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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama ini kita hidup dalam beragama Islam. Kita beragama Islam karena 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena budaya lingkungan kita 

Islam, karena peristiwa tertentu yang membawa kita berkeyakinan Islam. Kita 

juga meyakini Islam merupakan agama yang sempurna dan agama yang diridhai 

Allah. 

Apapun faktor yang menyebabkan kita beragama Islam, apabila kita tidak 

melaksanakan syariatnya yaitu rukun Islam dan iman maka kita tidak disebut 

muslim atau mukmin penganut agama Islam,
1
 karena rukun Islam dan iman 

merupakan ajaran pokok sebagai pondasi dasar dalam beragama Islam.  

Dalam pembahasan rukun Islam dan iman sejak tahun pertama Islam 

muncul, sudah ada dialog Nabi Muhammad kepada pemeluk agama Islam tahun 

awal yaitu kepada sahabat. Hal ini kita bisa lihat peristiwa dialog Nabi dalam 

pembahasan rukun Islam dan rukun iman pada hadis. Pada waktu itu datang 

seorang laki- laki berjubah putih duduk didekat Rasulullah SAW lalu bertanya 

mengenai tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Dan tidak disangka oleh para 

sahabat ternyata laki- laki itu Malaikat Jibril yang ingin mengajarkan pada sahabat 

tentang Islam, iman dan ihsan. 

                                                           
1
 Tim Penyusun Studi Islam IAIN Ampel Surabaya, Pengantar Studi Islam (Surabaya: 

Sunan Ampel PRESS, 2010), 84. 
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“Musaddad memberi tahu kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim 

memberitahu kami, Abu Hayyan Al-Taimiy memberitahu kami, dari Abi 

Zur’ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu hari Nabi SAW. Berada 
di tengah-tengah manusia (para sahabat) secara jelas, lalu datanglah 

Jibril, seraya bertanya,“Apakah yang dimaksud iman itu?” Beliau 

bersabda, “Iman itu ialah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman 

(percaya) terhadap adanya para malaikat Allah, beriman kepada kitab-

kitab-Nya, percaya akan adanya hari pertemuan dengan-Nya, dan beriman 

pada hari kebangkitan.” Selanjutnya ia bertanya, “Apakah yang dimaksud 
dengan Islam?” Beliau menjawab, “Islam ialah bahwa hendaklah kamu 
beribadah menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah dan tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kamu melaksanakan shalat, 

mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan puasa ramadhan.” Ia bertanya 

lagi,“Apakah ihsan itu?” Beliau menjawab,“Ihsan itu ialah hendaklah 

kamu beribadah menyembah kepada Allah, seakan–akan kamu melihat-Nya, 

bila kamu belum bisa melihat-Nya, ketahuilah sesungguhnya ia melihat 

(memperhatikan) kamu. Jibril bertanya lagi, “Kapan datangnya 
(terjadinya) hari kiamat?” Beliau menjawab,“Orang yang ditanya 

tentangnya, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Namun 

demikian akan aku beri tahukan kepada kamu diantara tanda-tanda akan 

datangnya hari kiamat, yaitu apabila seorang budak wanita (pembantu) 

melahirkan anak tuannya (majikannya), apabila para penggembala 

binatang unjuk dalam persaingan mempertinggi (memperbesar dan 

bermegah-megahan) bangunan (rumah-rumah) mereka. Itulah diantara 

lima tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sedangkan mengenai 

terjadinya secara pasti tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian 

Nabi SAW membaca ayat “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 

sajalah pengetahuan tentang hari kiamat”. Lalu orang yang bertanya 

tersebut berbalik (pergi). Beliau bersabda, “Coba lihat, mintalah dia 

kembali.” Tetapi mereka tidak melihat sesuatu pun. Maka Beliau bersabda, 

“Itulah dia, Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada manusia 

mengenai urusan agama mereka.”2
 

Selama ini umat Islam memahami tentang ajaran pokok rukun Islam dan 

iman juga sama dalam hadis tersebut. Yakni ada lima, ialah bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, shalat, zakat, puasa 

ramadhan  dan haji. Sedangkan rukun iman adalah iman kepada Allah, malaikat, 

                                                           
2
 Lihat dalam kitab hadis Shahih Bukhari dalam kitab iman (Beirut: Darl al kitab al- 

ilmiyah, 1992), Jilid 1, 22. 
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kitab dan rasul-Nya, iman terhadap hari akhir dan iman terhadap qadla dan qadar 

sebagaimana dalam aliran Ahl al-sunnah wa al- jamaah.
3
 

Salah satu pemikir Islam yang ikut dalam pergumulan pembahasan 

mengenai rukun Islam dan iman adalah Muhammad Syahrur. Sebaliknya, menurut 

Muhammad Syahrur, dalam karyanya Isla>m wa al Ima>n: Manzu>mah al-Qiyam
4
 

rukun Islam ada tiga, yaitu beriman kepada Allah, hari akhir dan amal shalih. 

