

pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan hamba-hamba 

lainnya.  

4. Makna mitos dari kata يمُد هللا adalah املقتدي  (Allah Maha Kuasa). 

c) Pemaknaan lafadz bia’yunina 

عينناأب  merupakan jumlatul ismiyah yang secara kedudukan 

i’rabnya menjadi khabar dari kata ان. Bii merupakan harfu jar, a’yun 
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bentuk jama’ dari ‘aynun, dan naa merupakan dlomir mutakalim ma’a al-

ghayr. 

Tabel 4.5 

Peta kedudukan kalimat أبعيننا menurut i’rab 

 

 

 

 

 

 

Dikutip dari Ensiklopedia al-Qur’an ‘aynun adalah anggota tubuh 

dari manusia dan mahkluk lainnya yang mempunyai fungsi untuk melihat.87 

Di dalam kamus al-Maany tertuliskan beberapa makna ‘aynun ialah mata, 

 
87 M. Dhuha Abdul Jabbar, Ensiklopedia makna al-Qur’an syarah alfaazhul Qur’an, 

473. 

بحرف جر

اعنيمجع من عني

انضمري املتكلم مع الغري

عامل 
نواسخ

انّ 

ك

(اسم ان)
أبعيننا

(خِب ان)
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mata  air (sumber air), mata-mata (intel), uang kontan, properti, terkemuka, 

tokoh penting, yang berkedudukan tinggi, dan  yang sama.88 

Mengutip dari ensiklopedia makna al-Qur’an ada beberapa 

makna ‘aynun dalam ayat al-Qur’an diantaranya: 

1. Bermakna “mata”. Makna ini terdapat pada Q.S al-Taktsur 

ayat 7 yakni melihat dengan kepala mata sendiri. Begitupula 

dengan Q.S al-A;raf ayat 116 yakni mereka menyulap mata 

orang. 

2. Pada Q.S Saba’ ayat 12 bermakna “cairan” yakni cairan 

tembaga. 

3. Bermakna “keturunan bagi orang yang bertakwa” dalam Q.S 

al-Furqan ayat 74. 89 

Dalam tafsir KEMENAG, lafadz بأعيننا memiliki makna 

memperhatikan dan melindungi.90 Dalam artian Allah SWT selalu 

memperhatikan tindakan Rasulullah dan melindungi dari kejahatan musuh 

dan lainnya. Begitu pula dalam tafsir al-Mishbah, lafadz bia’yunina 

mengandung pengertian pemeliharaan dan penjagaan Allah terhadap Nabi 

Muhammad. 91 

Buya Hamka  dalam kitab tafsirnya al-zhar memaparkan arti dari 

lafadz tersebut adalah pandangan dan pemeliharaan Tuhan.92 Ini menjadi 

 
88 Aplikasi Kamus online Arab Indonesia Almaany. 
89 M. Dhuha Abdul Jabbar, Ensiklopedia makna al-Qur’an syarah alfaazhul Qur’an, 

473. 
90 Depag RI, Aplikasi Qur’an kemenag android. 
91 M. Quraish Shihab, tafsir al-Mishbah, 400. 
92 Abdulmalik bin Abdulkarim Amrullah, tafsir al-Azhar, 6971. 
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penguat Nabi Muhammad, agar Nabi tidak bersedih dan tidak khawatir 

terhadap orang-orang yang menentangnya. 

Adapun pendapat dari Ibnu ‘Athiyah juga serupa yakni 

pengawasan dan kesadaran Allah. Dalam artian, dalam mengawasi segala 

tingkah laku Nabi Muhammad, Allah melakukannya dengan penuh 

kesadaran.93 Sedangkan pada tafsir al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir 

tertuliskan makna yang sama yakni pengawasan dan perlindungan Allah. 94 

Al-Zamakhsyari memaparkan dalam kitab tafsirnya bahwa 

lafadz bia’yunina pada Q.S Hud ayat 37 menunjukkan sebuah keadaan 

yang bermakna menjaga. Hakekatnya Allah membuat orang kafir 

kebingungan dan merasa benar. Pengertian ini juga serupa pada Q.S al-

Mu’minun ayat 27. Kemudian pada Q.S al-Thur ayat 48 lafadz bia’yunina 

bermakna Kami melihatmu (Muhammad). 

Dari beberapa referensi diatas, dapat dipahami bahwasannya 

Allah bukan hanya mengawasi, melainkan juga memberikan perlindungan. 

