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 BAB III 

METODE NALAR AL QUR’AN MENURUT MUHAMMAD 

SYAHRUR 

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai aspek subjektif psikologis 

atau fase pembentukan pemikiran Muhammad Syahrur, yang mengulas persoalan 

munculnya kegelisahan hingga fase pembentukan kerangka berfikir dan 

metodeloginya. Maka, pada bab empat ini akan menjelaskan dan mendiskripsikan 

bagaimana Syahrur mendifinisikan al-Qur’an yang dijadikan sumber utama dalam 

kajiannya. Sekaligus pada bab ini akan mengulas metode hermeneutikanya yang 

dia gunakan guna menafsiri al-Qur’an. 

A. Pandangan Muhammad Syahrur Terhadap Al-Qur’an 

Wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW dari lauh 

mahfuz>h melalui malaikat jibril yang disebut al-Qur’an. Sejauh yang diyakini 

umat Islam bahwa al-Qur’an merupakan kitab suci sebagai petunjuk dalam 

kehidupan mereka. Kandungan pesan didalam al-Qur’an sangat luas dan dalam, 

artinya pesan dalam al-Qur’an bisa digali dan digunakan disetiap waktu dan setiap 

tempat (salih li kulli zama>n wa maka>n). Guna menjadi petunjuk kehidupan bagi 

umat Islam agar berlangsung baik.  

Sebagaimana yang dilakukan ulama lainya, Syahrur dalam menggali makna 

al-Qur’an yang diyakini sebagai petunjuk umat manusia tersebut juga melalui 

beberapa proses. Dengan mendifinisikan al-Qur’an sesuai dengan perspektifnya 
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untuk  mempermudah dianalisa dan bisa mendapatkan makna pesan didalamnya. 

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah dalam al-Qur’an perspektif Syahrur. 

1. Konsep Al Kitab, al Dzikr dan al Furqa>n 

Syahrur melakukan reinterprestasi terhadap tema-tema dalam al-Qur’an 

yang ia jadikan landasan hukum. Dengan berangkat dari kajian kebahasaan 

Syahrur mengkaji kembali term yang berkaitan dengan al-Qur’an. Bagi Syahrur 

term al-Qur'an, al-Kitab, al Furqa>n, al-Dzikr, dan istilah lainnya memiliki makna 

tersendiri.
1
 

Pertama mengenai Mushaf Utsmani yang selama ini popular dengan nama 

al-Qur'an, oleh Syahrur disebut al-Kitab. Dia merujuk pada surat al baqarah ayat 

dua,  

ًدى لِْلُمّتِقيَ  ُ  ِ  َذِلَك اْلِكَتاُب ا َرْيَب ِفي
“Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertakwa,”2
 

 

 Pada ayat tersebut term al-Kitab berasal dari akar kataba, artinya 

mengumpulkan beberapa hal satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh satu 

makna yang berfaedah atau untuk memperoleh satu topik tertentu guna 

mendapatkan satu pemahaman yang sempurna. Pada bentuk nakirah-nya 

(indefinite) menjadi kitabun, kata tersebut bermakna tidak merujuk pada seluruh 

kandungan mushaf yang terdiri dari banyak tema. Namun, jika berbentuk ma’rifah 

(definite) yang bertambahan lam ta’rif yakni Al Kitab maka merujuk kumpulan 

seluruh berbagai macam obyek atau tema yang diwahyukan oleh Allah SWT 

                                                           
1
 Lihat Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika , 69.  

2
 Q.S Al Baqarah (2): 2. 
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kepada Nabi Muhammad SAW, berupa teks beserta kandungan maknanya dari 

surat al fatihah sampai Annas.
3
 

َاٌت فَأَ  ِِ ّن أُّم اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشا ُ َُُْكَماٌت  ٌت  ََ ُ آ َو اّلِذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْ ّما ُ
ِ َوَما ي َ  ََِْويِل َِة َوابِْتَغاَء  ُ ابِْتَغاَء اْلِفت ْ َ ِمْ ُ اّلِذيَن ِِ قُ ُلوِِِْم َزْيٌغ فَ يَ ّتِبُعوَن َما َتَشاَب ّّ ُ ِإا ا ََِْويَل ْعَلُم 

ِ ُكّل ِمْن ِعِْد َربَِّا َوَما يَذّكّ  ُر ِإا أُوُلو اأْلَبابِ َوالرّاِسُخوَن ِِ اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمّا ِب  

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara 

(isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi al-Qur'an 

dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam 

hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-

ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari 

takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. 

Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada 

ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari isi Tuhan kami." Dan tidak 

dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 

berakal”.
4
 

 

Berlandaskan surat Ali Imran ayat tujuh tersebut, Syahrur beramsumsi 

bahwa kandungan al kitab terbagi menjadi dua tema pokok. Pertama, al kita>b al 

muhkama>t  atau muhkam. Ayat ini menurut Syahrur disebut dengan istilah umm 

al kitab, yakni kumpulan hukum yang disampaikan Nabi Muhammad yang isi 

muatanya tentang akhlak prinsip-prinsip manusia, ibadah, muammalah dan hal 

yang membentuk risalahnya atau memuat aspek al risalah.
5
 Jenis ayat ini sebagai 

pembeda antara haram dan halal.
6
 Namun dalam hal ini, Syahrur menganggap 

bahwa al-Qur’an tidak memiliki Asbabun nuzul, karena al-Qur’an sama 

pengertiannya dengan Lauhil Mahfu>dz, yaitu media penetapan hukum yang 

berlaku di alam semesta yang diciptakan secara serta merta.
7
 Yang didalamnya 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Q.S Ali Imran (3): 7. 

5
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika, 70. 

6
 Ibid., 71. 

7
 Ibid., 118. 
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terdapat penetapan hukum bebas konteks, yang mana dapat dikaji sesuai dengan 

ruang dan waktu dengan tidak keluar dari teks (nash) al-Qur’an itu sendiri.       

Kedua, dari surat Ali Imran tersebut Syahrur mendapati suatu bentuk tema 

pokok dalam al-Qur’an selain ayat muhkam, yakni al kita>b al mutasya>bih. Istilah 

ini didefinisikan Syahrur kumpulan seluruh hakikat yang diberikan kepada Nabi 

Muhammad yang sifatnya ghaibiyat, artinya suatu hal yang belum diketahui oleh 

kesadaran manusia ketika al kitab diturunkan. Menurut Syahrur, kitab ini 

mempresentasikan kenabian Muhammad memuat aspek al nubuwwah yang 

mengandung ilmu pengetahuan objektif dan sekaligus sebagai pembeda dari yang 

nyata hingga yang absurd atau dugaan semata.
8
     

Lanjut Syahrur memperjelas tentang al kita>b al mutasya>bih dengan 

berlandaskan surat al Hijr ayat 87. 

ًعا ِمَن اْلَمثَاِِ َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ  َاَك َسب ْ  َوَلَقْد آتَ ي ْ

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca 
berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung”.  
  

Bertolak dari ayat tersebut, al kita>b al mutasya>bih terdiri dari dua kitab 

utama, yakni al Qur’an al azhi>m dan sab’an min al matsa>ni>. Al Qur’an al azhi>m 

disebut juga sebagai al hadi>ts, yakni himpunan hukum-hukum yang tersimpan 

dalam lauh mahfu>h dan al imam  al  mubi>n.  Lauh mahfu>h adalah muatan hukum-

hukum universal yang mengatur keberadaan dan ketetapan segala eksitensi, dari 

permulaan penciptaan sampai akhir kehidupan berupa pembalasan pahala di surga 

dan neraka.  Sedang al imam  al  mubi>n adalah muatan hukum-hukum partikular 

yang berlaku dalam fenomena alam dan selain itu, tindakan manusia tersebut 

                                                           
8
 Ibid., 73. 
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setelah terjadi. Bagian ini yang memiliki wujud proses pra-eksitensi sebelum 

mengalami proses tanzi>l dan inza>l, hal ini merupakan bagian yang mengalami 

tranformasi hingga menjadi berbahasa Arab. 