Menurutnya, ketiga rukun Islam tersebut memiliki dua sisi, yaitu sisi teoritis dan 

sisi logis praksis. Artinya, iman itu teoritis jika tanpa tindakan nyata sebagai 

ekspresi dan manifestasinya tidak bermakna apa-apa.
5
  

 Dalam penafsiran Syahrur menggunakan rujukan kamus Muqjam Muqoyis 

Fi Lughoh  Ibn Faris yang menolak sinonimitas (Taaraduf) dalam bahasa Arab 
6
 

sehingga berimplikasi pada pemahaman rukun Islam dan iman sesuatu yang 

berbeda. Menurut Syahrur, pemahaman mengenai rukun Islam dan iman selama 

ini yang dijejalkan pada kita itu tidak benar dan tidak sesuai dengan al-Qur’an. 

Hanya satu rukun yang benar yaitu syahadat. Selain itu, seperti sholat, zakat, 

ibadah haji, puasa ramadhan merupakan bagian dari rukun iman bukan rukun 

                                                           
3
 M. Quraish Shihab, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (Tangerang: 

Lentera Hati, 2007), 87. 
4
 Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh M.Zaid Su’udi dengan judul Islam dan Iman 

: Aturan-aturan Pokok Yang di terbitkan oleh Jendela Yogyakarta tahun 2002. 
5
 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok, terj. M. Zaid Su’di 

(Yogyakarta: Jendela, 2002). 14. 
6
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. 

Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012),  30. 
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Islam. Menurutnya, dalam memahami rukun Islam dan rukun iman bisa dilihat 

dalam Tanzil al Hakim,
7
 dengan medudukan kembali sesuatu pada namanya.  

Memahami rukun Islam dan iman yaitu dengan jelas memahami ulang 

konsep Islam berawal dari Nabi Nuh dan berakhir pada Nabi Muhammad melalui 

Nabi Ibrahim, Ya’qub, Isa dan Musa.
8
 Islam merupakan agama samawi yang 

dibawa oleh utusan-utusan Allah melalui risalah yang berbeda.
9
 Yakni mereka 

yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah hanif, orang yang percaya pada Nabi Musa 

menjadi Yahudi, mereka yang percaya pada Nabi Isa menjadi Nasrani dan yang 

percaya pada Nabi Muhammad menjadi mukmin. Hal ini membawa pada suatu 

pemahaman bahwa Islam adalah fitrah sedangkan iman adalah pembebanan.
10

 

Atas dasar logika itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan serius  

pandangan Syahrur tersebut. Penelitian ini akan mefokuskan pada metode, 

pendekatan penafsiran, lebih tepatnya hermeneutika Syahrur yang ia gunakan 

untuk menafsirkan konsep Islam dan iman.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode nalar al-Qur’an menurut Muhammad Syahrur? 

2. Bagaimana konsep Islam dan iman dalam al-Qur’an menurut Muhammad  

Syahrur? 

                                                           
7
 Tanzil al Hakim adalah istilah yang sering digunakan Syahrur untuk menyebut al-Qur’an. 

8
 Pengantar Muhammad Syahrur dalam buku Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok, 

XXXVI. 
9
 Ibid. 

10
Ibid., XXXVII. 
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C.  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan metode nalar al-Qur’an 

menurut Muhammad Syahrur. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep Islam dan iman dalam    

al-Quran menurut Muhammad Syahrur. 

D.  Kontribusi Keilmuan 

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat 

memberikan sumbangan khazanah keilmuan tafsir, terutama kalangan yang 

mempelajari al-Qur’an, khususnya bagi progam studi ilmu al-Quran dan tafsir 

dalam pengembangan pembelajaranya. Selain itu, pembahasan rukun Islam dan 

iman perspektif Muhmmad Syahrur ini dapat menjadi solusi yang saat ini muncul 

klaim kebenaran dalam masyarakat terhadap agama-agama atau aliran-aliran 

dalam agama Islam yang diyakini. Sehingga gagasan ini mampu sebagai wacana 

solutif yang terciptanya kerukunan, ketentraman dan keharmonisan dalam 

masyarakat. 

