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ABSTRAK
REVOLUSI MENTAL DALAM AL-QUR’AN
(STUDI TAFSIR FI ZHILALIL QUR’AN)
Oleh
LINA FITRIA
Skripsi ini membahas tentang revolusi mental dalam al-Qur’an dalam
tafsir Fi Zhilalil Qur’an, al-Qur’an merupakan petunjuk dan pedoman umat islam,
dan Sayyid Quthb adalah orang yang smart pemikirannya dalam era modern.
pemikirannya yang selalu berlandaskan al-Qur’an. Revolusi mental adalah
perubahan singkat pada tatanan masyarakat tertentu dalam melakukan
pembaharuan-pembaharuan, terutama pembaharuan di Indonesia saat ini. untuk
itu dalam mewujudkan revolusi mental kaitanya dengan etos kerja dan leadership,
harus sesuai dengan konsep revolusi sesuai dengan syari’at. indonesia saat ini
harus meng-implementasi al-Qur’an harus kita jalankan demi kemajuan Indonesia
dalam menghadapi tantangan modernitas abad 21 ini dan seterusnya. Dengan ini
pemikiran Sayyid Quthb yang Islami cocok untuk dijadikan sebagai landasan
kinerja Indonesia dalam revolusi mental yang kaitanya denga etos kerja dan
leadership. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptifanalitis yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis revolusi mental dalam alQur’an yang sesuai dengan pemikiran Sayyid Quthb, sehingga dapat mengungkap
gambaran umum tentang revolusi mental, maka revolusi mental dalam al-Qur’an
untuk tidak menghalalkan segara cara bangsa Indonesia dalam melaksanakan
pembaharuan-pembaharuan terutama yang berkaitan dengan etos kerja dan
leadership harus adanya nilai spiritual dalam jiwa sebagai penopang bangsa dalam
mewujudkan revolusi mental yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Unsur jasmani
dan rohani manusia harus terpenuhi dalam pembaharuan. Dalam membangun
Bangsa kekuatan mental saja belum cukup, tapi harus didasarkan atas semangat
spiritual. Jika kekuatan mental, bergabung dengan semangat spiritual akan
menghasilkan keseimbangan yang sangat ideal dalam kehidupan beragama dan
bernegara. Produk yang dihasilkan mempunyai nilai dunia dan akhirat

Kata Kunci: Perubahan Yang Singkat
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Artinya:
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
(Q.S ar-Ra’ad:11)1

1

250.

Departemen Agama, Al-Hikmah, ( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Cet Ke-10, h.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.
Penelitian yang akan peneliti susun ini berjudul “Revolusi Mental
Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Fi Zhilalil Qur’an). Untuk lebih jelas
dalam memahami makna judul tersebut, maka peneliti akan menegaskan
beberapa kata dan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun
istilah yang perlu penulis jelaskan antara lain sebagai berikut :
Kata revolusi berasal dari bahasa latin revolution yang berarti
perputaran arah, jadi bisa diartikan bahwa revolusi merupakan perubahan
mendasar (fundamental) dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi
dalam periode waktu yang relatif singkat. Atau perubahan yang cukup
mendasar disuatu bidang. 2
Kata mental atau mentalitas merupakan cara berpikir atau kemampuan
untuk berpikir, belajar dan merespon terhadap suatu situasi atau kondisi.
Kemudian, sangatlah jelas bahwa orang akan mengartikan mental dengan
pikiran. Bersangkutan dengan batin watak manusia, yang bukan bersifat
badan atau tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan,
malainkan juga pembangunan batin dan watak.3
Revolusi Mental yang peneliti teliti ini yang berkaitan dengan etos
kerja dan leadership yang merujuk pada pemikiran sayyid quthb di dalam

2

Departemen
pendidikan
nasional,
Kamus
(Jakarta:PT.gramedia pustaka utama,), edisi ke IV, h.1172.
3
Ibid, h.901.

Besar

Bahasa

Indonesia,

tafsir fi zhilalil Qur’an. Karena dalam etos kerja dan leadhership di Indonesia
saat ini Islam mengalami disfungsi. Itulah pokok yang peneliti masukan
dalam penelitian di dalam skripsi ini.
Qara’a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira’ah
berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam
satu ucapan yang tersusun rapih. Qur’an pada mulanya seperti qira’ah, yaitu
masdar (infinitif) dari kata qara’a, qira’at, qur’anan. Allah berfirman: (Q.S.
Al-Qiyamah:17-18).

         
Artinya: Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami
telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.(Q.S Alqiyamah: 17-18)4
Qur’anah di sini berarti qira’atahu (bacaanya atau cara membacanya).
Jadi kata itu adalah masdar menurut wazan (tasrif, konjugasi) “fu’lan” dengan
vocal u seperti “gufran” dan “syukran”. Kita dapat mengatakan qara’tuhu,
qur’an, qira’atan wa qur’anan artinya sama saja. Di sini maqru’ (apa yang
dibaca) diberi nama Qur’an (bacaan), yakni penamaan maf’ul dengan
masdar.5
Para ulama menyebutkan definisi yang khusus, berbeda dengan
lainnya bahwa al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada
Muhammad SAW, yang pembacaanya menjadi suatu ibadah. Maka kata

4

Departemen Agama, Al-Hikmah, ( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Cet Ke-10,

h.577.
5

Manna’ Khalil Al-Qaththan diterjemahkan dari arab oleh mudzakir, studi ilmu-ilmu
qur’an (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2013), cet ke-16, h. 15-16.

“kalam” yang termaktub dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis
yang mencakup seluruh jenis kalam, dan penyandarannya kepada Allah yang
menjadikannya kalamullah, menunjukan secara khusus sebagai firman-Nya,
bukan kalam manusia jin, maupun malaikat.
Adapun “Al-Muta’abbad Bitilawah” (membacanya adalah ibadah)
mengecualikan hadits-hadits ahad dan qudsi. Jika kita katakan misalnya, ia
diturunkan dari sisi Allah dengan lafadznya, sebab itu pembacaanya dianggap
suatu ibadah artinya membacanya di dalam shalat atau lainnya termasuk
ibadah.6
Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “taf’il”, berasal dari akar kata
al-fasr (fa,sa,ra) yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan
atau menerangkan makna yang abstrak.7 Menurut Al-Kilabi dalam At-Tashil,
tafsir adalah menjelaskan al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan
apa yang dikehendaki dengan nashnya atau dengan isyaratnya atau
tujuannya.8 Menurut Az-Zarkasyi tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk
memahami dan menjelaskan makna makna kitab Allah yang diturunkan
kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, serta menyimpulkan kandungan
kandungan hukum dan hikmahnya. 9
Tafsir Fi Zhilalil al-Qur’an merupakan karya Sayyid Quthb Ibrahim
Husain syadzili. Beliau mengambil masa lebih sepuluh tahun menulisnya dan
6
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menceritakan di dalamnya intisari eksperimen keimanannya dan intipati
pengalamannya di bidang da’wah menegakkan agama Allah swt.

Hasil

sebenarnya dari pengalaman tersebut lahir dalam bentuk tafsir al-Qur’an yang
syumul sekurang-kurangnya dalam satu aspek yang banyak difokus dan diberi
perhatian oleh penyusunnya yaitu cara pertumbuhan generasi Islam pertama
hasil dari pada pengaruh al-Qur’an kitab Allah yang agung itu sehingga
mencapai tahap tertinggi yang tidak pernah dicapai oleh umat-umat lain di
dalam sejarah manusia, agar dengan demikian umat Islam hari ini kembali
semula kepada kitabnya dan seterusnya memperoleh ilham darinya dan hidup
di bawah bayangannya serta tumbuh membesar semula seperti dahulu dan
menghapuskan timbunan-timbunan penyelewengan dan kemundurannya sejak
berberapa abad yang lampau, dan melaksanakan semula tugasnya untuk
kepentingan

dirinya

sendiri

dan

kepentingan

kemanusiaan

sejagat

sepertimana yang pernah dilakukan pada masa dahulu yaitu mengeluarkan
manusia dari pada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan
izin Allah.
B. Alasan memilih judul
Beberapa hal yang menjadi motivasi peneliti memilih dalam memilih judul
adalah:
1. Alasan Objektif
a. Al-Quran adalah kalamullah yang harus kita jadikan pedoman hidup
juga, sebagai petunjuk bagi seluruh alam.

b.

Masalah ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji, sebagai
pembelajaran

kita,

bagaimana

konsep

revolusi

mental

dan

implementasinya dalam etos kerja dan leadership.
c.

Menanamkan dan menciptakan generasi muda yang berjiwa Qur’ani
dalam mengahadapi perubahan-perubahan di era modern ini. Dalam
membangun revolusi mental.

2. Alasan Subjektif
a. Saat ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai
bidang kehidupan, banyak perubahan yang tidak sesuai dengan ajaran
al-Qur’an.
b. Terjadi krisis etos kerja dab leadership bangsa Indonesia mengalami
keterpurukan.
c. Hukum-hukum agama mengalami difungsi, dan saat ini disfungsi dalam
etos kerja dan leadership, yang selalu menghalalkan cara untuk
mendapatkan kekuasaan dan kebutuhan.
C. Latar belakang masalah
Al-Qur`an merupakan sumber utama perundang-undangan dalam
Islam sekaligus sebagai pedoman, penuntun, guidelines abadi bagi seluruh
umat Islam dan siapapun yang mengimaninya. Oleh karena itu, sebagai
konsekuensi logis, setiap orang yang beriman, berkewajiban untuk
menjalankan segala perintah di dalam al-Qur`an. Al-Qur’an adalah kitab suci
terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi
Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-

petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini, baik bagi
manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Karena itu, keistemewaan yang
dimiliki al-Qur’an tidak dapat diukur dengan perhitungan manusia, termasuk
di dalamnya al-Qur’an memuat intisari kitab-kitab yang diturunkan
sebelumnya seperti zabbur, taurat, dan injil.10
Permasalahan utama yang dihadapi umat Islam Indonesia sekarang
ialah bagaimana mengaktualisasikan atau mengimplementasikan ajaran alQur’an dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam konsep revolusi mental.
Menjadikan al-Qur’an sebagai penopang utama utuhnya kesatuan bangsa, dan
memperkokoh keutuhan keluarga besar umat Islam Indonesia.11
Penyelesaian masalah tersebut, haruslah mendapat prioritas utama
bilamana diharapkan al-Qur’an dapat memberikan jalan keluar bagi kemelut
yang dihadapi umat Islam. Yang dimaksudkan ialah kemampuan ajaran alQur’an memberikan jawaban terhadap masa, Baik nilai batiniah maupun nilai
duniawi. Dengan kata lain, aktualisasi ajaran al-Qur’an sejalan dengan
kebutuhan utama masyarakat.12
Sebagaimana diketahui bahwa problematika umat manusia dalam
dinamika kehidupannya memang tidak akan pernah habis sepanjang
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus didalami dan ditelusuri.
Sebagai Kitab Hidayah sepanjang zaman, al-Qur’an memuat informasiinformasi dasar tentang berbagai masalah, baik informasi berupa teknologi,
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etika, hukum, ekonomi, biologi, kedokteran, dan lain sebagainnya terutama
dalam masalah etos kerja dan kepemimpinan. Hal ini merupakan salah satu
bukti tentang keluasaan dan keluwesan isi kandungan al-Qur’an. Informasi
yang diberikan itu berupa dasar-dasarnya saja, dan manusialah yang akan
menganalisis dan memerincinya, membuat keauntentikan teks al-Qur’an
menjadi lebih tampak bila berhadapan dengan konteks-konteks persoalanpersoalan kemanusiaan dan kehidupan modern. Berbagai dimensi kandungan
al-Qur’an, baik keberadaanya di tengah perubahan sosial, aktualisasi nilanilainya, mengurai persoalan-persoalan kemanusiaan dengan berbagai
dimensi dan implikasi sosialnya, termasuk mempersoalkan kualitas dan
eksistensi manusia dalam membedah al-Qur’an, menelusuri hak dan
kewajiban asasi yang dimilikinnya, tata cara memperbaiki sikap dan perilaku
manusia yang tidak sejalan dengan nilai-nilai universal yang terkandung di
dalam al-Qur’an.13
Revolusi mental dalam era dewasa ini. Adanya perubahan yang
signifikan ini sebaiknya harus disikapi dengan kesiapan untuk berubah dari
masing-masing individu supaya tidak menjadi korban dari perubahan.
Mengingat bahwa, sekarang masyarakat hidup pada era informasi yang
membuat globalisasi dunia dengan paradigmanya sendiri. Bahkan banyak
sekali tertangkap ada paradigma atau pola pikir lama yang sudah tertinggal
jauh dan banyak bertolak belakang dengan era informasi yang sudah mengglobal untuk saat ini. Dengan berlandaskan al-Qur’an sebagai kekuatan iman
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dalam menjalankan perubahan-perubahan untuk mendapatkan petunjuk dari
Allah SWT. Dalam firman-Nya surah ar’ad ayat 11:

              
                
      
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’ad:11)14
Allah selalu mengikuti mereka dengan memerintahkan malaikatmalaikat penjaga untuk mengawasi apa saja yang dilakukan manusia untuk
mengubah diri dan keadaan mereka, yang nantinya Allah akan mengubah
kondisi mereka itu. Sebab, Allah tidak akan mengubah nikmat atau bencana,
kemuliaan atau kerendahan, kedudukan atau kehinaan, kecuali jika orangorang itu mau mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka.
Maka, Allah akan mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan
yang terjadi dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. 15
Revolusi mental juga diperlukan, karena tantangan abad 21 dan
menyiapkan generasi emas 2045, yang menandai 100 tahun hari ulang tahun
kemerdekaan republik Indonesia adalah membangun manusia produktif,
kreatif, inovatif, berkarakter dan berkeahlian sesuai minat dan kemampuan
14
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individu. Terutama untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memiki
etos kerja tinggi dan leadership yang bagus.16
Revolusi seakan-akan mati suri karena tidak di topang konstitusi yang
memadai guna memenuhi tuntunan perubahan cepat yang kompleks, bahkan
menjebaknya dalam budaya dan konflik politik yang hanya berorientasi pada
kekuasaan. Rakyat sebagai penyangga revolusi tetap terpuruk nasibnya,
miskin, bodoh serta dibodohi terus menerus Islam. 17
Dalam arus perubahan saat ini, umat Muslim di Asia Tenggara
ternyata masih jauh tertinggal dari Negara-negara di belahan utara. Muslim di
kawasan ini tertinggal dari persaingan pembangunan. Alasannya sederhana
saja, bahwa Asia Tenggara tidak terlihat dalam revolusi industri. Justru itu,
muslim Asia tenggara terbelakang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menjadi modal utama menjadi sebuah bangsa yang maju.
Harus diakui bahwa sumber daya manusia Muslim di Asia Tenggara belum
mencapai kadar kualitas komunitas bangsa yang maju. Malah sebaliknya,
sedang menghadapi krisis ekonomi dan krisis moral seperti di Indonesia.
Krisis yang lebih konkrit tersebut kini telah menerpa para pemikir, pengusaha
dan rakyat miskin. Kenyataanya ini memerlukan nalar untuk menganalisa apa
sebenarnya yang terjadi di balik fakta itu.18
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Melihat berbagai krisis yang terjadi terutama dalam leadership dan
etos kerja bangsa Indonesia mengalami keterpurukan untuk itu mendorong
kita untuk bertanya lagi, apakah selama ini pembangunan ekonomi, sosial,
budaya dan agama tidak berjalan sesuai tujuan, arah dan sasarannya. Atau
mungkin pembangunan itu dilakukan tanpa dilandasi filsafat agama, moralitas
serta ideologi bangsa yang telah disepakati bersama. Bukankah filsafat
agama, moralitas dan ideologi dapat dijadikan sebuah bangsa yang maju dan
modern.19
Modernisasi

adalah

suatu

proses

perubahan

yang

sangat

mempengaruhi budaya dan peradaban manusia dan mau tidak mau bergulir
menelusuri semua ruang kehidupan. Pemikiran modern, ini bersifat
positivistik, mengagungkan akal (reason) dan kemampuan manusia (the
human subject. Tuhan dinyatakan tidak wujud dan bersifat abstrak.
Sebaliknya alam bersifat nyata, mekanistik dan teratur. Di sisi lain, akal dan
panca indra manusia diyakini bisa memahami fenomena alam secara
autonomors.
Agama tidak menginginkan terjadinya kelaparan, tidak ada ajaran
agama yang mengajarkan konflik, peperangan dan startifikasi sosial. Manusia
dipandang sama oleh Tuhan, yang membedakannya hanyalah grade aktivitas
setiap individu. Sejarah membuktikan bahwa idealisme modern yang
memisahkan agama dari kehidupan hanyalah ilusi atau suatu bentuk pelarian
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yang pesimistik terhadap eksistensi agama. Oleh karena itu revolusi mental
harus mempunyai konsep yang berlandaskan syari’at agama.
Berbagai persoalan yang timbul sepatutnya dipandang dari strata
kepentingannya. Berbagai konflik semestinya sudah selesai dan tidak
menimbulkan dendam. Pekerjaan di depan semakin bertambah, sementara
yang

masih

ada

masih

terbengkalai.