Hal ini jauh berbeda dengan sifat makhluk-Nya, dimana kebanyakan atau 

mayoritas manusia tidak bisa melakukan keduanya (mengawasi dan 

melindungi) secara bersamaan dan dalam waktu 24 jam.  

Kemudian dengan merujuk pada salah satu teori semiotika 

Roland Barthes yakni orders of segnification, maka dapat dinyatakan dan 

digambarkan sebagai berikut: 

 
93 Abi Muhammad Abdu al-Haq binAthiyah al-Andalusi, tafsir al-Muharrar al-Wajiz 

fii tafsir al-Kitab, 1776. 
94 Jalaluddin al-Mahali dan Jalluddin al-Shuyuti, tafsir al-Jalalain, 563. 
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Tabel 4.6 

Rumusan pemaknaan menggunakan teori semiotika Roland Barthes 

Sign  • عني 

Denotasi  • Mata (anggota badan manusia dan 

makhluk lainnya yang berfungsi untuk 

melihat) 

Konotasi  • Memperhatikan dan melindungi  

• Pemeliharaan dan penjagaan  

• Pandangan dan pemeliharaan  

• Pengawasan dan kesadaran  

• Pengawasan dan perlindungan  

 

Setelah menentukan sign dengan kata kunci yakni ‘aynun, kemudian 

penulis mengambil makna denotasi dengan pemaknaan kosa kata kamus, dan 

menentukan makna tingkat kedua dengan beberapa tafsir yang dikutip seperti 

tabel diatas. Kemudian untuk menentukan makna mitos ari lafadz ‘aynun, 

penulis mengambil dari salah satu makna konotasi yang dapat mewakilkan 

konotasi yang lain yakni mengawasi. Dalam artian Allah Maha Mengawasi, 

bukan hanya memperhatikan tetapi juga menjaga yang berada dalam 

pengawasan-Nya.  

Hal ini sesuai dengan salah satu asmaul husna yang sangat diyakini 

masyarakat muslim akan kebenarannya yakni املهيمن     yang berarti Allah Maha 

Mengawasi. Oleh karena itu, penulis mengangkat املهيمن sebagai makna mitos 
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dari lafadz ‘aynun. Kemudian dapat disimpulkan makna lafadz ‘aynun dengan 

menggunakan teori semiotika Roland Barthes sebagai berikut: 

1. Sign (tanda) ayat antropomorfisme terdapat pada kata  عني 

2. Makna denotasi dari kata  عني  adalah mata (anggota badan 

manusia dan makhluk lainnya yang berfungsi untuk melihat) 

3. Makna konotasi dari kata عني sebagai berikut: 

a. Memperhatikan dan melindungi  

b. Pemeliharaan dan penjagaan  

c. Pandangan dan pemeliharaan  

d. Pengawasan dan kesadaran  

e. Pengawasan dan perlindungan  

4. Makna Mitos dari ayat tersebut adalah  Allah yang Maha)    املهيمن  

Mengawasi) 

d) Pemaknaan lafadz wajhullah/wajhu Rabbika 

Kedudukan wajhu Rabbika menjadi susunan iḍafah. Wajhu menjadi 

muḍaf dan rabbika menjadi muḍaf ilaih yang secara harfiyah berarti wajah 

Tuhanmu. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan tabel dibawah ini: 
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Table 4.7 

Peta kedudukan kalimat  ََوْجُه رَبِ ك menurut I’rab 

 

 

 

 

Sedangkan dari segi bahasa yang dikutip dari kamus Arab Indonesia 

Almaany kata wajhu memiliki beberapa makna yakni wajah, muka, roman, 

bagian muka, permukaan, pandangan, sudut pandang, maksud, pengertian, 

alasan, sebab, sisi, arah, jalan, cara, gaya, respek, dan rasa hormat.95 Dikutip 

dari kamus mu’jam al-Ghani kata wajhu memililki makna anggota badan 

yang terletak di kepala, terdiri dari dahi, kedua mata, kedua pipi, hidung, 

dan mulut.96 

Dikutip dari ensiklopedia makna al-Qur’an, terdapat beberapa 

makna lafadz wajhu antara lain: 

1. Lafadz wajhu bermakna “perhatian” yang terdapat pada Q.S 

Yusuf ayat 9. 

2. Bermakna “wajah yang berduka” terdapat pada Q.S al-Nahl ayat 

58. 

