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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis dan disertasi di Program 

Pascasarjana IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

 Th ط A أ

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ؼ J ج

 Q ؽ H ح

 K ؾ Kh خ

 L ؿ D د

 M ـ Dz ذ

 N ف R ر

 W ك Z ز

 H ق S س

 ‟ ء Sy ش

 Y ي Sh ص
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   Dh ض

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal     Vokal Panjang           Vokal Rangkap 

Fathah   : a         أ : â           َ... ْي : ai        

Kasrah  : i         ي : î                   . َ. ْك : au 

Dhammah : u        ك : û 

3. Kata sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (أل ) qamariyah. Kata sandang 

yang diikuti oleh alif lam (أل) qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. Contoh: البقرة: al-Baqarah      املدينة: al-Madînah. 

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (أل) syamsiah. Kata sandang 

yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  

 as-Syayyidah  :السَّيَِّدة               ar-rajul  : الرَُّجل

 ad-Dârimî  :الدَّارِِمي    asy-syams  : الشَّْمس

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

a. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( 

  ّّ   ) sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan cara mengadakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini 
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berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir 

kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-

huruf syamsyiyah. Contoh: 

* هلل بِ  َمنَّاأ     : Âmannâ billâhi 

السَُّفهَاءُ  َأَمنَ  *   : Âmana as-Sufahâ’u 

الَِّذْينَ  ِإفَّ  *    : Inna al-ladzîna 

الرُّكَّعِ  كَ  *     : wa ar-rukka’I 

b. Ta Marbûthah (ة) 

    Ta Marbuthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na‟at) maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh:  

 al-Af’idah :               َاْْلَْفِئَدة

ْسََلِميَّة ْْلَاِمَعةُ ا َاْْلِ  : al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah 

Sedangkan ta‟ marbuthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) 

dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi huruf  “t”. 

Contoh:  

ِصَبة   َعاِمَلةُ  َّنَّ  : „Âmilatun Nâshibah 

َري اْْلَيِةَ  اْلُكبػْ  : al-Âyat al-Kubrâ 

c. Huruf Kapital Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf 

Kapital, apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti awal penulisan 
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kalimat, huruf awal, nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. 

Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pada alih aksara ini, seperti 

cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. 

Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf 

yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. 

Contoh: „Alî Hasan al-‟Âridh, al-‟Asqâllani, al-Farmawî dan 

seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur‟an dan nama-nama 

surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur‟an, Al-Baqarah, 

Al-Fâtihah dan seterusnya.  
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Abstraksi  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan patologi 

sosial di dalam Al-Qur‟an menurut pandangan Rasyid Ridha dan Hamka 

yang memiliki ketertarikan di bidang sosial dengan corak penafsiran al-adab 

al-ijtima’, dengan objek penelitian ayat-ayat patologi sosial yang ditafsirkan 

oleh Rasyid Ridha dan Hamka kemudian mengaitkan penafsiran dengan 

lingkungan sosial di sekitar dan menemukan penanggulangan dari masalah-

masalah sosial tersebut berbasis Al-Qur‟an dan Hadits juga ijtihad yang 

dilakukan oleh mufasir. 

Penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan tesis Ermawati 

yang berjudul “Al-Fasad Sebagai Konsep Patologi Sosial dalam Perspektif 

Al-Qur‟an” yang menjelaskan secara umum tentang patologi sosial dalam 

pandangan Al-Qur‟an yang memiliki kesamaan dengan konsep al-fasad 

kemudian memberikan solusi daripada masalah tersebut. Sementara 

penelitian ini menganalisa patologi sosial melalui penafsiran dua orang 

mufassir dan mengemukakan pendapat serta penanggulanganya.   

Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka dengan tema 

patologi sosial, juga segala hal yang berhubungan dengan tema tersebut dan 

penafsiran dari Rasyid Ridha dan Hamka. Kemudian menggunakan metode 

analisis yang menganalisa ayat-ayat bersangkutan dengan tema dari kedua 

mufasir tersebut. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kesimpulan bahwa Rasyid 

Ridha dan Hamka memiliki kesamaan dalam memberikan solusi dari 

penanggulangan patologi sosial dengan sepenuhnya merujuk pada Al-Qur‟an 

dan Sunnah serta ijtihad sehingga masalah-masalah sosial akan benar-benar 

berkurang apabila manusia menggunakan Al-Qur‟an sebagai sumber hukum 

dari segala masalah yang ada, namun terdapat pula perbedaan diantara 

keduanya sebagaimana berbedanya latar belakang hidup masing-masing 

mufasir. 
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 َمْلَخص

رَاَسُة تَ ْهِدُف ِإََل ِإْْيَادِ  َرِضيَّاُت اإِلْجِتَماِعيَّةُ  َىِذِه الدِّ
َ

 ِعْندَ  يِْ رِ الكَ  آنِ رْ القُ  ِف  امل
   اْلُقْرآِن لِالنَّْررَّةِ ََلَُما اْىِتَماُم ِف تَ ْفِسْيِ ا كَ حَْ وَ  ىضَ د رِ يْ شِ رَ 

َ
 .ياعِ مَ تِ جْ الِ  الِ جَ امل

رَاَسِة ِىَي اْْلََيُت اْلُمتَ َعلََّقةُ  ََُكْوُن َمْبَحثًا ِف َىِذِه الدِّ  اْلَمْوُضْوُع اْْلََساِسي الَِّذي 
َِْث َواإِلجْ  َفِسُر لِالُقْرآِن َواحلَِد

ُ
رَُىا امل َرِضيَّاُت اإِلْجِتَماِعيَُّة َُ َفسِّ

َ
 .ِتَهادِ امل

رَاَسُة ََتَْتِلُف َعْن رَِساَلِة إَرماوايت بِ   ى لَ عَ  دُ سَ الفَ  انِ وَ ن ْ عُ َىِذِه الدِّ
َ