Ekonomi

umat

untuk

mensejahterakannya harus diutamakan, sebab sulit terbayangkan apa jadinya
umat ini jika prediksi Robert Reich (1993) yang menyatakan bahwa lingkaran
setan kemiskinan dapat saja berulang. Yang miskin dan tidak berpendidikan
akan semakin miskin dan tidak berpendidikan. Sebaliknya yang kaya akan
semakin kaya dan lebih mampu berhadapan dengan perubahan zaman. Jika
ini yang terjadi, maka dualisme ekonomi dan tembok sosial ekonomi di
kalangan umat islam akan semakin tebal. Kalau diusahakan secara sungguhsungguh prediksi Robert reich tentang kemiskinan dan kebodohan tidak akan
pernah melanda umat islam Asia Tenggara.20
Disadari

sesungguhnya

semangat

al-Qur’an

adalah

semangat

kemajuan, al-Qur’an menekankan bahwa kemajuan tidak akan dapat diraih
dengan sendirinya dan tidak akan terjelma tanpa aktivitas intelektual alQur’an, al-Qur’an menekankan bahwa tidak akan ada hasil sempurna
diperoleh oleh manusia tanpa usaha maksimal secara sungguh-sungguh.
Justru itu, jika kita ingin menjadi bangsa atau umat yang maju, terhormat,
bermartabat dan berkualitas, maka tidak ada pilihan lain kecuali al-Qur’an.
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Sebagai bangsa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sedang
melakukan sebuah kerja besar reformasi di semua bidang, masyarakat
Indonesia tidak punya pilihan selain kerja keras. Kerja keras dan dilandasi
dengan semangat al-Qur’an dimungkinkan mampu membangun semangat
etos kerja itu dalam kehidupan sesuai dengan profesi masing-masing. 21
Risalah Muhammad SAW, itu adalah revolusi pembebasan manusia
secara total, revolusi yang mencakup segala segi kehidupan manusia.

22

Islam

itu harus memahami Islamnya, risalah kemasyarakatan dan moralitasnya
dengan pengertian yang asli dan sehat. Islam adalah suatu sistem
kemasyarakatan yang lengkap, yang masing-masing bagiannya saling terkait
dan saling mendukung. Ia berbeda dengan semua sistem-sistem asing dalam
hakekatnya, dalam gagasannya tentang kehidupan dan tentang cara-cara
melaksanakannya. Islam dengan segala sistem dan pengarahannya, itulah
yang menyeru kepada suatu dunia yang lebih baik.
Dalam sistem-sistem yang dimiliki manusia, tidak ada suatu sistem
yang menyeru kepada suatu dunia yang lebih baik daripada dunia Islam. 23
Islam sendiri sebagai suatu ideologi akan mampu bersikap maksimal jika dia
diterapkan secara sempurna. Islam sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah
swt. Telah sempurna untuk diterapkan oleh seluruh manusia (Q.S alMaidah:5)
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Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu,
dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan
mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanitawanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum
kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak
(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka
hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang
merugi.(Q.S al-maidah:5)24

Dengan demikian, suatu keharusan apabila dilakukan dekonstruksi
terhadap pancasila bagi kemajuan bangsa ini. Tentu saja perubahan (taghyir)
yang dilakukan harus tetap berada pada koridor hukum-hukum Islam dengan
tidak boleh menghalalkan segala cara.25
Maka, saat ini umat Islam harus memahami kembali problemnya yang
hakiki, apabila ingin bangkit kembali harus diperjuangkan bagaimana
berlakunya kembali kehidupan Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan as-
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Sunnah. Tentunya langkah yang harus diambil adalah dengan melakukan
taghyir bukan islah.26
Islam adalah agama rahmat dan umat Islam adalah umat pertengahan
yang akan menjadi pionir dalam membangun peradaban dunia yang
berkeadaban. “ini adalah doktrin yang dikenalkan Islam kepada para
pemeluknya sebagai fondasi dasar dalam berprilaku dan memahami Islam. 27
Tetapi ternyata sejarah berbicara lain, Islam yag baik dalam
doktrinnya tidak sebaik dalam realitasnya. Islam adalah agama pertama yang
berbicara “peradaban”, tetapi justru umat Islam tertinggal dalam peradaban.
Islam menyerukan persatuan dan persaudaraan, tetapi justru umat Islam
mengalami perpecahan. Islam mengajarkan perdamaian, tetapi justru banyak
Negara Islam yang dilanda pertikaian dan perang saudara. Dan masih banyak
lagi pertentangan antara konsep Islam dan realitasnya. 28
Apabila krisis ini dibiarkan akan berimplikasi pada terancamnya
eksistensi dan kelangsungan umat Islam yang sudah mendapat julukan umat
yang istemewa, yaitu umat yang membawa misi peradaban dunia dan
diposisikan oleh Allah sebagai pemimpin dan sebagai saksi bagi umat
manusia.
Allah SWT berfirman: (Q.S al-Baqarah:143)
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Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam),
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi
atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang
menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang
membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat,
kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan
Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Q.S alBaqarah:143)29
Di antara krisis yang sangat mengkhawatirkan saat ini ialah krisis
pemikiran dan krisis moral. Krisis pemikiran berkaitan dengan rasionalitas
umat, sedangkan krisis moral berkaitan dengan mentalitasnya. kehidupan
umat pasti dilanda kemelut jika pemikirannya tidak rasional dan mentalitas
nya pengecut.30
Krisis pemikiran yang melanda umat Islam di antaranya ialah buruknya pemahaman terhadap Islam pada mayoritas umat Islam sendiri sebagai
implikasi masa kemunduran dan keterbelakangan yang di derita kaum
muslimin, seperti terjadinya kebekuan berpikir, taklid membabi buta dalam
bidang fikih, ragu-ragu dalam akidah, anggapan ibadah sebagai formalitas
belaka dan berlebih-lebihan (eksesif) dalam bertasawuf.
29
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Terjadinya krisis pemikiran ini, salah satunya disebabkan oleh
pengaruh dari luar, atau yang biasa disebut ghazwu al-fikri (infiltrasi
pemikiran),

yang telah direncanakan.

Gerakan in

bertujuan untuk

menghancurkan umat Islam dari dalam. yaitu dengan cara menyusupkan
pemikiran yang berbeda dengan konsep-konsep Islam yang sebenarya. 31
Untuk itu, kita harus memerlukan pemahaman dan persepsi kaum
muslimin terhadap Islam. sehinga umat Islam menepaki jalan Islam dengan
benar.32
Dengan demikian, peneliti berusaha untuk memberikan informasi
mengenai revolusi mental, serta memberikan penjelasan mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan revolusi mental terkait denga etos kerja dan
leadership yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam yang terdapat dalam tafsir
Fi Zhilalil Qur’an penafsiran Sayyid Quthb dalam skripsi ini.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep revolusi mental perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur’an
penafsiran Sayyid Quthb?
2. Bagaimana implementasi

ayat-ayat al-Qur’an tentang revolusi mental

terkait etos kerja dan leadership dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an pada
masyarakat Indonesia?
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui konsep revolusi perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur’an
penafsiran Sayyid Quthb
31
32
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2. Untuk mengetahui implementasi

ayat-ayat al-Qur’an tentang revolusi

mental kaitanya dengan etos kerja dan leadership dalam tafsir Fi Zhilalil
Qur’an di masyarakat Indonesia
F. Kegunaan Penelitian
1. Menambah masukan dalam pengembangan wacana berfikir bagi peneliti,
sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah
dipelajari.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin dan khususnya pada jurusan
Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
3. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti lain
untuk mengungkapkan sisi lain yang belum diterangkan dalam penelitian
ini.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam
sebuah buku. Sebab melalui tinjauan pustaka tersebut dapat di ketahui posisi,
orisinalitas dan eksistensi sebuah buku, di antara karya-karya yang terdahulu.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku referensi
yang mengkaji masalah tersebut di antara nya:
Buku karangan Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Pd. yang berjudul
Revolusi Mental Dalam Pendidikan, diterbitkan oleh pt remaja rosdakarya,
Bandung pada tahun 2015.

Buku karangan Saeful Zaman dan Tim Gibasa Consultanta. Yang
berjudul Revolusi Mental Dalam Praktik Soft Skill, diterbitkan oleh penerbit
media perubahan, bandung 1 januari 2005.
Buku karangan Dr.

Yusuf Al-Qaradhawi, yang berjudul Reposisi

Islam, diterbitkan oleh al- mawardi prima, Jakarta pada tahun 2001.
Buku karangan Musa asy’ari, yang berjudul Islam Ditepian Revolusi
ideologi pemikiran dan gerakan, diterbitkan oleh anggota IKAPI, Yogyakarta
pada tahun 2005.
Buku karya Shalah Al-Khalidiy, dengan judul nya Biografi Sayyid
Quthb “Sang Syahid

Yang Melegenda, diterbitkan oleh pro-u media

Yogyakarta: pada tahun 2016.
Buku karya Nuim Hidayat, yang berjudul Sayyid Quthb Biografi Dan
Kejernihan Pemikirannya,yang diterbitkan oleh gema insane, Jakarta: pada
tahun 2005.
Buku karya Sayyid Quthb oleh tulisan nya sendiri yang berjudul,
Detik-Detik Terakhirku, yang diterbitkan oleh pro-U media, Yogyakarta pada
tahun 2012, Cet Ke-1.
Dan juga buku karya Sayyid Quthb yang berjudul, Beberapa Studi
Tentang Islam, diterbitkan oleh media dakwah, Jakarta, pada tahun 2001.
H. Metode Penelitian.
1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian
a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering
disebut dengan Library Research. Yaitu penelitian yang bersifat
kepustakaan, dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang
diperlukan dan dipelajari. 33 Dalam hal ini penulis mengkaji dan meneliti
masalah faktual mengenai revolusi mental kaitanya dengan etos kerja dan
leadership.
b) Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang sematamata menggambarkan suatu objek untuk mengambil suatu kesimpulan
yang berlaku secara umum. 34
Menurut Koentjaraningrat, penelitian yang bersifat deskriftif
bertujuan: “Menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan frekuensi
adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat.”35
Dalam mengkaji permasalahan yang terkait revolusi mental dan
kaitanya denga etos kerja dan leadership penulis akan mengumpulkan
ayat-ayat dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan revolusi mental terkait
atos kerja dan leadership sehingga membuahkan hasil penelitian yang
didapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
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c) Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan tafsir maudhu’i agar hasil dapat menggambarkan obyek
penelitian secara sistematis, komprehensif dan benar serta praktis.
Menghimpun ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan Al-Mu’jam AlMufahrasli Alfazh Al-Qur’an al-Karim, Karya Muhammad Fu’ad Abd AlBaqi sebagai alat untuk memudahkan penulis dalam melacak ayat-ayat
tersebut, kemudian menukil ayat-ayat tersebut kedalam lembaran penelitian ini
serta merujuk kepada Al-Qur’an dan terjemahnya.
Kemudian peneliti melakukan pendekatan dalam revolusi mental
menggunakan pendekatan psikologi, psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu
yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat
diamatinya. Menurut zakiah daradjat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah
terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. 36
Dengan ilmu jiwa ini seseorang selain akan mengetahui tingkat
keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan seseorang juga dapat
digunakan sebagai alat untuk memasukan agama ke dalam jiwa seseorang
sesuai dengan tingkat usianya. Dengan ilmu ini agama akan menemukan cara
yang tepat dan cocok untuk menanamkannya.37
I.

Metode Pengumpulan Data
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu
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dengan langkah-langkah yang sistematis. Adapun sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data pimer dan sekunder. Sumber data primer
dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian ini, yaitu alQur’an dan tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Adapun sumber data skunder ini berupa
karya-karya para pemikir lainya dalam batas relevansinya dengan persoalan
yang peneliti teliti.
J.

Analisa dan kesimpulan
1. Analisis data
Setelah seluruh data primer dan data sekunder terkumpul, maka
tahap selanjutnya adalah penganalisa data atau menyederhanakan data yang
diperoleh kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.
Analisa menurut patton adalah, proses mengantur urusan data dan
mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar. 38
Unsur yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisa kualitatif,
yaitu data yang disusun berdasarkan ada atau tidaknya suatu sifat dan fungsi
tertentu.39
Metode selanjuntnya adalah menganalisa data yang diperoleh.
Supaya kajian tafsirnya mengena pada pembahasan yaitu revolusi mental
terkait dengan etos kerja dan leadership dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an.
Peneliti ini bersifat deskriftif, yakni mendeskripsikan kandungan makna
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dalam suatu kata demi kata dan makna ayat demi ayat.40
2. Kesimpulan
Setelah data-data di atas dikelola dan difahami, maka metode
selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari fakta-fakta dan fenomena
yang terjadi pada ayat ini yang sifatnya umum menjadi khusus atau
mendetail.
Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan mengenai konsep
revolusi mental dan implementasi ayat al-qur’an tentang revolusi mental
terkait dengan etos kerja dan leadership perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur’an
penafsiran Sayyid Quthb yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan
dalam rumusan masalah.
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BAB II
TINJAUAN UMUM REVOLUSI MENTAL

A. Deskripsi Revolusi Mental
1. Sejarah Revolusi
Revolusi (dari bahasa latin revolution, yang berarti “berputar arah”
adalah perubahan fundamental (mendasar) dalam struktur kekuatan atau
organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat.41 Kata
kuncinya adalah Perubahan dalam Waktu Singkat.
Aristoteles menggambarkan pada dasarnya ada 2 jenis revolusi yakni:
a) Perubahan sepenuhnya dari satu aturan ke yang lainnya
b) Modifikasi terhadap aturan yang ada.
Revolusi telah banyak terjadi dalam sejarah umat manusia dan
bervariasi dalam berbagai metode, durasi, dan ideologi motivasi. Hasilnya
telah terjadi perubahan besar dalam budaya, ekonomi, dan institusi sosiopolitik.
Revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam tata
kehidupan

masyarakat

secara cepat.

Umumnya

revolusi di tandai

penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik kekerasan
yang ditimbulkan antara dua kekuasaan, yang bertahan dan berusaha
menjatuhkan. Dari sejarah, kita memahami, tanpa revolusi, dinamika
masyarakat berjalan lamban tanpa ada loncatan historic guna membangun
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Departemen pendidikan nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:PT.gramedia
pustaka utama,2006), edisi ke IV, h.1172.

peradaban baru, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum,
kebudayaan dan sains teknologi maupun keagamaan.42
Kemudian makna revolusi berkembang sejalan dengan perkembangan
ilmu-ilmu sosial. Karl max misalnya, memberikan gambaran suatu keadaan
pada masyarakat akan terjadinya tahap-tahap perkembangan yang diakibatkan
adanya kekuatan produksi material masyarakat berada dalam pertentangan
dengan keberadaan hubungan produksi di mana mereka bekerja. Bentukbentuk

perkembangan

kekuatan

produk

menimbulkan

penindasan.

Penindasan yang terus menerus menyebabkan terjadinya konflik, dan konflik
mengarah pada suatu tahapan yang disebut revolusi. Berangkat dari teori ini,
marxisian, lenin, mempertegas bahwa mustahil terjadi revolusi kalau tidak
didahului prasyarat yang objektif dan subjektif oleh situasi dan kondisi
tertentu.

