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MOTTO 

      

        

          

    

    

      

      

           

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 

jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 

Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan 

musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid 

(Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan 

.
1(QS. Al Isra`:7) mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai  

 

 

 

 

  

 
1 Departemen Agama REpublik Indonesia, Al Qur`an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-
Mubin) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman 

yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (Library of 

Congress) dan merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 



 

 

 x

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ



 

 

 xi

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 



 

 

 xii

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ 

 Kasrah I I ِـ 

 Dammah U U ُـ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u ْيَ...

  Fathah dan wau Au a dan u ْوَ...

Contoh: 

 kataba  َكَتبَ  -
 fa`ala  فـََعلَ  -
 suila  ُسِئلَ  -
 kaifa  َكْيفَ  -
 haula َحْولَ  -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 
 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...
ya 

Ā a dan garis di atas 

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

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

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  َرَمى -

 qīla  ِقْيلَ  -

 yaqūlu  يـَُقْولُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 
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Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  َرْؤَضُة اَألْطَفالِ  -

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  اْلَمِديـَْنُة اْلُمنَـوَّرَةُ  -

 talhah   طَْلَحةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نـَزَّلَ  -

 al-birr  الِربُّ  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

  



 

 

 xv

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَُّجلُ  -

 al-qalamu اْلَقَلمُ  -

سُ الشَّمْ  -  asy-syamsu 

 al-jalālu اجلََْاللُ  -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 Vَ ta’khużuُْخذُ  -
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 syai’un َشيئٌ  -

 an-nau’u النـَّْوءُ  -

 inna ِإنَّ  -
-  

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  َو ِإنَّ َهللا فـَُهَو َخْريُ الرَّازِِقْنيَ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ِبْسِم ِهللا َجمْرَاَها َو ُمْرَساَها  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 
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 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  اْحلَْمُد dِ َربِّ اْلَعاَلِمْنيَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّْمحِن الرَِّحْيمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  هللاُ َغُفْوٌر َرِحْيمٌ  -

يـًْعا  -  kِ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`anِّ األُُمْوُر مجَِ

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Ulfatun Ni`mah, 2021: Kebebasan Beragama dalam Perspektif  Sayyid Quthb 

(Studi QS. Al Baqarah:256) 

Kata kunci: Sayyid Quthb, Kebebasan Beragama Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an 

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, 
seharusnya mampu berperan sebagai pemersatu dalam membangun perdamaian 
dan kerja sama antar sesama manusia. Namun pada kenyataannya dalam hal 
hubungannya antar agama, beberapa oknum Islam justru memperlihatkan sikap 
Intoleran terhadap pemeluk agama lain. Hal tersebut memunculkan anggapan 
bahwa kekerasan atau konflik agama yang terjadi merupakan ajaran Islam yang 
Intoleran. Anggapan tersebut muncul  Karena masih terdapat sebagian orang 
Islam yang hanya memahami al Qur`an dengan melihat isi teks tanpa menelusuri 
sejauh mana pesan teks tersebut yang dimaksud. 

Oleh karena itu untuk mengetahui pemahaman Kebebasan Beragama dalam 
Perspektif  Sayyid Quthb, fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) 
Bagaimana Sayyid Quthb memaknai kebebasan beragama dalam penafsiran Qs. 
Al Baqarah: 256? (2) Bagaimana metode yang digunakan oleh Sayyid Quthb 
dalam memahami penafsiran kebebasan beragama?. Tujuan penelitian ini adalah: 
1) Untuk mendeskripsikan makna kebebasan beragama dalam penafsiran Qs. Al 
Baqarah: 256. (2) untuk mendeskripsikan metode yang digunakan oleh Sayyid 
Quthb dalam memahami penafsiran kebebasan beragama. 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian library 

research (kepustakaan) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yakni 
mendeskripsikan penafsiran Sayyid Quthb terhadap QS. Al Baqarah ayat 256, 
baik dalam kitab beliau maupun dari berbagai literature lisan dan tulisan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) konsep kebebasan beragama yang 
dikemukakan oleh Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an beliau 
memiliki pandangan tersendiri mengenai kebebasan beragama. Meskipun dalam 
hal pluralisme, Sayyid Quthb tidak seperti yang banyak ditudingkan orang bahwa 
ia fundamentalis. Namun, di dalam Tafsir Fii Zhilaail Qur`an beliau setuju 
dengan kebebasan beragama atas dasar prinsip bahwa batasan toleransi antar umat 
beragama adalah mengenai akidah yang tidak bisa dipaksakan dengan apapun. (2) 
Akidah adalah masalah kerelaan hati setelah mendapat keterangan dan penjelasan, 
bukan pemaksaan dan tekanan. Setiap individu harus memiliki prinsip dan 
pendirian yang tegas. Jika direlevansikan dengan keberagaman di Indonesia maka 
toleransi beragama yang berlaku di Indonesia terbatas pada aspek muamalah 
bukan masalah akidah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akidah merupakan masalah kerelaan hati setelah mendapat 

keterangan, penjelasan bukan paksaan dan tekaan. Islam hadir keapada 

manusia melalui lkemampuan berpikir akalnya, berbicara, perasaan yang 

sensistif, serta berbicara kepada fitrah yang tenang.2 Islam menekankan 

kepaada bukti dan penjelasan yang jelas sehingga tahu mana jalan yang benar 

dan mana jalan yang salah. Dengan adanya hal ini manusia tidak perlu 

dipaksa, ditekan, diteror bahkan diancam untuk memeluk agama Islam. 

Agama Islam mmang agama mayoritas yang dipeluk penduduk Indonesia, 

namun sebagai warga Negara yang baik, taat terhadap aturan, tidaklah diri kita 

untuk memaksa para non muslim untuk berpindah keyakinan. 

Agama adalah peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang 

mempunyaiakal untuk memegang peraturan tuhan dengan kehendak sendiri. 

Islam sebagai agama terakkhir adalah agama yang universal. Keuniversalnnya 

sudah memenuhi sebagai agama kemanusiaan dan agama dunia. Ajaran Islam 

sendiri memiliki ruang lingkup yng mampu memberikan jawaban terhadap 

segala persoalan manusia. Dalam ajaran Islam terdapat segala aturan, tata 

nilai, serta pedoman bagi umat manusia. Salah satu ajaran Islam yakni 

mengeai kebebasan beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya agar 

 
2 Nadirsyah Hosen, Tafsirr al Qur`an Medsos: Mengkaji Makna dan rahasia Ayat Suci pada Era 

Media Sosial (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), 91-92 
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menjadi ummat al wasatha dan bersikap moderat dalam menyikapi setiap 

persoalan khususny dalam hal perbedaan agama. Di dunia ini terdapat 

keanekaragaman. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai susku, rasa, 

budaya, dsb. Agama-agama yang dianut bangsa Indonesia, yakni Islam, 

Kristen, Hindu, Budha, Konghucu. Tentunya dengan banyaknya keyakinan 

yang dianut Indonesia tidak serta merta memicu konflik, maka dari itu 

untukmmeminimaisir terjadinya perselisihan, konflik antar agama perlulah 

sikap yang terbuka dan saling menerima keberadaan keyakinan agama lain. 

Keyakinan itu sifatnya individual, tersembunyi, eksklusif, personal, maka 

tidak ada siapaun yang bisa memaksa, Allah pun tidak memaksa hambaNya 

untuk memilih agama, sekalipun nabi Muhammad tidak bisa memaksa 

umatnya untuk mengikuti ajarannya, lasta `alaihim bi mushoithir-kamu bukan 

oranng yang bisa menguasai mereka. Afa anta tukrihu an naas hatta yakuunu 

mukminin-apakah kmu hendak  memaksa manusia sehingga mereka beriman?. 

Kebebasan beragama merupakan hak pertama dan utama bagi setiap 

manusia, tidak adap ikatan paksaan maupun ancaman dalam menganut agama. 

Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid quthb dalam tafsir Fii Zhilaalil Qur`an, 

bahwa beragama diserahkan kepada pribadi masing-masing karen ahal ini 

berkaitan dengan akidah. Dengan adanya ini maka penulis berinisiatif untuk 

membahas tuntas mengenai kebebasan beragam dalam perspektif Sayyid 

Quthb. Ayat yang diambil dalam penelitian skripsi ini  yaitu Qs. Al Baqarah: 

256. Ayat ini sangat relevan dan bahkan sering dijadikan landasan bagi 

wacana kebebasan di Indonesia, tetapi ada juga yang mennyalahgunakan ayat 
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ini. Beberapa ulama` berbeda pendapat mengenai masalah ini, salah satunya 

yaitu Ibnu `Ashur. Menurut Ibn Ashur, ayat laa ikraaha fiddin ini turun 

setelah terjadinya penaklukan kota Makkah, setelah orang-orang Arab 

berduyun-duyun masuk Islam dan setelah Ka`bah bersih dari simbol-simbol 

kemusyrikan. Setelah itu semua terjadi, Allah membatalkan peperangan atas 

dasar agama. Dengan perkataan lain, ayat laa ikraaha fiddin telah 

membatalkan ayat-ayat perang dalam al-Qur`an. Dengan demikian, masuknya 

seseorang ke dalam Islam harus didasarkan pada pilihan bebas tanpa paksaan 

(dûn jabr wa lâ ikrâh).3 Lebih lanjut, Muhammad Abd al Mun`im al-Jamâl 

berkata bahwa laa ikraaha fiddin artinya la ikrah fiddukhulil islam wa la 

yuqhar al nas `ala i`tinaqih (tidak ada paksaan untuk masuk Islam dan 

manusia tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam).4 

Demikian perdebatan di kalangan jumhur ulama. Dari semua argument 

yang dikemukakan sudah sepatutnya bagi pemeluk agama apapun di dunia, 

haruslah memahami esensi agamanya sendiri dibandingkan dengan 

memperhatikan masalah yang ada dalam pemeluk agama itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam yang 

sebenarnya tafsiran surat al-Baqarah ayat 256 bila dikaitkan dengan kebebasan 

beragama dalam Al-Qur`an. Karena itu peneliti  ingin meneliti wacana 

kebebasan beragama dalam Tafsir Fii Zhiilalil Qur`an. Dalam rangka ingin 

mengetahui tafsiran para mufassir. Dengan ini peneliti akan mengambil Tafsir 

 
3 Muhammad Ibn Âshûr,  al-Tâhir  al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tunis: Dâr Suhnun li al Nashr wa al-
Tawzî) Vol. 3-5, 25-26. 
4 Muhammad Abd al-Mun`im  Al-Jamâl, al-Tafsîr al-Farîd al-Qur`ân al-Majîd, (Kairo: Majma  
al-Buhûth al-Islâmîyah, 1970), 25. 
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Fii Zhilalil Qur`an. Alasan kenapa penulis memilih tafsir tersebut, karena 

Tafsir Fii Zhilalil Qur`an merupakan tafsir berbahasa Arab dan tafsir era 

kontemporer yang cukup populer dan ditulis bersandarkan kepada kajian-

kajian mendalam yang ditimba secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah 

serta riwayat-riwayat ma’tsurat yang lain. Asy-Syahid Sayyid Qutb 

menggunakan satu kaedah penafsiran yang membersihkan penafsiran A1-

Quran dari pembicaraan-pembicaraan sampingan dan selingan seperti 

pembahasan-pembahasan bahasa dan tata bahasa, ilmu kalam dan ilmu fiqih 

serta cerita-cerita dongeng Israiliyat yang biasa dalam kebanyakan tafsir lain. 