 مِ وْ هُ فْ امل
. تِْلَك الّرَِساَلُة تَ ْبَحُث َعْن تَ ْفِسْيِ َمْوُضْوِعي آنِ رْ القُ  رِ رْ  ََ ِف  ةِ يَّ اعِ مَ تِ جْ ا اِل يَ جِ وْ لُ وْ ات ُ البَ 

ََْررَِّة   عَ ا، مَ هَ بِ اََ قَ وِ  انُ يَ ب َ  ُثَّ  آنِ رْ  القُ ِف  دِ سَ لفَ لاِ  َوَعََلقَاِِتَا ةِ يَّ اعِ مَ تِ جْ ا اِل يَ جِ وْ لُ وْ ات ُ البَ َعْن 
  رِ رْ النَ  نْ مِ  آنِ رْ  القُ ِف  دُ سَ الفَ  لُ لِّ يَُ  ثُ حْ ا البَ ذَ ىَ  نَّ أَ 

ً
 .ِإْجرَائَِها طَرَِْ َقةِ  انِ يَ ت ْ إِ وَ  نِ َْ رَ سِّ فَ امل

َهُج اْلُمْسَتْخِدُم ِف َىِذهِ  َهُج اْلَمْكَتِب، َوُىَو َعَمِليَّاٌت  َواْلَمن ْ رَاَسِة ُىَو اْلَمن ْ الدِّ
رَاِت  ِف آَة  اكَ حَْ وَ  ىضَ د رِ يْ شِ رَ َعْن ََجِْع اْلَمْعُلْوَماِت اْلَمْكَتِبيَِّة َحْوَل اْلَمْوُضْوِع َوتَ ْفِسي ْ

َرِضيَّاُت اإِلْجِتَماِعيَّةُ 
َ

رَاَسِة َتْسَتخْ امل ِة . َكَما َأنَّ َىِذِه الدِّ َهُج التَّْحِلْيِلي بَِبْحِث ِعدَّ ِدُم اْلَمن ْ
  .الت ََّفاِسْيِ اْْلُْخَرى

َر  رَاَسِة ِىَي َأنَّ تَ ْفِسي ْ َأْوُجِو الَتَشابُُو  امَ َلَُ  اكَ حَْ وَ  ىضَ د رِ يْ شِ رَ َوََِتْيَجُة َىِذِه الدِّ
ْشِكَلِة اَْلْمَراِض 

ُ
َِْث َواإلْجِتَهاِد  ادِ اإِلْجِتَماِعيَِّة لِاِلْعِتمَ ِف ََتِْلْيِل امل ِإََل الُقْرآِن واحلَِد

َشاِكِل لاِلْسِتْخَداِم الُقْرآنِ 
َ

  عِ يْ َجَِ  نِ وْ اَ ُ قَ لِ ا رً دَ صْ مَ  َحَّتَّ تَ ْنَخِفُض امل
َ

. َلِكنَّ لِ اكِ شَ امل
  ِإْختَ َلَف ِف بَ ْعِض اَْلْشَياِء َكَما ِإْختَ َلَف َخْلِفَيِة َحَياِِتِْم.
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Abstract 

 

The research aims to propose social pathology in Al-quran from 

rasyid ridha and hamka outlooks by al-adab al-ijtima’i interpretation style, 

using social pathology verses interpreted by rasyid ridha and hamka as object 

of research and relating them with social environment, subsequently 

overcoming the problems based on al-quran, hadits and ijtihad.  

 This research is different from ermawati‟s thesis, titled “al-fasad as 

social pathology concept in al-quran perspective”. It elucidates generally 

about social pathology in quran outlook that has the similarity with al-fasad 

concept to give the problem the answers. While this, analyses social 

pathology from interpretation of two interpreters (mufassir) and expresses its 

opinion, along with its countermeasure. 

Using the library research method, i.e. activities of searching and 

collecting social pathology theme library data, and all things relate to the 

theme, along with the interpretation of rasyid ridha and hamka. Subsequently 

using analysis method to analyse relevant verses with the theme.  

The result of the research is a conclusion that Rasyid ridha and hamka 

have the similarity in giving solution to surmount social pathology fully 

based on al-quran, sunnah, and ijtihad so as social problems will really be 

lessened when people used al-quran as law source from the existing 

problems, nevertheless they happened to have a bit of differencies seeing 

their each background of life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini dunia telah memasuki abad ke-21, maka dengan usia yang 

tidak lagi muda berbagai perubahan telah dilakukan manusia untuk bumi. 

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun saja berbagai perubahan telah 

mewarnai wajah dunia, apalagi dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Pada tahun 1987 penjuru dunia belum dipenuhi dengan gedung-gedung 

pencakar langit, begitupula keadaan masyarakatnya.
1

 Dengan adanya 

perubahan ini tentu memiliki dampak positif maupun negatif bagi 

manusia. Namun, yang perlu diperhatikan dalam dekade perubahan-

perubahan yang dialami dunia banyak peristiwa besar baik dalam 

tingkatan lokal, nasional, regional maupun global. Yang mana hal tersebut 

membuat keadaan dunia tidak semakin stabil dan semakin komplek, 

sebagaimana yang terjadi pada bidang kehidupan ekonomi, sosial atau 

politik.
2
  

Lalu bagaimana dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia? 