Ia

menyebut

dengan

istilah

“situasi

revolusioner”

yang

menggambarkan tiga keadaan.43

Pertama, adanya krisis dari atas, yaitu mustahilnya kekuatan kelas
penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara lama, dan
meningkatnya keinginan kelompok kelas tertindas untuk mengubah
kehidupan yang baru disertai konflik yang meluas secara nasional. Kedua,
adanya penderitaan dan kemiskinan yang luar bisaa pada kelas tertindas.
Ketiga, adanya peningkatan aktivitas masa secara besar-besaran.44
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Menurut lenin, tidak setiap revolusioner menggiring terjadinya
revolusi, sebaliknya revolusi akan terjadi apabila tercipta revolusioner yang
dibarengi faktor-faktor objektif di mana kelas revolusioner harus diam dan
mampu menjalankan aksi masa secara memuaskan dan menekan penguasa
dengan mengorganisir kelas pekerja secara independen dan secara politik
sadar.45

Berpihak dari revolusi perancis dan revolusi sosial rusia, kita dapat
mengetahui berbagai jenis revolusi di dunia Islam, khususnya revolusi iran.
Dalam revolusi iran, kekuatan agama menjadi faktor dominan serta dukungan
kaum mullah., di samping kekuatan masa sebagai motor penggerak dan
sekaligus penentu. Dua kekuatan ini lahir sebagai reaksi sosial akibat tekanan,
baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya oleh penguasa yang disokong
oleh kekuasaan asing, yaitu barat. Kekhasan revolusi mental dunia Islam
digerakkan bukan semata-mata persoalan ekonomi dan politik semata,
melainkan digerakkan oleh kekuatan ideologi moral-spritual dengan
menampilkan intelektual muslim atau ulama sebagai move motivator
revolusionery yang banyak mengangkat isu-isu berkaitan Islam kontemporer
yang meliputi keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik. Adapun
penekananya pada identitas kebangsaan, keaslian budaya, partisipasi politik,
keadilan sosial disertai dengan penolakan pemBaratan, serta penolakan
otoritarianisme pemerintah. 46
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2. Revolusi Mental
Kata mental atau mentalitas merupakan cara berpikir atau kemampuan
untuk berpikir, belajar dan merespon terhadap suatu situasi atau kondisi.
Kemudian, sangatlah jelas bahwa orang akan mengartikan mental dengan
pikiran. Bersangkutan dengan batin watak manusia, yang bukan bersifat
badan atau tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan,
malainkan juga pembangunan batin dan watak.47
Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik
pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali
nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara sehingga dapat
memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental mengubah cara
pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemoderenan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi
dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 48
Revolusi mental memerlukan konsep yang jelas dan operasional untuk
rekonstruksi dan restrukturisasi kekuasaan secara total dalam sistem
kehidupan masyarakat yang egaliter, adil, dan populis. Revolusi diyakini
dapat menjadi jalan untuk melakukan lompatan sejarah peradaban suatu
bangsa.
Soekarno memandang bahwa revolusi adalah mengadakan satu
perubahan dari akar-akarnya. Perubahan yang menyeluruh, perubahan yang
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mutlak, perubahan dengan cara cepat, itu adalah revolusi. perubahan total dari
akar-akar nya, perubahan yang fundamental.49
Revolusi mental harus dilakukan secara berencana, bertahap, dan
terstruktur dimulai dari pembenahan mental personal menuju mmental
kolektif. pembenahan mental personal harus dilakukan oleh setiap warga
bangsa, terlepas dari perbedaan organisasi, latar belakang, bahkan usia.
Semakin cepat di sadari, semakin cepat dipahami, semakin cepat dipraktikan,
semakin cepat dibiasakan, semakin cepat pula mental positif ini akan menjadi
budaya bangsa semakin naik derajatnya. 50
3. Konsep Revolusi Mental
a. Mengubah paradigma
Kita tidak akan bisa merubah kebisaaan kecuali kita mau mencoba
untuk merubahnya. Kitapun tak pernah bisa merubah kebisaaan dengan
cara yang sama, kecuali dengan cara yang berbeda. Ada dan ini pula
yang sekaligus akan membangkitkan daya kreatifitas kita semua:
1) Lihatlah apa yang tidak dilihat orang lain. ini menunjukan variasi
yang kaya dengan sudut pandang dengan menjelaskan masalah
melalui banyak cara yang berbeda. Kaidah ini menjelaskan dua
strategi:
a) Tahu bagaimana cara melihat. Menginterpretasi masalah melalui
pengalaman masa lalu akan menyesatkan pemikiran.
49

Saeful Zaman, Revolusi Mental Dalam Praktik Soft Skill, (Bandung:Media Perubahan,
2015), h.4.
50
Ibid, h.7.

b) Membuat

pikiran

anda

kelihatan.

Dikembangkannya

keterampilan visual dan spasial memberikan fleksibilitas untuk
menampilkan informasi dengan menggunakan cara-cara yang
berbeda.
2) Memikirkan yang tidak difikirkan orang lain
a) Berpikir lancar. Thomas Edison memegang rekor dengan 1093
hak

paten.

Ia

memastikan

produktifitas

dengan

menggabungkan idenya dengan ide asistennya. Kouta pribadi
miliknya adalah satu penemuan kecil setiap sepuluh hari dan
satu penemuan utama setiap 6 bulan. Einsten sebagai penemu
teori relativitas, tetapi ia menerbitkan 248 dokumen lainnya.
b) Membuat kombinasi-kombinasi asli. Seperti anak yang sangat
cerdas

dengan

seembar

lego,

anda

secara

konstan

mengkombinasikan ide, gambaran, dan pikiran ke dalam
kombinasi-kombinasi berbeda di dalam pikiran sadar dan
bawah sadar.
c) Menghubungkan yang terlepas satu sama lain
d) Melihat sisi lain. Memikirkan pikiran-pikiran yang berbeda
karena mereka menoleransi dua sifat yang bertentangan antara
subjek-subjek yang bertentangan atau berlawanan.
e) Melihat dunia lain. Aristoteles percaya bahwa individu yang
mempunyai kapasitas untuk merasakan kemiripan antara dua

hal yang berbeda adalah individu yang memiliki kemampuan
khusus.
f) Menemukan apa yang tidak anda cari. Ketika mencoba sesuatu
yang gagal, pada akhirnya kita akan mengerjakan yang lain.
g) Membangkitkan semangat kolaboratif. Kecerdasan kolektif
lebih besar dibandingkan kecerdasan individu. 51
Revolusi mental adalah perubahan yang dilakukan dengan cepat
dan tepat pada sasaran perubahan. Paradigma kita harus sesuai dengan
kondisi dan situasi saat ini dan sejalan dengan rencana pengembangan di
masa depan, maka kesiapan untuk merubah paradigma menjadi hal
pertama yang mutlak dimiliki oleh orang-orang yang akan melakukan
revolusi mental. Langkah-langkah revolusi mental adalah langkah-langkah
cerdik, sehingga membutuhkan persiapan yang cerdik pula. 52
b. Perubahan individu
Sejumlah alasan dibutuhkan agar individu mau berubah. Perubahan
sebagai cara individu untuk meningkatkan efektifitas dalam pekerjaan
atau meningkatkan potensinya. Perubahan individu harus diinginkan
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai individu harus
menginginkan perubahan yang dapat membantu orang sekaligus
berfungsi sebagai orang yang berperan dalam perubahan individu, baik
dalam karir maupun kehidupan pribadunya.
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Untuk

mencapai

kesuksesan

diperlukan

cara-cara

untuk

mencapainya. Cara-cara mencapainya tetntulah harus berupa cara yang
efektif. Keefektifan sesuai dengan tuntunan lingkungan yang ada.
Lingkungan baik dalam pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, masyarakat,
dan sebagainya. Sejumlah aspek yang tidak mendukung bahkan merugikan
individu dalam kehidupan sehari-hari sampai pada kehidupan organisasi
dan kemasyarakatan harus dikenali, diketahui, dan disadari. 53
c. Gaya berfikir
1. Analitik
Orang yang berfikir gaya analitik dalam memandang segala
sesuatu cenderung lebih terperinci, spesifik, terorganisasi, dan
teratur.

Namun

menyeluruh.

kurang

Dalam

bisa

memahami

mengerjakan

tugas

masalah
yang

secara

dibebankan,

seseorang analitik akan mengerjakan tugasnya secara teratur, dari
satu tahap ke tahap berikutnya.
Orang analitik membutuhkan waktu yang cukup untuk
menyelesaikan tugasnya, karena mereka tidak ingin ada satu bagian
yang terlewat. Orang yang memiliki cara berfikir sacara analitik
seringkali memikirkan sesuatu berdasarkan logika. Mereka sangat
sulit belajar bila ada gangguan, karena bisaanya pikirannya hanya
terfokus pada satu masalah saja.
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Seorang yang analitik dominan dapat bekerja maksimal bila
ada metode yang konsisten dan pasti dalam mengerjakan sesuatu,
apalagi bila mereka bisa menciptakan sistem belajar sendiri. Untuk
itu jadwal harian sangat membantu seorang yang analitik
merasakan adanya struktur dan hal-hal yang bisa diramalkan,
sehingga mereka dapat menentukan dan memenuhi sasaran-sasaran
yang jelas.
2. Global
Orang yang berfikir secara global cenderung melihat segala
sesuatu secara menyeluruh, dengan gambaran yang besar, namun
demikian mereka dapat melihat hubungan antar satu bagian dengan
bagian yang lain. orang yang global juga dapat melihat hal-hal
yang tersirat, serta menjelaskan permasalahan dengan kata-kata
nya sendiri. Mereka dapat melihat adanya banyak pilihan dalam
mengerjakan tugas dan dapat mengerjakan beberapa tugas. Orang
yang berfikir secara global dapat bekerjasama dengan orang lain,
peka terhadap perasaan orang lain dan fleksibel. Mereka senang
bekerja keras untuk menyenangkan orang lain. 54
Pikiran orang yang global dominan tidak pernah bisa
terfokus pada satu masalah , pikirannya dapat pergi ke banyak arah
sepanjang waktu. Apabila orang global mengerjakan satu tugas,
lalu ada tugas baru yang muncul, maka mereka akan mulai
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mengerjakan tugas kedua, meskipun tugas pertamanya belum
selesai.
Para filosof berfatwa bahwa dengan aktifitas berpikirlah
manusia hadir. Dengan mengoptimalkan pikirannya maka lahirlah
apa yang disebut eksistensi diri. Aktifitas mampu menciptakan
makna dan nilai. Identitas seorang manusia yang serba berkarakter
bukan lahir dengan sendirinya, malainkan diciptakan dan
dikembangkan lewat latihan-latihan yang tak lepas proses kerja
berpikir. 55
d. Konsep diri
Stereotipe bangsa Indonesia di mata orang asing adalah sosok
pribadi yang kurang kerja keras, cenderung pemalas, dulu disebut
mental kuli sekarang disebut mental budak. Dalam kehidupan seharihari ternyata kita tidak hanya menaggapi orang lain, kita pun
mempersepsi diri sendiri. Diri kita bukan hanya pribadi penanggap,
tetapi sekaligus pula pribadi pemberi stimuli.
Dengan mengamati diri kita, sampailah kita pada gambaran dan
penilaian diri kita. Ini disebut konsep diri.

William d. brooks

mendefinisikan konsep diri sebagai “those physical, social, and
psychological perception of ourselves that we have derived from
experiences and our interaction with others”. Jadi, konsep diri adalah
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pandangan dan perasaan kita tentang diri kita . persepsi tentang diri ini
boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisik. 56
Konsep diri mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, tetapi
sebaliknya, komunikasi dengan orang lain membentuk konsep diri.
Karena kita merupakan makhluk sosial,

maka konsep yang

menentukan diri kita itu diperoleh dari pengalaman hubungan dengan
orang lain.
Konsep diri merupakan faktor kritis bagi kemampuan kita untuk
menjadi seorang komunikator yang efektif. Pada hakikatnya, konsep
diri dibentuk oleh orang yang menunjukan atau tidak manunjukan
kasih sayang kepada diri kita. 57
e. Memotivasi diri
Revolusi mental harus terjaga prosesnya, jika terhenti di setengah
jalan, maka kemungkinan besar hasilnya kurang dari setengah atau
sangat boleh jadi hasilnya “nol besar”. Untuk menjaga proses ini terus
berlangsung, maka dipelukan kemampuan memotivasi diri untuk terus
konsisten melakukan upaya-upaya progesif dalam merubah diri dan
organisasi. Manusia memiliki kekuatan yang luar bisaa untuk
menciptakan mahakarya. Kekuatan terbesar dalam diri manusia itu
terdapat pada pikiran. Tetapi kita jarang membuktikan kekuatan
pikiran tersebut, sebab kita sering terjebak dalam zona nyaman atau
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kebisaaan tertentu. Sehingga selamanya kita tidak dapat mencari
kemungkinan yang lebih baik atau perubahan nasib yang berarti.58
B. Revolusi Mental Dalam Islam
Dalam sudut pandang Islam klasik, revolusi berkonotasi buruk yaitu
menggulingkan tatanan yang didirikan orang-orang yang beriman. 59 Istilah itu
sering digunakan untuk merujuk revolusi yang berarti: fitnah (godaan,
hasutan, perselisihan menentang Allah), ma’shiyah (ketidak patuhan,
pembangkangan, perlawanan, pemberontakan,), riddah (berpaling dan
memunggungi).

Pada

perkembangan

berikutnya,

revolusi

dimaknai

pemberontakan terhadap Islam yang mereka beri nama kharij (jamak dari
khawarij), yang berarti keluar. Ini merujuk pada perpecahan golongan
pertama dalam Islam pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dalam
wacana Islam kontemporer yang mendasarkan pada ilmu-ilmu sosial, revolusi
dimaknai pemberontakan menentang otoritas yang terpilih. Istilah modern
untuk revolusi dalam bahasa arab menggunakan tsaurah yang makna akar
katanya berarti “menghamburkan debu”.60
Sejarah Islam menunjukan bahwa Islam sendiri muncul sebagai
agama revolusioner dan sejak itu pula telah bekerja sebagai suatu gerakan
revolusioner yang berkesinambungan. Dalam konteks historis, kaum mulimin
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telah mencapai tingkat solidaritas yang tinggi dalam kehidupan masyarakat
sebagaimana diabadikan al-Qur’an.
Dalam perspektif Islam sehat atau tidaknya mental seseorang berpijak
pada aspek spiritualitas keagamaan, seberapa jauh keimanan seseorang yang
tercermin dalam kehidupan keberagamaan dalam kesehariannya menjadi titik
tolak penting dalam menentukan sehat atau tidaknya mental seseorang.61
maka revolusi mental juga harus diimbangi denga spiritualitas agar dalam
melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan syari’at Islam tidak
liberalisme.
Islam sangat menaruh perhatian yang besar terhadap kaum tertindas,
tertekan dan teraniaya, oleh karena bngsa Indonesia yang sebagian besar
beragama Islam harus mengangkat derajat Indonesia di atas ajaran Islam,
dengan melaksanakan revolusi mental yang sesuai dengan ajaran Islam di
Indonesia. Sampai-sampai tuhan menjanjikan surga bagi para pejuang yang
membebaskan penindasan dan ketidakadilan. Dalam ungkapan yang berbeda,
identitas revolusi Islam adalah perwujudan terhadap perubahan yang lebih
baik dari keadaan sebelumnya dari upaya penindasan bagi orang-orang yang
lemah akibat kebijakan penguasa serta upaya persamaan hak dan kewajiban
serta menjadikan etos kerja yang baik di masyarakat. Seperti kata-kata hasan
hanafi:
Revolusi iran adalah revolusi Islam yang terjadi di iran, salah satu
responya adalah akibat tekanan barat yang sekuler terhadap masyarakat
61
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iran, tatepi sesungguhnya revolusi hanyalah investigasi terhadap gerakan
revolusioner yang ingin melakukan teorisasi revolusi di kalangan muslim.
Sebenarnya, yang terjadi di iran adalah revolusi tauhid yang telah tercabut
dari iran akibat dominasi barat.
Revolusi Islam juga termanifestasi dari munculnya sosialisme Islam
atau lebih dikenal dengan Islam kiri yang saat ini berkembang. Istilah ini
muncul tidak terlepas dari berkembangnya faham marxisme sebagai teori
perubahan dan teori kritisisme. Maka Ali Syari’ati dalam membangun
ideologi revolusionernya tidak meninggalkan teori marxisme. Akan tetapi,
mencoba mensitesa ajaran marxis dengan Islam sebagai falsafah pergerakan
dalam membebaskan masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan.
Dalam ajaran Islam, Allah mengutus para Nabi sebenarnya untuk
melakukan pembelaan terhadap umat manusia supaya berada dalam
keselamatan. Adapun perubahan merupakan cita-cita yang menyertai dari
misi kerasulan Muhammad SAW. Yang memancar dari ayat-ayat yang
diwahyukan dari Allah SWT. (QS.. Al-Kahfi:110).

              
          
Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia bisaa 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".(QS. al-Kahfi:110)62
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Tujuan akhir dari wahyu adalah pembebasan manusia tertindas untuk
membangun dunia ini dalam perpektif yang baru. (QS. Qashash:5).