E.  Kajian Riset Terdahulu 

Buku, artikel dan skripsi dalam pembahasan Muhammad Syahrur memang 

sudah banyak karya-karya yang membahasnya. Agar terhindar dari adanya 

plagiasi, maka penulis akan memaparkan beberapa karya yang meneliti tentang 

rukun Islam dan iman dalam pandangan Muhammad Syahrur. Sejauh ini, penulis 

menemukan beberapa karya yang terkait membahas rukun Islam dan iman, Yaitu:  
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Epistemologi Tafsir Kontemporer seri Disertasi karya Abdul Mustaqim.
11

 

Dia membahas tentang perkembangan penafsiran. Dalam buku tersebut membahas 

tokoh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Kegelisahan dia berawal dari 

kondisi zaman selalu berubah. Maka ulama terdahulu dalam menafsirkan al-

Qur’an sebagai solusi sesuai dengan masalah yang dihadapinya pada waktu itu. 

Sehingga seiring perkembangan zaman, permasalahan umat manusia yang 

dihadapi juga berbeda maka perlu cara penafsiran model baru yang mampu 

memberikan solusi.
12

 Karena belum tentu hasil tafsiran ulama terdahulu dapat 

memberikan solusi pada zaman saat ini. Tujuan penelitianya adalah untuk 

memberikan pandangan kepada pembelajar ilmu tafsir bahwa setiap penafsiran al-

Qur’an, metode yang digunakan dan tolak ukur kebenaran penafsiran sangat 

dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, pandangan hidup muffasir dan tujuan 

penafsiran itu sendiri.
13

 Abdul Mustaqim menggunakan teori the history of idea.
14

 

Hasilnya dalam buku tersebut memuat pada salah satu sub bab yaitu pada bab 

empat bahwa Muhammad Syahrur menggunakan metode menghimpun (tartil). 

Lalu menyusun ayat yang setema untuk mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif dengan pendekatan linguistik. Memang dalam buku ini tidak 

sepenuhnya membahas tentang rukun Islam dan iman. Tetapi hanya 

mencontohkan penafsiran Muhammad Syahrur yang ada dalam bidang teologi.
15

 

                                                           
11

 Abdul Mustakim, Epistomologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: Lkis, 2010). 
12

 Ibid., 2-7. 
13

 Ibid., 9. 
14

 Ibid., 20-22. 
15

 Ibid., 246-256. 
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Studi Al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Studi Tafsir, buku 

ini merupakan buku yang ditulis oleh beberapa penulis, atau disebut juga buku 

bunga rampai. Ada salah satu penulis yang membahas Syahrur yaitu Sahiron 

Syamsudin dengan judul tulisan Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur 

Dalam penafsiran Al-Qur’an.
16

 Kegelisahanya berawal melihat dinamika tafsir 

seiring zaman yang mulai berkembang pada akhir abad 20. Dia mengambil satu 

tokoh yaitu Muhammad Syahrur. Melihat fenomena di Negara Timur Tengah ada 

yang tidak setuju terhadap karya Syahrur al-Kita>b wa al-Qur’a >n: Qira >’ah 

Mu’a>shirah yang dianggap musuh Islam dan karyanya dianggap lebih berbahaya. 

Disisi lain, juga ada masyarakat yang apresiatif dengan karyanya.
17

 Dengan 

menggunakan metode fenomenologi
18

 Sahiron membahas salah satu perangkat 

metodologi penafsiran Muhammad Syahrur yaitu intratekstualitas. Hasil dalam 

penelitianya adalah penggunakan metode intratekstualitas atau tartil dan analisa 

paradigmatis-sintagmatis tersebut diaplikasikan dalam konsep Islam dan iman. 

