METODE TAFSIR KONTEMPORER
(Studi Analisis Terhadap Metode Tafsir Progresif Farid Esack)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits

Disusun Oleh:
MIFTAHUL ARIF
4105009

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010

METODE TAFSIR KONTEMPORER
(Studi Analisis terhadap Metode Tafsir Progresif Farid Esack)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits

Disusun Oleh:
MIFTAHUL ARIF
4105009

Semarang, 09 Desember 2010

Disetujui Oleh:
Pembimbing I

Pembimbing II

H. Imam Taufiq, M. Ag
197212301996031002

Muhtarom, M. Ag
196906021997031002

ii

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Miftahul Arif dengan No. induk mahasiswa 4105009
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada
tanggal
08 Juni 2010
dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin
An. Dekan Fakultas Ushuluddin/
Ketua sidang

Dr. H. Abdul Muhaya, M.A.
NIP:19621018 199101 1 001

Pembimbing I

Penguji I

H. Imam Taufiq, M. Ag
NIP:19721230 199603 1 002

Hasyim Muhammad, M.Ag.
NIP:19720315 199703 1 002

Pembimbing II

Penguji II

Muhtarom, M.Ag.
NIP:19690602 199703 1 002

Drs. H. Mohammad Nashuha
NIP:19621018 199101 1 001

Sekretaris Sidang

Zainul Adlfar
NIP:19730826 200212 1 002

iii

ABSTRAKSI
Keyword : Farid Esack, Afrika Selatan, Islam Eksklusif, Islam Inklusif, Konsep
Islam, Kafir, Jihad, dan Mustadl’afun.
Miftahul Arif, dengan judul skripsi: Metode Tafsir Kontemporer; Studi
Analisis terhadap Metode Tafsir Progresif Farid Esack, bertujuan untuk
memahami interpretasi Farid Esack terhadap ayat-ayat al-Qur’an di tengah
pluralitas dan kemajemukan keyakinan rakyat Afrika Selatan serta di tengah
penindasan rezim yang rasis dan rasialis, yaitu rezim Apartheid. Beberapa alasan
yang mendasari pemilihan judul ini adalah pertama, untuk mengetahui cara Farid
Esack berinteraksi dengan teks al-Qur’an. Kedua, untuk mengetahui aplikasi
metode tafsir progresif dalam menafsirkan teks al-Qur’an. Ketiga, mengetahui
pengaruh metode tafsir progresif dalam membentuk tatanan kehidupan sosial di
Afrika Selatan.
Menurut Farid Esack "al-Quran tidaklah unik, wahyu senantiasa
merupakan tanggapan atas masyarakat tertentu," meskipun ia mengklaim dirinya
sebagai petunjuk bagi ummat manusia (QS 2:175) tapi secara umum ditunjukkan
bagi orang-orang Hijaz periode pewahyuan.......pemisahan antara teks dan konteks
bukan sikap yang tepat, karena teks dan konteks seperti dua mata uang yang tidak
bisa dipisahkan. Esack meyakini bahwa al-Qur’an diwahyukan secara progresif
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa pewahyuan, dan pada masa
selanjutnya harus terus menerus dibaca seperti itu. Maka dari itu kita harus
mengadakan reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an, yang dialektika, dinamis antara
teks dan konteks, karena dengan melakukan hal tersebut, ajaran agama akan
mengikuti perkembangan zaman sehingga akan membuat agama tetap relevan dan
menjadi panutan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan.
Esack, dalam hal ini berangkat dari proses pewahyuan progresif yang ia
lihat dari adanya konsep asbab al-nuzul dan nasikh dalam al-Qur’an. Dua konsep
inilah dalam pandangan Esack menunjukkan ke-“aktifan respon Tuhan terhadap
kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, berkaitan dengan rakyat Afrika
Selatan yang majemuk namun berada pada satu nasib, Esack mencoba melakukan
interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an terutama terhadap konsep-konsep
teologis ---yang bersifat eksklusif (Islam eksklusif)---yang telah mapan di
kalangan ulama konservatif seperti, konsep Islam, kafir, jihad, dan konsep
mustadl’afun. Dalam kacamata Esack, konsep-konsep yang bersifat eksklusif
tersebut merupakan penghalang tumbuhnya solidaritas dan persatuan di antara
mereka, untuk itu harus di-“nasakh” dengan interpretasi yang bersifat inklusif dan
liberatif (Islam inklusif).
Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode historis-verifikasi dan
deskriptif. Artinya, mendeskripsikan back ground sejarah yang melingkupi Esack
dengan maksud untuk memahami karakter Esack dalam merumuskan
pemikirannya dalam bentuk metode tafsir progresif. Metode ini digunakan untuk
melihat benang merah dalam pengembangan pemikiran Esack, baik yang
berhubungan dengan lingkungan historis maupun pengaruh-pengaruh yang
dialami dalam perjalanannya. Selain itu metode ini digunakan untuk
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menerjemahkan pikiran dalam konteks dulu ke dalam terminologi pemahaman
yang sesuai dengan cara berpikir sekarang.
Esack meyakini bahwa pluralitas adalah fitrah Tuhan yang tak terelakkan.
Untuk itu, yang terpenting sebagai khalifatullah fi al-ardl adalah menebar
perdamaian di muka bumi sebagai misi Islam dan menumbuhkan semangat
solidaritas dan persatuan dengan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan
(fastabiq al-khairat)
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Artinya:
Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan
kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa
mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".1

Al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi2

“Don’t Look the Book Just From the Cover”

1
2

QS. Al-Kahfi : 110
Abu Abdullah Muhammad ibn Darwis al-Hut, Asna al-Mathalib, Beirut, Dar al-Fikr, hlm.

496-497
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terlimpahkan kepada nabi dan Rasul terakhir serta makhluk yang paling mulia
disisi Allah SWT, Muhammad SAW. Juga para keluarga dan sahabatnya yang
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rahmat bagi seluruh penghuni semesta alam raya ini. Semoga kita dapat
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TRANSLITERASI
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi
dalam skripsi ini meliputi :

Huruf Arab
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ھ
ء
ي

Nama
alif
ba
ta
sa
jim
ha
kha
dal
zal
ra
za
sin
syin
sad
dad
ta
za
‘ain
gain
fa
qaf
kaf
lam
mim
nun
wau
ha
hamzah
ya

Huruf latin
Tidak dilambangkan
b
t
s
j
h
kh
d
dz
r
z
s
sy
s
d
t
z
….. ‘
g
f
q
k
l
m
n
w
h
….´
y

xiii

Nama
Tidak dilambangkan
be
te
as (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zat
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di
bawah)
koma terbalik (di atas)
ge
ef
ki
ka
el
em
en
we
ha
apostrof
ye
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