         
  
Artinya: Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang
tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka
pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi
(bumi)(QS. Qashash:5)63
Sejarah gerakan revolusi bisa kita lihat dari beberapa aspek:
Pertama, dalam konteks

sosio-historis. Kehadiran Muhammad

bertepatan dengan tradisi chaos yang melanda masyarakat arab, khususnya
suku Quraisy dan suku-suku sekitarnya, tampat misi awal kenabian
Muhammad dilahirkan.
Kedua, Muhammad sebagai icon gerakan revolusioner. Dalam posisi
seperti itulah Muhammad sebagai Nabi akhir zaman terlahir untuk
membangun dimensi-dimensi revolusioner bagi pembebasan dan perubahan.
Ketiga, adanya misi pembebasan Muhammad. Pada masa kenabian
Muhammad SAW, Islam memberikan kritik mendasar pada sistem ekonomi
yang dijalankan oleh kaum Quraisy mekah yang timpang dan kapitalistik. 64
Bahwasannya Nabi Muhammad SAW yang telah melahirkan
revolusi, pada 13 abad yang lalu yang mesti dijadikan suri teladan. Semakin
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suri teladan itu diikuti, dan semakin pula dilaksanakan, maka hasil dan
semangat revolusi dan mentalnya semakin sempurna dan capaiannya pun
semakin mendekati apa yang dicapai revolusi asli yang ada masa Rasulullah
SAW dulu. Dilihat dari segi itu, perjuangan Rasullah SAW adalah suri
teladan, dan sampai kiamat pun ia tetap menjadi suri teladan pula. Hijrah
Rasulullah SAW ke madinah adalah realisasi tujuan revolusi itu. Beliau
menyebarkan para pengikutnya untuk masuk ke berbagai kabilah guna
menarik mereka bergabung ke dalam negeri Islam itu.65
Langkah-langkah operasional sistematika dalam revolusi mental
Islam:
Pertama: menyiapkan sekelompok orang yang bertugas mendalami
masalah keagamaan dan memiliki keahlian untuk mengajarkannya kembali
kepada ummat manusia dengan metode yang benar dan tepat. (QS. AtTaubah:122)

            
          
Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya.(QS. at-Taubah:122)66
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Kedua: Menyiapkan sekelompok orang yang memiliki corak
kehidupan terpuji guna berusaha dan berijtihad menegakan karya-karya Islam
dan menyebarluaskannya. (QS. Ali-Imran:114)

        
      
Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar
dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka
itu Termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Ali-Imran:114)67
Ketiga: Membangkitkan kesadaran dalam jiwa seluruh ummat Islam
bahwa berjuang untuk menjujung tinggi kalimah Allah SWT adalah
kewajiban individual. (QS. Ali-Imran:110)

         
           
   
Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. AliImran:110)68
Keempat: Hendaknya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada orang-orang non-muslim untuk mengunjungi wilayah Islam untuk
menetap dan mempelajari firman Allah di lingkungan yang seluruhnya
67
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mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kalamullah itu. (QS. AtTaubah:6)

           
       
Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang
aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak
mengetahui. (QS. At-Taubah:6)69
Orang-orang yang ingin membangkitkan revolusi mental dengan
warna Islam, mesti mengacu pada metode yang dicontohkan Rasulullah SAW
dengan semangat baru. Deskripsi kerjanya hendaknya dibagi dalam empat
bagian seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dulu, lantas semua orang
yang berada di situ di bentuk dalam sosok yang Islami dalam setiap cabang
kehidupannya.
Satu: revolusi mental dalam islam harus mempunyai sekelompok
orang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi.
Orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama, harus belajar bahasa asing
dan ilmu pengetahuan modern, sebaliknya mereka yang telah menguasai ilmu
pengetahuan modern, diharuskan belajar ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa
arab, sesudah menyelesaikan program itu, mereka bergabung melakukan
kajian terhadap al-Qur’an dan Sunnah rasul dengan cara yang betul-betul
mendalam, sehingga mereka dapat memahami masalah-masalah keagamaan
dan ahli dalam bidang ini. Sesudah itu mereka dibagi menjadi beberapa
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kelompok mengkhususkan diri dalam satu disiplin ilmu. Berdasar pembagian
seperti ini mereka lalu menyusun prinsip-prinsip dan teori-teori Islam dalam
corak modern. Dan selanjutnya mereka mengkaji secara mendalam problema
kehidupan dan memberikan solusinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,
serta mencabut teori-teori barat yang selama ini telah tertanam dalam asa
berbagai ilmu, lalu mengkonstruksinya berdasar pandangan Islam. 70
Dua: Kelompok kedua terdiri dari sejumlah praktisi yang memiliki
kemampuan tinggi untuk mengabdi kepada Islam, yang terdiri dari orangorang yang bermoral bersih, sepak terjang yang gigih, kemauan keras, dan
siap berkorban dengan seluruh apa yang mereka miliki untuk mencapai citacita bersama. Mereka harus tergabung dalam satu organisasi yang
revolusioner dan tangguh, hidup sederhana, memiliki disiplin tinggi, serta
memiliki perilaku dan amal perbuatan sebagaimana layaknya kaum
cendekiawan yang ahli dalam ilmu agama. Organisasi ini di tugasi menyusun
program pembinaan tatanan masyarakat baru dan membangun peradaban
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 71
Tiga: Kelompok ketiga harus terdiri dari orang-orang yang bersedia
menjalani pendidikan di pusat pendidikan dan latihan, dan kemudahan
kembali ke daerah masing-masing. Mereka harus dibekali ilmu pengetahuan
yang memadai dan moral yang tinggi, lalu menyebar ke berbagai penjuru
negeri dan bekerja pada bidang-bidang yang mereka pilih sendiri. Namun
mereka harus betul-betul memperlihatkan kehidupan Islam yang benar, dan
70
71

Abul A’la Maududi Op.Cit, , h. 333-334.
Ibid

harus mampu mempengaruhi orang-orang yang ada disekitarnya, dan bukan
sebaliknya. Selain itu mereka harus merupakan orang-orang yang tegar dalam
memegang prinsip, teguh dalam akidah, dan tidak hidup tanpa tujuan,
melainkan harus selalu memiliki tujuan yang jelas dalam segala hal. 72
Empat: Kelompok keempat, hendaknya terdiri dari orang-orang
Muslim dan non-muslim yang berniat tinggal di wilayah Islam guna menimba
ilmu, atau untuk melakukan observasi dinamika kehidupan di wilayah Islam
itu. Mereka ini harus diberi kesempatan seluas-luasnya dalam melaksanakan
observasi nya, sehingga bila kelak mereka kembali, mereka memperoleh
kesan yang mendalam tentang Islam dan ajaran-ajarannya.
Islam menghendaki agar umat yang dilahirkannya bisa meluruskan
perkembangan dan kemajuan di dunia ini dan saat ini Indonesia perlu adanya
revolusi mental dari arahnya yang menyimpang. Islam tidak mengajarkan
kepada kita sikap yang beku tak pernah berubah, melainkan memberikan ruh
yang mampu menjadi setiap perubahan yang terjadi seirama dengan perjalanan
masa, sampai datang kiamat nanti. 73
Sesuai perkembangan masyarakat yang semakin dinamis sebagai
akibat kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, maka
aktualisasi nilai-nilai al-Qur’an menjadi sangat penting. Karena tanpa
aktualisasi kitab suci ini, umat Islam akan menghadapi kendala dalam upaya
inernalisasi nilai-nilai Qur’ani sebagai upaya pembentukan pribadi umat yang
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beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, cerdas, maju dan mandiri dan
khususnya saat ini dalam menjalankan dan mewujudkan revolusi mental.
Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi alQur’an dalam etos kerja dan leadership untuk mewujudkan revolusi mental
meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan
dikembangkan masyarakat.74
1. Dimensi spiritual, yaitu iman takwa dan akhlak mulia (yang tercermin
dalam ibadah dan mu’amalah). Dimensi spiritual ini tersimpul dalam
satu kata yaitu akhlak. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan
sosial bagi individu dan masyarakat. Tanpa akhlak, manusia akan
berada dengan kumpulan hewan dan binatang yang tidak memiliki tata
nilai dalam kehidupannya.
2. Dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri,
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini secara
universal menitikberatkan pada pembentukan kepribadian Muslim
sebagai

individu

yang

diarahkan

kepada

peningkatan

dan

pengembangan fakor dasar (bawaan) dan faktor ajar (lingkungan),
dengan berpedoman pada nilai-nilai keIslaman. Faktor dasar
dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan melalui bimbingan dan
pembisaaan berfikir, bersikap dan bertingkah menurut norma-norma
Islam. Sedangkan faktor ajar dilakukan dengan cara mempengaruhi
individu melalui proses dan usaha membentuk kondisi yang
74
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mencerminkan pola kahidupan yang sejalan dengan norma-norma
Islam seperti teladan, nasehat, anjuran, ganjaran, pembisaaan,
hukuman, dan pembentukan lingkungan serasi. 75
3. Dimensi kecerdasan, yang membawa kepada kemajuan, yaitu cerdas,
kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, professional, inovatif, dan
produktif. Dimensi kecerdasan dalam pandangan psikologi merupakan
sebuah proses yang mencakup tiga proses yaiu analisis, kreativitas, dan
praktis.76
Dalam membangun revolusi mental kekuatan mental saja belum
cukup, tapi harus didasarkan atas semangat spiritual. Jika kekuatan mental,
bergabung dengan semangat spiritual akan menghasilkan keseimbangan yang
sangat ideal dalam kehidupan beragama dan bernegara. Produk yang
dihasilkan mempunyai nilai dunia dan akhirat, sekaligus menciptakan
manusia yang mempunyai karakter yang baik dan kuat.77
Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan
masyarakat, karena agama itu sendiri diperlukan dalam kehidupan
bermasyarakat terutama dalam menjalankan revolusi mental. Dalam
prakteknya fungsi agama dalam masyarakat untuk menjalankan revolusi
mental di Indonesia antara lain:
Berfungsi Edukatif, para penganut agama berpendapat bahwa ajaran
agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi.
ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur
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suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan
agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik
menurut ajaran agama masing-masing. di dalam agama banyak pendidikan
dan pengajaran maka agama sebagai edukatif dalam menjalankan revolusi
mental. Banyak nilai agama yang harus kita ambil untuk menjalankan
revolusi mental.
Berfungsi Penyelamat, dimanapun manusia berada dia selalu
menginginkan dirinya selamat, keselamatan yang meliputi bidang yang luas
adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang diberikan
oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam
yaitu: dunia dan akhirat. maksut dari agama sebagai penyelamat dalam hal
ini, agama adalah kunci ajaran kita sebagai muslim dalam revolusi mental.
Berfungsi Sebagai Pendamaian, melalui agama seseorang yang
bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan
agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari
batinya apabila seseorang yang bersalah telah menebus dosanya melalui :
tobat, pensucian jiwa, ataupun penebusan dosa. Dalam revolusi mental
perlunya antara pendamaian untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi
bangsa yang mempunyai kedamain dalam melakukan segala perubahan.
Berfungsi Sebagai Sosial Control, para penganut agama sesuai
dengan ajaran, agama yang di anutnya terikat batinya kepada tuntunan ajaran
tersebut. Baik secara pribadi maupun secara kelompok. ajaran agama oleh
penganutnya dianggap sebagai norma-norma dalam kehidupan, sehingga

dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawas baik secara individu
maupun secara kelompok. maksut makna sosial kontrol disini, dalam revolusi
mental di saat kita melakukan perubahan kita mempunyai pengendalian
perlakuan yaitu agama, sehingga apa yang kita lakukan tetap dalam garis
koridor peraturan syari’at.
Berfungsi Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas, para penganut agama
yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu
kesatuan dalam iman dan kepercayaan. rasa kesatuan ini akan menimbulkan
rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang
dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. pada beberapa agama rasa
persaudaraan (solidaritas) itu bahkan dapat mengalahkan rasa kebangsaan.
solidaritas dalam revolusi mental harus ada, guna untuk menerima pendapatpendapat dan masukan bagi berjalan nya perubahan.
Berfungsi Transformatif, ajaran agama dapat merubah kehidupan
seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran
agama yang dianutnya. kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran
agama yang dipeluk-nya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya
kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu.
Berfungsi Kreatif, ajaran agama mendorong dan mengajak para
penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya
sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja
disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga

diuntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru dalam pekerjaan yang
dilakukannya.
Berfungsi Sublimatif, ajaran agama mengkuduskan segala usaha
manusia bukan saja yang bersifat ukhrawi melainkan juga yang bersifat
duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan normanorma agama, bila dilakukan dengan ikhlas karena Allah merupakan ibadah.
ibadah tersebut ada yang bercorak ritual seperti shalat, puasa dan sebagainya,
dan adapula yang bercorak non-ritual seperti gotong royong, menyatuni fakir
miskin, membangun rumah sakit dan sebagainya.
Proses perubahan itu didorong oleh berbagai usaha masyarakat dalam
memperjuangkan harapan dan cita-citanya, yaitu perubahan kehidupan dan
penghidupan yang ada menjadi lebih baik. 78 Perubahan yang terjadi tidak
selalu bernilai positif dan diterima masyarakat kian terpinggirkan, akibatnya
masyarakat modern mengalami berbgai krisis. Untuk mengatasi krisis yang
dihadapi masyarakat modern tersebut. Agama memegang peranan yang
sangat penting. 79
Agama dapat dijadikan basis dalam mendesain peradaban modern.
Dalam agama terkandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya,
yang dalam hal ini instrument (medium) yang digunakan adalah shalat, zakat,
puasa, haji, do’a. Dengan ajaran agama orang berharap agar perkembangan
teknologi modern sejalan dengan fitrah kemanusiaan dan bisa menghantarkan
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manusia