Beliau menolak sama sekali pendekatan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang 

menyentuh kejadian alam dengan hasil kajian sains dan fisik karena tidak 

dapat bertahan lama dan sering dilupakan oleh penemuan-penemuan baru 

yang silih berganti.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai tafsiran Qs. Al Baqarah: 256. Karena itu penulis ingin meneliti 

wacana kebebasan beragama dalam Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an. Penulis 

mengambil tafsir ini karena berbeda tafsir-tafsir yang lain, Sayyid Quthb 

dalam memafsirkan selalu menggunakan bahasa-bahas yang indah dan penuh 

sastra. Tfsir Fii Zhilaalil Qur`an ini juga merupakan kitab tafsir kontemporer 

yang masih digunakan sebagai rujukan bagi para aktivis- aktivis dakwah, 

pelajar dan sebagainya. Dalam tafsirnya belliau sangat menolak corak 

penafsiran yang berabau sains, karena menurut beliau hal itu berjalan lama 

dan sering dilupakan oleh penemuan-penemuan baru.  
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B. Fokus Kajian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk menjelaskan 

mengenai kebebasan beragama perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii 

Zhilalil Qur`an maka perlu dirumuskan beberapa masalah agar 

pembahasannya menjadi runtut dan jelas. Rumusan masalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Sayyid Quthb memaknai kebebasan beragama dalam 

penafsiran Qs. Al Baqarah: 256? 

2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam memahami 

penafsiran kebebasan beragama? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus kajian yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan makna kebebasan beragana dalam penafsiran Qs. Al 

Baqarah: 256 

2. Mendeskripsikan metode yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam 

memahami penafsiran kebebasan beragama 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam hasil penelitian pustaka ini diharapkan menjadi ilmu 

pengetahuan baru dan pemahaman dalam perkembangan ilmu al-Qur’an 

mengenai kebebasan beragama perspektif Sayyid Quthb studi Qs. Al 
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Baqarah ayat 256 Penelitian ini juga berguna sebagai rujukan bagi siapa 

saja yang ingin meneliti atau mengembangkan penelitian yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dengan menganalisis pemahaman mengenai kebebasan 

beragama perspektif Sayyid Quthb studi Qs. Al Baqarah ayat 256 akan 

memberikan banyak pengetahuan baru bagi penulis, serta menambah 

wawasan dan pengalaman penulisan karya ilmiah sebagai bekal di 

masa mendatang. 

b. Bagi UIN KHAS Jember, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap penafsiran-penafsiran ayat al-Qur’an sehingga dapat 

menambah wawasan ilmu keislaman di lingkungan UIN KHAS 

Jember serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya khususnya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Prodi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.  

c. Bagi Pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru 

dan pengetahuan yang lebih dalam tentang kajian ilmu tafsir, terlebih 

mengenai kebebasan beragama perspektif Sayyid Quthb studi Qs. Al 

Baqarah ayat 256. 
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E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh penulis.5Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul “kebebasan 

beragama perspektif Sayyid Quthb studi Qs. Al Baqarah ayat 256” adalah: 

1. Kebebasan Beragama 

Kebebasan eragam merupakan sikap yang tidak terikat, bebas, 

merdeka utuk memeluk suatu agama atau keyakinan yang diinginkan. 

Kebebasan beragama berarti paham yang beragam yang mendasarkan 

pandangn jiwa bahwa agama didunia harus dihargai. 

2. Perspektif  

Perspektif merupakan sudut atau arah dimana seseorang melihat 

objek, bisa diartikan perspektif adalah sudut pandang kita. Dalam KBBI, 

perspektif merupakan cara melukiskan benda pada permukaan yang 

nendatar.6 Istilah perspektif diambildari Italia prospettia yang berarti gambar 

pandangan. Dalam filsafat perspektif mengacu pada konteks opini, keyakinan, 

dan pengalaman. 

3. Al Qur`an 

Secara bahasa al Qur`an adalah sesuatu yang dibaca. Arti ini 

mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. 

Alquran juga bentuk mashdar dari القراة yang berarti menghimpun dan 

 
5 Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, (Jember: IAIN Jember), 46 
6 KBBI, 80 
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mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun 

beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan 

benar. Oleh karena itu Alquran harus dibaca dengan benar sesuai sesuai 

dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk 

menghidupkan Alquran baik secara teks, lisan ataupun budaya. Menurut M. 

Quraish Shihab, Alquran secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia 

merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun 

sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Alquran, bacaan sempurna lagi mulia. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, 

yaitu: 

Bab I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah 

untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam 

fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika pembahasan yang berisi tentang alur skripsi dari bab pendahuluan 

hingga penutup. 

Bab II: berisi tentang kajian pustaka yang berisi tentang penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan 

penelitian. 

Bab III: berisi tentang biografi Sayyid Quthub dan pembahasan hasil 

penelitian yang disusun dengan sub-sub bab yang berkaitan dengan penelitian. 
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Bab IV: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Konsep toleransi beragama dalam islam kajian terhadap kebijakan 

Pemerintah orde baru tentang hubungan antar umat beragama. 

Skripsi Anis Handayani itu, mengupas tentang toleransi beragama 

yang dikaitkan dengan kebijakan Orde Baru dalam konteks hubungan 

antar umat beragama. Persamaan dari penelitian ini adalah sama 

membahas mengenai konsep toleransi dan kebebasan beragama. 

Perbedaannya pada penelitian ini lebih berfokus kebebasan beragama 

menurut pandangan Sayyid Quthb.  

2. Tulisan Muhamad Ridho Dinata dalam jurnal esensia berjudul konsep 

toleransi beragama dalam Tafsir Al-Qur`an tematik karya tim 

Departemen Agama Republik Indonesia. Tulisan ini menganalisis 

toleransi dalam tafsir yang diterbitkan Departemen Agama 

(Kementrian Agama). Ridho melakukan analisis menggunakan teori 

Teun A. Van Dijk. Penafsiran tentang toleransi dikaitkan dengan 

proyek pemerintah yang memiliki pengaruh atas penafsiran-penafsiran 

yang ada. Persamaan dalam penelitian adalah sama membahas 

mengenai konsep toleransi beragama atau kebebasan dalam beragama, 

sedangkan perbedaannya pada penelitian ini penulis lebih fokus pada 

penafsiran ayat kebebasan beragama dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur`an. 
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3. Skripsi yang ditulis oleh Misbahul Munir, S.Th.I Fakultas Studi Al 

Qur`an dan Hadis tahun 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dengan judul skripsi Kebebasan Beragama perspektif tafsir Maqâsidi 

Ibnu `Asyur. Disini penulis menjelaskan kebebasan beragama menurut 

pandangan Ibnu `Asyur. Dalam tafsirnya al-Tahrîr wa al-Tanwîr 

dengan tinjauan tafsir Maqâsidî. Perbedaan skripsi ini dengan penulis 

yang akan teliti berbeda dari perspektif tafsir dengan persamaan yang 

membahas kebebasan beragama menurut mufassir. Dan berbeda pada 

peninjauan ayat nya. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Maswati, Toleransi Antar Umat Beragama 

dalam Pandangan Islam (studi Tafsir al Mishbah) mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Tafisr Hadits pada tahun 1432 H/2011 M. 

Persamaan dalam penelitian adalah sama membahas mengenai konsep 

toleransi beragama atau kebebasan dalam beragama, sedangkan 

perbedaannya dalam skripsi tersebut ia hanya memfokuskan pada 

Toleransi Umat Beragama Dalam Pandangan Islam Perspektif Tafsir 

al Mishbah saja tidak dikatitkan dengan salah satu surat al Qur`an. 

Pada penelitian ini penulis lebih fokus pada penafsiran ayat kebebasan 

beragama dalam Tafsir Fii Zii Lalil Qur`an. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Hidayah, Kebebasan Agama Dalam 

Al Qur`an (Perspektif Tafsir al Maraghi),Fakultas Ushuluddin Jurusan 

Tafsir Hadits pada tahun 1435 H/2014M. Penelitian memfokuskan 

pada argumentasi al Qur`an dalam menyikapi konsep kebebasan 
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beragam dan berkeyakinan, diantara teks al Qur`an yang menjamin 

konsep tersebut. Perbedaanya penelitian lebih memfokuskan pada ayat 

yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama dalam Tafsir Fii 

Zhilalil Qur`an. 

6. Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Haq al-Amin, fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat tahun 2009 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul 

skripsi Kebebasan Beragama di Indonesia Dalam Perspektif M. 

Dawam Rahardjo. Disini penulis menjelaskan kebebasan beragama 

menurut M. Dawam Rahardjo saja. Persamaan perbedaan skripsi ini 

dengan skripsi penulis yang akan teliti yaitu sama-sama membahas 

tentang kebebasan beragama akan tetapi perbedaan disini berbeda 

dalam mengambil perspektif, dalam penelitian ini peneliti mengambil 

perspektif Tafsir Fii Zhilalil Qur`an. 

7. Skripsi yang ditulis oleh Sigit Riono, Fakultas  Hukum  Pada tahun 

2015 Universitas  Negeri  Semarang, dengan judul Skripsi Hak  

Kebebasan  Beragama  di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus 

Ahmadiyah) dalam penulis skripsi ini, penulis membahas bagaimana 

pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak 

asasi manusia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah dan 

Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang 

ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Konsep, teori 

dalam dalam skripsi ini menggunakan Teori hak kodrati  perspektif 
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Jhon Locke. Pada skripsi Sigit Riono ini membahas tentang hak 

kebebasan beragama di Indonesia dalam kasus Ahmadiyah, sedangkan 

penelitian yang akan di teliti oleh peneliti adalah tentang kebebasan 

beragama berdasarkan tafsir Fii Zhilalil Qur`an. 

B. Kajian Teori  

1. Kebebasan Beragama  

Kebebasan beragam adalah sikap yang tidak terikat, bebas, merdeka 

dalam menganut suatu agama atau dalam berkeyakinan yang kita 

inginkan.kebebsan beragma berarti aham yang beragam yang mendasarkan 

lada pandangan jiwa bahwa agama di duna harus dihargai. Salah satu toko, 

David E Apter berpendapat bahwa kebebasan beragama berkiblat pada 

masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang 

sama, tapi ada adalam beberapa kelompok suku, budaya, etnis, rasa, dan 

agama. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang plural. 

Dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa Indonesia didasarkan 

paasa hokum. Hal itu mencakup segala hal7. 

Kebebasan beragama merupakan topik yang menarik untuk dibahas, 

namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi pada saat ini, di mana Islam  

dihadapkan pada banyak kritikan, yang dipublikasikan  oleh  orang-orang 

yang tidak senang dengan Islam, seperti ucapan Islam adalah agama intoleran, 

diskriminatif dan ekstrem. Islam dipandang sebagai agama yang tidak mau 

memberikan  kebebasan  beragama, kebebasan berpendapat. Sebaliknya, Islam 

 
7 Adam Muhshi, Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragam di 

Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2014) 
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sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih 

sayang, dan persatuan.8 Pandangan seperti ini tidak dapat dielakkan, karena 

telah ada sejak lama. Kesalahan dalam  membuat  kesimpulan dari para 

pengkritik Islam, karena mulai terbentuk berdasarkan pada kenyataan di 

lapangan yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam yang melakukan 

tindakan dan mengatasnamakan jihad Islam. Di kalangan umat  Islam ada 

kelompok yang berpikiran radikal dan sempit, memberi makna  jihad sebagai 

perang. Pemahaman yang  salah dan keliru tersebut dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan mereka tentang makna jihad dalam Islam 

Ketentuan bebas beragama suda ada dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 

2, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk memeluk 

agama dan beribadah menurut agama”. Kata setiap sisitu dimaknainoleh salah 

satu tokoh berarti semua orang, tidak membeda-bedakan dalam hal apapun. 

Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa “dalam menjalankan hak-hak dan 

kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada 

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang 

tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang 

tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk 

memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan 

kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Pasal ini 

mempertegas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak diberikan 

secara mutlak tanpa adanya rambu-rambu pembatasnya. Dengan artian, hak 

 
8
 http://.artikelislam.blogspot.co.id  
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dan kebebasan itu bisa dibatasi manakala telah bersinggungan dengan hak 

orang lain.9 Berkaitan dengan ketentuan di atas, Jhon Stuart Mill 

mengemukakan gagasannya tentang “harm-principle”. Gagasan ini 

memberikan penegasan bahwa seorang individu bebas bertindak sesuka 

hatinya selama dia tidak mengganggu hak orang lain dengan tindakannya 

tersebut. Artinya, kebebasan tersebut tidak diberikan tanpa adanya batasan 

dalam pelaksanaannya. Kebebasan itu terhenti manakala terdapat 

persinggungan dengan hak orang lain. Persinggungan tersebut niscaya 

membatasi kebebasan seseorang agar tidak mengganggu atau merugikan hak 

dan kebebasan orang lain. Dalam konteks kebebasan beragama, harm 

prinsiple bermakna bahwa setiap orang bebas mengekspresikan keyakinannya 

selama tidak megganggu hak keyakinan orang lain. Artinya bahwa secara 

prinsip, setiap orang bebas untuk mengekspresikan haknya, batasnya hanyalah 

ketika hak itu bersinggungan dengan hak orang lain.10 

Selaras dengan yang disampaikan oleh Jhon Stuart Mill, Jhon Rawls 

memberikan pandangannya bahwa kebebasan merupakan hak yang paling 

utama dan semua hak yang lain merupakan pelengkapnya. Kebebasan hanya 

bisa dan boleh dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, yaitu hanya jika: Pertama, 

hal itu akan memperkuat seluruh sistem kebebasaan yang dinikmati oleh 

semua orang; dan kedua, untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama atau 

kebebasan dasar yang berbeda dilindungi dengan baik. Secara a contrario, 

tidak boleh ada pembatasan selain terhadap dua hal tersebut. Menurut teori ini, 
 

9 Agung Ali Fahmi, 58-59 
10 Adam Muhshi, Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di 

Indonesia (Yogyakarta: LKIS ,2014). 
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hak dan kebebasan beragama seseorang dapat dibatasi dengan tujuan untuk 

memastikan hak atas kebebasan beragama orang lain atau hak yang berbeda 

dengan orang lain dapat terpenuhi pelaksanaannya. Dengan kata lain, 

kebebasan beragama tersebut dapat dibatasi oleh kebebasan beragama itu 

sendiri, serta kebebasan dasar yang berbeda dari orang lain.11 Sementara itu, 

Asma Jahangir sebagaimana dikutip oleh Adam Muhshi mengemukakan 

bahwa kebebasan beragama terdiri atas keyakinan dan manifestasi dari 

keyakinan tersebut. Keyakinan disebut dengan forum internum, sedangkan 

manifestasi keyakinan disebut dengan forum eksternum. Forum internum 

menyangkut kebebasan beragama yang bersifat abstrak karena ada dalam 

lubuk hati dan sanubari manusia. Hanya manusia yang meyakini agama-

agama yang mampu mendefinisikan keyakinan sebagai bagian dari forum 

internum. Sedangkan forum eksternum merupakan hak kebebasan beragama 

yang bersifat kasat mata karena berupa prilaku keagamaan dalam bentuk ritual 

yang termanifestasikan dari ajaran agama dan keyakinan yang dianut oleh 

manusia. Bentuk dari praktik keagamaan tersebut sangat beragam tergantung 

bagaimana ajaran agama tersebut diterima oleh manusia. Dalam konteks ini, 

Asma Jahangir memberikan pandangan bahwa kebebasan yang tidak dapat 

dibatasi seutuhnya ialah kebebesan beragama pada forum internum. Hal ini 

dikarenakan bersentuhan langsung dengan keyakinan hati dan kecenderungan 

pikiran. Oleh karenanya tidak mungkin pikiran dapat diadili dan dibatasi.12 

 
11 Jhon Rawls, Teori Keadilan, terj. Theory Of Justice (Yogyakarta” Pustaka Pelajar, 2006), 256 
12 Al-Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia (Yogyakarta: LakBang Mediatama, 
2010),  110. 
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Immanuel Kant memberikan pandangan terkait hak dan kebebasan 

manusia. Menurutnya, tiap individu akan cenderung memperjuangkan 

kemerdekaan yang dimilikinya dalam kebebasan dan otonomi. Namun 

pelaksanaan kemerdekaan seseorang mungkin dapat merugikan hak orang 

lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap 

hak orang lain sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang. Kant 

berpendapat bahwa negara berwenang melakukan pembatasan terhadap 

kebebasan beragama dengan tujuan agar antar pemeluk agama tidak terjadi 

perselisihan paham dan peperangan atas nama agama.13
 Dengan demikian, 

pembatasan pelaksanaan hak atas kebebasan beragama boleh dilakukan 

dengan syarat pembatasannya harus dilakukan dengan ketentuan hukum. 

Hukum dalam hal ini difungsikan untuk membatasi kebebasan karena ketika 

kebebasan-kebebasan tersebut dibiarkan tidak dibatasi, maka yang akan terjadi 

adalah tabrakan antar masing-masing kebebasan. Negara melalui hukumnya 

dibutuhkan dalam upaya menghindari terjadinya tabrakan hak serta 

menyeimbangkan berbagai hak dan kebebasan tersebut. Berdasarkan 

pemaparan Immanuel Kant ini, negara berhak memberikan pembatasan hak 

terhadap kebebasan beragama yang tujuannya ialah untuk menjaga 

keseimbangan antar beberapa hak dan kebebasan, dan agar tidak terjadi 

benturan hak serta kebebasan khususnya dalam hal hak kebebasan beragama.14 

Perlu ditekankan bahwa, kewenangan negara terhadap pembatasan hak 

dan kebebasan beragama seseorang hanya berlaku pada lingkup eksternum 

 
13 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 98 
14 Theo Huijabers, 98-99 
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beragama. Dengan artian, masalah keimanan dan kepercayaan terhadap agama 

mutlak tidak dapat dibatasi oleh negara, sebagai konsekuensi logis atas 

dijaminnya kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh konstitusi (hak 

konstitusional). Tetapi negara berwenang membatasi kebebasan beragama 

setiap orang pada ranah kebebasan eksternum, yang berupa pengamalan 

terhadap ajaran agama yang dilakukan di ranah publik.15 

2. Teori kebebasan beragama dalam Islam 

Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umat manusia 

untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga 

kesucian serta kebenaran ajaran  Islam. Dengan ini, fakta telah membuktikan 

bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap 

semua agama.  Dalam keadaan apapun dan kapan saja, Islam sebagai agama 

Rahmatal Lil’alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik 

perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Hal sangat ini jelas, bahwa Islam 

selalu memberikan kebebasan berbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk 

agama dan berkeyakinan serta rasa hormat bagi umat manusia, tanpa 

membeda-bedakan satu sama lain. Islam sebagai sebuah agama mengajarkan 

kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta  toleransi terhadap 

sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran  Islam. Dengan ini, fakta 

telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup 

toleransi terhadap semua agama. Islam  mengajarkan kepada umatnya dan 

kerukunan, baik intern maupun ekstern umat beragama.  Islam juga 

 
15 Al-Khanif, 110-111 
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mengajarkan kepada umatnya untuk selalu toleransi  sesama  umat seagama 

maupun berbeda agama, serta saling mencintai dan menyayangi antar sesama 

pemeluk agama. Selanjutnya, Islam juga menanamkan nilai-nilai kesabaran 

dan kebebasan berpendapat. Islam sendiri pada hakikatnya tidak membeda-

bedakan penghormatan terhadap setiap orang dari segi kemanusiaannya. 

Apapun agama yang dianutnya, perlakuan dan penghormatan yang diberikan 

tetaplah sama selama mereka tidak memerangi Islam.  

Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Artinya, orang-orang 

selalu berpegang dengan ajaran Islam akan memperoleh kedamaian, demikian 

juga agama lain yang hidup berdampingan dengan Islam  akan memperoleh 

kedamaian. Sebagai pemeluk agama harus tunduk, patuh,  dan menyerahkan 

diri dalam  ketataatan, untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam 

persaudaraan sesama umat manusia. Kemudian toleransi dalam makna yang 

lain adalah menciptakan hidup bersama yang harmonis, sesuai dengan konsep 

aqidah dan syari’at Islam.  Islam agama yang terbuka, oleh karena itu sikap 

toleransi dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan ditanamkan 

kepada  umat Islam dan sebagai landasan pemikiran ini adalah firman Allah 

dalam QS. al-Hujurat ayat 13:  

َل لِتَـَعاَرفـُْوا  ◌ٓ يٰ   mوَّقـََبۤاى qًْن ذََكٍر وَّاُنـْٰثى َوَجَعْلٰنُكْم ُشُعْو   ۚ◌ اَيـَُّها النَّاُس ِاuَّ َخَلْقٰنُكْم مِّ

َ َعِلْيٌم َخِبْريٌ ۗ◌ ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اkِّٰ اَتْـٰقىُكْم  ّٰkِانَّ ا  

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bagsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling mengenal. Sesungghnya orang yang paling mulia 
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diantara kamu disisi Allah swt adalah orang-orang yang bertaqwa. 

Sesungguhny Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan 

toleransi intern  maupun antarumat beragama. Hal itu menjadi salah satu 

risalah yang penting dalam sistem teologi Islam. Sesungguhnya Allah telah  

mengingatkan akan keragaman manusia, baik dari sisi agama, suku, warna 

kulit, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Toleransi baik intern maupun ekstern 

umat beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan seorang pemeluk 

agama akan adanya agama-agama lain selain agamanya, dengan segala bentuk 

sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk 

menjalankan keyakinan agama masing-masing.  Allah yang diyakini  umat 

Islam, tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain. Demikian juga 

dengan tata cara ibadahnya. Islam melarang untuk mencela  sesembahan 

dalam agama manapun. Oleh sebab itu, istilah tasamuh atau toleransi dalam 

Islam bukan  sesuatu yang baru, tetapi telah dipraktikkan  dalam kehidupan 

umat Islam,  sejak agama ini lahir. Adapun yang menjadi landasan toleransi 

dalam Islam adalah hadis nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan, 

bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran. Kemudian Allah dalam 

firmannya Qs. Al Mumtahanah: 8-9 

�َْن لَْم یُقَاتِلُْوُمكْ ِىف   ِ ُ َعِن ا�� ْمۗ ِان�  َال �َْهنٰىُمكُ اّ�ٰ ْوُمهْ َوتُْقِسُطْو!ا ِا َْهيِ ْن ِدَ(ِرُمكْ َاْن تََرب& رُِجْوُمكْ ّمِ �ِْن َولَْم ُخيْ اّ/ِ

ب& الُْمْقِسِطْنيَ   َ ُحيِ ْن ِدَ(ِرُمكْ َوَظاَهُرْوا   ٨اّ�ٰ �ِْن َوَاْخَرُجْوُمكْ ِمّ �َْن قَاتَلُْوُمكْ ِىف اّ/ِ ِ ُ َعِن ا�� �َما �َْهنٰىُمكُ اّ�ٰ   ِان

ِلُمْوَن  َك ُمهُ الّظٰ
<
�هُْم فَُاولٰۤى �تََول ۚ َوَمْن ی �ْوُمهْ  D٩َٰىلٓ ِاْخَراِجُمكْ َاْن تََول

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 

adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak 
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(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 

menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena 

agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk 

mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim (QS. Al Mumtahanah: 8-9). 