Adakah perubahan yang signifikan selama masa-masa tersebut? Saat ini 

modernisasi tidak bisa terlepas dari sendi-sendi kehidupan masyarakat 

dunia begitupula dengan Indonesia. Namun hal ini tidak selalu membawa 

dampak positif, meski modernitas menyelimuti masyarakat tidak berarti 

problematika berkurang, dan sebaliknya kemiskinan, kurangnya lapangan 

pekerjaan, kriminalitas, korupsi, pemerkosaan, dan kasus-kasus 

kemasyarakatan lainnya setiap hari menghiasi headline berita baik media 

                                                           
1

 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga 

Abad ke-21, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), Cet. 1, h. 111 
2

 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga 

Abad ke-21, Cet. 1, h. 112 
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cetak maupun online. Tentu saja hal ini perlu untuk dijadikan perhatian 

khusus. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat hal 

tersebut memiliki dampak sehingga menimbulkan daya saing baik antar 

bangsa maupun individu masyarakat sendiri dalam segala bidang, baik 

teknologi maupun pengetahuan dan juga budaya. Yang mana daya saing 

ini menjadi pengaruh besar pada harga diri sebuah bangsa di masa depan.
3
 

Dengan beberapa dampak yang telah disebutkan, maka perlu 

untuk diketahui apa yang dimaksud dengan kerusakan masyarakat yang 

menjadi masalah sosial ini. Kerusakan masyarakat disini berhubungan 

dengan patologi sosial, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial 

dengan: “Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, 

stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, 

kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum 

formal.”
4
 

Sementara masalah sosial akan terjadi apabila terdapat 

pelanggaran pada adat istiadat masyarakat yang telah dibentuk guna 

menjamin kesejahteraan dalam kehidupan bersama, dan keadaan tersebut 

telah dianggap mengganggu oleh sebagian besar masyarakat sehingga 

tidak dikehendaki karena menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
5
 

Dengan meninjau kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini 

yang telah banyak menyimpang moral dan norma kebaikannya, maka 

dapat dilihat adanya patologi sosial bangsa ini. Pada tahun 2017 saja 

kasus kriminalitas di Indonesia sangat meningkat, di mulai dengan kasus 

pembunuhan dan pemerkosaan gadis di beberapa daerah, lalu penyiksaan 

                                                           
3
 Tim Redaksi LP3ES, Anak Bangsa Menggugat: Nasionalisme, (Jakarta: Pustaka 

LP3ES Indonesia, 2003), Cet.1, h. 33 
4
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Cet.14,  jilid 1, 

h. 1 
5
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, h.2 
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dan pembunuhan seorang ibu terhadap anaknya, kasus hamil di luar nikah 

yang berujung pada aborsi ataupun pembuangan bayi acap kali terjadi. 

Dan bukan hanya dari kalangan masyarakat menengah kebawah saja 

patologi sosial ini terjadi, bahkan dari kalangan atas yang memiliki 

jabatan ataupun kekuasaan lebih juga ditemukan banyak hal menyimpang 

dari norma kebaikan. Seperti sebuah kasus asusila yang dilakukan oleh 

Bupati Katingan, Kalimantan Tengah yang pada akhirnya dituntut untuk 

mundur dari jabatan dikarenakan kasus perzinahan tersebut.
6
 Lalu dengan 

meningkatnya kasus korupsi juga merupakan bukti lain dari patologi 

sosial di indonesia, dan tentu saja hal-hal tersebut memiliki faktor dan 

penyebab, sebagaimana dikutip dari Harian Kompas bahwasanya salah 

satu faktor maraknya koruptor disebabkan sanksi yang masih sangat 

rendah.
7
 Namun selain dari hal tersebut tentunya masih banyak lagi faktor 

lainnya yang menyebabkan menurunnya moral bangsa. 

Sesungguhnya perkembangan adalah sebuah hal yang mutlak, 

sebagaimana kendaraan yang berawal dari keledai, unta dan kuda 

berkembang menjadi kendaraan beroda dua, empat, bahkan laut ataupun 

langit sudah mmiliki sarana transportasi sendiri. Begitupula 

perkembangan dalam bidang lain, termasuk didalamnya mental dan 

pemikiran manusia maupun adat dan tradisi. Dan tidak semua 

perkembangan itu bermaslahat bagi manusia, pada suatu saat 

perkembangan tersebut meluas dan pada saat lain menyempit.
8
  

                                                           
6
 “Berzina, Bupati Dituntut Mundur”, dalam Media Indonesia, no. 1300 tahun ke-

42, 10 januari 2017, h. 25   
7
 “Sanksi Bagi Koruptor Masih Rendah, Perbaiki Penegakkan Hukum” dalam 

Harian Kompas, 10 januari 2017, h. 15  
8
 Yusuf Qardhawi, Membangun Masyarakat Baru, terj. Rusydi Helmi, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1997), h. 78 
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Sehingga dengan banyaknya perkembangan dan perubahan 

banyak pula hal yang kurang pantas telah menjamur di Indonesia, 

termasuk meleburnya budaya barat memberikan beberapa pengaruh pada 

kondisi dan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Maka perlu untuk 

dikaji pertama-tama melalui ilmu Sosial yang mana objek kajiannya 

adalah manusia dan kehidupannya beserta keruhaniannya.
9
 Dan dalam diri 

manusia tentu saja meliputi faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti 

sejarah, pengalaman, pengetahuan dan faktor lainya yang ikut 

menentukan. Namun ada faktor yang tidak bisa diprediksi sebelumnya 

yaitu faktor X, yang mana terkadang tidak dapat dimengerti dengan ilmu 

dan atau sesuatu tentangnya tidak dapat diketahui karena bersifat gaib. 

Yang gaib kemudian tidak dapat diriset dan dieksperimenkan maka masuk 

ke ranah agama.
10

 Dalam kasus patologi sosial yang diusung dari 

problematika masyarakat kontemporer ini dibawa pada ranah agama 

dengan meninjau aspek-aspek yang mempengaruhi problema tersebut 

dengan mengambil solusi Al-Qur‟an yang ditafsirkan oleh mufasir Timur 

Tengah maupun mufasir Indonesia sendiri. 