3. Bermakna “wajah berseri-seri” terdapat pada Q.S al-Qiyamah 

ayat 22 dan Q.S ‘Abasa ayat 38. 

 
95 Aplikasi Kamus Arab Indonesia Almaany android. 
96 Aplikasi Kamus online Arab Indonesia android. 

اضافة

َوْجه ُ َرب ِّكَُ

مضاف مضاف اليه
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4. Bermakna “wajah muram” yakni wajah orang-orang yang 

berdosa terdapat pada Q.S al-Qiyamah ayat 24, Q.S ‘Abasa ayat 

40, dan Q.S al-Kahfi ayat 29. 

5. Bermakna “wajah yang terhina” terdapat pada Q.S al-Ghasiyah 

ayat 2. 

6. Adapun lafadz wajhu yang bermakna “ridha” terdapat pada Q.S 

al-Baqarah ayat 272.97 

Tertuliskan dalam kitab tafsir al-Mishbah bahwasannya dari dahulu 

sampai abad ke 3 Hijriah, Sebagian besar ulama’ enggan untuk menafsirkan 

kata  رمبِّكم  karena Allah tidak sama dengan makhluk-Nya. Jadi mereka ومْجُه 

berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahui maknanya. Namun 

penfsiran tersebut tidak selesai sampai dimasa itu, ulama’ setelahnya merasa 

tidak puas dan berusaha mencari makna dari wajah Tuhan tersebut. Ada 

Sebagian ulama’ yang mengartikan wajah dengan bagian termulia dari 

sesuatu yang menunjukkan identitasnya. Dalam artian, seseorang bisa 

dikenali dengan wajah terbuka walau semua badan tertutup, namun tidak 

jika sebaliknya. 

Thabi’thabi’in berpendapat bahwa maksud dari wajah Tuhan 

tersebut adalah sifat-sifat mulia-Nya yang menjadi perantara antara Allah 

dan makhluk-Nya. Dari sifat-sifat tersebut, Allah menurunkan beragam 

 
97 M. Dhuha Abdul Jabbar, Ensiklopedia makna al-Qur’an syarah alfaazhul Qur’an, 

703-704. 
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keberkahan seperti penciptaan, pengaturan, dan pengendalian yang 

diaplikasikan layaknya ilmu, maghfirah, rezeki, dan lainnya.98 

Al-Razi menafsirkan wajah Allah tersebut dengan kebiasaan bahasa, 

dimana jika seseorang melihat fulan tidak mungkin hanya melihat kaki dan 

tangannya, melainkan melihat wajahnya. Darinya al-Razi menafsirkan 

bahwa wajah Allah tersebut bermakna dzat Allah.99 

Al-Shabuni juga memaparkan makna wajah Allah pada surat al-

Rahman ayat 27 adalah dzat Allah yang esa, agung, dan kekal. Karena jika 

kata wajah diartikan secara dzahir, maka kata sifat setelahnya tidak sesuai 

dengan wajah, sifat agung dan mulia sesuai dengan sifat dzat Allah.100  

Pada tafsir KEMENAG, Muharrar al-Wajiz, al-Jalalain, dan Ibnu 

Katsir tertuliskan bahwa makna wajhu ialah Dzat. Oleh karena itu, makna 

wajhu Rabbika bermakna Dzat Tuhanmu. Karena jika wajhu diartikan 

secara dzahir maka akan menafikan sifat Allah yaitu ليس كمثله شئ. 

Dalam tafsir al-Kasyaf pengertian lafadz wajhullah pada Q.S al-

Baqarah ayat 115 yaitu arah yang sudah Allah ridhoi dan perintahkan. 

Sedangkan pada Q.S al-Baqarah ayat 272, Q.S al-Ra’d ayat 22, Q.S al-

Rum ayat 38 dan 39, Q.S al-Insan ayat 9, dan Q.S al-Lail ayat 20 

memiliki makna yang sama yakni Ridho Allah. Adapun pada Q.S al-

 
98 Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, 512. 
99 Fakhruddin, Muhammad al-Rāzī bin al-‘Allāmah Ḍiya’ al-Dīn ‘Umar, Mafātīḥ al-

Gaib, 107. 
100 al-Ṣābūnī, Muhammad ‘Alī, Ṣafwah al-Tafāsir, juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 

278. 
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Qashas ayat 88 dan Q.S al-Rahman ayat 27 mengandung arti Dzat Allah, 

dimana pada kedua ayat tersebut disebutkan dzat Allah yang Maha 

Kekal. 