 

Ayat  tersebut menginformasikan kepada semua umat beragama, 

bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan 

pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan 

masalah aqidah dan ibadah mahdhah (ibadah wajib), seperti shalat, puasa, haji, 

dan sebagainya. Konsep seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah  Saw 

bagaimana berkomunikasi secara baik dan bersahabat dengan orang-orang 

yang memusuhi Islam dan penganutnya. Mereka yang memusuhi dan 

memerangi Islam harus ditindak secara tegas, agar mereka mengetahui secara 

jelas bahwa Islam agama yang menghargai persaudaraan, toleran kepada 

semua pemeluk agama selama tidak diganggu atau dimusuhi. Wujud toleransi 

ini semakin dikuatkan dengan kebijakan bahwa tidak ada paksaan dalam 

beragama. Nabi Muhammad, dan begitu juga para ulama sebagai pewarisnya 

hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan pemaksa. Dalam Qs al Baqarah 

dijelaskan bahwa “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. 
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3. Metode Tafisr 

Metode penafsiran yang sudah familiar dikalangan para mufassir ada 4 

metode, yaitu sebagai berikut:  

1. Metode Tahlili 

Metode tahlili adalah metode dengan cara menafsirkan ayat-ayat al 

Qur`an denngan mendeskripsikan makna-makna yang ada dalam ayat tersebut, 

dengan mengikuti tertib mushafi. 

2. Metode Ijmali 

Metode Ijmali adalah metode tafsir dengan cara mengemukakan isi 

kandungan al  Qur`an melalui ppembahasan yang umum (global), tanpa 

pembahasan yang panjang juga tidak dilakukan secara rinci. 

3. Metode Muqarran 

Metode Muqarran adalah metode tafsir dengan cara membandingkan 

ayat al qur`an yang mempunyai redaksi berbeda tetapi isi kandugannya sama, 

atau ayat al Qur`an yang mempunyai redaksi mirip tetapi isi kandungannya 

berbeda. 

4. Metode Maudhu`i 

Metode Maudhu`I adalah metode tafsir yang membahas masalah-

masalah al Qur`an yang mempunyai kesatuan makna. Metode ini dengan cara 

menghimpun ayat-ayat kemudian dianalisis terhadap isi kandungan dengan 

cara-cara yang ditentukan 

Secara umum, metode penafsiran yang digunakan oleh Sayyid Quthb 

adalah metode tafsîr bi ar-ra'yi, di mana corak pemikiran dan pemahaman 
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Sayyid Quthb terlihat lebih dominan dalam upayanya menafsirkan al-Qur'an. 

Walaupun demikian, tafsir yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam 

kategori tafsîr bi ar-ra'yi al-madhmum. Sayyid Quthb masih memperhatikan 

batasan-batasan syari'ah dalam menafsirkan al-Qur'an. Ia tidak lantas 

mengesampingkan apa yang telah menjadi aturan tetap Allah swt. dan 

tuntunan Rasulullah saw. sehingga tafsirnya tidak bertentangan dengan kaidah 

agama. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Sayyid Quthb tidak dapat 

dipahami dengan mudah kecuali bagi mereka yang mau membacanya dengan 

teliti disamping memiliki kemampuan bahasa yang baik.16 

4. Perspektif Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah teori yang menjelaskan bahwa pengetahuan 

manusia berasal dari bentukan kita sendiri. Menurut salah satu tokoh, 

Glaserfeld berpendapat bahwa pengetahuan bukanlah tiruan dari kenyataan. 

Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan 

adalah akibat dari konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. 

Seseorang membentuk skema, kategori, konsep dan struktur pengetahuan.17  

Konstruktivitas merupakan pengetahuan yang kita miliki atau hasil 

dari proses kontruksi atau bentukan dari kita sendiri. Kita akan memiliki 

pengetahuan dan pembentukannya dalam diri kita. Mengingat kebebasan 

beragama adalah hak semua manusia. Tidak ada paksaan didalam menganut 

agama, karena hal ini berlkaitan dengan akidah yaitu masalah kerelaan hati. 

 
16 Mujiatun Ridawati, “Metode Sayyid Quthb dalam Menafsirkan Ayat-ayat mengenai 
Kepemilikan dan Harta,” eL_Huda, Vol. 10, no. 2 (2019): 106 
17 Euis Nurhidayati, Pendagogi Konstruktivisme dalam Praksis Pendidikan Indonesia, 
Indonesianournal Of Education Counseling, vol.1, no.1(Januari, 2017),1 
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Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau 

masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi 

atau umum. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi 

terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak 

mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah 

hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan 

tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. 

Dari paparan diatas peneliti mengaitkan antara teori konstruktivisme 

dengan kebebasan beragama perspektif Sayyid Quthb. Kontruktivisme adalah 

pengetahuan yang kita miliki yang berasal dari diri kita sendiri atau bentukan 

diri kita sendiri. Kita akan memiliki pengetahuan dan pembentukannya dalam 

diri kita. Hal ini sangat relevan dengan kebebasan beragama. Kebebasan 

beragama adalah hak asasi manusia, tidak ada paksaan dalam menganut 

agama. Karena kebebasan beragama berkaitan dengan keyakinan hati yang 

bersifat personal, sensitive dan primordial. Sayyid Quthb sendiri berpendapat 

bahwa akidah merupakan hal yang berurusan dengan hati, sesudah 

memperoleh penjelasan. Sesungguhnya kebebasan dalam berkeyakinan 

merupakan hak utama bagi setiap manusia.. Maka dari itu penulis mengaitkan 

kontruktivisme dengan kebebasan beragama, bahwa kebebasan berasal dari dalam 

diri manusia sendiri.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan  penelitian  library research 

(kepustakaan), adalah penelitian yang menggunakan literature dari buku, 

dokumentasi, jurnal, artikel, amus, atau karya ilmiah penelitian. Maka dari 

itu penulis menggunakan buku-buku perpustaakn dan bahan bacaan lain 

sebagai bahan untuk menyelesaikan penelitian ini.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan historis adalah 

pendekatan dari peiristiwa akar sejarahnya.18 Sedangkan metode kualitatatif 

merupakan suatu metode penelitian yang mendeskripsikan peristiwa, perilaku 

orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam 

dalam bentuk narasi.19 Metode ini berkenaan dengan data bukan angka, 

mengumpulkan dan menganalisis.20 

 

 

 

 

 
18 Anton Bakker dan A. Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 
1990), 61 
19 Prof. Dr. Jam`an satori, M.A, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatisf (Bandung: Peneerbit 
Alfabeta, 2017), 236 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, cet.II, (Bandung: Alfabeta, 2018), 3 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini darai sumber data primer dan 

sekunder. 

 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al Qur`annul 

karim, Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an,`Adala al Ijtima`iyah karya Sayyid 

Quthb. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab tafsir, 

buku-buku`Ulumul Qur`an, kamus, jurnal, dan artikel yang 

pembahasannya berkaitan dengan kebebasan beragama serta data-data 

lain yang berkaitan dengan focus penelitian ini.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data yang berhubungan 

dengan penelitian ini, mulai dari ayat al Qur`an, kitab tafsir, buku, kamus, 

jurnal, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya penulis menyeleksi data yang 

terkait dengan pembahasan.penelitian bersufat deskriptif analistis, yaitu 

mendeskripsikan kebebasan beragama dalam al Qur`an.  

Selanjutnya, peneliti menyeleksi data yang terkait dengan 

pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode deskriptif 
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kebebasan 

beragama dalam al Qur`an.  

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

content analysis (analisis isi) yiatu penellitian yang bbersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa. Analisis yang digunakan adalah: 

a. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti 

b. Melakukan sampling dengan membatasi observasi terhadap data-data 

yang telah dipilih. 

c. Mengidentifikasi masalah. 

d. Melakukan penyederhanaan data. 

e. Membuat kesimpulan sesuai dengan analisa yang dipilih. 

f. Membuat narasi atas jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Sayyid Quthb dan Tafsir Fii Zhilalil Qur`an 

1. Riwayat Hidup 

Sayyid Quthb mempunyai nama asli Sayyid quthb Ibrahim 

Husain., dilahirkan pada tangal 9 oktober 1906 di Kampung Mausyah 

Provinsi Asyhuth di Mesir. Asyuth adalah daerah pertanian, penduduknya 

mayoritas adal petani, hidup  mereka sangat sederhana. Ayah beliau tidak 

menginginkan Sayid Quthb menjadi petani seperti dirinya, ayahnya 

membekalinya dengan ilmu agama. Sejak kecil Sayyid Quthb memang 

sangat suka membaca. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang islami yang 

mencintai al Qu`an. Sayyid Quthb adalah anak ketiga dari lima 

bersaudara.21 

Pada tahun 1918 M, Sayyid Quthb telah menyelesaikan 

pendidikannya di bidanng sekolah dasar, kemudian beliau berangkat ke 

Kairo untuk melanjutkan sekolah menengah pertama di madrasah 

Tsanawiyah. Pada usia remaja beliau pernah pindah ke Helwan, disana 

beliau tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Ustman yang 

merupakan seorang jurnalis.Tidak lama kemudian beliau masuk ke 

Institusi Diklat Keguruan dan lulus tiga tahun pada tahun 1925 M. Tidak 

sampai disini beliau melanjutan di Universitas Darul Ulmum dan 

 
21 Sayyid Quthb, Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an,terj. Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an, jilid 12 9Jakarta: 
Gema Insani Press, 1992), 386 
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memperoleh gelar LC di bidang sastra sekaligus gelar diploma pada tahun 

1938 M. saat bekerja beliau memperoleh kesempatan belajar di USA, dan 

beliau melanjutkkan pendidikannya di Wilson`s Teacher College dan 

Stanford University dan berhasil mendapat gelar MA di bidang 

pendidikan.  

Dari pengalaman yang diperoleh selama belajar di Barat inilah 

yang kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Sayyid 

Qutb atau bisa juga dikatakan sebagai titik tolak kerangka berfikir sang 

pembaharu masa depan. Sepulangnya dari belajar di negeri Barat, Sayyid 

Qutb langsung bergabung dalam keanggotaan gerakan Ikhwânul Muslimîn 

yang dipelopori oleh Hasan al-Banna. Dan dia juga banyak menulis secara 

terang-terangan tentang masalah keislaman. Dari organisasi inilah beliau 

lantas banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dan Abu al-

A’la al-Maududi. Ikhwanul Muslimin sebagai satu gerakan yang bertujuan 

untuk mewujudkan kembali syari’at politik Islam dan juga merupakan 

medan yang luas untuk menjalankan Syariat Islam yang menyeluruh. 

Selain itu, dia juga meyakini bahwa gerakan ini adalah gerakan yang tidak 

tertandingi dalam hal kesanggupannya menghadang zionisme, salibisme 

dan kolonialisme.22 Sepanjang hayatnya, Sayyid Qutb telah menghasilkan 

lebih dari dua puluh buah karya dalam berbagai bidang. Penulisan buku-

bukunya juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. 

Misalnya pada era sebelum tahun 1940-an, beliau banyak menulis buku-

 
22 Hidayat dan Nuim,  Sayyid Qutb Dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2005)  
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buku sastra yang hampa akan unsur-unsur agama. Hal ini terlihat pada 

karyanya yang berjudul “Muhimmat al-Syi’r fi al Hayâh” pada tahun 1933 

dan “Naqd Mustaqbal al-Tsaqafah fî Misr” pada tahun 1939.  Pada tahun 

1940-an, Sayyid Qutb mulai menerapkan unsur-unsur agama di dalam 

karyanya. Hal itu terlihat pada karya beliau selanjutnya yang berjudul “al-

Tashwîr al-Fanni fi al-Quran” (1945) dan “Masyâhid al-Qiyâmah fi al-

Quran”.23 

Pada tahun 1950-an, Sayyid Quthb mulai membicarakan tentang 

keadilan, kemasyarakatan dan fikrah Islam yang suci menelusuri al 

`Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam dan Ma’rakah al-Islam wa ar-Ra’sul 

Maliyyah. Selain itu, beliau juga membuat karya yakni “Fii zhilaalil 

Qur`an” dan “Dirasat Islamiyah”. Semasa dalam penjara, yaitu mulai 

dari tahun 1954 hingga 1966, Sayyid Qutb masih terus menghasilkan 

karya-karyanya. Beberapa buku  yang berhasil beliau tulis dalam penjara 

adalah Hadza ad Din, al Mustaqbal li Hadza Ad Din, Khasha`is at 

Tashawwur al Islami wa Muqawwamatuhul Islam wa Musykilah al 

Hadloroh. 