Sehingga dapat ditinjau bahwasanya agama memiliki peran 

penting mengenai keadaan sosial sebuah masyarakat. Beberapa negara 

banyak di antara mereka yang memisahkan antara agama dan kenegaraan, 

atau bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan maupun agama, dan 

kondisi sosial masyarakat tanpa agama akan berbeda dengan yang 

                                                           
9
 Ilmu sosial dengan cabang sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

pola hunbungan antara manusia dan manusia baik secara individu maupun kelompok yang 

berakibat pada lahirnya pola-pola sosial, termasuk didalamnya norma, nilai dan kebiasaan 

yang dianut manusia dalam kelompok tersebut. Lihat Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 

Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Soaial: Teori Aplikasi, 

dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), cet.2, h. 1  
10

 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi, (Jakarta, 

Bulan Bintang), h. 13 
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menganut kepercayaan. Jika dilihat dengan mata telanjang bisa saja 

kondisi masyarakat tersebut dalam sebuah kemakmuran dengan 

kecanggihan teknologi negaranya, namun jika di lihat dari segi sosial dan 

sisi psikologis masyarakat tersebut akan sangat berbeda, dimana tidak ada 

ketenangan dalam kehidupan mereka dan akan selalu diliputi rasa cemas 

dengan segala yang di milikinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus 

bunuh diri, stress, sakit jiwa, yang diakibatkan tidak adanya ketentraman 

dan ketenangan bathin dalam diri mereka. 

Hal ini akan sangat berbeda apabila sebuah negara yang tersusun 

dari masyarakat yang beragama dan hidup dalam sebuah aturan juga 

kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Karena ketenangan dan 

ketentraman hati hanya di berikan Allah kepada orang-orang yang ber-

iman; 

                     

                    

       

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 

mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan 

mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan 

bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-

Fath [48]: 4) 
Namun, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia adalah negara 

dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di asia tenggara, lalu 

mengapa kasus demi kasus yang menggambarkan merosotnya akhlak dan 

moralitas masyarakat sedemikian nyata?  
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Tentu saja hal ini perlu untuk di tinjau, adakah solusi atau 

pencegahan untuk menanggulangi menyebarnya patologi sosial di 

kalangan masyarakat masa ini? Al-Qur‟an sebagai sumber utama dan 

petunjuk bagi manusia tentu telah memberikan solusi dari segala masalah 

manusia, maka bagaimanakah mufasir menggali permasalahan ini di 

dalam Al-Qur‟an? 

Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur‟an: 

                 

                     

                          

    

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi 

dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 

Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan 

(Allah).” (QS: Ar-Rum:41-42) 

Allah telah memperingatkan manusia bahwa kerusakan yang terjadi di 

bumi ini tidak lain adalah perbuatan manusia sendiri yang apabila ditinjau 

kebanyakan dari kerusakan yang telah terjadi sejak dahulu dikarenakan 

manusia-manusia tersebut mempersekutukan Allah.
11

 

Dengan fenomena yang terjadi saat ini, dapatkah permasalahan 

sosial masyarakat diberikan solusi sebagaimana yang Al-Qur‟an ajarkan? 

penulis ingin mengkaji kembali bagaimanakah patologi sosial di dalam 

                                                           
11

 Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet ke-5, jilid ke-10, h. 238  
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Al-Qur‟an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur‟an adalah 

kitab suci pedoman ummat manusia hingga akhir zaman yang telah 

dijanjikan oleh Allah bahwa Dia-lah yang akan menjaga Al-Qur‟an dari 

tangan-tangan tidak bertanggung jawab manusia. Sudah pasti semua 

masalah kemanusiaan ada di dalamnya, hanya saja sudah mampukah 

manusia menemukan solusi tersebut? 

Oleh sebab itu penulis mengambil seorang tokoh mufasir Timur 

Tengah untuk menemukan solusi dari Al-Qur‟an ini, yaitu syaikh Rasyid 

Ridha, juga seorang mufasir dari Indonesia yaitu Hamka. Rasyid Ridha 

sendiri sedikit maupun banyak telah dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin 

Al-Afghani dan Muhammad „Abduh melalui majalah al-Urwah al-

Wutsqa. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di 

Istambul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad „Abduh 

berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk 

berjumpa dan berdialog dengan murid utama Al-Afghani itu. Pemikiran-

pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari Al-Syaikh Hussain Al-Jisr 

dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan 

Muhammad „Abduh amat mempengaruhi jiwanya.
12

 

Beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang 

termasyhur, Al-Manar. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan 

Al-Manar sama dengan tujuan al-Urwah al-Wutsqa, antara lain, 

mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, 

memberantas takhayyul dan bid‟ah-bid‟ah yang masuk ke dalam tubuh 

Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan 

umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawuf, 

                                                           
12

Ahmad, as-Syarbashi, Rasyid Ridha shahibul Mannar, (Mathabi‟ al-Ahram at-

Tajariyah, 1970), h. 13 



8 

 

meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap 

permainan politik negara-negara Barat.
13

 

Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-

Qur‟an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. 

Ia selalu menganjurkan kepada gurunya, Muhammad „Abduh, supaya 

menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, „Abduh akhirnya setuju 

untuk memberikan kuliah mengenai tafsir Al-Qur‟an di Al-Azhar. Kuliah-

kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang 

diberikan gurunya oleh Rasyid Ridha dicatat untuk selanjutnya disusun 

dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya 

kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan lalu disiarkan 

dalam Al-Manar. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang 

kemudian dikenal dengan Tafsir Al-Manar. Muhammad „Abduh sempat 

memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surah An-Nisa (Jilid 

III dari Tafsir Al-Manar)  dan yang selanjutnya adalah tafsiran muridnya 

sendiri.
14

 

Di dalam majalah Al-Manar pun, Rasyid Ridha menulis dan 

memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut kerajaan 

Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan 

Perancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan 

mereka.
15

 Rsyid Ridha menaruh perhatian besar terhadap masalah sosial 

sehingga tafsir yang ditulisnya memiliki corak al-adab al-ijtima‟i. 