Dengan mengacu salah satu teori semiotika Roland Barthes dan 

telaah beberapa tafsir ayat diatas, maka dapat ditemukan sign, makna 

denotasi, dan makna konotasi dalam teori orders of signification sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Rumusan pemaknaan menggunakan teori semiotika Roland Barthes 

Sign  •  ومْجُه 

Denotasi  • Wajah (anggota badan yang 

terletak di kepala yang terdiri 

dari dahi, kedua mata, kedua 

pipi, mulut, dan hidung) 

Konotasi  • Dzat Tuhan yang Kekal 

• Ridho Tuhan 

• Perhatian  

 

Setelah menentukan sign, makna denotasi, dan makna konotasi seperti 

tabel diatas, kemudian penulis mengambil makna mitos dari makna konotasi 

yang diyakini masyarakat muslim hingga saat ini yakni salah satu asmaul husna 

yang berbunyi الباقي yang bermakna Allah yang Maha Kekal. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan pemaknaan lafadz wajhullah dengan menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes sebagai berikut: 
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1. Sign (tanda) ayat antropomorfisme terdapat pada kata  ومْجُه 

2. Makna denotasi dari kata  ُومْجه  adalah wajah (anggota badan yang 

terdapat di kepala yang terdiri dari dahi, kedua mata, kedua pipi, 

hidung, dan mulut) 

3. Makna konotasi dari kata  ُومْجه   adalah Dzat Tuhan yang kekal, 

Keridhoan Tuhan, dan perhatian.  

4. Makna Mitos dari ayat tersebut adalah الباقي (Allah yang Maha 

Kekal) 

Dari beberapa makna mitos pada ayat antropomorfisme yang telah 

ditelaah diatas, dapat dipahami bahwa Allah Maha Segalanya. Dengan demikian, 

dapat ditarik mitos yang mencangkup semuanya yaitu paham teisme. Teisme adalah 

salah satu konsep tentang Tuhan yakni paham yang mengakui Tuhan bersifat 

personal dan transenden serta berpartisipasi dalam peciptaan alam raya dan 

seisinya.101 Harun Nasution dalam bukunya “filsafat agama” menjelaskan bahwa 

Tuhan menjadi sebab adanya alam ini, semuanya bersandar pada Tuhan karena 

Tuhanlah yang mengaturnya secara terus menerus.102 

Tokoh Islam yang mengemukakan gagasannya tentang teisme adalah 

imam al-Ghazali. Menurut imam al-Ghazali Allah adalah Dzat Yang Maha Esa 

 
101 M. Baharudin, “Konsepsi Ketuhanan Sepanjang Sejarah Manusia,” konsepsi 

ketuhanan vol. IX, no. 1 (Januari-Juni 2014): 39. 
102 Harun Nasution, Filsafat Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 28 
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sebagai pencipta alam semesta serta berperan aktif dalam pengendaliannya.103 

Paham teisme dalam Islam dapat dibuktikan melalui ayat-ayat al-Qur’an sebagai 

berikut: 

a. Tuhan Personal  

Sesuai dengan firman Allah Q.S al-Ikhlas ayat pertama yang 

berbunyi:  

 قل هو هللا احد

“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah yang Maha Esa”104 

b. Tuhan Transendensi 

Terdeskripsikan dalam Q.S al-A’raf ayat 54: 

 ان ربكم هللا الذي خلق السموت و االرض يف ستت اايم مث استوى على العرش 

“Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit 

dan bumi dalam enam masa, kemudia Dia bersemayam di 

‘Arasy”105 

 

c. Tuhan Imanensi  

Hal ini tertulis dalam Q.S Qaf ayat 16: 

 ولقد خلقنا االنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و حنن اقرب اليه من حبل الوريد

“Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, Kami lebih dekat 

dengannya dari pada urat lehernya.”106 

 

 

 
103 M. Baharudin, “Konsepsi Ketuhanan Sepanjang Sejarah Manusia,” 40. 
104 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 604. 
105 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 157. 
106 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 519. 
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C. Implikasi teologis pemaknaan semiotika Roland Barthes tentang citra 

Tuhan dalam al-Qur’an  

Dari segi keyakinan, manusia dibagi menjadi dua yaitu religious 

dan ireligius. Dimana religious adalah mereka yang mempercayai adanya 

Tuhan, dan ireligius adalah mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan 

atau biasa disebut dengan atheis. Para atheis beranggapan bahwa Tuhan 

tidak bisa dibuktikan secara empiris, sehingga mereka memilih untuk 

percaya kepada kehidupan yang bisa dibuktikan secara empiris.  