Ayah beliau adalah al Hajj Quthb bin Ibrahim Ibu beliau adalah 

Sayyidah Nafash Quthb. Ayah beliau adaalh seorang petani yang 

terhormat pada masanya. Beliau juga menjabat sebagai anggota komisaris 

partai nasional di desanya. Rumah beliau sering dijadikan sebagai tempat 

perkumpulan partai politik. Al Hajj Quthb wafat saat Sayyid Quthb sedang 

 
23 Sayyid Quthb, Fi Zhilali Al-Qur’an Fi Al-Mizan, (Jeddah: Darul Mannarah, 1986) 
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kuliah di Luar Negeri, kemudian pada 1914 M ibunya menyusul pergian 

ayahanda tercintanya. Kepergian dua oranng sangat berhraga dan amat 

dicintai membuat Sayyid Quthb amat terpukul dan merasa terendiri. 

Darisinialh beliiau mulai megembangkan pikiriannya, berpikir pistif dan 

menuangkan dalam karya-karya.  

Sayyid Qutbh telah banyak menghasilkan sebuah karya, beliau 

mulai mengembangkan bakatnya dengan membuat buku untuk anak-anak 

yang meriwayatkan pengalaman (sejarah) Nabi Muhammad saw dan 

cerita-cerita lainnya dari sejarah islam. Kemudian pemikiran beliau 

dituangkan dalam cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta 

artikel untuk majalah. Karya-karya Sayyid Qutbh sangat banyak beredar 

dikalangan Islam. Bahkan beredar dikawasan Eropa, Afrika, Asia dan 

Amerika. Salah satu kitab beliau yang masih berpengaruh kuat di era 

modern ini adalah kitab Tafsir Fii Zhiilalil Qur`an. Tafsir ini sangat 

menonjolkan pergerakan umat islam, beliau meyelesaikan kitab tafsir ini 

didalam penjara.  

Sayyid Qutbh telah banyak menghasilkan sebuah karya, beliau 

mulai mengembangkan bakatnya dengan membuat buku untuk anak-anak 

yang meriwayatkan pengalaman (sejarah) Nabi Muhammad saw dan 

cerita-cerita lainnya dari sejarah islam. Kemudian pemikiran beliau 

dituangkan dalam cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta 

artikel untuk majalah. Karya-karya Sayyid Qutbh sangat banyak beredar 

dikalangan Islam. Bahkan beredar dikawasan Eropa, Afrika, Asia dan 
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Amerika. Salah satu kitab beliau yang masih berpengaruh kuat di era 

modern ini adalah kitab Tafsir Fii Zhiilalil Qur`an. Tafsir ini sangat 

menonjolkan pergerakan umat islam, beliau meyelesaikan kitab tafsir ini 

didalam penjara.  

Beberapa karya Sayyid Quthb adalah sebagai berikut: 

1. Muhimmatus Sya`ir fil Hayah wa Syi`ir al-Jail al-Hadhir, terbit tahun 

1933  

2. As- Sathi` al- Majhul, kumpulan sajak Quthb satu- satunya, terbit Februari 

1935 

3. Naqd Kitab “Mustaqbal ats-Tsaqafah di Mishr” li ad-Duktur Thaha 

Husain, terbit tahun 1939  

4. At-Tashwir al-Fanni fil-Quran, buku Islamnnya yang pertama, terbit pada 

April 1954  

5. Al-Athyaf al-Arba`ah, ditulis bersama-sama saudaranya, Aminah, 

Muhammad dan Hamidah, terbit pada tahun 1945  

6. Thifl min al-Qaryah, berisi tentang gambaran desanya, serta catatan masa 

kecilnya di desa, terbitan 1946  

7. Al-Madinah al-Manshurah, sebuah kisah khayalan semisal kisah Seribu 

Satu Malam, terbit tahun 1946 

8. Kutub wa Syakhsiyat, sebuah studinya terhadap karya-karya pengarang 

lain, terbit tahun 1946  

9. Ashwak, terbit tahun 1946  
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10. Mashhahid al-Qiyamah fil-Qur`an, bagian kedua dari serial Pustaka Baru 

al-Quran terbit pada bulan April tahun 1947  

11. Raudhatul Thifl, ditulis bersama Aminah as-Sa`id dan Yusuf Murad, terbit 

dua episode  

12. Al-Qashash ad-Diniy, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-Sahar  

13. Al-Jadid al-Lughah al-Arabiyah, bersama penulis lain  

14. Al-Adalah al-Ijtima`iyah fii al-Islam, buku pertamanya dalam pemikiran 

Islam, terbit pada bulan April tahun 1949  

15. Ma`rakah al-Islam wa ar-Ra`simaliyah, terbit pada bulan Februari tahun 

1951  

16. As-Salam al-Islami wa al-Islam, terbit pada bulan Oktober tahun 1951  

17. Tafsir fii Zhilal al-Qur`an, diterbitkan dalam tiga masa yang berlainan  

18. Dirasat Islamiyah, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh 

Muhibbudin al-Khatib, terbit pada tahun 1953  

19. Al-Mustaqbal li Hadza ad-Din, buku penyempurna dari buku Hadza al-

Din 

20. Khashaish at-Tashawwur al-Islami wa Muqawwimatahu, merupakan 

bukunya yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan 

karakteristik akidan dan unsur-unsurnya 21. Al-Islami wa Musykilat al-

Hadharah  

21. Ma`alim fii al-Thariq, Cairo: Maktabah Al-Wahbah, 1964, buku ini 

berintikan petunjuk-petunjuk jalan menuju Islam Kaffah.  
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22. Ma’rakatuna Ma’a Al-Yahudi, Beirut: Dar Al-Syuruq, 1978, inti dalam 

wacananya adalah gerakan Islam terhadap kelompok Yahudi.  

23. Nahwa Mujtama’ Al-Islamiy, Cairo: Maktabah Al-Wahbah, 1966. Buku 

ini berisi pembentukan masyarakat Islam.  

24. Fit-Tariikh, Fikrah Wa Manaahij (teori dan metode dalam sejarah).  

25. Ma’rakah Al-Islaam War-Ra’sumaaliyah (perbeturan Islam dan 

kapitalisme).  

26. An-Naqd Al-Adabii Usuuluhu Wa Maanaahijuhu (kritik sastra, prinsip, 

dasar dan metode-metode).  

27. As-Syathi’ Al-Majhul, kumpulan sajak Qutb satu-satunya, terbit februari 

1935.  

28. Nadq Kitab “Mustaqbal Ats-Tsaqafah Di Mishr” Li Ad-Duktur Thaha 

Husain, terbit tahun 1939.  

29. Al-Athyaf Al-Arba’ah, ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, 

Hamidah, Muhammad. Terbit tahun 1945 

30. Al-Madinah Al-Manshurah, Sebuah kisah khayalan semisal kitab seribu 

satu malam, terbit tahun 1946.  

31. Kutub Wa Syakhshiyat, sebuah studi Qutb terhadap karya-karya pengarang 

lain terbit tahun 1946.  

32. Raudhatut Thifl, ditulis bersama Aminah As-Sa’id dan Yusuf Murad, 

terbit dua episode.  

33. Al-Qashash Ad-Diniy, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah AsSahhar.  

34. Al-Jadid Fil Al-Lughah Al-Arabiyah, bersama penulis lain.  
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35. Al-Jadid Fil Al-Mahfuzhat, ditulis dengan penulis lain.   

2. Latar Belakang Lingkungan Sayyid Quthb 

Sayyid Quthb dilahirkan dari sebuah di Desa Musya, yaitu sebuah 

desa di provinsi Asyuth yang terletak dikawasan pedesaan Mesir. Desa ini 

terkenal dengan sebutan kampungnya Syekh Abdul Fattah, beliau 

merupakan salah seorang kepala desa dan tokoh penting disana.24 

Sebagian besar penduduk di desa ini menganut agama Islam meski 

sebagian kecil ada pula yang menganut agama Nasrani. Pada umumnya, 

keluarga Nasrani ini tinggal di kampung lama yang terletak di punggung 

bukit dan berada sekitar lima kilometer dari kantor kepala desa. Mereka 

menghuni perkampungan kuno yang usianya sudah sangat tua. Bahkan ada 

salah satu tokoh sejarawan pernah berpendapat dalam bukunya yang 

berjudul “Jejak-Jejak al Muqrizy” (al Khuthath al Maqriziyyah). Beliau 

menyebut desa itu dengan nama Musyah. Orang-orang yang tinggal di 

desa ini bahkan mempunyai gereja sendiri. 

Taraf hidup para penduduk desa memiliki taraf hidup yang tidak 

terlalu rendah jika dibandingkan dengan desa lain. Jika dilihat dari jenis 

pakaian dan bahanan pangan yang mereka konsumsi, seperti kacang-

kacangan, daging, sayur, dan buah-buahan. Penduduk di desa ini bisa 

dikatakan masuk dalam kelas menengah. Setiap keluarga wajib memiliki 

rumah, baik besar maupun kecil. Warga desa ini tidak kenal dengan rumah 

yang terbuat dari tanah liat. Mereka hanya tahu rumah yang terbuat dari 

 
24 Sayyid Quthb, Thifl min al Qaryah, 86. 
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batu bata merah atau bata tanah. Beberapa rumah juga dibangun secara 

bertingkat hingga lantai dua sampai tiga, bahkan ada yang sampai 

bertingkat empat. Rumah dengan satu lantai sangat jarang ditemui.25 

Sayyid Quthb menghabiskan masa kecilnya bersama keluarganya 

dirumah yang besar dan bagus. Namun, rumah itu tidak lagi menjadi milik 

keluarganya sejak sang ayah terpaksa menjualnya. Hal ini disebabkan 

karena kesulitan ekonomi yang menghimpit mereka dan beratnya tuntutan 

hidup. Salah seorang petinggi desa telah membelinya. Setelah meninggal, 

rumah itu menjadi lapuk dan ambruk karena tak satupun ahli warisnya 

peduli dan mau merawatnya. Sebenarnya, seluruh anggota keluarga 

merasa keberatan atas penjualan rumah itu karena rumah tersebut 

merupakan tempat kakek, ayah, ibu, serta anak cucu mereka tumbuh 

dewasa. Sudah pasti rumah itu mempunyai kenangan.26Secara umum 

kondisi sosial penduduk Mesir pada tahun 1906 saat Sayyid Quthb lahir 

dan berkembang sangat memprihatinkan. Penduduk yang tinggal di 

pedesaan, hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan 

Pendidikan penduduk Mesir saat itu juga sangat memprihatinkan, 

tingkat buta huruf di Mesir mencapai angka 99,4% bagi perempuan dan 

91,12% bagi laki-laki. Setelah itu Sayyid Quthb banyak menyibukkan diri 

dengan dunia tulis menulis, tulisannya banyak tersebar diberbagai artikel 

dan surat kabar Mesir, mulai dari bidang seni dan sastra sampai politik.27 

 
25 Shahrough Akhavi, Sayyid Quthb, 401. 
26 Shahrough Akhavi, Sayyid Quthb, 401. 
27 M. Sholihin, Radikalisme Sayyid Quthb: Studi Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir Fii Zhiilalil 

Qur`an, (Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 42.  
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Saat itu Sayyid Quthb memiliki kedekatan dengan Gamal Abdul Nasser. 