menuju

pada

dimensi

kemanusiaan

yang

ideal,

tanpa

mengeksploitasi kemanusiaan.
Agama sebagai alat pengendali atau pengontrol terhadap kehidupan
manusia, agar dimensi kemanusiaan, tepatnya nilai-nilai spiritual, tidak
ternodai oleh sekularisasi dan westernisasi yang ikut bergabung dengan
proses modernisasi. sehingga, di saat manusia tidak mempunyai kekuatan
spiritual, maka akan mudah terlindas dan tergiring oleh arus modernisasi yang
westernis dan sekularistik itu.80
Manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani. secara
otomatis kedua unsur itu memiliki kebutuhan-kebutuhan sendiri. Kebutuhan
jasmanai dapat diperoleh dan dipenuhi oleh sains dan teknologi, sedangkan
kebutuhan ruhani dapat diperoleh melauli ajaran agama. 81
Ada tiga hal agama dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun ia berada,
bahkan di masyarakat atheis sekalipun. Pertama, dilihat dari kepentingan
sistem dan struktur kemasyarakatan, pranata agama mrupakan sumber nilai
dan norma-norma standar yang dapat memberikan keluhuran kerangka
motivasi dan etika kerja yang professional.
Kedua, dilihat dari kepentingan individual, agama memberikan
dimensi keseimbangan, dimensi spiritual dan dimensi material.
Ketiga, dilihat dari kepentingan manusia, agama menaruh kehormatan
tertinggi terhadap kemanusiaan yang pemaknaannya menjadi penting bagi
peradaban dan pengamanan hasil-hasil kreatif berupa peradaban baru yang
80
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dicapai oleh umat manusia. 82 Agama sangat dibutuhkan dalam pembaharuan
terutama dalam revolusi mental di era modern ini yang begitu sangat banyak
pengaruh negatif dari dunia barat terutama dalam sistem leadhership
(kepemimpinan) dan etos kerja yang menghalalka segala macam cara untuk
mendapatkan segalanya, maka untuk itu agama sebagai landasan dalam
bertindak.
Maka keharusan membangun revolusi mental adalah peradaban baru
keharusan tidak sekedar melawan nasib yang mungkin saja tumbuh
membelenggu, namun sebuah keharusan sebagai seorang muslim yang
bertanggung jawab terhadap masa depan peradaban umat manusia. Peradaban
Islam dalam mewujudkan revolusi mental dan yang harus di miliki oleh setiap
individu bangsa indonesia adalah:
Pertama: Iman kepada Allah yang maha mulia dan maha agung, tidak
ada sekutu baginya, pemberi nikmat, penolak bencana. Iman inilah yang
memancarkan kekuatan anugerah dan pikiran, sementara kompensasi cita-cita
manusia adalah amal dan membangun, meniupkan ruh kehidupan dan
peradaban, memberinya substansi kemuliaan yang banyak dan saleh,
sekaligus menghilangkan kotoran dan khufarat. Unsur-unsur peradaban ini
berbeda dengan unsur-unsur peradaban fisik yang menyimpang. 83
Kedua: Umum dan universal, dimana amal akhirat dan dunia berjalan
bersama. Amal dunia juga meliputi setiap segi dan kebutuhan-kebutuhannya,
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sesuai dengan tuntunan perkembangan kehidupan, pergumulan umat dan
kokohnya substansi Islam dan kemanusiaan secara bersama.
Ketiga: Mengaktifkan akal dan kemauan, mengambil manfaat dari
ilmu yang berkembang, dengan cara pandang yang tidak sempit
Keempat: Mengembangkan bebebrapa potensi. kecakapan, keahlian,
spesialisasi skill, dengan mendinamisir inovasi baru secara produktif.
Kelima: Berpegang teguh pada agama dan paradigm keagamaan,
akhlak yang tinggi, mengikuti metode pengembangan yang berdimensi
kebajikan dan keutamaan. Maka, setiap peradaban yang tidak berpegang pada
paradigm keagamaan termasuk peradaban yang lemah dan sakit, dirobohkan
oleh kejatuhan dan kebinasaan. 84
Untuk itu Allah menurunkan al-Qur’an adalah kitab ilahi yang
langgeng, merupakan wahyu yang berasal dari Allah untuk hamba-Nya,
sebagai upaya menyelamatkan manusia dari lumpur akidah yang rusak,
kesesatan yang diwariskan dan untuk membangun peradaban manusia atas
dasar kesempurnaan, keseimbangan antara kebutuhan jiwa manusia dengan
kenyataan hidup yang diamis-kreatif, menuju pada arah yang lebih utama dan
sempurna, demi kebahagiaan manusia. Dan juga al-Qur’an dijadikan Sebagai
nilai-nilai yang baik didalam mewujudkan revolusi mental di masyarakat.
Karena al-Qur’an yang agung, adalah satu-satunya wahyu illahi yang kekal,
dan berpengaruh bagi perjalanan kehidupan.
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BAB III
SAYYID QUTHB DAN
TAFSIR FI ZHILALIL QUR’AN
A. Biografi Sayyid Quthb
1. Riwayat Hidup
Nama lengkapnya Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syadzilly. Pria
ini dilahirkan pada tanggal 9 oktober 1906 di desa musya, sebuah desa yang
terletak di provinsi Asyuth. Sebagaimana halnya ia menjalani masa kecil
hingga kanak-kanak di desa ini, Sayyid Quthb kecil juga menempuh
pendidikan dasar di desa yang sama. 85 Pendidikan awal ditempuhnya di
Madrasah Ibtidaiyah, di desanya, tahun 1912 dan lulus tahun 1918.
Pada tahun 1902, Sayyid Quthb remaja berangkat ke Kairo dan
menumpang di rumah pamanya, Ahmad Husain Utsman. Melalui sang
paman, ia kemudian mengenal partai Al-wafid dan tokoh terkenal yang
bernama Abbas Mahmud Al-Aqqad. Setelah lulus dari sekolah pendidikan
guru tingkat pertama dan berhasil mendapatkan ijazah kecakapan (AlKafa’ah) untuk pendidikan dasar, beliau mengikuti kelas persiapan untuk
masuk ke Dar Al-Ulum. Namun ia baru benar-benar masuk ke kuliah, Dar AlUlum pada tahun 1929 dan berhasil lulus pada tahun 1933 dengan gelar
Bachelor.86
Setelah itu, beliau bekerja selama 6 tahun sebagai guru di beberapa
sekolah negeri di bawah kementerian pendidikan, untuk selanjutnya ditarik ke
kementerian pendidikan dan menempati beberapa posisi, pada bagian
85
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pengawas pendidikan dan inspektorat. Kementerian pendidikan kemudian
mengirimnya ke Amerika, dalam sebuah delegasi bidang pendidikan, untuk
melakukan studi tentang metodologi pendidikan dan pengajaran di sana.
Beliau pulang ke Mesir 20 Agustus 1950 setelah tinggal di Amerika
selama 2 tahun. Namun, karena berbeda pendapat dengan para pejabat di
kementerian, beliau akhirnya mengajukan pengunduran diri selang beberapa
bulan saja pasca revolusi juli. Waktu mengajukan pengunduran diri, beliau
sudah bekerja di kementerian selama hampir 19 tahun.
Sewaktu masih muda Sayyid Quthb bergabung dengan partai Al-wafd
dan tetap menjadi loyalis partai itu sampai tahun 1942. Ia sering menulis di
sejumlah media (surat kabar dan majalah) yang dikelola oleh partai tersebut,
di samping menulis kajian dan kumpulan puisi. Akan tetapi, untuk kurun
waktu selama lebih dari 20 tahun setelahnya, beliau tidak berminat untuk
bergabung dengan partai, kelompok, atau organisasi mana pun. Sampai
akhirnya menemukan tempat berlabuh hatinya, pergerakan ikhwanul
muslimin. Beliau secara resmi bergabung pada tahun 1953 dan menghabiskan
seluruh sisa hidupnya untuk organisasi ini. 87
2. Kehidupan Sosial Sayyid Quthb
Di usianya yang masih belia, beliau berkecimpung dalam bidang
sastra dan kritik sastra. Ia menjadi kritikus dengan menulis sejumlah artikel
dan buku kritik sastra selama beberapa tahun. Beliau juga mengarang
beberapa puisi yang nuansa sastranya sangat kental, bahkan telah
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menerbitkan sebuah kumpulan puisi yang memuat sejumlah sajak beliau pada
masa itu.
Tahun 40-an perhatian beliau mulai beralih pada al-Qur’an. Beliau
mempelajari al-Qur’an dari sudut pandang sastra dan kritiknya karena ingin
menulis sebuah buku yang berjudul “Perpustakaan Baru al-Qur’an”. Hal ini
membuat beliau berusaha keras untuk mempelajari pemikiran Islam hingga
berhasil menulis beberapa buku dalam bidang ini.
Bagi Sayyid Quthb kala itu, perhatiannya kepada al-Qur’an
merupakan hal baru, yang justru berhasil menyeretnya labih jauh, masuk ke
dalam arus dakwah, pergerakan, dan dunia aktivis. Ia kemudian menempuh
jalan itu dan meneranginya dengan “rambu-rambu” (Ma’alim) sebagai
pedoman bagi para da’i setelah beliau. Selama menempuh perjalanan ini,
beliau menekuni al-Qur’an yang hasilnya beliau paparkan dalam buku
tafsirnya, “di bawah naungan al-Qur’an” (Fi Zhilalil Qur’an). 88
Sewaktu Mesir masih berbentuk kerajaan, Sayyid Quthb sangat
antusias terhadap revolusi dan menyerukan agar revolusi segera dilaksanakan.
Tidak berhenti sampai di situ, beliau bahkan ikut merintis dan manyusun
strategi revolusi. Setelah revolusi berhasil, beliau awalnya bergerak aktif
bersama para tokoh revolusi yang lain. Namun, karena visi revolusi ini
kemudian tidak sejalan dengan visi baru yang kental warna Islamnya, beliau
memilih untuk meninggalkan mereka dan menghindar. Namun, akibatnya
beliau justru menjadi sasaran utama dari kebrutalan dan kebiadaban para
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tokoh revolusi itu terhadap para aktivis Ikhwanul Muslimin, yang membuat
beliau sangat menderita.89
Pengadilan revolusi kemudian menvonis beliau dengan hukuman 15
tahun penjara. Namun, karena menderita beragam penyakit, mulai dari radang
paru-paru, nyeri dada, ginjal, dan usus, sebagian besar dari masa hukuman 15
tahun itu pun setelah ada campur tangan dari presiden Irak, Abdussalam Arif.
Sayang nya kebebasan itu hanya berlangsung beberapa bulan karena beliau
kembali di jebloskan ke dalam penjara pada musim panas tahun 1965
bersama puluhan anggota Ikhwanul Muslimin lain. Mereka di tuduh terlibat
konspirasi untuk menggulingkan rezim kuasa.
Kemudian atas restu dari ustadz Hasan Al-Hudaibiy, pemimpin umum
organisasi Ikhwanul Muslimin, beliau diangkat menjadi “panglima baru”
gerakan Ikhwan dengan pemikiran dan tarbiyah di bawah bimbingan
langsung sang Musyid.90
Adapun buku Islam pertama yang ditulis Quthb adalah At-Tashawur
Al-Fanni Fil Qur’an dan mulai menjauhkan diri dari sekolah sastra AlAqqad. Dunia tulis menulis tidak asing lagi bagi Sayyid Quthb. Sejak masa
muda ia telah mengasah kemampuan menulisnya. Ratusan makalah di
berbagai surat kabar dan majalah mesir memuat tulisan-tulisannya, seperti
majalah Al-Ahram, Ar-Risalah, dan Ats-Saqifah. Quthb sendiri menerbitkan
majalah Al-Alam Al-Arabi Dan Al-Fikrul Jaded, selain memimpin surat kabar
pekanan Ikhwanul Muslimin.
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Dalam makalah-makalahnya, Quthb selalu memerangi bentuk-bentuk
kerusakan dan penyimpangan di kehidupan sosial, politik dan ekonomi Mesir.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ini, yakni
pemerintah adalah sasaran dan kritikan-kritikan yang dilontarkannya. Selain
itu, ia selalu menjadikan Islam sebagai solusi atas seluruh kerusakan yang
terjadi. Dengan gerak dakwah semacam ini, Sayyid Quthb selalu hadir di
tengah-tengah kehidupan rakyat mesir. Ia menegaskan, bahwa inggris,
petinggi-petinggi kerajaan, dan pemerintahan yang menjadi antek-antek
penjajah dan melakukan kolaborasi dengan mereka, tokoh-tokoh partai,
feodalisme,

dan

konglomerat,

merupakan

sumber

utama

penyebab

keterbelakangan Mesir.91
Sayyid Quthb menentukan jalan hidupnya untuk menjadi mujahid
dakwah pada tahun 1947. Ia mulai menyerukan kebangkitan Islam dan
menyerukan dimulainya kehidupan berdasarkan Islam. Ia menyeru kepada
umat agar kembali kepada aqidah Salafush Shalih. Pemikirannya sendiri
adalah pemikiran salafi, yang bersih dari noda, Pemikiranya terfokus pada
tema tauhid yang murni, penjelasan makna hakiki La Ilaha Ilallah, penjelasan
sifat hakiki iman seperti di sebutkan dalam al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam
banyak bukunya, ia menekankan pentingnya masalah Hakimiyah

dan

loyalitas hendaknya murni hanya untuk Allah semata.
Karena itu, dalam bukunya Ma’alim Fith-Thariq, Quthb dengan
tandas mengajak umat manusia membangun masyarakat dengan semangat
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tauhid, yakni bersumber dan berlandaskan al-Qur’an dan sunnah Nabi saw.
Hal in karena kedua sumber tersebut adalah sumber Rabbani yang diturunkan
oleh Allah swt. Dalam sejarah, Al-qur’an As-Sunnah Nabi saw. telah berhasil
mencetak generasi awal Islam, yakni generasi Sahabat r.a “karena itu, adalah
suatu keharusan bagi orang-orang yang bergerak di jalan dakwah untuk
kembali kepada kedua sumber tersebut jika ingin menghidupkan kembali
generasi seperti sahabat.92
Pelaksanaan hukuman mati terhadap Sayyid Quthb dilakukan sebelum
terbit fajar hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 / 29 Agustus 1966. Hukuman
mati terhadap Sayyid Quthb merupakan tragedi menyakitkan bagi kaum
muslimin, mengguncang dunia arab dan Islam, menobarkan kemarahan
ulama, da’i dan masyarakat Islam. Kaum Muslimin mengecam keras tindak
kejahatan keji ini, melakukan shalat ghaib, di penjuru timur dan barat, surat
kabar Islam menampilkan edisi khusus tentang As-Sayyid Quthb dan rekanrekannya. Ulama dan da’I mengharapkan para penjahat yang terlibat dalam
penggantungan Sayyid Quthb mendapatkan balasan siksa dari Allah swt.
Asy-Syahid Sayyid Quthb pernah berkata, “jari telunjuk yang setiap
hari memberi kesaksian tauhid kepada Allah swt, saat shalat menolak menulis
satu kata pengakuan untuk penguasa tiran. Jika saya dipenjara karena
kebenaran, saya rela dengan hukum kebenaran. Jika saya dipenjara dengan
kebatilan, pantang bagi saya meminta belas kasih kepada kebatilan. 93
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Sayyid Quthb pernah berkata, “ al-Qur’an tidak menyingkap
rahasianya, kecuali kepada orang-orang yang terjun ke medan perang dengan
berbekal Al-Qur’an dan berjihad demi membelanya.94
3. Karya Sayyid Quthb
Sayyid Quthb adalah seorang yang sangat produktif dalam mengisi
kazanah keIslaman. Banyak sekali karya-karya beliau sebagai sumbangsihnya
dalam membumikan Islam di dunia ini, terlebih di masa kontemporer. Bahkan
di dalam penjara beliau juga tetap menulis dan menghasilkan buku-buku dan
tafsir. Diantara karya-karya beliau sebagai berikut:95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fi Dzhilall Qur’an
Hadza Din
Al-Mustaqbal Li Hadza Ad-Din
Khasahisut Tashawwuril Islami
Ma’alim Fi Thariq
Al-Taswir Al-Fanni Fil Qur’an
Musyahadatul Qiyamah Fil Qur’an
Al-Islam Wa Musykilatul Hadharah
Al-Adalah Al-Ijtima, Iyah Fil Islam
As-Salam Al-Alami Wal Islam
Kutub Wa Syahshiyat
Asywak
An-Naqdil Adabi Ushuluhu Wa Manahijuh

4. Karakteristik Pemikiran Sayyid Quthb
a. keseriusan
Ini terlihat dalam berpegangannya sang penulis kepada al-Qur’an
dan sunnah sebagai rujukan penulisan dan penyelidikan. Beliau mencari
isnpirasi dan ilham dari keduannya tanpa menyeretkan pengetahuanpengetahuan yang lain, sebab keduanya adalah dua referensi yang valid
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bagi agama ini. Sungguh, umat Islam telah menjauh dari kedua referensi
ini sepanjang sejarah mereka dan lalai darinya karena sibuk dengan
kitab-kitab yang mendapatkan cap “ilmiah”. Padahal, ini merupakan
salah satu perkara yang menjauhkan mereka dari mata-mata air yang
deras dan mengenyangkan. 96
Dengan gaya bahasanya yang menawan dan pemahamannya yang
mendalam akan apa-apa yang ada di balik kalimat dan huruf, mampu
menyingkap untuk umat Islam rahasia-rahasia dan makna-makna yang
belum pernah diuraikan sebelumnya dan mengantarkan seorang muslim
ke dalam nuansa Qur’ani. Dengan demikian, seorang Muslim yang
membacanya bisa menghirup keharuman dan menikmati kesegaran alQur’an, serta hidup meski ia hidup pada abad ke-20 dalam naungan alQur’an.
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Beliau menulis tentang problematika-problematika kekinian

dan mendesak yang sedang dialami umat Islam serta yang tengah mereka
rasakan ekses-ekses negatifnya dan bahaya-bahaya nya. Lalu beliau
memberikan solusi-solusi yang tepat, yang beliau yakini kebenaran dan
keefektifannya.98
Dalam menghadapi komunisme dan kapitalisme beliau menulis al‘adalah al-ijtimaa’iyyah fii al-Islam (keadilan sosial dalam Islam), assalam al-‘amali wa al-Islam (kedamaian universal dalam Islam), serta
ma’arakah al-Islam wa ar-ra’summaliyyah (Islam versus kapitalisme).
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Dalam menghadapi penyelewengan-penyelewangan peradaban dan
kekeliruan-kekeliruan, beliau menulis Al-Islam Wa Musyki-Laat AlHudharah (Islam dan problematika-problematika peradaban).
Setiap menulis, beliau punya dua tujuan utama. Pertama,
menjelaskan sosok Islam seperti yang diturunkan Allah, kedua,
menjelaskan realita umat Islam yang jauh dari sosok tersebut. Dengan kata
lain, beliau berusaha keras menjelaskan jahiliah dan memperlihatkannya
sama seperti usaha kerasnya dalam menjelaskan Islam. Selain itu, beliau
memperlihatkannya pula supaya jelas mana jalan orang-orang beriman dan
mana jalan orang-orang kafir, agar ada pemisahan antara keduanya atas
dasar akidah.99
b. Metodenya dalam menulis
Sayyid Quthb menulis dengan gaya bahasa seorang da’I, dengan
semangat dan keterusterangannya, bukan dengan gaya bahasa seorang
filsuf, dengan fantasi-fantasi dan kehambaran ekspresinya. Tampak bahwa
beliau sangat terpengaruh oleh gaya bahasa al-Qur’an karena amat
lamanya pengumpulan dan penelahaanya dengan kitab suci ini. Sungguh
dalam tiap kalimatnya anda akan merasakan semangat dan gerakan yang
memancar dari sela-sela ungkapan-ungkapannya dan dalam tiap baris
tulisannya seolah-olah ia adalah rangkaian degup jantung dan detak hati
ini. 100
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Selain itu, gaya bahasanya juga memiliki keistimewaan yang tidak
dimiliki penulis lain, beliau tidak berbicara kepada kelompok tertentu dari
kalangan cendekiawan atau spesialis di bidang-bidang keilmuwan tertentu.
Yang beliau ajak bicara adalah seorang muslim yang berwawasan tanpa
mempedulikan spesialisnya. Oleh karena itu, beliau menghindari istilahistilah ilmu dan seni yang bisa menjadi penghalang orang yang tidak
berspesialisasi untuk memahami pemikirannya. 101
B. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an
1. Latar belakang penulisan
Merupakan salah satu kitab tafsir yang berpengaruh kuat di era
modern ini. Yang sangat menonjolkan akan pergerakan Islam. Tafsir ini
beliau selesaikan dalam penjara.
Tafsir ini telah secara luas diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa:
bahasa Inggris, Melayu, Indonesia. Pada mulanya penulisan tafsir oleh Sayyid
Quthb dituangkan dimajalah al-Muslimun edisi ke-3, yang terbit pada februari
1952. Quthb mulai menulis tafsir secara serial dimajalah itu, dimulai dari
surah Al-Fatihah dan diteruskan dalam surah Al-Baqarah. 102 Setelah
tulisannya sampai edisi ke-7, Quthb menyatakan, “dengan kajian (episode ke7 ini), maka berakhirlah serial dalam majalah al-Muslimun. Sebab Fi Zhilalil
Qur’an akan diplubikasikan sendiri dalam tiga puluh juz bersambung, dan
masing-masing episodenya akan diluncurkan pada awal setiap dua bulan.
Dalam pengantar tafsirnya, Quthb mengatakan bahwa hidup dalam naungan
101
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al-Qur’an itu suatu kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang tidak diketahui
kecuali oleh orang yang merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat
umur (hidup), memberkatinya dan menyucikannya. Quthb merasa telah
mengalami kenikmatan di bawah naungan al-Qur’an itu, sesuatu yang belum
dirasakannya sebelumnya. 103
Tujuan-tujuan yang dituliskan tafsir fi zhilal, menurut al-Khalidi adalah
sebagai berikut
Pertama, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum muslimin
sekarang ini dengan al-Qur’an. Quthb menyatakan sesungguhnya saya
serukan kepada para pembaca zhilal, jangan sampai zhilal ini yang menjadi
tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membaca zhilal agar bisa dekat
dengan al-Qur’an. Selanjutnya agar mereka mengambil al-Qur’an dan
membuang zhilal ini.
Kedua, mengenalkan kepada kaum muslimin sekarang ini pada fungsi
amaliyah harakiyah al-Qur’an, menjelaskan karakternya yang hidup dan
bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka metode al-Qur’an dalam
pergerakan dan jihad melawan kejahiliahan, menggariskan jalan yang mereka
lalui dengan mengikuti peunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta
meletakan tangan mereka di atas kunci yang dapat mereka gunakan untuk
mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan yang terpendam. 104
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Ketiga, membekali orang muslim sekarang ini dengan petunjuk
amaliah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian Islami yang di tuntut, serta
menuju ciri-ciri Islami yang Qur’ani. 105
Keempat, mendidik orang muslim dengan pendidikan Qur’ani yang
integral,

membangun

kepribadian

Islam

yang

efektif,

menjelaskan

karakteristik dan cirrinya, faktor-faktor pembentukan dan kehidupannya. 106
Kelima, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islami yang dibentuk oleh
al-Qur’an, mngenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami,
menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membangunnya.
Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para
aktivis untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai
masyarakat Islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Di atas
nash-nash al-Qur’an, arahan-arahan dan manhaj- manhajnya sebagai bentuk
nyata yang bisa dijadikan teladan, misal dan contoh bagi para aktivis. 107
2. Metode penulisan tafsir fi zhilalil Qur’an
Metode dan sumber penafsiran Tafsir fi Zhilalil al-Qur’an, Sayyid
Quthb mengambil metode penafsiran dengan Tahlily atau tartib mushafy.
Sedangkan sumber penafsiran terdiri dari dua tahapan yakni: mengambil
sumber penafsiran bil ma’tsur, kemudian baru menafsirkan dengan
pemikiran, pendapat ataupun kutipan pendapat sebagai penjelas dari
argumentasinya. Tafsirnya ini tidak menggunakan metode tafsir tradisional,
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yaitu metode yang selalu merujuk keulasan sebelumnya yang sudah diterima.
Sayyid