Dalam beragama, manusia juga mempunyai banyak pilihan 

agama seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ada 

Sebagian manusia yang memilih agama karena lingkungan keuarga mereka, 

dan ada juga manusia yang memilih agama karena keyakinan hati mereka. 

Dari sini kita mulai bisa memahami, bahwa manusia memiliki banyak 

perbedaan khususnya dalam kepercayaan. Kita tidak bisa memaksakan 

seseorang untuk mengikuti keyakinan kita dan tidak bisa pula membuat 

mereka benci terhadap keyakinan tertentu.  

Bagi seorang muslim, Agama Islam diyakini menjadi agama yang 

paling benar, dan Rasulullah adalah Nabi terakhir yang bermukjizatkan al-

Qur’an yang menjadi Rahmatallil’alamiin (rahmat bagi seluruh alam). 

Namun dalam memahami isi al-Qur’an, banyak ulama’ yang berbeda 

pemahaman dan argument dalam menyikapinya. Salah satu contohnya 

adalah memahami ayat antropomorfisme. Ada Sebagian ulama’ yang 

mentakwil dan ada Sebagian yang mentafwidl. Takwil adalah memaknai 
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kata tersurat dengan makna lain, sedangkan tafwidl menyerahkan makna 

sepenuhnya kepada Allah. Dari perbedaan ini, muncullah perdebatan yang 

bisa menafikan antara satu dengan yang lain. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan pemahaman yang dapat meluruskan benang kusut antara 

perbedaan pemahaman yang menafikan satu sama lain. Dengan 

menggunakan analisis Roland Barthes yang menyingkap tabir ideologi 

dibalik sebuah pemahaman, maka implikasi dari pemaknaan ayat-ayat 

antropomorfisme diatas sebagai berikut: 

1. Kesepakatan para ulama’ terhadap ayat muhkamat 

Hal ini dapat kita lihat dari pandangan empat madzhab 

terhadap ayat antropomorfisme sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 

II bagian A. Dalam al-Fiqh al-Akbar, al-Imam Abu Hanifah menuliskan 

sebagai berikut:  

وهللا واحد ال من طريق العدد ولكن من طريق انه ال شريك له  مل يلد و مل يولد و مل 

حد )سورة اإلخالص( ال يشبه شئا من األشياء من خلقه وال يشبهه  يكن له كفوا ا

 شئ من خلقه 

“Dan sesungguhnya Allah itu satu bukan dari segi hitungan 

tapi dari segi bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia tidak melahirkan 

dan tidak dilahirkan, tidak ada suatu apapun yang menyerupai-Nya. Dia 

bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Dia tidak 

memiliki batasan (bukan benda), Dia tidak memiliki keserupaan, Dia 

tidak ada yang dapat menentanagnya, Dia tidak ada yang sama dengan-

Nya, Dia tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya, dan tidak 

ada suatu apapun dari makhluk-Nya yang menyerupai-Nya.”107 

 
107 Khalilurrohman, Aqidah Imam Empat Madzhab, 13 
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Begitupula dengan imam yang lain yang tidak ingin 

menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dan berpegang teguh pada 

ayat muhkamat yaitu laysa kamitslihi syayun. 

2. Perbedaan dalam memaknai ayat antropomorfisme 

Seperti yang kita ketahui bahwasannya ayat mutasyabihat adalah 

ayat yang sukar dipahami seperti ayat-ayat tentang hal ghaib dan ayat-

ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Dan untuk memahaminya, 

jumhur ulama’ menggunakan dua cara. Cara pertama mentafwidh yaitu 

menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam artian ayat tersebut 

mustahil diketahui maknanya oleh manusia karena hanya Allah yang 

mengetahuinya. Cara kedua adalah mentakwil yakni memaknai ayat 

diluar teks, dalam artian meneliti dan menelaah ayat tersebut hingga 

menemukan makna baru namun tidak bertentangan dengan sifat-sifat 

wajib Allah. 