Namun, pada masa selanjutnya hubungan itu semakin memburuk setelah 

Nasser mulai menyikasa kelompok Ikhwanul Muslimin. 

Sayyid Quthb akhirnya bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada 

tahun 1953. Sayyid Quthb memilih bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, 

karena beliau menganggap Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang 

memiliki tujuan untuk mewujudkan kembali politik Islam dan melindungi 

masyarakatnya. Aktivitas sebagai Ikhwanul Muslimin sangat mengesankan 

Sayyid Quthb. Tulisan-tulisan beliau banyak dipengaruhi dari Muhammad 

Asad, Abul Hasan Ali An Nadlawi, Thaha Husein, Abbas al Aqqad, 

Ahmad az Zayyat, dan Abdul A`la al Maududi. Selama periode ini 

tulisannya lebih kepada kritik sosial dan polemik politik.  

Sayyid Quthb adalah seorang mujahid dan pemburu islam 

terkemuka yang lahir di abad ke 20, ia  juga merupakan tokoh monumental 

dengan segenap kontroversinya. Pikiran-pikirannya yang tajam dan kritis 

sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai 

gerakan islam.28   

3. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fii Zhilalil Qur`an 

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan, sastrawan, ahli tafsir 

sekaligus pemikir dari Mesir. Beliau banyak menulis dalam berbagai 

bidang. Beliau dilahirkan di kampung Musyah, daerah Asyut, Mesir tahun 

1906 M. Beliau lahir di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental. 

 
28 Shalah Abdul Fattah al Khalidi, Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzilalil Qur`an: Sayyid Quthb, 
ter. Salafuddin Abu Sayid, cet I, (Solo: Era Intermedia, 2001) ,57 
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Dengan lingkungan yang seperti ini maka tidak heran apabila Sayyid 

Quthb pandai dalam ilmu agama. Dalam usia belia, Sayyid Quthb sudah 

hafal al Qur`an. Bakat dan kepandaiannya menyerap ilmu tidak disia-

siakan terutama oleh kedua orang tua Sayyid Quthb. Selama hidupnya 

selain aktif menulis, beliau juga aktif dalam gerakan Islam yang dipimpin 

oleh Hasan al Banna. 

Pada tahun 1920, Sayyid Quthb sudah mulai beranjak dewasa, 

kemudian beliau berangkat ke Kairo dan menumpang di rumah pamannya, 

Ahmad Husain Utsman. Melalui sang paman, beliau kemudian mengenal 

partai al Wafd dan tokoh terkenal pada era tersebut yang bernama Abbas 

Mahmud al Aqqad. Setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru Tingkat 

Pertama dan berhasil mendapatkan Ijazah Kecakapan (al Kafa`ah) untuk 

pendidikan dasar, beliau mengikuti kelas persiapan untuk masuk ke Dar al 

Ulum (Tajhiziyyah). Namun, beliau benar-benar masuk ke Kulliyah Dar al 

Ulum pada tahun 1933, dengan gelar Bachelor. 

Bagi Sayyid Quthb kala itu, perhatiannya kepada al Qur`an 

merupakan hal baru, yang justru berhasil membawanya lebih jauh masuk 

ke dalam arus dakwah, pergerakan, dan dunia aktivis. Beliau kemudian 

menempuh jalan itu dan meneranginya dengan “rambu-rambu” (ma`alim) 

sebagai pedoman bagi para dai setelah beliau. Selama menempuh 

perjalanan ini, beliau menekuni al Qur`an yang hasilnya beliau paparkan 

dalam kitab Tafsirnya “Di Bawah Naungan al Qur`an” (Fii Zhilalil 

Qur`an). 
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Pemikiran tentang pergerakan Islam yang dicetuskan oleh Sayyid 

Quthb, justru mendapat sambutan yang luar biasa setelah beliau 

meninggal. Hal ini bagaimanapun juga sudah dalam garis Allah swt. Di 

mata para ulama`, pendakwah dan aktivis islam, Sayyid Quthb memiliki 

tempat tersendiri dan mulia karena mewariskan lebih dari 20 judul buku 

maupun kitab-kitab yang tersebar dalam bidang sastra, kritik sastra, dan 

pemikiran Islam. Dalam hal ini karya beliu yann mendunia atau 

Mahakarya (masterpiece) adalah Tafsir Fii Zhilalil Qur`an, yang 

membuatnya didaulat menjadi ahli tafsir pembaharu, pelopor Islam yang 

sejati. 

Sayyid Quthb sengaja memilih media keadilan sosial untuk ditulis 

serta menjelaskan metode al Qur`an di dalam menegakkan keadilan dan 

kaidah-kaidah dalam mewujudkannya karena Mesir ketika itu sedang 

melalui fase sosial yang sulit setelah perang dunia II. Di dalam Negara 

Mesir muncul fenomena-fenomena sosial terdistrosi serta kelas-kelas 

sosial yang saling berlawanan. Sementara itu mayoritas masyarakat Mesir 

hidup dalam kemiskinan dan berada dibawah tekanan kedzaliman sosial 

yang sengaja dibuat oleh para tokoh istana dan kaum feodal dari kalangan 

dan para tuan tanah. Tapi kelompok borjuis, para penguasa dan keluarga 

istana dalam keadaan hidup yang berlebihan dan berfoya-foya dalam 

kemewahan dengan penuh kemaksiatan. Oleh sebab itu ada salah satu 

buku Sayyid Quthb yang berjudul al `Adalah al Ijti`iyah fi al Islam, yang 
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ditujukan kepada masyarakat Mesir untuk memberi penjelasan bahwa 

keadilan sosial yang mereka inginkan hanya ada di dalam islam.29 

4. Metode Penulisan Tafsir Fii Zhilalil Qur`an 

Sayyid Quthb menulis kitab Fii Zhilalil Qur`an terdiri atas delapan 

jilid, dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan Darusy Syuruq, Beirut 

pada 1412 H/1922 M, ketebalan tafsir Fii Zhilalil Qur`an rata-rata 600 

halaman. Term zhilal yang berarti “naungan” sebagai judul kitab yang 

diambil Sayyid Quthb untuk menamai kitabnya. Judul yang diambil beliau 

sebenarnya memiliki hubungan langsung dengan kehidupannya.30 Sebagai 

catatan mengenai riwayat hidup Sayyid Quthb, dan juga telah disinggung 

pada uraian diatas bahwa sejak kecil beliau telah menghafal al Qur`an, dan 

kepintaran beliau dalam bidang sastra, beliau mampu memahami al Qur`an 

secara baik dan benar, serta segala kehidupannya selalu mengacu pada 

ajaran al Qur`an. Oleh karena itu Sayyid Quthb menganggap bahwa hidup 

dalam “naungan” al Qur`an sebagai suatu kenikmatan. 

Metode yang digunakan Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilalil 

Qur`an adalah metode Tahlili. Metode tahlili merupakan suatu metode 

tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al Qur`an dan 

seluruh aspeknya. Beliau mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (tartib 

mushafi), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, 

mengemukakan munasabah dan membahas asbabun nuzul, disertai hadits 

 
29 Shalah Abdul Fattah al Khalidi, Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzilalil Qur`an: Sayyid Quthb, 
ter. Salafuddin Abu Sayid, cet I, (Solo: Era Intermedia, 2001) 51-22 
30 Shalah Abdul Fatah al Khalidi, Tafsir Metodologi Pergerakan, ter. Asmuni Solihah 
Zamakhsyari Cet I, (Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995), 1 
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Nabi saw, pendapat sahabat, tabi`in dan pendapat penafsir sendiri, 

mengingat latar belakang pendidikan Sayyid Quthb. Tafsirnya ini tidak 

menggunakan metode tafsir tradisional, yaitu metode yang selalu merujuk 

keulasan sebelumnya yang sudah diterima. Sayyid Quthb seringkali 

mengungkapkan tanggapan pribadi dan spontanitasnya terhadap ayat-ayat 

al Qur`an, tafsir beliau lebih menekankan pada pendekatan iman yang 

intuitif, yaitu secara langsung tanpa perlu dirasionalkan atau dijelaskan 

dengan merujuk kepada metode filsafat. Meskipun secara garis besar tafsir 

beliau termasuk bersumber pada bi ra`yi karena membuat pemikiran sosial 

masyarakat dan sastra yang cenderung lebih banyak. Selain dari kedua 

sumber tersebut, beliau juga mengambil referensi dari berbagai displin 

ilmu, yakni sejarah, biografi, fiqih, bahkan sosial, ekonomi, psikologi, dan 

filsafat. 

5. Karakteristik Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur`an 

Sayyid Quthb merupakan seorang yang aktif dalam berdakwah, 

beliau bergabung dalam kelompok Ikhwanul Muslimin. Beliau selalu 

berdakwah melalui tulisan-tulisan maupun pidatonya. Tidak heran jika 

beliau dipandang sebagai salah satu tokoh besar Ikhwanul Muslimin. 

Hingga pada suatu hari beliau bersama rekan-rekannya ditangkap oleh 

rezim Gamal Abdul Nasheer dengan tuduhan rencana pembunuhan 

terhadap dirinya saat itu31 

 
31 Nuaim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2005),253 
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Selama Sayyid Quthb berada di tahanan, meski dalam keadaan 

menyedihkan penuh siksa dan derita, beliau justru menemukan kedamaian 

dan ketentraman dalam hatinya. Menurut beliau memang fisik sedang sakit 

dan didera cobaan, namun dengan hadirnya selalu dalam jiwanya beliau 

akan merasakan ketentraman yang tak akan dirasakan oleh siapapun 

kecuali orang yang memang berada dalam naungannya. Maka dari sinilah 

beliau terinspirasi untuk menulis sebuah tafsir yang diberi nama “Tafsir 

Fii Zhiilalil Qur`an”.  

B. Konsep Kebebasan Beragama 

1. Analisis QS. Al Baqarah: 256 dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur`an 

 ِ ّٰtِبا َويُْؤِمْنۢ  ِبالطَّاُغْوِت  يَّْكفُْر  فََمْن  اْلَغّيِ ۚ  ِمَن  ْشدُ  الرُّ تََّبيََّن  َقْد  ْيِنۗ  الدِّ ِفى  اِْكَراهَ  َفَقِد   َالٓ 
ُ َسِمْيٌع َعِلْيمٌ   اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوةِ اْلُوْثٰقى َال اْنِفَصاَم لََها َۗو�ّٰ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan 

jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada 

Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat 

kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. 
(QS. Al Baqarah: 256 
 

Kebebasan beragama merupakan topik yang menarik untuk 

dibahas, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi pada saat ini, 

di mana Islam  dihadapkan pada banyak kritikan, yang dipublikasikan  

oleh  orang-orang yang tidak senang dengan Islam, seperti ucapan Islam 

adalah agama intoleran, diskriminatif dan ekstrem. Islam dipandang 

sebagai agama yang tidak mau memberikan  kebebasan  beragama, 

kebebasan berpendapat. Sebaliknya, Islam sarat dengan kekerasan atas 

nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih sayang, dan 
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persatuan.32 Pandangan seperti ini tidak dapat dielakkan, karena telah ada 

sejak lama. Kesalahan dalam  membuat  kesimpulan dari para pengkritik 

Islam, karena mulai terbentuk berdasarkan pada kenyataan di lapangan 

yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam yang melakukan tindakan 

dan mengatasnamakan jihad Islam. Di kalangan umat  Islam ada kelompok 

yang berpikiran radikal dan sempit, memberi makna  jihad sebagai perang. 