Sab’an min al matsa>ni> juga disebut ahsan al hadi>ts, ia adalah tujuh ayat 

pembuka surat mutasya>bih matsa>ni, seperti ali>f lam mi>m. Tujuh ayat ini terdiri 

dari empat belas huruf fonem, bersifat mutasya>bih dan dapat dipahami secara 

relative seiring perkembangan zaman atau pengetahuan.  

Selanjutnya, bagian dari kandungan al kitab adalah la muhka>m wa la 

mutasya>bih yang disbut juga dengan istilah tafsil al kitab. Istilah ini dapat 

dipahami dari penggalan ayat “wa ukharu mutasyabihat” tidak diungkap dengan 

“wa al ukharu mutasyabihat”. Ayat ini merupakan sebagai ayat penjelas  

kandungan al kitab.
9
    

Sedang al Dzikr dimaknai oleh Syahrur sebagai proses tranformasi al-

Qur’an dari tahapan pra linguistik menjadi lingustik, sebagaimana peristiwa 

turunya al-Qur’an yakni meggunakan bahasa Arab. Sebagai landasan difinisi al 

Dzikr ini, Syahrur merujuk pada ayat al Anbiya’ ayat 10 

 ِ ًً ِفي ذِْكرُُكْم أََفا تَ ْعِقُلونَ  َلَقْد أَنْ زَْلَا ِإلَْيُكْم ِكَتا  

Kata fihi dzirukum menurut Syahrur bahwa terdapat bentuk wahyu 

berbahasa Arab yang tersuarakan dalam media bahasa Arab murni.
10

 Berdasarkan 

hal ini, al Dzikr dapat dipahami sebagai bentuk linguistik pada al Kitab.  

                                                           
9
 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, 71. 

10
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika, 80. 
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Sebab Nabi seorang berkebangsaan Arab, artinya lahir di Arab sedangkan al 

Dzikr pada al kitab juga berbahasa Arab, maka dalam firman Allah disebutkan wa 

anzala>ilaika al dzikra litubayyina li al nasi ma nuzzila ilaihim,
11

 Pada ayat ini 

terdapat penjelasan mengenai inzal dan tanzil dalam al Dzikr. Inzal adalah berupa 

bentuk linguistik dengan bahasa arab murni (lisa>n arabi mubi>n). Jadi, proses inzal 

adalah suatu proses tranmisi terhadap seluruh kandungan al kitab dalam bentuk 

bahasa Arab.
12

 

Sedang proses tanzil dijelaskan dalam surat al Hijr ayat 9, inna nahnu 

nazzalna> al dzikr wainna lahu> lahafi>zhu>n. ayat ini menjelaskan bahwa al Dzikr 

diturunkan sebagai wahyu material diluar pengetahuan Muhammad. Artinya, 

dalam pembentukan wahyu menjadi al Dzikr adalah suatu proses yang terjadi 

suatu bentuk dalam yang tidak masuk kesadaran Muhammad, bisa dikatakan 

proses al tanzil adalah proses pengiriman material yang terjadi diluar pengetahuan 

Muhammad. Pengetahuan tersebut baru masuk dalam pengetahuuannya setelah 

wahyu mengalami proses inzal.
13

    

Sebagaimana al Dzikr, Syahrur berpendapat bahwasanya al Furqon berbeda 

dengan al Kitab, melainkan ia hanyalah bagian Ummu al Kitab atau Ar Risalah 

yang mana al Furqon sendiri ialah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabi 

Musa A.S. Syahrur mendasari pendapat ini berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 

53.  

َا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعّلُكْم تَ ْهَتُدونَ   َوِإْذ آتَ ي ْ

                                                           
11

 Q.S al Nahl (16): 44 
12

 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika, 83. 
13

 Ibid.  
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“Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan 

keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu 

mendapat petunjuk”. 
 

Al Furqon didefinisikan Syahrur sebagai sepuluh wasiat (al washa> ya al 

asyr) yang disebut dalam surat An’am ayat 151-153, yang merupakan bagian dari 

Umm Al kitab. 