Ketika Imam Syafi’I ditanyakan mengenai makna Istawa’, ia 

menjawab: 

ءامنت بال تشبيه و صدقت بال متثيل واهتمت نفسي يف اإلدراك و امسكت عن 

 اخلوض فيه كل اإلمساك 

“Saya beriman terhadap itu tanpa menyerupakan dengan suatu apapun, 

dan saya meyakini akan kebenaran tersebut tanpa menyamakan dengan 

suatu apapun, aku menganggap bahwa apa yang ada dalam prasangkaku 

dari makna-makna tentang hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Aku 

menghindarkan diri untuk tidak terjerumus di dalamnya sebisa 

mungkin.” 
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Perkataan imam Syafi’i tersebut mewakili ulama’ yang mentafwidh. 

Dan untuk yang mentakwil diwakilkan oleh perkataan Al-Shabuni yang 

memaparkan makna wajah Allah pada surat al-Rahman ayat 27 adalah dzat 

Allah yang esa, agung, dan kekal. Karena jika kata wajah diartikan secara 

dzahir, maka kata sifat setelahnya tidak sesuai dengan wajah, sifat agung 

dan mulia sesuai dengan sifat dzat Allah.108  

Kedua cara tersebut dilakukan dikarenakan ayat-ayat 

antropomorfisme berlawanan makna dengan ayat yang menyatakan   ليس

شيء  Menurut .( tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya ) كمثله 

ulama’ yang mentakwil, jika dimaknai secara tekstual maka akan 

menimbulkan tajsim atau tamsil yaitu penyerupaan Tuhan dengan makhluk-

Nya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mentakwilnya. Dan untuk 

ulama’ yang metafwidh tidak ingin melampaui Tuhan dengan 

mentakwilnya, mereka meyakini ayat tersebut tanpa memaknai dan 

menyerahkan makna sepenuhnya kepada Tuhan.  

3. Perbedaan konsepsi pemahaman Tuhan secara teisme, deisme, dan 

panteisme. 

Sebelum membahas perbedaan paham-paham tersebut, kita pahami 

dulu satu persatu pemahaman tersebut. Paham-paham tersebut akan dibahas 

sebagai berikut: 

 
108 al-Ṣābūnī, Muhammad ‘Alī, Ṣafwah al-Tafāsir, juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 

278. 
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a. Teisme  

Paham yang mengakui Tuhan bersifat personal dan transenden 

(berada diluar alam) serta berpartisipasi secara imanen (dekat 

dengan alam) dalam penciptaan dan pengaturan dunia dan seisinya. 

b. Deisme  

Paham yang mengakui Tuhan berada diluar alam serta mencipatakan 

alam, namun setelah penciptaan Tuhan tidak ikut campur lagi urusan 

alam. 

c. Panteisme  

Paham yang mempercayai bahwa Tuhan adalah sesuatau dan segala 

sesuatu adalah Tuhan. Kehadiran Tuhan di dunia ini aktif dalam 

bentuk yang nyata. 

Tabel 4.9 

Perbedaan paham teisme, deisme, dan panteisme 

Hal  Teisme  Deisme  Panteisme  

Wujud Tuhan Personal  Personal  Universal  

Keberadaan Tuhan Transenden  Transenden  Imanen  

Tuhan dalam Penciptaan 

dan Pengaturan alam 

Menciptakan 

dan mengatur 

alam 

selamanya 

Meciptakan 

dan tidak 

mengatur 

alam 

Tuhan adalah 

kesatuan umum 

dengan alam  

 

Dari pengertian dan perbedaan paham-paham diatas, dapat kita 

pahami bahwa Agama Islam termasuk pada konsepsi Tuhan secara teisme. Dan 
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hal tersebut dapat dibuktikan dari ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur’an 

sebagai berikut: 

1. Tuhan Personal  

Sesuai dengan firman Allah Q.S al-Ikhlas ayat pertama yang 

berbunyi:  

 قل هو هللا احد

“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah yang Maha Esa”109 

2. Tuhan Transendensi 

Terdeskripsikan dalam Q.S al-A’raf ayat 54: 

استوى على العرش ان ربكم هللا الذي خلق السموت و االرض يف ستت اايم مث   

“Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit 

dan bumi dalam enam masa, kemudia Dia bersemayam di 

‘Arasy”110 

 

3. Tuhan Imanensi  

Hal ini tertulis dalam Q.S Qaf ayat 16: 

حبل الوريدولقد خلقنا االنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و حنن اقرب اليه من    

“Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, Kami lebih dekat 

dengannya dari pada urat lehernya.”111 

 

 

 
109 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 604. 
110 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 157. 
111 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman, 519. 
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BAB V 

PENUTUP 

a. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tuhan digambarkan dalam citra 

makhluk-Nya melalui tanda-tanda bahasa seperti istawa, yadun, ‘aynun, dan 

wajhun. Lafadz istawa dapat ditemukan pada Q.S 02:29, Q.S 07:54, Q.S 

10:3, Q.S 13:2, Q.S 20:5, Q.S 25:59, Q.S 28:14, Q.S 32:4, Q.S 41:11, Q.S 

53:6, dan Q.S 57:4. Sedangkan lafadz yadullah dapat ditemukan pada Q.S 

03:73, Q.S 05:64, Q.S 48:10, dan Q.S 57:29. Adapun lafadz bia’yunina 

terdapat pada Q.S 11:37, Q.S 23:27, Q.S 52:48, dan Q.S 54:14. Dan Lafadz 

wajhullah/wajhu Rabbu terdapat pada Q.S 02:115, Q.S 02: 272, Q.S 13:22, 

Q.S 28:88, Q.S 30:38-39, Q.S 55:27, Q.S 76:9, dan Q.S 92:20. 

2. Dengan menggunakan teori perspektif semiotika Ferdinand De Saussure 

ditemukan penanda dari kata citra adalah gambaran, sedangkan petandanya 

adalah citra verbal (elemen-elemen yang bersifat linguistik atau gambaran 

yang hadir ketika bahasa verbal diguanakan, baik dalam bentuk deskripsi 

atau metafora) sedangkan dari hasil teori semiotika Roland Barthes 

menunjukkan bahwa kata istawa memiliki makna denotasi bersemayam, 

mengandung makna konotasi mengatur dan mengendalikan alam raya 

sesuai kebesaran dan kesucian-Nya. Dan makna mitosnya adalah al-

Mutakabbir (Allah Maha Pemilik segala Keagungan). Sedangkan kata 
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yadun memiliki makna denotasi tangan, mengandung makna konotasi 

berkuasa diatas segalanya, dan menemukan makna mitos al-Muqtadi (Allah 

Maha Kuasa). Adapun makna denotasi dari kata ‘ainun yakni mata, 

mengandung makna konotasi pengawasan dan perlindungan, dan 

mengandung makna mitos al-Muhaimin (Allah Maha Mengawasi). Dan 

kata wajhu bermakna denotasi wajah, bermakna konotasi Dzat yang kekal, 

dan mengandung makna mitos al-Baqi (Allah Maha Kekal). 

3. Penelitian ini berimplikasi menguatkan keyakinan umat Islam tentang 

Tuhan yang bersifat teistik, yakni Tuhan yang berbeda dengan makhluk-

Nya sekaligus Tuhan yang dekat dengan makhluk-Nya. Kedekatan ini 

dibuktikan dengan adanya ayat antropomorfisme, dengan tujuan 

mempermudah makhluk-Nya untuk memahami firman-Nya. 

b. Saran  

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan dari penelitian 

ini. Adapun kelebihan dari penelitian ini yakni merupakan penelitian pertama 

yang membahas ayat-ayat antropomorfisme menggunakan teori semiotika 

Roland Barthes. Dimana pernyataan ini diambil dari telaah beberapa penelitian 

sebelumnya yang mayoritas menggunakan teori semiotika Roland Barthes 

dalam mengkaji kisah dalam al-Qur’an, kisah kartun, kisah novel, dan kisah 

film. Contoh lebih konkritnya dapat dilihat pada BAB II (penelitian terdahulu) 

yang penulis cantumkan pada penelitian ini. 

Adapun kekurangan dari penelitian ini ialah penulis tidak mengkaji 

pandangan ulama’ mengenai ayat-ayat antropomorfisme yang mentajsim atau 
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kaum mujassimah. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

bisa menelaah ayat-ayat antropomorfisme lebih luas lagi. Selain itu peneliti 

juga tidak menyebutkan semua ayat antropomorfisme seperti betis dan lain 

sebagainya karena sudah dirasa ayat-ayat dalam penelitian ini cukup 

mewakilkan. Namun alangkah lebih baiknya jika peneliti yang akan datang 

lebih maksimal dalam mengkaji ayat-ayat antropomorfisme. 
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