Pemahaman yang  salah dan keliru tersebut dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan mereka tentang makna jihad dalam Islam.  Umat Islam harus 

mampu mengembalikan hakikat toleransi dalam kacamata Islam. Sebab, 

istilah toleransi ini pada dasarnya tidak terdapat dalam Islam, akan tetapi 

termasuk istilah modern yang lahir dari Barat sebagai respons dari sejarah 

yang meliputi kondisi politis, sosial, dan budaya yang khas dengan 

berbagai penyelewengan dan penindasan.  

Kebebasan beragama adalah permasalahan yang tak kunjung usai. 

Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Pada saat ini Islam dihadapkan pada 

banyak kritikan yang dgaungkan oleh oknum-oknumyang tidak 

bertanggung jawab. Sehinngga Islam dipandang sebagai agama yang 

intoleran, dipandang sebagai agama yang tidak memeberikan kebebasan 

dalam betkeyakinan. 

Maka dari itu sangat perlu usaha manusia untuk mewujudkan 

hubungan yang harmonis antar umat manusia, salah satu caranya yaitu 

 
32 http://.artikelislam.blogspot.co.id  
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dengan megembangkan sikap toleransi dan etika dalam pergaulan. Allah 

swt dalam QS. Al Baqarah: 256 

 ِ ٰ�ّFِ َویُْؤِمْنۢ  اغُْوِت  Fِلط� ��ْكُفْر  فََمْن  الْغَّيِ ۚ  ِمَن  ْشُد  الر&  َ ت�َبني� قَْد  �ِْنۗ  اّ/ِ ِىف  ِاْكَراَه  تَْمَسَك  َالآ  ْTاس فَقَِد   
یْ  ُ َمسِ  ٌع Dَِلْميٌ Fِلُْعْرَوِة الُْوثْٰقى َال انِْفَصاَم لََها َۗواّ�ٰ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan 

jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada 

Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat 

kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. 
(QS. Al Baqarah: 256) 

Agama terakhir sebelum Islam datang adalah agama Nasrani. Dulu 

agama Nasrani disebarkan secara paksa dan dengan kekerasan, kejadian 

terjadi setelah pimpinan Kaisar Konstatim masuk agama Nasrani. Banyak 

orang yang disiksa di kerajaan Romawi karena tidak mau memeluk 

Nasrani. Penyiksaan tersebut tidak hanya oelh orang yang beum memeluk 

agama nasrani, melainkan terhadap orang asli nasrani. Mereka akan 

disiksa jika tidak sejalan dengan pemikirannya.33 

ْشُد ِمَن الْغَيِّ  َ الر& �ِْنۗ قَْد ت�َبني�  َالٓ ِاْكَراَه ِىف اّ/ِ
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 

telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang 

sesat...” 

 

Sayyid Quthb menafsirkan ayat tersebut bahwa, Allah memang 

benar-benar menyerahkan kepada pribadi masing-masing untuk memilih 

keyakkinannya. Akan tetapi, Allah membebankan tanggung jawab atas hal 

apa yang mereka ambil. Kebebasab beragama adalah hak setiap manusia, 

apabila kebebasan sudah dicabut maka itu kemanusiaannya sendiri. Lafadz 

yang terkandung dalam ayat tersebut adalah nafi muthlaq, yang berarti 

 
33 Sayyid quthb, Fii Zhilaalil Qur`an: Dibawah Naungan al Qur`an, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2000), 34 
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benar-benar meniadakan dan menafikan secara absolut. Ayat tersebut 

melarang adanaya paksaan dalam beragama, dalam hal apapun, nah 

dengan adanya hal ini maka akan menentukan hakikat iman secara terang 

dan gambalang.34 

 

..... ْشدُ ِمَن اْلَغّيِ   َقدْ تَّبَيََّن الرُّ .... 

“....sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan 

jalan yang sesat...” 

 

Sayyid Quthb berpendapat bahwa iman berhubungan dengan jalan 

yang benar yang memang harus diikuti manusia. Sedangkan kafir 

hubungannya dengan kesesatan, dan wajib dijauhi.35 

تَ   .... ْTاس فَقَِد   ِ ٰ�ّFِ َویُْؤِمْنۢ  اغُْوِت  Fِلط� ��ْكُفْر  ْیٌع  فََمْن  َمسِ  ُ لَهَا َۗواّ�ٰ انِْفَصاَم  َال  الُْوثْٰقى  Fِلُْعْرَوِة  ْمَسَك 
 .....Dَِلْميٌ 

“....maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat 

yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. 
Al Baqarah: 256) 
 

Dalam hal ini beliau berpebdapat bahwa yang memang wajib 

diingkari adalah thaghut, dan yang wajib diimani adalah Allah swt. 

Thaghut merupakan sesembahan yang disemmbah orang Nasrani pada 

waktu itu. Thaghut ini identic dengan sesuatu yang sangat dzalim.  

Iman pada hakikatnya adalah petunjuk yang membimbing kepada 

hakikat pertama yang dengan hakikat ini terwujudlah semua hakikat 

dialam semesta ini. Hakikat pertama itu adalah hakikat Allah. Iman juga 

menunjukkan kepada hakikat tata aturan yang ditetapkan Allah semesta 
 

34 Sayyid quthb, 35 
35 Sayyid Quthb, 36 
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berdiri tegak. Dan, orang yang berpegang pada tali Iman ini niscaya dia 

akan dapat berjalan di atas petunjuk menuju kepada Tuhannya. Karena itu, 

ia tidak akan terdampar, ketinggalan, dicerai-beraikan jalan-jalan 

kehidupan yang lain, serta menyimpang dan tersesat. Sesungguhnya 

beriman kepada Allah seperti berpegang dengan tali yang sangat kuat, 

tidak mungkin lepas apalagi putus. Orang yang berpegang dengan Allah 

swt ini tidak akan tersesat. Orang yang berpegang dengan tali yang kuat 

akan melaju terus di jalan menuju Tuhannya dan tidak akan tersesat atau 

bingung.36 

ْیٌع Dَِلْميٌ  .... ُ َمسِ  ....َواّ�ٰ
 “...Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Qs. Al Baqarah: 256) 

 

Allah Maha Mendengar apa yang dikatakan manusia dan Allah 

mengetahui yang terembunyi dalam hati manusia. Orang yang selalu 

nyambung dengan RabbNya tidak akan mungkin berkata kotor apalagi 

berbuat dzalim, ini yang disebut dengan orang mukmin. Allah akan selalu 

membimbing hambanNya sampai ia mau mendekat kepada hambaNya.37 

Jadi dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa dalam berkeyakinan, 

dalam memeluk agama, khususnya agama Islam tidak ada paksaan 

didalamnya. Karen hal tersebut tidak dibenarkan oleh al Qur`an. Apabila 

dalam hal beragama dipaksakan, maka dikhawatirkan orang yang terpaksa 

tadi hidupnya akan diliputi rasa was-was dan hidupnya tidak akan tenang 

bahkan menjadi beban. 

 
36 Sayyid Quthb, 37 
37 Sayyid Quthb, 39 
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Pemaksaan terhadap suatu keyakinan dalam agama juga termasuk 

dalam sikap merampas kebebasan beragama seseorang. Sikap seperti ini 

sangat banyak sekali di lingkungan kita, dimana seorang tokoh-tokoh 

tertentu memaksakan para pengikutnya untuk memeluk dan mengikuti 

keyakinannya dalam memahami beberapa variable dan doktrin 

keagamaan, sehingga implikasinya ialah menimbulkan pecah belah 

ummat, baik dalam ruang lingkup seagama atau masyarakat umum. 

Negara juga tidak hanya memberikan sebuah perlindungan dan 

memberikan kebebasan. Tetapi senantiasa mendorong dan memberikan 

bantuan kepada umat beragama untuk memajukan kehidupan agamanya 

tanpa menimbulkan konflik dan juga tanpa menimbulkan kerugian bagi 

pemeluk agama lainnya serta masyarakat lainnya. Disisi lain, iklim 

kehidupan beragama semakin memprihatinkan di wilayah-wilayah 

tertentu. Kebebasan dalam hal untuk memilih dan meyakini suatu agama 

telah terminimalisasi, akhirnya hal ini akan menjadi bom waktu yang 

akhirnya melakukan tindak kekerasan sesama manusia. Padahal perbuatan 

memaksakan dan melakukan tindakan kekerasan merupakan sesuatu yang 

harus dihindari, terlebih jika yang melakukan kekerasan adalah orang 

Islam. Agama Islam memberikan hak seluas-luasnya kepada manusia 

untuk memilih agama mana yang dianut. 
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2. Konsep Bertoleransi yang sesuai dengan aturan dan syariat yang ada 

dalam al Qur`an dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur`an 

Untuk mewujudkan toleransi agama yang harmonis tidaklah semudah 

yang diucapkan, tetapi suatu proses yang intens, di dukung keterlibatan tokoh 

dari masing-masing agama. Mendalami ajaran suatu agama tidak berarti harus 

konversi agama, tetapi dengan studi secara menyeluruh ajkan memahami 

persamaan dan perbedaan. Pemahaman akan persamaan megantar pada 

keharmonisan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat beragama. Adapun 

pemahaman tentang perbedaan memberikan toleransi diantara mereka. 

Pedoman kerukunan antar umat beragama yang digunakan untuk menjalin 

kerukunan dalam hidup bermasyarakat, yaitu sebagai berikut: 

a. Saling menghormati, setiap umat beragama harus atau wajib mempunyai 

rasa toleransi dalam diri. Hal tersebut harus senantiasa dipupuk, 

dilestarikan dan lebih ditingkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal 

keyakinan maka setiap umat beragama akan saling menghormati, sehingga 

perasaan takut dan curiga semakin hari akan berkurang, bersamaan dengan 

meningkatkan taqwa. 

b. Kebebasan beragama, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk 

menganut agama yang disukai. Dalam menjelaskan kebebasan beragama 

perlu adanya pertimabangan sosiologis dalam arti bahwa secara kenyataan 

proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga 

berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang. 
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c. Menerima orang lain apa adanya, setiap umat beragama harus mampu 

menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Melihat umat beragama lain tidak sesuai dengan agama 

yang dianut, misal seorang beragama kristen menerima kehadiran orang 

Islam, begitupun sebaliknya. Namun, jika menerima orang Islam sesaui 

dengan persepsi orang kristen maka tidak akan ada kerukunan malah justru 

akan terjadi konflik 

d. Berfikir positif, dalam pergaulan antar umat beragama harus salaing positif 

thinking. Jika berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku 

dalam bergaul, apalagi jika bergaul dengan orang berbeda agama.  

Dengan menerapkan sikap toleransi dalam konsep penafsiran 

Sayyid Quthb bertujuan untuk mewujudkan sebuah persatuan diantara 

sesama manusia dan warga negara Indonesia khususnya tanpa 

mempermasalahkan latar belakang agamanya, persatuan yang dilandasi 

oleh toleransi yang benar maka  persatuan itu sudah mewujudkan 

persatuan itu sendiri. Tujuan dari toleransi beragama yaitu mewujudkan 

persatuan (Bhineka Tunggal Ika). Maknanya adalah walaupun Indonesia 

dihadapkan dengan berbagai perbedaan dalam berbagai hal, salah satunya 

yaitu agama, tetapi harus tetap bersatu. 
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3. Metode Penafsiran Qs. Al Baqarah ayat 256 dalam Tafsir Fii Zhilalil 

Qur`an 

Saat mau mengarang tafsirnya, Sayyid Quthb memiliki rasa-rasa 

was-was karena mustahil bagi beliau untuk menafsirkan secara 

komprehensif. Sayyid Quthb mengatakan: “Meskipun demikian, saya 

merasa takut dan gemetar manakala saya mulai menerjemahkan 

(menafsirkan) al-Quran ini, sesungguhnya irama al Quran yang masuk 

dalam perasaan mustahil bisa saya terjemahkan dalam lafal-lafal dan 

ungkapanku. Oleh karena itu, saya selalu merasakan adanya jurang yang 

menghalangi antara apa yang saya rasakan dengan apa yang saya 

terjemahkan untuk orang lain dalam kitab ini”. 