ًً َوا تَ ْقت ُ  ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا ًئا َوًِ ِ َشي ْ ََُكْم ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحّرَم َرّبُكْم َعَلْيُكْم َأا ُتْشرُِكوا ِب ُلوا أَْوا
ََُْن نَ رْ  ّ ْفَس ِمْن ِإْماٍق  َها َوَما َبَطَن َوا تَ ْقتُ ُلوا ال ْم َوا تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِم ْ ُ َّ زُُقُكْم َوِإ

ِ َلَعّلُكْم تَ ْعِقُلونَ  َْْقِّ َذِلُكْم َوّصاُكْم ِب ًِ ُ ِإا  ّّ ِِ َحّرَم ا  اّل
“Katakanlah "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 

berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi 

rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 

perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 

yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 

Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu 

memahami (nya).
14

 

 ًِ ُ َوَأْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن  ُلَغ َأُشّد ّّ يَ ب ْ َي َأْحَسُن َح ِ  ِِ ّل ًِ ِِ ا َوا تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإا  ْلِقْس
ِ نَُكلُِّف نَ ْفًسا ِإا ُوسْ  ِّّ أَْوُفوا َذِلُكْم َوّصاُكْم ِب َعَها َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََ َوبَِعْهِد ا

 َلَعّلُكْم َتذَّكُرونَ 
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, 

maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan 

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 

agar kamu ingat.
15

 

ِ َذِلُكْم َوصّ  َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِّبُعوُ َوا تَ ّتِبُعوا الّسُبَل فَ تَ َفّرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِل َ ِ َوأَّن  اُكْم ِب
 َلَعّلُكْم تَ تّ ُقونَ 

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka 

ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena 

                                                           
14

 Q.S Al An’aam (6): 151. 
15

 Ibid., 152. 
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jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
16

 

    

B. Herneneutika Al-Qur’an Muhammad Syahrur 

Setelah paparan diatas mengenai definisi dan pembagian al kitab perspektif 

Syahrur, maka pada pembahasan kali ini akan menjelaskan studi hermeneutika al-

Qur’an yang dilakukan Muhammad Syahrur, yang mana dalam hal ini terdiri dari 

dua bagian, yaitu latar belakang pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur dan 

Hermeneutika Syahrur dalam studi al-Quran. 

Pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur sejatinya dipengaruhi dari 

berbagai aspek. Diantaranya, filsafat proses, metode historis linguistik, dan juga 

unsur-unsur dari relativisme dan dialektika Hegel. Namun, dari semua itu, ada dua 

aspek yang paling nampak dalam pemikiran Syahrur ialah filsafat proses yang 

teraplikasikan dalam konsep triodik, yakni keadaaan awal (kaynunah), kondisi 

menjadi (sayrurah), dan kondisi jadi (sharurah) dan metode linguistik historis. 

Filsafat proses yang menjadi landasan pemikiran hermeneutika Syahrur ini 

tampak ketika dia membicarakan tentang konsep triodiknya yaitu keadaan awal, 

keadaan menjadi, dan keadaan jadi. Filsafat proses berpendapat bahwa segala 

yang ada dalam dunia ini selalu berhubungan satu sama lainnya, dan semuanya 

selalu dalam keadaan berkembang dan dinamis tanpa pernah berhenti. Sebagai 

kondisi awal (kaynunah), Syahrur berpendapat bawasanya ialah segala wujud 

yang material.  Dan sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa segala sesuatu dalam 

keadaan kondisi awal (kaynunah) ini akan menuju keadaan selanjutnya, yaitu 

                                                           
16

 Ibid., 153. 
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keadaan menjadi atau progress (sayrurah) dan keadaan jadi (sharurah).
17

 Dalam 

hal ini Syahrur meletakkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam posisi awal 

(kaynunah) termasuk dalam pembahasan tentang al-Quran, hal ini berarti 

bahwasanya al-Quran beserta maknanya akan selalu berubah dan berkembang 

mengikuti perkembangan zaman. Memang Syahrur tetap beranggapan teks al-

Quran ialah teks yang tetap dan abolut, yang mana langsung berasal dari Allah, 

tetapi makna al-Qur’an selalu berubah mengikuti perkembangan zaman serta 

bagaimana kondisi masyarakat yang melingkupinya dan interaksi masyarakat 

terhadap teks al-Qur’an tersebut. Pada tahap ini maka posisi al-Quran sudah 

berubah dari yang (sayrurah) menjadi (sharurah). Setelah mengalami progress, 

maka hasil yang dihasilkan ialah kajian akan makna al-Quran yang benar-benar 

baru, yang mana ia mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Dari sini pula 

lah, maka akan mengasilkan dimensi keilmuan baru dalam ilmu kalam, fiqh, dan 

cabang ilmu lain sebagainya, yang mana mengikuti perkembangan zaman dan 

tuntutan dan kebutuhan hidup manusia. 