                                                           
13

Emad Eldin Shahin, Through Muslim Eyes: M. Rasyid Rida and the West, (USA: 

IIIT Publications), h. 1 
14

Fahd ibn „Abdurrohman ibn Sulaiman ar-Ruumi, Manhaj al-Madrosah al-

„Aqliyah al-Haditsah fi at-Tafsir, h. 175 
15

Fahd ibn „Abdurrohman ibn Sulaiman ar-Ruumi, Manhaj al-Madrosah al-

„Aqliyah al-Haditsah fi at-Tafsir, h. 177 
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Di Indonesia sendiri banyak pula mufassir yang telah lahir dari 

zaman sebelum Indonesia merdeka, dan salah satunya ialah Hamka atau 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah anak dari seorang tokoh pelopor 

gerakan Islam “Kaum Muda” di Sumatra Barat. Hamka tumbuh dengan 

melihat pergerakan yang di pimpin oleh ayahnya hingga sedikit banyak 

mempengaruhi pandangan Hamka. Sehingga kiprah Hamka banyak 

bergerak di pemerintahan dan juga dalam pergerakan Muhamadiyah 

juga.
16

 

Karya Hamka sendiri tidaklah sedikit, disalah satu bukunya yang 

ia tulis dengan judul Pandangan Hidup Muslim Hamka mengungkapkan 

bahwa pandangan hidup adalah sebuah konsep dari sebuah golongan 

masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada di dunia. Dan bagi 

seorang Muslim sudah memiliki patokan untuk pandangan hidup yaitu 

mengacu pada Al-Qur‟an dan Hadits. Dan sebelumnya harus dengan 

semangat meng-Esa-kan Allah, hingga tauhidullah itu diiringi dengan 

pegangan teguh pada Al-Qur‟an dan Hadits. Dan inilah yang menjadi 

kunci utama dalam kehidupan manusia karena manusia tidak akan hidup 

sendiri saja maka dalam bersosialisasi dengan masyarakat hal tersebut 

akan tercermin.
17

 

Hamka menekankan bahwa pandangan hidup haruslah benar, 

meliputi hubungan kepada Tuhan maupun sesama manusia. Karena 

manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan sampai pada titik 

keterbatasannya tidak peduli sehebat apapun dia dalam hidupnya pada 

                                                           
16

Herry Muhammad, dkk., Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad ke 20,  

(Jakarta:  Gema Insani Press, 2006), Cet. 1, h. 60  
17

 Hamka, Pandangan Hidup Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 5 
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akhirnya saat mati ia akan meninggalkan segala yang ia banggakan di 

dunia.
18

 

Dengan kepedulian Hamka dalam masalah sosial inlah penulis 

ingin menjadikannya sebagai rujukan dalam prespektifnya terhadap 

masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat. Melalui kitab tafsir 

yang ia susun yaitu Al-Azhar penulis ingin menilik penafsiran-penafsiran 

Hamka terhadap ayat-ayat yang mengupas permasalahan sosial manusia.      

Dengan ini penulis ingin meneliti pendapat dua mufasir, baik dari 

Timur Tengah maupun Indonesia mengenai pandangannya tentang 

patologi sosial merujuk pada kitab tafsir yang ditulisnya maupun kitab-

kitab lainnya yang memiliki relevansi dengan kasus ini. 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas terlihat beberapa masalah 

yang dapat dikaji dalam tema “Patologi Sosial dan Upaya 

Penanggulangannya Perspektif Rasyid Ridha dan Hamka (Studi 

Analisis Tafsir Al-Mannar dan Tafsir Al-Azhar)”:  

a.  Pengertian dari patologi sosial dalam definisi ilmu sosial dan Al-

Qur‟an. 

b.  Kondisi patologi sosial masyarakat Indonesia pada era modern ini. 

c.  Cara menanggulangi Patologi Sosial masyarakat masa kini menurut  

Al-Qur‟an dan ilmu Sosial. 

d.  Pandangan Rasyid Ridha dan Hamka dalam tafsirnya mengenai 

Patologi Sosial dan penanggulangannya. 

                                                           
18

 Hamka, Pandangan Hidup Muslim, h. 6  



11 

 

e.  Relevansi pandangan Rasyid Ridha dan Hamka untuk diterapkan 

sebagai solusi Patologi Sosial masyarakat Indonesia saat ini. 

f.  Analisis konsep patologi sosial antara prespektif Rasyid Ridha dan 

Hamka. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat bahwa pembahasan tentang patologi sosial di dalam 

Al-Qur‟an ini sangat luas, maka pembahasan patologi sosial akan 

dipaparkan secara umum dan akan di fokuskan pada: 

a. Penafsiran ayat-ayat patologi sosial dalam Al-Qur‟an menurut 

Rasyid Ridha dalam kitab tafsir Al-Manar dan Hamka dalam kitab 

tafsir  Al-Azhar. 

b. Penanggulangan patologi sosial menurut Al-Qur‟an dalam 

penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka.  

3. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka hal 

pokok yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah perspektif Rasyid Ridha dan Hamka tentang 

pencegahan dan penanggulangan Patologi Sosial? Rumusan pokok ini 

akan disertai dengan dua hal lain yang perlu dirumuskan yakni: 

a. Bagaimana penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka tentang ayat-ayat 

Patologi Sosial?  

b. Bagaimana penanggulangan patologi sosial menurut pandangan 

Rasyid Ridha dan Hamka? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka tentang 

ayat-ayat Patologi Sosial.  
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2. Untuk menemukan solusi dari patologi sosial dalam pandangan 

Rasyid Ridha dan Hamka terhadap ayat-ayat patologi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

semua pihak, baik bagi peneliti sendiri maupun kepada pembaca, dan 

kepada akademisi juga ummat islam pada umumnya. Secara spesifik 

penulisan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik: memberikan sumbangan ilmiyah terhadap 

dinamika ilmu pengetahuan  yang kian mengembang terutama dalam 

bidang tafsir. 