Tafsir Fii Zhilaalil Qur`an ditulis tidak jauh dari kajian-kajian yang 

ada dalam al qur`an an hadits serta riwayat-riwayatt ma`tsurat yang lain 

Tafsir Fi Zhilaalil Qur`an ditulis bersandarkan kepada kajian-kajian 

mendalam yang diambil secara langsung dari Al-Qur`an dan As Sunnah 

serta riwayat-riwayat ma’tsurat yang lain. Sayyid Qutb menggunakan satu 

kaidah penafsiran yang bertujuan agar tidak ada pembicaraan-pembicaraan 

yang menyimpang seperti pembahasan-pembahasan bahasaaaa dan tata 

bahasa, ilmu kalam dan ilmu fiqih serta cerita-cerita dongeng Israiliyaht 

yang biasa dalam kebanyakan tafsir lain. Beliau sangat menolak penafsiran 

yang berdekatan dengan sains, karena menurut beliau tafsiran yang seperti 

itu tidak bertahan lama dan lekang oleh zaman, serta mudah dilupakan. 
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Tafsir Fi Zhilaalil Quran disusu dengan bentuk yang sangat runtut, 

padu dan selaras, ayat satu dengan ayat lain sangat berkaitan dalam setiap 

penafsirannya. Tafsir ini mengupas tuntas mengenai kehidupan yang 

berlatar belakang jahiliyah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia 

sepanjang zaman.  

Pada barisan pertama dalam kitab tafsirnya, Sayyid Qutb sudah 

memberikan karakterisktik seni. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat 

menggambarkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus 

memperpanjang kalam dalam ilmu balaghah, namun di balik gambaran 

yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara, keserasian irama 

dan keutuhan makna. Corak penafsiran yang terdapat pada Tafsir Fi Zhilal 

al-Quran dapat digolongkan ke dalam jenis tafsir tahlili. Artinya, beliau 

menafsirjan ayat, makna seluruhnya edengan cara menganalisis tentuya 

sesuai tertib utsmani. Beliau menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu 

pendektan yang menampilkan pesan kalamullah sebagai gambaran pesan 

yang hidup dan konkrit. Hal ini menimbulkan pemahaman yang actual 

bagi para pembaca 

Tafsir Fii Zhialil Qur`an termasuk dalam adabi al ijtim`i (sastra-

budaya dan kemasyarakatan). Karena dilihat dari latar belakang beliau  

beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan 

keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa alQuran yang memang 

kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Sebenarnya metode Sayyid 

Quthb merupakan buah dari semangatnya untuk memasuki alam al-Quran 
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tanpa berbagai ketentuan pemikiran sebelumnya dan juga dari 

keyakinannya mengenai kekayaan al-Quran serta banyaknya makna dan 

inspirasinya. Metodenya berdiri atas dua tahap.38 

Rujukan yang beliau ambil hanya al Qur`n saja. Ini adalah tahap 

dasar, utama dan langsung. Tahap ini tersimpulkan dalam pembacaannya 

terhadap surat-surat dalam al-Quran secara utuh beberapa kali, terkadang 

pembacaan ini diulangi lagi sambil dicermati dari hari ke hari, sehingga 

memperoleh petunjuk tentang tema utama dan poros umum yang sub-sub 

tema lain seluruhnya berkisar padanya, sehingga apabila ia menemukan 

jalan untuk itu dan mendapatkan pencerahan dari Allah, mulailah ia 

konsentrasi untuk menafsirkannya dengan waktu yang seminimal 

mungkin. Seandainya mungkin dilakukan dalam satu tempat saja, tentu 

akan ia lakukan.  

Sifatnya sekunder serta menyempurnakan bagi tahap pertama, 

dengan cara melengkapi kekurangan, meluruskan kekeliruan, 

mengemukakan pendapat-pendapat atau mengutip beberapa pemikiran.  

Tahapan ini bersandar kepada sumber dan referensi secara mendasar. 

Sebab beliau berdiri di atas perhatian terhadap kitab-kitab tafsir untuk 

mengetahui asbabun nuzul, atau menjelaskan sesuatu masalah fikih atau 

mengambil bukti dengan hadis atau riwayat yang sahih tentang penafsiran 

ayat.   

 

 
38 Shalah Abd Fatah Al- Khalidi Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur’an, (Surakarta: Era 
Intermedia, 2001 ), 176. 
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4. Pandangan Ulama tentang Tafsir Fii Zhilalil Qur`an 

Fi Zhilaalilil Quran secara bahasa fi adalah harf al-jarri artinya “di 

dalam”, zhilal dari kata zhalla yang berarti “naungan”. Maka secara 

etimologi berarti “di bawah naungan Al-Quran”. Dalam kata pengantar 

tafsirnya sebagai sebuah refleksi yang melatarbelakangi penulisan ia 

memberikan kesan-kesan bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran. 

Beberapa ulama tafsir memberikan pendapat untuk Sayyid Quthb dalam 

Tafisr  Fii Zhilalil Qur`an. 

a. Al Khalidy menuangkan pendapatnya tentang tafsir Fii Zhilalil Qur`an  

dalam tiga bukunya yang berjudul Makhdal ila Zhilalil Qur`an, all 

Manhaj al Harakiy Fi Zhilalil Qur`an dan Fi Zhilalil Qur`an Fil 

Mizan, beliau menjelaskan antara lain: 

Pertama, bahwa tujuan asasi tafsir Fi Zhilaalil Quran adalah 

memisahkan jurang pemisah antara kaum muslimin dan al-Quran, 

memberitahukan kepada kaum muslimin akan pentingnya praktek 

pergerakan al-Quran, membekali kaum muslimin dengan nilai-nilai 

kepribadian islami, melalui bukti-bukti realita praktis, mendidik kaum 

muslimin dengan tarbiyah islami secara komprehensip, menjelaskan 

rambu-rambu jalan menuju Allah Swt, menjelaskan kesatuan tematis al-

Quran, waspada terhadap materialisme jahiliyyah, mengkaitkan teks-teks 

al-Quran dengan realitas kontemporer, memberikan gambaran praktis dan 

realistis, menjelaskan asbabun nuzul, menerangkan hikmah-hikmah 

tasyri’, membekali pembaca dengan ilmu alat untuk melihat ayat-ayat 
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Allah Swt, mengaitkan hukum-hukum tasyri’ kapada akidah, 

menampakkan keserasian dan keharmonisan antara manusia dan alam, 

memaparkan secara sastra tentang ilustrasi-ilustrasi estetis al-Quran.  

Kedua, bahwa di antara kaedah-kaedah metode tafsir Fi Zhilaalil Quran 

adalah mempunyai pandangan universal dan komprehensif terhadap al-

Quran, menegaskan tujuan-tujuan fundamental al-Quran, menerangkan 

urgensi praktek pergerakan al-Quran, tetap menjaga iklim al-Quran, 

menjauhi pembahasan yang bertele-tele yang dapat menghalangi cahaya 

al-Quran, mencatat isyarat-isyarat naungan dan detail-detail teks al-Quran, 

memasuki alam kemurnian al-Quran, mempercayai dan menerima secara 

mutlak petunjuk teks al-Quran, memperkaya teks-teks al-Quran dengan 

makna-makna dan indikasi-indikasinya, serta menjelaskan urgensi akidah 

dan pengaruhnya, menghilangkan praduga kontradiksi antara teks-teks al-

Quran, memperhatikan kesatuan tematis al-Quran, memperluas realitas 

teks al-Quran dan keumuman indikasinya, menerangkan hikmah 

pensyariatan dan Ta’lil hukum-hukum al-Quran. 

b. Mahdi Fadhullah  yang menilai bahwa tafsir Sayyid Qutb yang tiga 

puluh juz itu merupakan “terobosan penafsiran yang sederhana dan 

jelas.”39 

c. Subhi Shalih menilai bahwa dalam tafsir Fi Zhilaalil Quran lebih 

banyak bersifat pengarahan dari pada pengajaran dan Jansen menilai 

bahwa tafsir Sayyid Qutb hampir bukan merupakan tafsir al Quran 

 
39 Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilali Al-Qur’an, (Solo: 
Intermedia, 2001)  
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dalam pengertian yang ketat tetapi lebih merupakan kumpulan 

khutbah-khutbah keagamaan.40  

d. Yusof Al-Azym seorang ahli pengkaji AI-Quran mengatakan bahwa: 

"Tafsir Fi Zhilaalil Quran adalah wajar dianggap sebagai suatu 

pembukaan Rabbani yang diilhamkan Allah kepada penulisnya. Beliau 

telah dianugerahkan matahati yang peka yang mampu menanggap 

pengertian, gagasan dan fikiran yang halus yang belum pernah didapat 

oleh penulis tafsir lain". Dr. Saleh Abdul Fatah Al-Khalidi, seorang 

penulis biografi dan pengkaji karya Asy-Syahid Sayyid Qutb, 

berpendapat: "Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilaalil Quran adalah 

dianggap sebagai mujaddid di dalam dunia tafsir karena beliau telah 

menambah berbagai pengertian, fikiran dan pandangan tarbiyah yang 

melebihi tafsir-tafsir sebelum ini."41 

  

 
40 Muhammad Chirzin, Jihad Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur’an,  (Jakarta: 
Era Intermedia, 2001). 
41 Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilali Al-Qur’an, (Solo: 
Intermedia, 2001) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Tafsir Fi Zhilalil Qur’an menggunakan gaya prosa lirik dalam 

menafsirkan ayat-ayatnya. Sayyid Quthb memandang Al-Qur’an adalah kitab 

artistik sehingga Al-tashwir (penggambaran dengan prosa lirik) adalah cara 

yang tepat dalam memahami al-Qur’an. Konsep kebebasan dan hubungan 

antara agama atau toleransi yang digadang-gadang Sayyid Qutb mencakup 

yang dapat di implementasikan dalam konteks keindonesiaan ada beberapa 

hal, yaitu sebagai berikut 

1. Kebebasan beragama merupakankebebasan beraqidah, berkeyainan, bebas 

memilih tanpa paksaan, karena hal ini berhubungan dengn hati. 

Berhubungan langsung dengan sang pencipta. Aqidah sendiri sifatnya 

sangat eksklusif individual dan tersembunyi. Apabila dalam memelu suatu 

agama terdaoat unsur pemaksaan maka suatu saat akan menjadi 

boomerang terhadap orang yang beragama. Rasulullah sendiri pun tidak 

memaksa kepada untuk orang yang mau mengikuti ajarannya.  

2. Dalam menafsirkan QS. Al Baqarah ayat 256, beliau menggunakan 

metode tahlili. Sayyid Quthb Beliau mengambil rujukan dari al-Quran 

saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi dan sumber-

sumber lain.  
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B. Saran  

Alhamdulillahi Rabbil `alamin, segala puji bagi Allah yang telah 

memebri keuatandan pertolongan rahmatNya, sehingga terselesaikan skrispi 

ini serta shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar 

Rasulullah saw. Peneliti sangat sadar bahwa penelitian ini sanagt jauh dari 

kata sempurna. Maka dengan hormat peneliti sangat menghrapkan saran dan 

kritikan yang bersifat membangun, guna untuk menjadikan penelitian ini lebih 

baik lagi.  

Peneliti juga berharap pada para pembaca agar dapat mengambil 

manfaat dari skripsi ini untuk menambah wawasn bagi para pembaca yang 

betul-betul membutuhkan. Selanjutnya, peneliti mengucapkan banyak terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan 

skripsi ini, kepada mereka semoga diberi ilmu yang manfaat dan atas jerih 

payahnya semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Aamiin Ya Rabb... 
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