Quthb

sering

kali

mengemukakan

tanggapan

pribadi

dan

spontanitasnya terhadap ayat-ayat al-Qur’an. tafsir ini lebih menekankan
kepada pendekatan iman kepada intuitif, artinya, secara langsung tanpa perlu
dirasionalisasikan atau dijelaskan dengan merujuk kepada metode filsafat.
Iman itu harus diterapkan langsung dalam tindakan sehari-hari. Meskipun
secara garis besar Tafsir beliau termasuk bersumber pada bil ra’yi karena
memuat pemikiran sosial masyarakat dan sastra yang cenderung lebih
banyak. Selain dari kedua sumber tesebut, beliau juga mengambil referensi
dari berbagai disiplin ilmu, yakni sejarah, biografi, fiqh, bahkan sosial,
ekonomi, psikologi, dan filsafat.
C. Pemikiran Sayyid Quthb Untuk Revolusi Mental
Menurut Sayyid Quthb, Yang paling perlu dewasa ini adalah
membantu umat Islam memperoleh kepercayaan kembali kepada dirinya
sendiri dan kepada masa lampaunya, sehingga ia mampu menghadapi masa
depan dengan penuh harapan, penuh keberanian dan penuh ketabahan.
Keyakinannnya pada agama yang di anut, kemampuan berfikirnya yang
seringkali tidak ia sadari, harus dibangkitkan dan diperkuat.108
Ajaran Islam pada hakikatnya adalah ajaran bagi kepemimpinan dan
kesejahteraan dunia. Salah satu cirinya yang paling penting ialah, ia
mengajarkan kepada para penganutnya, bagaimana memperoleh kepercayaan
diri tanpa dinodai kesombongan dan mementingkan diri sendiri, kepadanya
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Islam menghembuskan semangat agama dan keyakinan, bebas dari segala
penipuan diri, dan dengan memisahkan ia dari segala ketergantungan pada
yang lain, kepadanya Islam menanamkan keimanan yang sempurna terhadap
Allah dengan keimanan yang tidak akan pernah bimbang atau menjadi
lemah. 109
Keimanan ini menegaskan umat Islam memikul tanggung jawab
kemanusiaan semampu mungkin dan mendorongnya menjadi wakil bagi
semua bangsa manusia. Adalah kewajiban umat Islam untuk memberi
petunjuk ke jalan yang lurus bagi mereka yang tersesat jalan, serta dengan
bantuan ilmu dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka
berkewajiban membawa umat manusia dari kegelapan kepada cahaya
terang.110
Inti Islam itu adalah gerakan pembebasan dengan revolusi mental pada
islam ini maka manusia bebas melakukan perubahan akan tetapi harus tetap
sesuai dengan nas al-Qur’an. Mulai dari hati nurani setiap individu dan
berakhir di samudera kelompok manusia. Islam tidak pernah menghidupkan
sebuah hati, kemudian hati itu dibiarkannya menyerah tunduk kepada suatu
kekuasaan di atas permukaan bumi, selain dari kekuasaan Tuhan Yang satu
dan maha perkasa. Islam tidak pernah membangkitkan sebuah hati, lalu
dibiarkannya hati itu sabar tidak bergerak dalam menghadapi keaniayaan
dalam segala macam bentuknya, baik keaniayaan ini terjadi terhadap dirinya,

109
110

Ibid,
Ibid,

atau terjadi terhadap sekelompok manusia dibagian dunia manapun, dan di
bawah penguasa manapun juga. 111
Tuhan tidak akan menolong suatu kelompok manusia yang tidak mau
menolong diri sendiri, orang yang tidak percaya kepada keluarganya sendiri,
dan tidak menjalankan hukum tuhan tentang jihad dan perjuangan. (ArRa’ad:11)

              
                
      
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya;
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS.
Ar-Ra’ad:11)112

Islam adalah akidah revolusioner yang aktif. Artinya kalau ia
menyentuh hati manusia dengan cara yang benar, maka dalam hati itu akan
terjadi revolusi, revolusi dalam konsepsi, revolusi dalam perasaan, revolusi
dalam cara menjalani kehidupan, dan hubungan individu dengan kelompok.
Revolusi yang berdasarkan persamaan mutlak antara seluruh umat manusia.
Seseorang tidak lebih baik dari yang lainnya selain dengan takwa.
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Berdasarkan kehormatan manusia, yang tidak meninggalkan seorang makhluk
pun di atas dunia, tidak suatu kejadianpun, dan tidak suatu nilai pun. Revolusi
itu berdasarkan keadilan mutlak, yang tidak dapat membiarkan ketidakadilan
dari siapapun juga. 113
Jiwa Islam mendorong kita semua untuk memerangi segalanya tanpa
pikir-pikir dan ragu-ragu, itulah salah satu ciri Islam yang besar di bidang
perjuangan

manusia

untuk

menegakan

kemerdekaan,

keadilan

dan

kehormatan.
D. Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Revolusi Mental Kaitanya Dengan Etos
Kerja Dan Leadership
a. Ayat al-Qur’an tentang revolusi mental
1. Etos kerja
a) QS. ar-Ra’du: 11

              
                
      
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya;
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS.
Ar-Ra’ad:11)114
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b) QS. Al-mulk:15
               
Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.(QS. al-Mulk:15).115
c) QS. Al-qhashas: 73

          
  
Artinya: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang,
supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu
mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar
kamu bersyukur kepada-Nya.(QS. Al-qashash:73).116
d) QS. at-Taubah: 105

          
      
Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan.(QS. at-Taubah:105).117
e) QS. az-Zumar: 39.

          
Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,
Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan
mengetahui. (QS. Az-Zummar:39)118
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2) Leadership
a. Ayat Makkiyah
1) QS. al-Anbiyā’ : 73 dengan term a’immah, derivasi kata imamah

         
      
Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami
wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka
selalu menyembah.(QS. al-Anbiya:73)119
2) QS. Fāthir : 39 dengan term khalā’if, derivasi kata khalifah

             
            

Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa
dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain
hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan
kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan
menambah kerugian mereka belaka.( QS. Fāthir : 39)120
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3) QS. Shād: 26 dengan term khalifah itu sendiri,

           
             
     
Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan. (QS. Shād: 26)121
b. Ayat Madaniah
1) QS. al-Baqarah:124 dengan term ‘imam- (an)’, derivasi kata alimamah

             
        
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah
berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi
seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari
keturunanku, Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang
yang zalim".( QS. al-Baqarah:124)122
2) QS. an-Nisa: 83
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Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amridi antara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan
dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau
tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah
kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di
antaramu).(QS an-Nissa:83)123
3) QS. an-Nisā’: 59 dengan term ulu alamr,

           
             
    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisā’: 59)124
4) QS. al-Hadīd : 7 dengan term mustakhlifīn derivasi kata
khalīfah,

           
    
Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu
dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala
yang besar. (QS. al-Hadīd : 7)125
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b. Asbab An-Nuzul
1. QS. an-nisa:83
diturunkan berkenaan uzlah yang dilakukan oleh Nabi.’Dalam suatu
riwayat dikemukakan bahwa Nabi uzlah (menjauhi) istri-istrinya. Umar
bin Khaththab masuk ke mesjid di saat orang-orang sedang kebingungan
sambil bercerita bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Umar
berdiri di pintu masjid dan berteriak bahwa Nabi tidak menceraikan
istrinya dan aku telah menelitinya. 126
2. QS. an-Nisa: 59
Dari Abdullah bin abbas r.a, ia mengatakan, ayat ini turun dengan
berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh
Nabi untuk memimpin suatu pasukan. 127
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BAB IV
REVOLUSI MENTAL DALAM
(TAFSIR FI ZHILALIL QUR’AN)

A. Konsep Revolusi Mental Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur’an
Al-Qur’an adalah sebuah kitab suci yang bersifat universal, ia
merupakan penyempurnaan kitab-kitab yang sebelumnya, ia merupakan kitab
Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengandung
hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu-ilmu, kisah atau sejarah,
falsafah dan peraturan-peraturan tentang kehidupan manusia.
Sebelum menjelaskan konsep revolusi mental perpektif tafsir Fi
Zhilalil Qur’an dan implementasi makna ayat al-Qur’an tentang revolusi
mental kaitanya dengan etos kerja dan leadership dalam tafsir Fi Zhilalil
Qur’an, terlebih dahulu kita jelaskan revolusi mental secara umum.
Revolusi mental pada dasar nya adalah perubahan yang mendasar dan
singkat dalam tatanan sebuah sistem organisasi, perubahan yang harus
dilakukan secara fundamental, sampai ke akar-akar nya, maka dari itu Islam
sebagai agama revolusioner, harus dijadikan landasan dan sebuah pedoman
dalam menjalankan revolusi mental untuk kemajuan bangsa. Dalam
pembahasan yang peneliti teliti ini revolusi mental yang berhubungan dengan
etos kerja dan leadership (kepemimpinan). Melihat dewasa ini dalam sistem
kepemimpinan di Indonesia yang jauh dari ajaran agama dan mengahalalkan
segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan, maka kita perlu untuk
mentransformasi dan merevolusi mental kan jiwa kepimpinan di Indonesia
yang sesuai dengan ajaran ketentuan syari’at. Di samping itu di dalam etos

kerja Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang lemah, di mana
kurang sebuah lapangan pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Untuk itu manusia dianjurkan untuk selalu melakukan perubahanperubahan. firman Allah SWT: QS. Ar-Ra’ad:11

               
                
     
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut Sayyid Quthb ayat ini menjelaskan sebuah perubahan, Allah
selalu mengikuti mereka dengan memerintahkan malaikat-malaikat penjaga
untuk mengawasi apa saja yang dilakukan manusia untuk mengubah diri dan
keadaan mereka, yang nantinya Allah akan mengubah kondisi mereka itu.
Sebab, Allah tidak akan mengubah nikmat atau bencana, kemuliaan atau
kerendahan, kedudukan atau kehinaan, kecuali jika orang-orang itu mau
mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Maka, Allah
akan mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi
dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Meskipun Allah mengetahui apa
yang bakal terjadi dari mereka sebelum hal itu terwujud, tetapi apa yang
terjadi atas diri mereka itu adalah sebagai akibat dari apa yang timbul dari

mereka. Jadi, akibat itu datang nya belakangan waktunya sejalan dengan
perubahan yang terjadi pada diri mereka.
Dari ayat-ayat al-Qur’an dapat dipahami bahwa perubahan baru dapat
terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok:
a. Adanya nilai atau ide
b. Adanya pelaku-pelaku menyesuaikan diri dengan nila-nilai tersebut
Bagi umat Islam, syarat pertama telah diambil-alih sendiri oleh Allah
swt. Melalui petunjuk-peunjuk al-Qur’an serta penjelasan-penjelasan Rasul
saw. Walaupun sifatnya umum dan memerlukan perincian dari manusia.
Salah satu hukum masyarakat yang ditetapkan oleh al-Qur’an menyangkut
perubahan adalah yang dirumuskan dalam firman Allah: (QS. ar-Ra’ad:11)
Ayat ini berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku.
Pertama, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah swt. Kedua,
perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia
Sesuai dengan ayat tersebut bahwasannya Allah tidak akan merubah
keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran
mereka. Al-Qur’an sudah jelas ajaranya maka tidak perlu diragukan lagi
kandungan ajaranya. Jadi, untuk menjalankan revolusi mental kita harus
berpegang teguh pada ajaran syari’at terutama al-Qur’an karena al-Qur’an
adalah pedoman hidup manusia terutama umat Islam, kita sebagai umat Islam
harus melakukan perubahan di dalam revolusi mental harus melibatkan alQur’an, mengambil ibrah dari dalam al-Qur’an.

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam, kebenaranya bersifat hakiki
dan tidak ada keraguan didalamnya karena ia diturunkan oleh Allah. Oleh
karena ia apapun bentuk pengungkapan al-Qur’an setiap orang beriman
ataupun orang yang mempergunakan akal sehatnya pasti akan menerima dan
mengaku kebenarannya. Sebagai kitab suci yang berisi petunjuk (hudan) dan
penjelas, bagi petunjuk itu sendiri (wa bayyin min al-huda) didalamnya
banyak terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan mental dengan berbagai
istilah yang digunakannya sebagai sesuatu yang hendak dicapai oleh setiap
manusia. Dalam membangun revolusi mental kekuatan mental saja belum
cukup, tapi harus didasarkan atas semangat spiritual. Jika kekuatan mental,
bergabung dengan semangat spiritual akan menghasilkan keseimbangan yang
sangat ideal dalam kehidupan beragama dan bernegara. Produk yang
dihasilkan mempunyai nilai dunia dan akhirat, sekaligus menciptakan
manusia yang mempunyai karakter yang baik dan kuat.
Esensi kebangkitan bukan berarti umat ini memperoleh kekuasaanya
(apalagi dengan jalan yang salah), melainkan semata-mata mengumpulkan
umat dengan landasan ide mendasar (akidah Islam yang sahih). Selanjutnya
mengarahkan orientasi hidupnya berdasarkan ide tersebut, baru kemudian
meraih kesuksesan dan membangunnya berdasarkan ide tersebut.
Berbicara mengenai revolusi mental dan berbicara mengenai Islam,
harus mempunyai konsep untuk menjalankan revolusi mental yang sesuai
dengan syari’at, karena Islam adalah akidah revolusioner, maka konsep utama

yang harus dilakukan dalam revolusi mental ialah sebagaimana karakter dan
pemikiran Sayyid Quthb :
Pertama

mengubah paradigma, seperti Sayyid Quthb dalam

memperjuangkan Islam beliau selalu mengubah paradigma, cara berfikir
beliau yang selalu berbeda dengan yang lain, namun paradigma Sayyid Quthb
yang selalu dilandasi dengan agama terutama pegangan beliau adalah alQur’an, paradigma kita harus sesuai dengan kondisi era saat ini, dan harus
sesuai dengan rencana untuk masa depan yang akan datang. Sayyid quthb
dalam menulis tafsirnya pemikiranya selalu sesuai dengan keadaan masalah
yang sedang dialami, untuk mengubah itu semua maka beliau melakukan
karya penulisan-penulisan. Paradigma kepemimpinan di Indonesia saat ini
harus lebih dikentalkan dengan nilai Islami nya yang sesuai dengan ajaran
Islam, menjadi pemimpin harus meneladi paradigma Rasulullah, kemudian
paradigma dalam etos kerja, kita sebagai umat muslim harus mempunyai
semangat kerja yang tinggi, Islam menganjurkan kepada umatnya agar
memiliki sikap kerja keras dan berusaha untuk mengubah nasib,
Kedua perubahan individu, di dalam teori dijelaskan dalam revolusi
mental kita harus mempunyai konsep adanya kemauan dalam perubahan diri,
artinya dalam hal ini siapa yang ingin maju, maka kita harus melakukan
perubahan diri, menjadikan diri ini lebih berkualitas dengan melakukan halhal yang baik, memulai perubahan dari diri sendiri selalu menebar kebaikan
didalam tindak tanduk kita dalam kehidupan untuk menciptakan revolusi
mental yangberkualitas. perubahan individu seorang dalam kepemimpinan,

karena setiap individu kita adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung
jawaban, maka seorang pemimpin harus intropeksi diri jika dalam
kepemimpinanya belum sesuai dengan criteria seorang pemimpin dan tidak
sesuai dengan syari’at islam. kemudian perubahan diri dalam etos kerja, harus
lebih giat dan menjalankan etos kerja semua di orientasikan hanya karena
Allah. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan,
bekerja sesuai dengan kemampuannya. selanjutnya kita sebagai individu
muslim kita harus membangkitkan kesadaran dalam jiwa berjuang
menjunjung tinggi kalimah Allah SWT. Itu merupakan kewajiban individual
seorang muslim, seperti hal Sayyid Quthb dalam pemikiran nya yaitu selalu
mentauhidkan kalimah Allah SWT (al-Qur’an).
Konsep ketiga yaitu gaya berfikir , dalam berfikir kita harus kita
rubah dengan jernih sesuai dengan syari’at, berfikir yang positif, dengan
berfikir positif ucapan dan perbuatan kita menjadi positif dan baik, dan
berfikir secara maksimal untuk perubahan dan kemajuan Indonesia menurut
sayyid quthb muslim harus mempunyai idenitas kita dalam cara berfikir,
mendapatkan kepercayaan diri berfikir untuk perubahan yang akan dilakukan.
Keempat, adanya konsep diri, sangat penting pada diri kita harus
tertanam adanya konsep diri, menjadikan kita lebih giat dalam melakukan
perubahan jika kita mempunyai konsep diri, konsep diri adalah sebuah
pegangan kita untuk batasan kita dalam melakukan perubahan, bisa dijadikan
landasan dan patokan kita dalam menjalankan perubahan.