2. Manfaat praktis: memberikan informasi kepada umat islam tentang 

pandangan Rasyid Ridha dan Hamka mengenai patologi sosial dalam 

Al-Qur‟an. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian literatur, penulis menemukan beberapa karya 

yang memiliki bahasan tentang patologi sosial dan kerusakan 

masyarakat, antara lain:  

1.  Al-Fasad Sebagai Konsep Patologi Sosial dalam Perspektif Al-

Qur’an, Ermawati, NP: 00.200.1.05.01.0336, tahun 2003, tesis UIN 

Syarif Hidayatullah, jurusan Tafsir Hadits, dalam tesis ini penulis 

menerangkan bagaimana patologi sosial yang dikenal dalam ilmu 

sosial sebagai sebuah fenomena atau kondisi sakit sosial dan 

pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam sebuah 

masyarakat, kemudian dikaitkan dengan istilah al-fasad yang ada di 

dalam Al-Qur‟an. Kemudian penulis juga mengemukakan konsep 
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al-fasad tersebut berikut dengan penanggulangan yang telah 

dituliskan di dalam Al-Qur‟an. Meski banyak persamaan antara 

patologi sosial dengan konsep al-fasad, terdapat pula beberapa 

perbedaan mengenai cara pengungkapan dan titik tolak analisis 

faktor penyebabnya. Kerusakan yang banyak melanda dapat berupa 

kerusakan alam maupun manusia yang berupa moral masyarakat 

yang mulai runtuh sehingga perilaku menyimpang telah merajalela, 

bencana ini tidak muncul dengan sendirinya namun muncul 

diakibatkan oleh kelalaian manusia dan kegagalan institusi sosial 

dalam mengemban tugasnya.19 Dalam tesis ini terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, yaitu mengenai 

patologi sosial dan pandangan Al-Qur‟an mengenai hal tersebut. 

Dan yang berbeda dari penulisan ini adalah tesis ini dikaji secara 

madhu‟i dengan satu tema yaitu al-fasad, sementara dalam 

pembahasan yang ingin dikaji oleh peneliti yaitu secara analisis 

dengan menganalisis dua mufasir ternama, satu dari Timur Tengah 

yaitu Rasyid Ridha dan mufasir dari Indonesia sendiri yaitu Hamka 

yang mana kedua mufasir tersebut memiliki corak sosial 

kemasyarakatan dalam tafsirnya. 

2. Respon tradisionalisme Islam Terhadap Krisis Lingkungan: 

Telaah Atas Pemikiran Sayyid Hossein Nasr, oleh Abdul 

Quddus, 2012, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, agama islam 

bukanlah penyebab terjadinya krisis lingkungan namun sebaliknya 

memberi kontribusi positif bagi konsep sustainable development 

karena sesungguhnya krisis lingkungan didapat dari krisis spiritual. 

Dan sesungguhnya Islam tradisional memberikan konsep 

                                                           
19

 Koestoer Partowisastro, Dinamika Psikologi Sosial, (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 

36 
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harmonisasi antara Tuhan, Manusia dan Alam yang harus seimbang 

dan berjalan selaras. Agama memiliki peran penting dalam 

memperbaiki krisis yang sedang terjadi di muka bumi yang mana 

agama dan hal yang berbau spiritualitas mulai tercabut dengan 

adanya pandangan sekuler dan ilmu pengetahuan serta teknologi.20 

Dalam kajian ini memiliki kesamaan dengn penelitian yang sedang 

penulis kaji yaitu kontribusi Islam dalam menangani krisis 

lingkungan yang mana didapatkan dari kurangnya nilai spiritual 

dalam individu masyarakat. Namun berbeda dengan penelitian yang 

akan ditulis saat ini karena dalam disertasi tersebut kajian 

mengerucut pada pemikiran tokoh Sayyed Hosein Nasr dalam 

menangani krisis lingkungan dengan solusi islam tradisional, dan 

penelitian penulis akan mengerucut pada kajian kerusakan 

masyarakat yang ada di dalam konsep Al-Qur‟an juga solusi yang 

ditawarkan melalui perbandingan antara dua mufasir dalam negri 

dan timur tengah. 

3. Patologi Sosial, Karya Kartini Kartono, Jakarta; Rajawali Press, 

Cet. Ke-14, 2014. 

Kartini Kartono menulis sebuah buku tentang patologi sosial yang 

sangat lengkap di banding dengan penulis lainnya. Yang mana 

terdapat tiga jilid buku yang membahas masalah patologi sosial, 

diawali dengan jilid pertama yang membahas definisi patologi sosial 

dan kerusakan masyarakat, dengan bab-bab mengenai diferesiansi 

dan deviasi juga individu sosiopatik reaksi sosial.
21

 Yang kemudian 

masuk kedalam ranah kasus-kasus yang terjadi dalam patologi 

                                                           
20

 Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature, (New York: Oxford 

University Press, 1996) h. 3 
21

 Koestoer Partowisastro, Dinamika Psikologi Sosial, h. 36 
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sosial secara komperhensif ditinjau dari berbagai aspek keilmuan 

pula. Yang dilanjutkan pada jilid kedua dan ketiga dengan 

pembahasan lebih terperinci lagi mengenai berbagai macam kasus 

patologi sosial tersebut.
22

 Dalam buku ini sepenuhnya dalam 

pandangan sosial sementara berbeda dengan peneliti yang ingin 

memasukkannya ke dalam ranah agama sehingga menggunakan 

mufasir sebagai alat untuk memahami patologi sosial tersebut. 

4. Analisis Terhadap Strategi Pemecahan Masalah Sosial 

Masyarakat Pedesaan Melalui Metode PRA (Participatory 

Riral Apprasial), Wati Nilam Sari , Dakwah Jurnal Kajian 

Dakwah dan Komunikasi Vo. VIII, No. 1, Juni 2006. 