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Syahrur berpandangan bahwa 

segala sesuatu yang ada pada zaman yang lalu tidak dapat disamakan dengan hari 

ini, karena semua yang ada di dunia ini akan selalu berubah dan bergerak sesuai 

dengan konsep triadik. Termasuk dalam hal ini al-Qur’an dan maknanya yang 

juga akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan interaksi manusia 

dengannya.
18

 

                                                           
17

 Muhammad Syahrur, Nahwa Ushul al Jadidal Lil Fiqh al Islami (Damaskus: al Ahali li 

at Thiba’ah wa an Nasyr wa at Tauzi’, 2000), 27. 
18

 Muhammad Syahrur, Nahwa Ushul al Jadidal Lil Fiqh al Islami, 55. 
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Selain menggunakan filsafat proses sebagai landasan studi hermeneutika al- 

Qur’an, Syahrur juga berangkat dari metode linguitik historis untuk menganalisa 

makna di dalam al-Qur’an.  Disini Syahrur melihat disetiap kata memiliki latar 

belakang historisnya sendiri dan menandakan bahwa kata dalam bahasa Arab 

tidak bersinonim. Hal inilah yang ia gunakan untuk menganalisa struktur kata dan 

kalimat dalam al-Qur’an. Sebagaimana diakui oleh Dr. Ja’far dak Al Bab, dalam 

pengantar buku al-Kita>b wa al-Qur’a>n: Qira>’ah Mu’a>shirah.
19

 Dalam 

menggunakan metode linguistik historisnya, Syahrur mengambil referensi 

dari Mu’jam Maqoyis al Lughoh milik Abu Ali Al Farisi, selain itu ia juga ia 

menggabungkan teori diakronis
20

 Al Jurjani dan teori sinkronik
21

 Ibnu Jinni. 

Selain teori anti sinonimitas yang digunakan Abu Ali Al Farisi dalam 

merumuskan kamus Mu’jam Muqoyis al Lughoh ia juga menggunakan beberapa 

prinsip kebahasaan. Diantaranya sebagai berikut, 

1. Bahasa merupakan sebuah system.
22

 

2. Bahasa merupakan fenomena masyarakat, struktur dan fungsi 

transmisinya melekat pada bahasa tersebut. 

3. Adanya relasi antara bahasa dengan pemikiran. 

                                                           
19

Ja’far Dakk Al Bab dalam pengantar buku Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar 

Hermeneutika, 24. 
20

 Diakronik merupaka studi hubungan antar berbagai unsur yang beruntun dalam 

perjalanan waktu. D. Edi Subroto, Pengantar Studi Semantik dan Pragmatik (Surakarta: 

Cakrawala Media, 2011), 89-95. 
21

 Sinkronik merupakan studi kebahasaan tentang cirri umum, tanda atau tata bahasa yang 

telah mapan pada waktu tertentu. Ibid.,88. 
22

  Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol yang mengandung makna bahwa ucapan si 

pengujar yang bertalian dengan simbol-simbol objek ataupun kejadian di dunia, dengan kata lain 

bahwa ucapan atau ujaran itu berarti atau terdiri atas aneka ragam ciri pengalaman, singkat kata 

mengandung arti atau makna. Asep Ahmad HIdayat, Filsafat Bahasa mengungkap Hakikat 

Bahasa, Makna dan Tanda (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 25.    
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Sedang prinsip bahasa yang dilakukan oleh teori diakronis Al Jurjani adalah 

sebagai berikut, 

1. Berangkat dari karakter struktur bahasa dan manifestasi fungsi 

transmisinya yang merupakan wilayah studi bahasa. Dalam hal ini 

menggunakan studi sinkronik. 