Rekontruksi Pemaknaan Islam dan Iman (Telaah Diskriptif Atas Penafsiran 

Muhammad Syahrur) skripsi ini milik Julmani Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis 

                                                           
16

Metode intratekstualitas adalah menggabungkan atau mengomparasikan topik 

pembahasan yang sama, disebut juga metode tematik (maudhu’i). Sedangkan analisa paradigmatik 

adalah suatu analisis dalam pencarian dan pemahaman terhadap suatu simbol (makna) dengan cara 

mengaitkan dengan konsep dari simbol yang lain yang mendekati dan yang berlawanan. Dan 

anaisis sintagmatis adalah analisa bahwa memandang makna setiap kata dipengaruhi oleh 

hubunganya secara linier dengan kata-kata sekelilingnya. Lihat Sahiron Syamsuddin,”Metode 
Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam penafsiran Al-Qur’an,” Studi Al-Qur’an 
Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Studi Tafsir, ed. Abdul Mustakim & Sahiron Syamsuddin 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), cet. 1, 137-142. 
17

 Ibid., 131-133. 
18

 Ibid., 134. 
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Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga tahun 2003.
19

 Kegelisahanya berawal 

pemahaman masyarakat tentang Islam dan iman yang menurutnya tekstual, 

wacana yang mendominasi yang tidak bisa digugat atau dikritisi. Julmani  

mengkritisi yang selama ini dipahami rukun Islam ada lima dan iman ada enam 

dianggapnya tidak tepat, sehingga perlu adanya pemaknaan kembali. Dengan 

menawarkan pemikiran Syahrur yang dianggapnya lebih pada pemahaman agama 

yang universal. Hal ini berdampak pada dimensi moral, sosial dan politik.
20

 

Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan Islam dan iman 

Muhammad Syahrur. Dan untuk mengetahui Implikasi penafsiran Muhammad 

Syahrur atas pemaknaan Islam dan iman.
21

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah Islam merupakan agama yang fitrah dan 

universal. Jika meyakini adanya Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal 

shalih dianggap orang Muslim meskipun agama yang dianutnya adalah Nasrani, 

Yahudi, Hindu, Budha atau yang lain. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah 

implikasi dari pemaknaan Islam dan iman pada dimensi sosial adalah sebagai 

implementasi demokrasi dan kebebasan sebagai prasyarat tercapainya masyarakat 

yang toleran, menghormati perbedaan. Implikasi dimensi politiknya adalah 

pemisahan wilayah politik dan agama.
22

  

Sebagai kelajutan yang bersifat kritis sekaligus menyingkap sesuatu yang 

belum diungkap para peneliti di atas, peneliti hendak meneliti hermeneutika 

                                                           
19

 Julmani. Rekontruksi Pemaknaan Islam dan Iman (Telaah Diskriptif Atas Penafsiran 

Muhammad syahrur) skripsi Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN 

SunanKalijaga, 2003. 
20

 Ibid., 4-8. 
21

 Ibid., 9. 
22

 Ibid., 122-123. 
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Syahrur yang digunakan untuk menafsirkan rukun Islam dan iman dalam al 

Qur’an. 

F. Metode Penelitian 

1. Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer 

dan sekunder.
23

 Untuk sumber primer peneliti menggunakan karya-karya 

Muhammad Syahrur yaitu Iman dan Islam: Aturan-aturan Pokok,
24

 Prinsip dan 

Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,
25

 Dan Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer,
26

 Sedangkan sumber sekundernya adalah Konsep Kepercayaan 

alam Teologi Islam Analisis Semantik  Iman dan Islam,
27

  Pilar-Pilar Islam dan 

Iman,
28

 Pergeseran Epistemologi Tafsir,
29

 Islam Iman dan Amal Saleh.
30

 

2.  Tehnik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research) dengan memaksimalkan pengumpulan data-data melalui penelusuran 

kepustakaan dan internet. 

                                                           
23

 Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

atau peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data, misal data data tersebut dari orang lain. Sugiyono, Metode 

penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 

308-309. 
24

 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan- aturan Pokok, terj. M. Zaid Su’di 
(Yogyakarta: Jendela, 2002). 

25
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. 

Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012). 
26

  Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Syahiron Syamsuddin 

dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004). 
27

 Toshihiko Izutzu, Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam Analisis Semantik Iman dan 

Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), Cet.1. 
28

 Muhammad bin Jamil Zainu, Pilar-Pilar Islam dan Iman, terj. Suhani Hermawan, et. al. 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), Cet. 1. 
29

 Abdul Mustakim, Pergeseran Epistemologi Tafsir  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 
30

 Kaelany HD, Islam Imandan Amal Saleh (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). 
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3. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan 

memanfaatkan teori hermeneutika teoritis dan semantik struktural. Selain untuk 

menemukan pesan obyektif” al-Qur’an, penggunaan teori semantik struktural juga 

dapat membantu menemukan “pandangan dunia” al-Qur’an tentang Islam dan 

iman. 