Praktek penyelenggaraan pembangunan di desa kerap menimbulkan 

kegagalan pembangunan karena program yang diciptakan oleh pusat 

tersebut tidak berkelanjutan sehingga menimbulkan banyak 

perubahan dan pergantian kelembagaan yang ada di desa agar sesuai 

dengan yang diinginkan oleh penyelenggara. Hal tersebut 

mengakibatkan inisiatif yang dimiliki oleh warga desa bahkan peran 

mereka sendiri terabaikan. Dalam hal ini penulis mengajukan 

sebuah metode penelitian yang dicetuskan oleh Chambers yaitu 

metode perticipatory rural appraisal (PRA). Yaitu sebuah metode 

yang tidak hanya meneliti namun juga berkerjasama dengan 

partisipan guna memahami situasi hingga merumuskan dan 

melakukan aksi kolektif.
23

 Dalam hal ini peninjauan masalah sosial 

dalam prespektif ilmu sosial dan berbeda jika penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis kali ini yang menggabungkan permasalahan 
                                                           

22
Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 1-3 

23
 Wati Nilam Sari, “Analisis Terhadap Strategi Pemecahan Masalah Sosial 

Masyarakat Pedesaan Melalui Metode PRA (Participatory Riral Apprasial)”, dalam Dakwah, 

Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi, Vol. VIII No. 1 Juni 2006, h. 84-96. 



16 

 

sosial tersebut ke dalam ranah tafsir dari para tokoh yang dipilih 

oleh penulis dengan menggunakan Al-Qur‟an yang menjadi sumber 

pedoman hidup manusia Muslim. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis 

kualitatif adalah analisis data yang mana datanya bukan merupakan 

angka-angka, dengan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari 

penelaahan seluruh data yang ada, baik dari segi pengamatan, 

wawancara maupun dokumen-dokumen. Data tersebut berbentuk 

uraian yang dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan suatu kebenaran.
24

  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kepustakaan (Library research), yaitu usaha 

peneliti secara sistematis untuk menumpulkan informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang akan diteliti.
25

 Dimana data akan 

dihimpun dari dari beberapa sumber baik sumber primer maupun 

sekunder. Sumber primer antara lain: Al-Qu‟an Al-Karim yang dalam 

hal ini merupakan objek kajian utama, termasuk kitab Tafsir Al-

Manar yang merupakan karya Rasyid Ridha bersama gurunya 

Muhammad Abduh, juga buku-buku yang ditulis oleh tokoh dan 

memiliki relevansi terhadap tema ini. Juga kitab tafsir Al-Azhar 

sebagai karya Hamka untuk dibandingkan kemudian dikaji mengenai 

                                                           
24

 Prasetyo Irawan, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 

h. 8.29 
25

 Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, dalam Jurnal Iqra‟, Vol. 05. No. 01 Mei 

2011), h. 38 
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masalah yang berkaitan dengan patologi sosial ini. Juga buku-buku 

lainnya yang membahas masalah ulum Al-Qur‟an maupun ilmu 

Tafsir dalam hal kemasyarakatan. Lalu buku yang mengkaji tetang 

kondisi sosial masyarakat modern. Adapun sumber pendukung 

terdapat pada kitab-kitab hadis dan buku-buku serta jurnal dan koran 

yang memuat tentang penelitian ini sehingga mendukung pemahaman 

terhadap bahasan pokok.   

3. Metode Analisis Data 

Karena penelitian ini difokuskan pada Al-Qur‟an sebagai objek 

utama penelitian ini, maka metode analisis data yang utama adalah 

pendekatan ilmu tafsir, dengan menerapkan metode tafsir maudhu‟i, 

yang akan diupayakan dengan menghimpun ayat-ayat yang memuat 

tentang kemasyarakatan dan hubungan sosial manusia lalu ditinjau 

pada penafsiran dua tokoh yang di usung oleh peneliti yaitu Rasyid 

Ridha dalam tafsir Al-Manar dan Hamka dalam kitab Al-Azhar.
26

 

Juga studi tokoh tersebut yaitu Rasyid Ridha dan Hamka untuk 

mendapatkan pola pemikirannya hingga menghasilkan sebuah 

konsep. Dan selanjutnya di analisis sesuai kaidah yang ada dalam 

metode tafsir maudhu‟i. Pendekatan lain yang akan digunakan adalah 

pendekatan historis yaitu untuk menganalisis biografi dari mufasir 

tersebut. Pendekatan historis juga dimaksudkan untuk mengetahui 

asbab al nuzul Al-Qur‟an karena hal ini akan memberi pengaruh 

dalam memahami teks Al-Qur‟an. 

Selain metode di atas, metode yang akan diterapkan pada 

penelitian ini adalah deskriptif-analisis yang dimaksudkan untuk 

melukiskan keadaan obyek sebagaimana yang terjadi lalu 

                                                           
26

 Muhammad Baqir ash-Shadr, Tafsir Maudhu‟i wa al-falsafah al-Ijtima‟iyah fi al-

Madrosah al-Qur‟aniyah,(Libanon: Daar al-„Alamiyah Bairut, 1989), h. 8 
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menganalisis penafsiran tokoh yang dikaji oleh penulis sehingga akan 

menemukan sebuah konsep dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Dan juga beberapa metode yang digunakan oleh penelitian sosial, 

karena selain Al-Qur‟an sebagai objek utama penelitian ini 

menyangkut tentang masyarakat yang merupakan kajian pokok ilmu 

sosial. Sehingga dalam menganalisis data akan digunakan metode 

analisis-deskriptif.    

 

G. Teknik dan Sistematika Penulisan 

Mengenai teknik penulisan tesis, penulis mengacu pada buku 

Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi yang dikeluarkan 

oleh Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun 2017. 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini terdapat beberapa 

sub bab yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Tinjauan Kepustakaan. 