2. Fokus Al Jurjani terletak pada prinsip-prinsip umum tata bahasa dan 

relasinya dengan pemikiran. 

3. Al Jurjani melakukan studi tentang prinsip-prinsip linguistik umum. Ia 

menetapkan poin-poin sebagai berikut, 

1. Makna yang melekat pada sebuah kata sederhana tidak munkin lebih 

padat dari pada makna kata sederhana yang lain, baik dalam satu 

bahasa maupun dalam bahasa yang berbeda. 

2. Kalimat berita dipengaruhi oleh dua entitas yang berbeda, antara 

kesesuaian dan tidak kesesuaian.
23

   

Sedang  prinsip teori sinkronik Ibn Jinni yang dikutip Syahrur adalah 

sebagai berikut,  

1. Ibn Jinni fokus pada struktur linguistik, yang berpedoman pada pada 

studi fonetik.
24

 

2. Fokus studinya pada aturan-aturan umum tata bahasa, 

3. Membahas aturan umum fonologi.
25
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 Ja’far Dakk Al Bab dalam pengantar buku Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar 

Hermeneutika, 26. 
24

 Fonetik adalah studi suatu evolusi bunyi yang sifatnya historis, menganalisis peristiwa, 

perubahan dan bergerak bersama waktu. Leonard Bloomfield, language, tej. I. Sutikno (Jakarta: 

gramedia pustaka Utama, 1995), 125-126. 
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Dengan berlandaskan ketiga prinsip tokoh diatas, Syahrur mengkontruksi 

prinsip metode penafsiranya yang terkait dengan kebahasaan sebagai berikut, 

1. Ada hubungan atau keterkaitan antara ucapan, pemikiran dan fungsi 

bahasa sebagai alat penyampai gagasan.
26

  

2. Bahasa sebagaimana pemikiran, tidak tumbuh seketika atau sekaigus, 

namun mengalami perubahan seiring waktu. Awalnya pemikiran hanya 

bersifat indrawi dan personifikasi kemudian menjadi abstrak. Begitu juga 

dengan bahasa, awalnya hanya untuk mengungkapkan hal yang terindra 

kemudian terabstraksikan dalam tata bahasa. 

3. Mengingkari sinonimitas.
27

   

Dari segi metodologis dalam pembacaan terhadap al-Qur’an, Syahrur 

menggunakan metode intratekstualitas dan menggunakan pendekatan semantik 

                                                                                                                                                               
25

 Fonologi bekerja pada wilayah fisiologi bunyi, yang berada diluar waktu karena 

mekanisme perhafalan selalu serupa. Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika, 25. 
26

 Sebab itu, untuk mengetahui bagai berfikir seseorang salah satunya cara untuk 

meinterpretasi bisa dengan melihat apa yang diucapkan. Lihat Kurdi, dkk, Hermeneutika Al 

Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 300. 
27

  Istilah Sinonim berasal dari bahasa yunani kuno, dari kata anoma berarti nama dan syn 

berarti dengan. Maka makna harfiah dari kata sinonim adalah nama lain untuk benda yang sama. 

Menurut Mansoer Pateda Untuk mendifiniskan sinonim ada tiga batasan, pertama, kata-kata 

dengan acuan ekstra linguistik yang sama, mislanya kata mati dan mampus. Kedua, kata-kata yang 

mengandung makna yang sama, misalnya, kata memberitahukan dengan kata menyampaikan.  

Ketiga, kata-kata yang disubtitusi dalam konteks yang sama, misalnya “kami berusaha agar 
pembangunan berjalan terus”, “kami berupaya agar pembangunan berjalan terus”. Mansoer Pateda, 
Semantik Leksikal (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 222-223. Lihat juga Kurdi, dkk, Hermeneutika Al 

Qur’an dan Hadis, 300. Sejarah linguistik Arab istilah taaraduf pertama kali dikenalkan oleh 