Yang terakhir dalam revolusi mental konsep yang harus ada ialah
memotivasi diri, Sayyid Quthb selalu memotivasi kaum muslimin untuk
selalu melakukan perubahan dengan keistiqomahan, artinya tidak hanya
setengah-setengah dan tidak berhenti di jalan, maka memotivasi diri itu harus
selalu ada dan terus ada pada kita sesuai dengan ayat al-Qur’an surah ArRa’ad ayat 11, motivasi untuk selalu melakukan perubahan, karena jika kita
melakukan perubahan yang baik maka kebaikan pulalah yang akan kita
dapatkan dalam perubahan itu, dan sebalik nya jika kita melakukan perubahan
dengan kejelekan maka kejelakan juga yang Allah tetapkan.
Sejalan dengan konsep revolusi mental yang di usung pemimpin
bangsa bahwa proses ini harus di mulai yang paling utama adalah dengan
perubahan individu, kemudian masyarakat, sampai pada Negara dan bangsa.
konsep revolusi mental ini harus dijalankan dengan adanya kecerdikan.
Hakikatnya, tujuan akhir al-Qur’an al-karim adalah menciptakan
masyarakat ideal teruama dalam revolusi mental agar tidak menghalalkan
segala cara. Di mana setiap individualnya memiliki tanggung jawab untuk
saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain melalui kecenderungan
fitrah dan ghirah keagamaan yang tertanam dalam qalbunya. 128
Sesuai dengan rujukan buku di atas maka jika di dalam qalbu sudah
terpau dengan ketauhidan dan ajaran al-qur’an tentu nya, maka dalam
melaksanakan konsep revolusi mental kita akan mudah dan berjalan dengan
sesuai syari’at maka akan di dapatkan perubahan yang hakiki.
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B. Implementasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Revolusi Mental Terkait
Etos Kerja Dan Leadership Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Pada
Masyarakat Indonesia
1. Etos Kerja
QS. ar-Ra’ad: 11
Penafsiran Sayyid Quthb: Allah selalu mengikuti mereka dengan
memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk mengawasi apa saja yang
dilakukan manusia untuk mengubah diri dan keadaan mereka, yang
nantinya Allah akan mengubah kondisi mereka itu. Sebab, Allah tidak
akan mengubah nikmat atau bencana, kemuliaan atau kerendahan,
kedudukan atau kehinaan, kecuali jika orang-orang itu mau mengubah
perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Maka, Allah akan
mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi
dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Meskipun Allah mengetahui apa
yang bakal terjadi dari mereka sebelum hal itu terwujud, tetapi apa yang
terjadi atas diri mereka itu adalah sebagai akibat dari apa yang timbul dari
mereka. Jadi, akibat itu datang nya belakangan waktunya sejalan dengan
perubahan yang terjadi pada diri mereka. 129
Ini merupakan hakikat yang mengandung konsekuensi berat yang
dihadapi manusia. Maka, berlakulah kehendak dan sunnah Allah bahwa
sunnah-Nya pada manusia itu berlaku sesuai dengan sikap dan perbuatan
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manusia sendiri dan berlakunya sunnah-Nya pada mereka itu didasarkan
pada bagaimana perilaku mereka dalam menyikapi sunnah ini, nash
mengenai masalah ini sangat jelas dan tidak memerlukan takwil. Di
samping konsekuensi ini, maka nas ini juga sebagai dalil yang
menunjukan betapa Allah telah menghormati makhluk yang berlaku
padanya kehendak-Nya bahwa dia dengan amalannya itu sebagai sasaran
pelaksanaan kehendak-Nya itu.
Sesudah menetapkan prinsip ini, maka susunan redaksional ayat ini
membicarakan bagaimana Allah mengubah keadaan kaum itu kepada yang
buruk. Karena mereka (sesuai dengan mafhum ayat tersebut) mengubah
keadaan diri mereka kepada yang lebih buruk, maka Allah pun
menghendaki keburukan bagi meraka.
Penafsiran sayyid quthb bahwasanya al-qur’an mengajarkan kita
untuk selalu berubah, berjirah karena Allah, anjuran untuk selalu
melakukan amalan-amalan shaleh di dunia yang membawa perubahan
untuk Islam, kaum muslim. Dan Allah selalu mengawasi setiap perubahan
yang dilakukan dengan apa yang dikerjakannya.
QS. al-Mulk: 15
Penafsiran Sayyid Quthb: Sebagai manusia yang diciptakan Allah
di muka bumi, yang sudah di sediakan kelengkapan hidup di bumi ini.
Tidaklah manusia di biarkan untuk bermalas-malasan, berpangku
tangan,menganggur dan tidak berusaha. Sebagai manusia diharuskan untuk
bekerja, berusaha sekuat tenaga untuk mencari rezeki dan memakmurkan

bumi ini. Ayat ini menjadi pegangan orang Islam dalam menghadapi
perkembangan zaman dan teknologi. Setelah kita dianjurkan untukbekerja
dan berusaha selanjutnya Allah mengingatkan kita kembali, yang hanya
kepada-Nya kita kembali. Jadi, memang kita dianjurkan untukbekerja dan
berusaha namun harus berdasarkan iman, tidak bolehmeninggalkan
kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Tidak

lupa untuk dimintai

pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan di dunia ini.
QS. Qashash:73
Sayyid Quthb menafsirkan bahwasanya, Malam adalah tempat
mencari ketenangan dan istirahat, sementara siang adalah waktu untuk
bergerak dan bekerja, serta untuk mencari anugerah Allah. Segala sesuatu
yang didapatkan manusia adalah dari anugerah Allah. Agar kamu
bersyukur kepada-Nya, atas apa yang dimudahkan Allah bagi kalian
berupa nikmat dan rahmat-Nya. Juga pengaturan yang telah dilakukan-Nya
bagi kalian, dan apa yang dipilih-Nya, berupa pergantian malam dan siang,
serta segala hukum kehidupan yang kalian tidak pilih sendiri. Namun,
Allahlah yang memilihnya sesuai dengan rahmat-Nya, ilmu-Nya, dan
hikmah-Nya, yang kalian lalaikan dan kalian perhatikan, karena kebiasaan
dan sering terulangnya hal itu.
Di antara kasih sayang Allah terhadap kalian, wahai umat manusia
ialah bahwa Dia telah menciptakan malam dan siang bagi kalian, serta
mempergilirkan antara keduanya. Dia menjadikan malam gelap gulita agar
waktu itu kalian dapat memberikan istirahat kepada fisik kalian dari

kelelahan mengerjakan berbagai urusan di waktu siang. Dan menjadikan
siang terang, agar pada waktu itu kalian dapat mengerjakan berbagai
urusan penghidupan kalian dan mendapat rezeki- Nya yang Dia bagikan di
antara kalian dengan karunia-Nya. Dan agar kalian siap untuk bersyukur
kepada-Nya atas pemberian nikmat-Nya kepada kalian, serta agar kalian
memurnikan pujian kepada-Nya semata, karena tidak ada sekutu pun yang
menyertai-Nya dalam memberikan nikmat kepada kalian itu, tidak pula
patut Dia mempunyai sekutu yang dipuji bersama-Nya.
Kemudian ayat ini dimunasabahkan dengan surah an-naba’ ayat 11,
Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Ia menjadikannya (siang) itu
terang, bersinar, bersinar supaya manusia bisa bekerja, pergi pulang untuk
mencari penghidupan dan berusaha untuk keperluan hidup, dengan usahausahanya, seperti perdagangan dan pekerjaan lainnya. Dalam ayat ini pula
terdapat dhamir (kata yang tersembunyi). Dengan takdirnya yaitu waktu
bekerja (untuk mencari penghidupan). Waktu bekerja ini menyangkut
kerja apa saja yang bisa mendapatkan sumber kehidupan berupa; makanan,
minuman dan lain-lainnya. Maka dalam keadaan ini “  ” ﻣﻌﺎﺷﺎmenjadi ism
zaman (kata waktu). Dan ma’asyh juga bisa menjadi masdar yang berarti
„isy (hidup) dengan menghapus mudhaf.
QS. at-Taubah: 105
Penafsiran Sayyid Quthb: Hal ini karena manhaj Islami adalah
manhaj akidah dan amal yang menjadi bukti akidah itu. tanda
kesungguhan tobat mereka itu berarti adalah amal yang tampak yang di

lihat oleh Allah SWT, Rasulnya dan kaum mukminin. Sedangkan, di
akhirat kelak mereka diserahkan kepada Allah yang maha mengetahui apa
yang gaib dan yang tak terlihat, yang mengetahui apa yang dikerjakan oleh
anggota tubuh dan yang tersimpan dalam hati.
Penyesalan dan tobat bukanlah akhir dari segalanya. Namun,
berikutnya ada amal yang mengikuti penyesalan dan tobat itu. Maka, amal
itulah yang membenarkan atau mendustai perasaan-perasaan kejiwaaanya,
memperdalamnya, atau malah menghancurkannnya setelah sebelumya
mencapai kebeningannya.
Islam adalah manhaj kehidupan yang realistis, yang tak cukup
sekedar perasaan dan niat saja, selama tidak berubah menjadi gerakan
nyata, niat yang baik mempunyai tempat sendiri , namun ia sendiri tidak
menjadi gantungan hukum atau balasan. Tapi, ia dihitung bersama dengan
amal perbuatan.130
Ayat ke-105 dari Surat at-Taubah dihubungkan dengan surat alIsra’ ayat 84:

           
Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang
lebih benar jalanNya.(QS. al-Isra’:84)
Setelah dihubungkan dengan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa
Allah menyuruh manusia untuk bekerja menurut bakat dan bawaan, yaitu
manusia
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untuk

bekerja

sesuai

tenaga

dan

kemampuannya.Artinya manusia tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang
bukan pekerjaannya, supaya umur tidak habis dengan percuma. Dengan
demikian,

manusia

dianjurkan

untuk

tidak

bermalas-malas

dan

menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Mutu pekerjaan harus
ditingkatkan, dan selalu memohon petunjuk Allah.
QS. az-Zummar: 39
Penafsiran Sayyid Quthb: “hai kaumku, bekerjalah di jalanmu dan
pada keadaanmu. Aku berlalu di jalanku, tidak condong, tidak takut, dan
tidak gelisah. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab
yang menghinakan di dunia dan ditimpa azab yang abadi di akhirat”.
2. Leadership
QS. al-Anbiya:73
Penafsiran Sayyid Quthb: Ibrahim telah meninggalkan negeri
keluarga dan kaumnya. Allah telah memilih dari keturunannyan beberapa
pemimpin yang menuntun manusia dengan perintah dari Allah.
Diwahyukan kepada mereka agar melakukan perbuatan baik dengan
berbagai macam bentuknya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan
mereka sangat taat beribadah kepada Allah. Sungguh suatu ganti yang
indah dan balasan yang menakjubkan. Alangkah baiknya kesudahan yang
dianugerahkan Allah kepada Ibrahim.

Allah mengujinya dengan

kemudharatan dan dia bersabar atasnya, makapantaslah balasannya
kemuliaan yang serasi dengan kesabarannya yang baik. 131
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QS. Fathir:39
Penafsiran Sayyid Quthb: Berganti-gantinya generasi manusia di
bumi, dengan perginya satu generasi dan datangnya generasi lain, serta
satu generasi mewarisi generasi sebelumnya, juga runtuhnya satu Negara
dan berdirinya Negara lain, dan matinya sau suluh serta hidupnya satu
suluh yang lain, kepergian dan kedatangan yang saling silih berganti
sepanjang masa kini. Jika kita memperhatikan gerakan yang selalu
berputar ini, niscaya kita akan dapati dalam hati kita satu pelajaran dan
nasihat. Orang-orang yang ada saat ini akan merasakan bahwa mereka
setelah ini juga akan mati. Kemudian orang-orang setelah mereka akan
memperlihatkan bekas-bekas keberadaan mereka dan mencari-cari berita
tentang mereka, sebagiamana mereka saat ini memperhatikan berkasberkas keberadaan orang-orang sebelumnya dan mencari cari berita
tentang mereka.132
Maka, maka hal itu seyogyanya membangkitkan orang-orang yang
lalai dan mendorong untuk memperhatikan tangan yang mengatur semua
umur makhluk. juga menggerakan perjalanan waktu, mempergantikan
kedudukan, mewariskan kerajaan, dan menjadikan salah satu generasi
sebagai pengganti generasi sebelumnya. Segala hal berjalan, kemudian
berhenti dan hilang, Allahlah semata yang tetap ada selamanya, yang tak
pernah hilang dan berubah.133
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Orang yang akan berakhir dan hilang, tentunya tidak akan kekal
dan abadi. orang iu seperti turis dalam sebuah perjalanan yang sudah
ditentukan rentang waktunya. Nantinya ia akan digantikan oleh orangorang setelahnya yang akan melihat apa yang ia tinggalkan dan apa yang
telah ia perbuat.Ia akan berpulang kepada zat yang akan menghisabnya ata
apa yang telah ia katakana dan yang ia perbuat. Orang yang seperti ini
keadaannya, amat layak untuk memperbaiki sejarah hidupnya yang sedikit,
meninggalkan kenangan yang yang indah di belakangnya, dan saat ini
melakukan apa yang bermanfaat bagi kehidupannya di akhirat nanti.
Ini adalah beberapa refleksi yang hadir dalam hati, ketika di depan
matanya ditampilkan pemandangan kepergian dan kedatangan, terbit dan
tenggelem, kedudukan yang lenyap, kehidupan yang lenyap, dan
pewarisan yang selalu berlangsung

dari satu generasi ke generasi

berikutnya.
“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi”
Dalam naungan pemandangan yang menarik hati dan berturut-turut
ini, al-Qur’an mengingatkan mereka tentang tanggung jawab pribadi.
Yaitu, tidak ada seorang pun, dan tak ada seorang pun yang dapat
membanu orang lain sedikit pun di akhirat nanti. Al-Qur’an juga menyebut
penolakan, kekafiran, dan kesesatan mereka itu, serta akibatnya yang
merugikan di akhir perjalanan.
“barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya
sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah
akan menambah kemurkaan pada sisi tuhannya dan kekafiran orang-

orang yang kafir itu tidak lain hanyalaj akan menambah kerugian mereka
belaka”
Kata al-maqt dalam ayat tersebut bermakna ‘kemurkaan yang
sangat’. Dan, orang yang dimurkai dengan sangat oleh rabbnya, kerugian
apalagi yang menunggunya? karena kemurkaan ini sendiri sudah
merupakan kerugian yang mengalajkan semua kerugian. 134
Q.S Shad:26
Penafsiran Sayyid Quthb: Itu adalah kekhalifahan di muka bumi,
memutuskan hukum di antara manusia dengan benar, dan tidak mengikuti
hawa nafsu. Dan, mengikuti hawa nafsu yang berkaitan dengan Nabi
bermakna terpengaruh emosi yang pertama setelah mendengar kata-kata
pihak pertama yang melaporkan kasusnya kepadanya, dengan tidak
mencari-cari dan menyelediki kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga,
mengantarkannya terseret dalam masalah ini hingga sampai kepada
kesesatan. Sedangkan, setelah ayat yang menggambarkan akibat dari
kesesatan dari jalan Allah . Yaitu , Allah tidak mengacuhkan dan orang itu
pun mendapatkan azab yang pedih pada hari perhitungan.
Salah satu bentuk perhatian Allah terhadap Nabi dawud adalah dia
mengingatkannya

pada

kesempatan

yang

pertama.