4. Kerangka Teori 

Dalam studi tokoh perlu menguak beberapa aspek tokoh tersebut yang 

melatarbelakangi gaya berfikirnya. Misal menelaah kondisi sosial politik dalam 

perjalanan hidupnya. Selain itu, bisa dilihat dari setting pendidikanya, karir 

inteletualnya yang mempengaruhi gaya berfikirnya. Studi tokoh bisa 

menggunakan pendekatan biografi.
31

 Jadi, dalam studi tokoh ini tujuanya adalah 

untuk mengetahui pemikiran, metode, teori dan pendekatan yang digunakan tokoh 

dalam mengungkapkan gagasanya secara objektif.  

Terkait untuk mengungkap tokoh pemikiran peneliti menggunakan 

hermeneutika teoritis milik Schleiermacher yaitu menggunakan pendekatan 

psikologis untuk mengkaji biografinya dan pendekatan gramatikal mengkaji 

karyanya.
32

 Hermeneutika tersebut akan dipadukan denggan teori semantik Izutsu 

untuk membaca bagaimana penafsiran Muhammad Syahur menggunakan.
33

 

                                                           
31

 Biografi merupakan catatan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kuntowijoyo, 

Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 203. 
32

 E. Sumaryono,  Hermeneutika  Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: KANISIUS, 1999), 

41. 
33

  Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap AlQuran, 

terj.  Agus Fahri Husain et.all, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). 
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Hermeneutika identik dengan Hermes
34

 yang membawa pesan dari dewa-

dewa. Hermes diasiosasikan fungsi dewa sebagai transmisi merubah pesan dewa 

yang memakai bahasa langit ke bahasa dunia sehingga dapat dipahami oleh 

intelegensi manusia. Hermes digambarkan sesosok yang mempunyai kaki 

bersayap, dikenal dalam bahasa latin dengan sebutan mercurius.
35

 

Secara etimologis, hermenetika merupakan bahasa Yunani dari kata 

hermeneuin yang berarti “menafsirkan”. Hermenetika berhubungan dengan kata 

benda yang dapat diartikan sebagai “penafsir” atau “interpretasi”. Dengan 

demikian, Hermes dianggap mampu meinterpretasikan atau menyadur pesan 

kedalam bahasa
36

 yang digunakan oleh manusia. 

Hermeneutika terdapat tiga unsur di dalamnya, yakni hubungan antara 

penggagas, teks dan pembaca. Penggagas merupakan sebagai subjek komunikator 

yang mengujarkan isi benaknya atau pikiranya melalui bahasa. Sedang teks atau 

bahasa adalah alat yang digunakan untuk pengujaran kepada audiens, dan 

                                                           
34

 Dalam literatur menyebutkan bahwa Hermes adalah bentuk bentuk dari mitologi Yunani 

yang mencitrakan diri sebagai dewa yang bertugas penyampai dan penjelas suatu pesan (message) 

dari dewa (suara langit) kepada manusia (bumi). Oleh sebab itu, Hermes harus mampu 

menginterpretasikan atau menerjemahkan sebuah pesan ke dalam bahasa yuang dipergunakan oleh 

pendengarnya. Sejak saat itulah Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan 

sebuah misi tertentu. E. Sumaryono, Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: 

KANISIUS, 1999),, 23. 
35

 Aksin Wijaya, Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan Kritik Atas Nalar Tafsir Gender 

(Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2011), 146. 
36

 Bahasa adalah sistem lambing bunyi oral yang bersifat arbiter yang digunakan sebagai 

alat komunikasi oleh masyarakat. Dengan demikian bahasa memiliki karakteristik. Lihat Yuentie 

Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011), 11.  
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pembaca adalah audien yang menjadi sasaran pengujaran oleh komunikator. 