Alinbin Isa al Rumani (w. 384 H). Secara etimologi kata sinonimitas adalah tatabu’ yang artinya 

saling mengikui. Sedangkan secara terminologi terdapat banyak pandangan atas definisi kata 

tersebut. Menurut salahsatu tokoh linguistik Arab, yakni Sibawaih mendifinisikan pada tiga 

kelompok. Pertama, dua makna yang berbeda untuk dua lafad yang berbeda. Kedua, dua lafad 

yang berbeda tetapi makna satu. Ketiga, lafat yang mirip tapi makna yang berbeda. Secara garis 

besar dalam ilmu lingusitik arab terbagi menjadi dua kelompok, antara yang pro dan yang kontra 

terhadap sinonimitas. Kelompok yang pro atau menerima sinonimitas diwakili oleh al Rummani, 

al Sikkit dan lain-lain. Kelompok ini menerima dengan alasan bahwa sinonimitas terjadi karena 

faktor alamiah. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap sinonimitas atau yang anti sinonimitas 

diwakili oleh Al Jinni, Abu Al Farisi, Sa’lab. Kelompok ini memadang bahwa sinonimitas tidak 
munkin ada, karena mengingat perbedaan fonetik berimbas pada perbedaan makna.    
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dengan analisa linguistik sintagmatis dan paradigmatis. Intratekstualitas 

merupakan tekhnik cara pengumpulan data terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang 

setema. Sebagaimana diketahui ayat-ayat yang setema dalam al-Qur’an terpencar-

pencar di berbagai surat bukan menjadi satu surat atau satu bab. Bagi Syahrur, 

perangkat metodologi ini berlandaskan dari surat al Muzammil ayat 4. Pada ayat 

itu terdapat kata tartil yang menurutnya diambil dari akar kata al-ratl yang 

bermakna “barisan pada urutan tertentu”. Atas dasar ini, kata tartil diartikan 

sebagai pengambilan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik dan mengurutkan 

sebagiannya dibelakang dari sebagian yang lain. Untuk mendapatkan gambaran 

yang komprehensif dan afirmatif terhadap suatu topik, maka harus 

menggabungkan dan mengomparasikan ayat-ayat itu.
28

 

Setelah melakukan penggunaan metode intratekstualitas lalu Syahrur 

menggunakan  pendekatan sematik
29

 dengan menggunakan analisa paradigamatis 

dan sintagmatis. Analisa paradigmatis adalah analisis pencarian dan pemahaman 

terhadap sebuah konsep atau makna suatu simbol-simbol lain yang mendekati dan 

yang berlawanan. Ini menandakan Syahrur sepakat dengan Ibn Faris bahwa dalam 

bahasa arab tidak terdapat sinonim (mura>dif). Setiap kata mempunyai makna 

khusus, bahkan setiap kata memiliki beragam makna. Salah satu faktor yang 

menentukan makna adalah konteks logis dalam suatu teks dimana kata itu 

disebutkan. Dengan demikian, analisis tersebut dikenal dengan analisa 
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 Sahiron Syamsuddin,”Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur Dalam Penafsiran 

Al-Qur’an,” Studi Al-Qur’an Kontemporer : Wacana Baru Berbagai Studi Tafsir, 137-138. 
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 Semantik adalah bidang kajian atau cabang linguistik secara ilmiah. Maksud dari 

linguistik tersebut bahwa semantic mengkaji arti didalam bahasa yang merupakan objek kajian 

semantik. D. Edi Subroto, Pengantar Studi Semantik dan Pragmatik, 1.     
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sintagmatis. Makna setiap kata dipengaruhi hubunganya terhadap kata-kata yang 

disekelilingnya dalam hubungan linier.30   

Dasar logika itu yang digunakan Syahrur untuk meinterpretasi al-Qur’an. 

Hubungan bentuk prinsip anti sinonimitas dengan metode intratektualitas dan 

pendekatan sintagmatis dan paradigmatis dengan dasar logika triadik yang 

digunakan Syahrur dalam pembacaan ulang terhadap al-Qur’an untuk 

menemukan makna didalamnya. Pendekatan tersebut merupakan bentuk 

hermeneutika yang disebut manhaj al-tarikhi.   
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 Sahiron Syamsuddin,”Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur Dalam Penafsiran 

Al-Qur’an,” Studi Al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Studi Tafsir,138. 