BAB II KONSEP PATOLOGI SOSIAL DALAM ILMU 

SOSIAL, yang akan membahas sub bab A, Definisi Patologi Sosial 

dalam prespektif Al-Qur‟an dan Ilmu Sosiologi, yang mencakup 

pengertian dari Patologi Sosial dalam Al-Qur‟an maupun menurut 

pakar sosiolog, dan sub bab B, Masalah-Masalah Sosial Dalam Al-

Qur‟an yang mencantumkan ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan 

permasalahan sosial tersebut, dan sub bab C Gejala Patologi Sosial 

Modern dan Contoh Kasus Kerusakan Masyarakat pada Tahun 2016-

2017 yang mencakup gejala Patologi Sosial di Indonesia dan contoh 
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kerusakan masyarakat Indonesia tahun 2016-2017 mengenai Narkoba 

dan minuman keras, zina, dan korupsi, kemudian sub bab D 

mencakup upaya penanggulangan Patologi Sosial menurut pakar ilmu 

sosial. 

BAB III BIOGRAFI MUFASIR, yang akan membahas 

Riwayat Hidup Rasyid Ridha dan Hamka dengan Latar Belakang 

Pemikirannya, lalu Karya-Karya mufasir tersebut.  

BAB IV ANALISIS DAN PENANGGULANGAN 

TERHADAP PATOLOGI SOSIAL DALAM TAFSIR AL-MANAR 

DAN AL-AZHAR, yang meliputi pembahasan mengenai Patologi 

Sosial dalam Al-Qur‟an yang ditinjau melalui tafsir Al-Manar dan al-

Azhar, mencakup ayat-ayat Patologi Sosial dalam Al-Qur‟an lalu 

penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka terhadap ayat-ayat tersebut, dan 

upaya penanggulangan Patologi Sosial menurut Rasyid Ridha dan 

Hamka dalam kitab tafsirnya. 

BAB V PENUTUP Kesimpulan dan Saran. Yang mencakup 

kesimpulan dari pembahasan pada karya ilmiah juga saran yang bisa 

diberikan untuk tema penulisan ini.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis dapat 

disimpulkan bahwa baik Rasyid Ridha maupun Hamka memiliki 

kontribusi dalam menafsirkan ayat-ayat sosial di dalam kitab tafsirnya 

masing-masing.  

1. Penafsiran Rasyid Ridha dan Hamka dalam ayat-ayat patologi 

sosial: Rasyid Ridha yang melihat setiap surah sebagai kesatuan 

ayat yang serasi, dengan corak al-Adabī Ijtimā’ī menyusun 

kandungan ayat dalam redaksi dan menonjolkan tujuan Al-

Qur‟an sebagai petunjuk manusia dan memadukannya dengan 

situasi masyarakat terkini.  

Dalam menafsirkan ayat patologi sosial baik Rasyid Ridha 

maupun Hamka sangat merujuk pada Al-Qur‟an dan Hadits dan 

senantiasa menghimbau agar umat manusia kembali pada hukum 

dan aturan syari‟at yang telah ditetapkan Allah. Misalnya dalam 

hukum rajam dan qishash sesungguhnya bukanlah sebuah hukum 

yang kejam melainkan adil. Karena itulah solusi paling ampuh 

agar penyakit sosial ini dapat berkurang. 

 

2. Komparasi antara penulisan Rasyid Ridha dan Hamka: Meski 

memiliki banyak kesamaan, terdapat pula perbedaan yang 

signifikan, karena latar belakang dan daerah juga sangat 

mempengaruhi pola fikir penulis kitab tafsir tersebut, maka 

Rasyid Ridha yang berasal dari Timur Tengah memiliki 
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penjelasan yang lebih luas sesuai dengan isu-isu yang sedang 

terjadi pada masa penulisan tafsirnya tersebut, juga dengan 

pengaruh dari guru-gurunya yang memiliki kontribusi sangat 

banyak dalam ide-ide yang ia cetuskan di dalam kitab tafsirnya. 

Demikian pula Hamka yang menulis tafsir tersebut di dalam 

masa penahanan ia banyak mengamati apa yang terjadi di sekitar 

lingkungan Indonesia dan bagaimana kasus tersebut marak. 

Dengan pengalamannya menjelajah beberapa daerah Eropa juga 

mempengaruhi pola pikir beliau tentang bagaimana sudah 

rusaknya dunia saat ini yang kemudian diinterprestasikan dalam 

sebuah tafsir. Dan keduanya memiliki persamaan selain 

menggunakan Al-Qur‟an dan Hadits sebagai pedoman, juga 

menggunakan ijtihad dengan berbagai instrumennya. 
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B. Saran 

Sebuah penelitian tentu tidak luput dari kesalahan dan 

kekurangan, begitupula dengan penelitian ini dan masih banyak hal yang 

dapat disempurnakan untuk penelitian selanjutnya. Baik berdasarkan 

kekurangan dalam metodologi, analisi dan komparasi dari kedua buku 

tafsir. 

Adapun saran yang bisa penulis berikan adalah: 

1. Memperbanyak lagi dalam mengkaji ayat-ayat yang berkenaan 

dengan patologi sosial dan belum dibahas dalam penelitian ini 

dengan melihat relevansi situasi yang terjadi di sekitar saat ini. 

2. Meninjau pemikiran Rasyid Ridha maupun Hamka lebih mendalam, 

karena penulis baru mengambil sedikit dari pemikiran mufasir 

tersebut, sehingga diharapkan penulis selanjutnya bisa lebih 

mendalami dan menyeluruh dalam pembahasan mengenai pemikiran 

mufasir tersebut tidak hanya dalam kasus patologi sosial namun juga 

permasalahan lainnya. 

3. Menelaah metode yang digunakan oleh Rasyid Ridha bersama 

gurunya Muhammad Abduh dalam menejelaskan penafsiran Al-

Qur‟an dalam bidang adab al-ijtima‟i dan bidang lainnya, juga 

Hamka dari segi corak lainnya. 

4. Melakukan penelitian lapangan mengenai kasus patologi sosial di 

lingkungan sekitar. 
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