Ketiga unsur tersebut menjadi titik tumpu pada hermeneutik.
37

 

Fungsi hermeneutik bisa kita lihat dari proses hubungan sirkuler ketiga 

unsur tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa hermeneutik identik dewa 

Hermes sebagai fungsi mediator, yakni memproses bahasa agar dipahami yang 

terkandung dalam tiga makna dasar dari hermeneuien dan hermeneia pada 

penggunaan aslinya.
38

 Tiga bentuk ini menggunakan bentuk kata kerja, pertama, 

hermeneuien yang berarti mengungkapkan kata-kata, kedua, yang berarti 

menjelaskan, seperti menjelaskan situasi dan kondisi, ketiga, hermeneuien yang 

berarti menerjemahkan seperti mentrasliterasi dari bahasa asing. Dari tiga bentuk 

kata kerja tersebut dapat disatukan dalam satu kata disebut “interpretasi.”39
 

Masing-masing ketiga makna itu membetuk sebuah makna independen dan 

signifikan bagi interpretasi. Dengan demikian interpretasi dapat mengacu kepada 

tiga persoalan yang berbeda, yakni pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, 

dan transliterasi dari bahasa lain.
40

 

Persoalan dalam hermeneutika terletak pada pencarian makna, makna 

apakah objektif atau subjektif. Pada penelitian ini menggunakan teori 

hermeneutika teoritis milik Scheielermacher. Tokoh hermeneutika romantis ini 

                                                           
37

 Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulumul Al Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

179. Lihat juga Fakhruddin Faiz, Hermeneutika Qur’ani Antara Teks, Konteks Dan 
Kontekstualisasi (Yogyakarta: Qalam, 2003), 21-22. 

38
 Richad E, Palmer, Hermeneutika Teori baru Mengenai Intepretasi, terj. Mansur Hery dan 

Damanhuri Muhammed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 15. 
39

Ibid 16. Interpretasi adalah memeberi kesan, pendapat atau suatu pandangan  

berhubungan dengan penafsiran. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 439. 
40

 Lihat dalam Ilham B. Saenong, Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Qur’an 
Menurut Hasan Hanafi (Jakarta: Teraju, 2002), 24-25. 
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menyatakan, bahasa digunakan sebagai alat ujaran untuk menuangkan gagasan 

dalam pikiranya. Bahasa adalah rangkaian kata hingga membentuk kalimat. 

Mengetahui arti kata pada kalimat maka ditentukan melalui fungsionalnya dalam 

kalimat sebagai kesatuan seutuhnya. Tiap-tiap arti kata dapat diketahui melalui 

tepat dari konteksnya. Karena arti bagian dari kontekstual, artinya, arti ditemukan 

dari konteksnya dan pada akhirnya dari kalimat keseluruhan yang berada dalam 

teks.
41

 

Atas dasar logika itu, dalam memahami pesan pada teks berarti memahami 

pemahaman penggagas pesan teks. Untuk mencari pemahaman penggagas teks 

berarti memahami dan meinterpretasi hal apa saja yang melingkupi dan 

membentuk pesan yang dibuat oleh penggagas. Sejauh tidak terlepas dari situasi 

konteks yang menjadi latarbelakang munculnya gagasan tersebut dari pikiranya.
42

  

Dengan demikian, hermeneutika Scheielermacher bertugas merekontruksi 

objek bahasa dan pikiran, atau dalam istilah E. Sumaryono dengan meinterpretasi 

aspek objektif-gramatikal dan aspek subjektif-psikologis.
43

 Kedua aspek ini saling 

berkaitan satu sama lain. Karena begitu erat hubungan antara ungkapan pikiran 

dengan pikiran. Bisa dikatakan berfikir dan pengungkapan pikiran itu identik, 

sehingga disebut seni berfikir yang bersifat filosofis.
44

 

                                                           
41

 W. Poespoprodjo, Hermeneutika (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 25. 
42

 Nasr Hamid Abu Zaid, Hermeneutika Inklusif Mengatasi Problematika Bacaan Dan 

Cara-cara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan, terj, Muhammad Mansur dan Khoriaan 

Nahdliyin (Yogyakarta: LKiS, 2004), 17.    
43

 E. Sumaryono, Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat, 41. 
44

 W. Poespoprodjo, Hermeneutika, 27. 
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Berdasarkan ketentuan suatu bahasa, pikiran hendak disampaikan agar dapat 

dipahami melalui bahasa dengan dinamika strukturnya. Disinilah hermeneutika 

Scheielermacher bekerja, aspek yang pertama yakni menelaah dari aspek 

gramatikalnya atau struktur kebahasaan yang digunakan oleh penggagas teks. 

Bahasa yang digunakan penggagas mengandung arti atau makna melalui struktur 

tersebut. Karena dalam bahasa, gramatikal merupakan syarat berfikir. 

Sebagaimana bahasa yang digunakan wadah pikiran penggagas, maka aspek 

yang kedua adalah menelaah pikiran penggagas atau disebut juga aspek psikologi 

penggagas. Dengan merekontruksi subjek-psikologis, yakni bermaksud untuk 

membahas awal mula munculnya suatu pernyataan yang masuk pada pikiran 

seseorang.
45

 Seperti pernyataan Scheielermacher, hermeneutika bertugas 

memahami teks dengan sebaik atau lebih baik dari pengarang dan memahami 

pengarang teks yang lebih baik dari pada memahami diri sendiri.
46

 Untuk 

memahami pengarang dibutuhkan kesamaan kejiwaan atau kesamaan posisi 

dengan penggagas. Oleh karena itu, pembaca harus melepaskan dirinya dari 

sejarah hidup yang membentuk dirinya, kemudian pembaca memasuki sejarah 

hidup penggagas dengan cara bereempati kepada penggagas.
47

 Pembaca seolah-

olah bayangan penggagas teks. Dengan tujuan memahami makna yang 

dikehendaki penggagas. 

Proses memahami dan meinterpretasi terhadap aspek gramatikal dan 

psikologis, Scheielermacher menegaskan teks tidak terlepas dari penutur atau 

                                                           
45

 E. Sumaryono, Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat, 41. 
46

 Ibid. 
47

 Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulumul Al Qur’an, 186. 
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penggagas teks.
48

 Kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan, jika dipisahkan atau 

hanya menggunakan satu aspek dari salah satu aspek keduanya maka tidak akan 

ditemukan makna teks sebenarnya. Maka kedua aspek tersebut saling berkaitan. 

Scheielermacher menyatakan keterkaitan kedua aspek tersebut adalah hubungan 

yang dialektis.
49

 

Sedang dalam teori semantik Izutsu tersebut membedakan dua makna kata, 

yaitu, makna kata dasar dan makna kata relasional.
50

 Makna kata dasar merupakan 

sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa dimana kata itu 

diletakkan, sedang makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan 

dan ditambahkan pada makna kata yang sudah ada dengan meletakkan kata itu 

pada posisi khusus dalam medan semantik khusus yang bertujuan menemukan 

makna obyektif al-Qur'an. 

  

                                                           
48

 Fakhruddin Faiz, Hermeneutika Al Quran Tema-Tema kontroversial (Yogyakarta: 

eLSAQ Press, 2011), 2. 
49

 Nasr Hamid Abu Zaid, Hermeneutika Inklusif, 15.  
50

 Ibid., 10-16. 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab pertama membahas tentang 

latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan, kontribusi keilmuan, kajian 

riset terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

  Bab dua membahas tentang hermeneutika sebagai pendekatan penelitian. 

Pada pembahasan hermeneutika ini mencakup pembahasan sejarah, istilah, 

pembagian hermeneutika dan fungsinya. 

   Bab tiga menjelaskan background intelektual Muhammad Syahrur. sejarah 

kehidupan Muhammad Syahrur, perjalanan keintelektualan Syahrur, perjalanan 

karir intelektual Syahrur, Dan karya-karya yang dihasilkan Muhammad Syahrur. 

Bab empat membahas al-Qur’an dalam pandangan Muhammad Syahrur. 

Pada bab ini membahas bagaimana Syahrur membedakan antara al Kitab, al Dzikr 

dan al Furqa>n. Selain itu pada bab ini Syahrur membagi kandungan ayat 

berdasarkan posisi Muhammad SAW sebagai nabi (nubuwwah) dan sebagai rasul 

(risalah). Dalam dimensi kenabian ini terdapat pengetahuan ayat mutasyabih dan 

tafs}il al-kitab. Ayat mutasyabih terbagi menjadi dua al-Qur’an al-adzim dan 

sab’ul matsani. Sedang dimensi kerasulan (risalah) merupakan ayat muhkam 

(umm al-kitab). Pada bab ini juga membahas hermeneutika Syahrur yang 

digunakan untuk menganalisa al-Qur’an yaitu Pendekatan Historis-Ilmiah (Al 

Manhaj al-Ta>rikhi al-Ilmi). 
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 Bab lima membahas tentang Islam dan iman yang berkembang dalam 

masyarakat Ahlusunnah wal jamma’ah dan bagaimana Syahrur menafsirkan 

tentang Islam dan iman, rukun Islam dan iman. Pembahasan pada bab ini 

merupakan pembahasan inti dari penelitian inti.   

Bab enam merupakan bagian penutup yang isinya kesimpulan dan saran. 