Juga

mengembalikannya ke jalan yang benar, segera setelah ada tanda
kecenderungan menyimpang pada dirinya. Lalu, memperingatkannya akan
akhir yang jauh. Sementara ia belum melangkah satu langkah pun kea rah
sesuatu yang terlarang itu. Itu merupakan anugerah Allah bagi orang-orang
134

Ibid,

yang terpilih dari sekian hamba-Nya. Mereka itu dengan sifat
kemanusiaannya bisa saja langkah mereka terbentur sesuatu rintangan.
Tapi Allah seger mengampuninya, menyelamatkannya, mengajarkannya,
memberikannya

taufik

untuk

bertobat,

menerima

tobatnya,

dan

memberikannya pelbagi anugerah setelah cobaan.
Ketika menjelaskan prinsip kebenaran dalam kekhilafahan bumi,
dan dalam memutuskan hukum di antara manusia, dansebelum kisah
Dawud sampai ke akhirnya dalam redaksi al-Qur’an ini maka kebenaran
ini dikembalikan kepada asalnya yang besar. Asal yang di atasnya berdiri
langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Asal-nya yang
agung dalam bangun alam semesta ini seluruhnya. Dan, ia lebih mencakup
dari kekhilafahan bumi dan dari tugas memutuskan hukum di antara
manusia. Ia lebih besar dari bumi ini. Ia juga lebih jauh jaraknya dari
kehidupan dunia. Karena ia mencakup inti alam semesta sebagaimana
mencakup kehidupan akhirat. Darinya dan di atasnya berdiri risalah yang
terakhir. Dan, datang kitab suci yang menjadi penjelas bagi kebenaran
yang menyeluruh dan besar ini.
QS. al-Baqarah: 24
Penafsiran

Sayyid

Quthb:

Allah

berfirman

kepada

Nabi

Muhammad SAW. “ingatlah ujian Allah terhadap Ibrahim dengan berupa
perintah-perintah dan tugas-tugas, lalu Ibrahim menunaikannya dengan
setia.” dan Allah telak bersaksi bagi Ibrahim ditempat lain tentang
kesetiaannya menunaikan tugas-tugas yang diberikan dan di ridhoi Allah,

sehingga dia berhak mendapatkan persaksian-Nya yang agung seperti
tercantum dalam surah an-Najm ayat 37, “dan, Ibrahim yang selalu
menyempurnakan janji” itulah suatu kedudukan tinggi yng telah dicapai
Ibrahim,

yaitu

maqam

‘kedudukan’

menyempurnakan

janji

dan

menunaikan perintah dengan kesaksian Allah Azza wa Jalla. Padahal,
manusia

dengan

kelemahannya

dan

kekurangannya

tidak

dapat

menunaikan janji (perintah) dengan sempurna dan tidak dapat konsisten.
Ketika itu.berhaklam Ibrahim untuk mendapatkan kabar gembira atau
kepercayaan.135
“Allah berfirman, “sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi
seluruh manusia”
“imam” untuk menjadi panutan, yang akan mebimbing manusia ke
jalan Allah dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia)
menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka.
“dan saya mohon juga dari keturunanku”
Maka, datanglah jawaban dari Tuhannya yang telah mengujinya
dan memilihnya, yang menetapkan suatu “kaidah besar” sebagaimana
sudah kami sebutkan di muka bahwa imamah ‘ kepemimpinan’ itu adalah
bagi orang-orang yang berhak terhadapnya karena amal dan perasaany,
kesalehan dan keimanannya, bukan warisan dari keturunan. Maka,
‘kekerabatan’ di sini bukannya hubungan daging dan darah, melainkan
hubungan agama dengan akidah.
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“Allah berfirman, ‘janji-ku ini tidak mengenai orang-orang yang zhalim”
Kezaliman itu bermacam-macam, yaitu kezaliman terhadap diri
sendiri dengan menganiaya dan melanggar haknya. Dan imamah yang
dilarang bagi orang-orang yang zalim itu meliputi semua makna imamah,
yaitu imamah, kepemimpinan risalah, imamah

kekhalifahan, imamah

shalat, dan semua makna imamah dalam kepimimpinan. Maka, keadilan
dengan segala maknanya merupakan prinsip kelayakan yang bersangkutan
terhadap kepemimpin itu dalam semua bentuknya. Dan barang siapa
melakukan kezaliman maka telah lepas dirinya dari hak imamah dalam
makna yang manapun.

QS. An-Nisa: 83
Penafsirannya: inilah tugas kaum muslimin sekaligus aklak
mereka,

yaitu

menunaikan

amant-amanat

kepada

yang

berhak

menerimanya, dan memutuskan hukum dengan adil di antara “manusia”
sesuai dengan manhaj dan ajaran Allah.
Amanat-amanat itu sudah tentu dimulai dengan amanat yang
terbesar. Yaitu, amanat yang dihubungkan Allah dengan fitrah manusia,
amanat yang bumi dan langit serta gunung-gunung tidak mau memikulnya,
akan tetapi “manusialah” yang mau memikulnya. Yang dimaksud adalah
amanat hidayah, makrifah, dan iman kepada Allah dengan niat, kehendak
hati, kesungguhan, dan arahan. Inilah amanat fitrah insaniah yang khusus.
Selain manusia, makhluk yang lain diberi ilham oleh Allah untuk

mengimani-Nya,

mengikuti petujuk-Nya, mengenal-Nya,

beribadah

kepada-Nya, dan menaati-Nya.
Dari amanat terbesar ini, munculah amanat-amanat lain yang
diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Diantara amanat-amanat ini adalah
“amanat syahadat” (persaksian) terhadap agama Islam di dalam jiwa.
selanjutnya adalah memberikn persaksian bagi agama ini dengan berusaha
meneguhkannya di muka bumi sebagai manhaj bagi kaum muslimin dan
seluruh manusia, dengan segenap daya dan sarana yang dimilikinya, baik
pribadi maupun masyarakat. Maka, menegakan manhaj ini dalam
kehidupan manusia merupakan amanat yang terbesar, setelah beriman itu
sendiri.
Diantara amanat-amanat ini yang masuk di tengah-tengah amanat
yang disebutkan di muka adalah amanat dalam bermuamalah sesama
manusia dan menunaikan amanat kepada mereka. Yaitu, amanat dalam
bermuamalah, amanat yang berupa titipan materi, amanat yang berupa
kesetiaan rakyat kepada pemimpin dan kesetiaan pemimpin kepada rakyat,
amanat untuk memelihara anak kecil, amanat unuk menjaga kehormatan
jama’ah harta benda dan wilayahnya serta semua kewajiban dan tugas
dalam kedua lapangan kehidupan itu secara garis besar. Inilah amanatamanat yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan dan disebutkan di
dalam nash ini secara globlal. 136
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Adapun dalam perintah agar memutuskan hukum dengan adil di
antara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang berarti meliputi
keadilan yang menyeluruh “diantara semua manusia”, bukan keadilan di
antara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. keadilan
merupakan hak setiap manusia, umat Islam harus menegakan keadilan ini
di dalam memutuskan hukum di antara manusia apabila apabila mereka
memutuskan hukum di dalam urusan mereka, itulah prinsip hukum dalam
Islam, sebagai amanat dengan segala yang ditunjukinnya maka ia juga
merupakan prinsip kehidupan dalam masyarakat Islam.
“sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sbaik-baik nya
kepadamu”
Susunan

kalimat

aslinya

semestinya

“innahu

ni’ma

maa

ya’izhukumullah bihi”, tetapi diubah menjadi kalimat transformatif dengan
mendahulukan lafal jalalah (Allah) dan dijadikannya sebagai “isim inna”
sedangkan perkataan “ni’ma maa” yang diubah menjadi “ni’imma”
beserta semua muta’alliqat (pergantungannya) dalam posisi sebagai
“khabar inna” sesudah membuang khabarnya. Hal ini untuk memberikan
kesan betapa eratnya hubungan antara Allah dan pengajarannya yang
diberikan kepada mereka itu.137
Sebenarnya itu bukanlah ‘izhah’ pengajaran atau nasihat,
melainkan “perintah”. Hanya saja dalam kalimat ini diungkapkan dengan
‘izhah’ pengajaran atau nasihat, karena ‘izhah’ itu lebih dekat untuk
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menunaikannya, yang didorong oleh perasaan suka rela, keinginannya,
yang didorong oleh perasaan suka rela, keinginan, dan rasa malu.
Kemudian

pada

menghubungkan

ujung

ayat

perintah

itu

diakhirilah
dengan

dengan

Allah,

kalimat

menimbulkan

yang
rasa

muraqabah, takut dan berharap kepada-Nya.138
“sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”
Keserasian

antara

tugas-tugas

yang

diperintah

kan

yaitu

menunaikan amanat-amanat dan memutuskan hukum dengan adil diantara
manusia dengan keberadaan Allah SWT sebagai zat “Yang Maha
Mendengar Lagi Maha Melihat”, memiliki relevansi yang jelas dan halus.
Maka, Allah senantiasa mendengar dan melihat masalah-masalah keadilan
dan amanat. Keadilan itu juga memerlukan pendengaran dan penglihatan
serta pengaturan yang baik. Juga memerlukan pemeliharaan semua hal
yang melingkupi dan semua gejala, dan perlu memperhatikan dan
memikirkan secara mendalam apa yang ada dibalik fenomena-fenomena
luar yang melingkupi. Dan terakhir, perintah terhadap kedua hal ini
bersumber dari Zat Yang Maha Mendengar Lagi Maha Melihat segala
urusan.
Q.S An-Nisa:59
Penafsiran Sayyid Quthb: Di dalam nash yang pendek ini, Allah
SWT telah menjelaskan syari’at iman dan batasan Islam. Dalam waktu
yang sama dijelaskan pulalah kaidah nizham asasi (peraturan pokok) bagi
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kaum muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Semuanya di
mulai dan di akhiri dengan menerimanya dari Allah saja, dan kembali
kepada-Nya saja menganai hal-hal yang tidak ada nashnya, seperti urusanurusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang
perjalanannya dan dalam generasi-generasi berbeda yang notabene
berbeda-beda pula pemikiran dan pemahaman dalam menanggapainya.
Untuk itu semua, diperlakukanlah timbangan yang mantap, agar menjadi
tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka. 139
Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi
kehidupan manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk
semua itu, Allah telah membuat syari’at yang dituangkan-Nya dalam alQur’an dan diutus-Nya Rasul yang tidak pernah berbicara dengan
memprturutkan hawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia.
Oleh karena itu, syari’at Rasulullah saw. termasuk syari’at Allah. 140 Allah
wajib ditaati, diantara hak preorogatif uluhiyah ialah membuat syari’at,
maka syari’atnya wajib dilaksanakan.
Adapun mengenai ulil amri, nash tersebut menjelaskan siapa
mereka itu, “serta ulil amri di antara kamu” maksudnya, ulil amri dari
kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat iman
dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu ulil amri yang taat
kepada Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat
syari’at bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai
139
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sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash,
serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh
akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat nash padanya
untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash. 141
Menaati ulil amri minkum sesudah semua ketetapan ini adalah
dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syari’at Allah, dan
dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Juga tidak
dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syari’at, ketika
terjadi perbedaan pendapat. As-sunnah telah

menetapkan batas-batas

ketaatan kepada ulil amri ini dengan cara yang pasti dan meyakinkan. 142
Diriwayatkan dalam shahih bukhori dan muslim dari al-A’masy,
sabda Nabi SWA.
“Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf”
Diriwayatkan dalam shahihain juga dari yahya al-Qaththan, sabda
Nabi SAW.
“Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang
ia sukai atau tidak ia sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat.
Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan
menaatinya sama sekali”
Dengan demikian, berarti Islam menjadikan seiap orang sebagai
pemegang amanat terhadap syari’at Allah dan Sunnah Rasul-Nya, imannya
sendiri dan agamanya, diri dan akalnya, dan mengenai posisinya di dunia
141
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dan di akhirat. Islam tidak menjadikan manusia sebagai binatang dalam
komunitasnya, yang digertak dahulu dari sana-sini baru mau mendengar
dan mematuhi. 143
Maka, manhaj Islam begitu jelas, batas-batas ketaatan pun begitu
terang. syari’at yang wajib ditaati dan sunnah yang wajib diikuti hanya
satu, tidak berbilang jumlahnya, tidak terpecah-pecah, dan tidak
membingungkan orang dengan berbagai macam dugaannya.
Ini mengenai prinsip masalah yang terdapat nashnya yang sharih,
sedangkan mengenai masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya, dan
persoalan-persoalan yang berkembang seiring dengan perkembangan
waktu dan kebutuhan manusia serta perbedaan lingkungan yang dalam hal
ini tidak terdapat nash qath’I yang mengaturnya, atau tidak terdapat nash
secara mutlak, yang di dalam menentukannya terdapat perbedaan pebdapat
pemikiran, maka hal itu tidak dibiarkan tanpa ada metode yang dapat
digunakan untuk memecahkan hukum dan pengembangannya. Nash yang
pendek ini telah meletakan manhaj ijtihad dalam menghadapi semua itu,
telah menentukan batas-batasnya, dan telah menetapkan “prinsip”
berijtihad untuk menggali hukumnya.
“kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an ) dan rasul (Sunnahnya),”
Kembalikanlah persoalan itu kepada nash-nash yang termasuk
dalam kandungannya. kalau tidak didapati nash yang demikian, maka
kembalikanlaj kepada orinsip-prinsip umum di dalam manhaj Allah dan
143
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syari’atnya. Persoala ini tidak mengambang, tidak amburadul, dan tidak
samar-samar yang membingungkan pikiran sebagaimana yang dikatakan
oleh sebagian manusia yang hendak melakukan tipu daya. Di dalam agama
Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sangat jelas, yang meliputi
segala aspek kehidupan pokok manusia. Sehingga, tidak ada samara bagi
hati nurani orang muslim yang komitmen terhadap pertimbangan Agama.
“jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”
Taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri yang beriman dan
menegakan syari’at Allah dan Sunnah Rasul, serta mengembalikan
persoalan yang diperselisihkan kepada Allah (al-qur’an) dan Rasul (Assunnah), merupakan syarat beriman kepada hari akhir, sebagaimana ia juga
merupakan konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Maka,
tidak ada iman kalau tidak ada pengaruhnya yang kuat bagi yang
bersangkutan.
“yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
Lebih utama di dunia dan akhirat dan lebih baik akibatnya di dunia
dan akhirat. Maka, masalahnya bukan hanya mengikuti manhaj ini akan
mendapatkan ridha Allah dan pahala akhirat, sesuatu yang besar dan
agung, melainkan juga akan menimbulkan kebaikan di dunia, baik bagi
pribadi maupun masyarakat dalam kehidupan yang sementara ini.
Q.S al-Hadid: 7
Penafsiran Sayyid Quthb: di sini yang disapa adalah kaum
muslimin, tetapi mereka masih diseur supaya beriman kepada Allah dan

rasul-Nya. Ini berarti bahwa mereka diseur supaya mewujudkan hakikat
keimanan dengan segala konsepsinya di dalam kalbunya. Hakikat ini
merupakan perhatian yang perlu dicermati. Maka, mereka diseur supaya
berinfak. Seruan, itu mengindikasikan juga bahwa apa yang mereka
infakan bukanlah bersumber dari dirinya sendiri, tetapi mereka hanya
menginfakan segala milik Allah yang dikuasakan kepada manusia.
Keadaan Allah yang menghidupkan dan mematikan berarti dialah yang
menggantikan kamu dengan generasi yang lain secara bergiliran. 144
Demikianlah, isyarat ini bertalian dengan aneka hakikat universal
yang ada pada permulaan surah. Kemudian isyarah ini memainkan
perannya dalam menimbulkan rasa malu terhadap Allah, sang pemilik
yang telah member mereka harta kekayaan dan menjadikannya sebagai
pemiliknya. Apa yang mereka katakana tatkala diseur supaya menginfakan
sebagian harta yang telah dikuasakan dan diberikan Allah kepada mereka,
didalam relung hatinya masih terdapat kekikiran, padahal Allahlah yang
memberikannya, sedang apa yang ada di sisi-Nya takkan pernah habis.
Lalu apa apa yang membuat mereka enggan berkorban dan member,
sedang apa yang dimilikinya itu tergadai dengan pemberian Allah.
Allah tidak hanya mengingatkan mereka yang berdampak pada
timbulnya rasa wirang dan malu pada dirinya, pada kemurahan dan
harapan atas rezekinya. Dia pun menyapa mereka dengan sentuhan baru
yang
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mereka

dengan

sentuhan

baru

yang

mempermalukan mereka mereka dengan kemurahan Allah yang telah
memberi merela makan dengan karunia-Nya.145
“maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”
Bagaimana mungkin seseorang sanggup berpangku tangan dari
keimanan dan pengorbanan tatkala berhadapan dengan kemurahan dan
karunia-Nya. al-Qur’an tidak hanya menyerahkan mereka kepada sentuhan
utama ini. Tetapi, ia pun menembuskan berbagai bisikan keimanan dan
keharusannya melalui realitas kehidupan dan seharian mereka.
hamba nya. Allah akan memberikan imbalan kepada makhluknya
sesuai
Di dalam al-Qur’an, terdapat 360 ayat yang berbicara tentang “alamal”, 109 ayat tentang “al-fi’I”, tentang “al-kasb” sebanyak 67 ayat dan
“as-sa’yu” sebanyak 30 ayat. Semua ayat-ayat tersebut mengandung hukumhukum yang berkaitan dengan kerja, menetapkan sikap-sikap terhadap
pekerjaan, memberi arahan dan sikap-sikap terhadap pekerjaan, memberi
arahan motivasi, dan tanggung jawab.
Penafsiran Sayyid Quthb dalam etos kerja bahwasanya Karakteristik
orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap
dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat
mendalam bahwa bekerja itu merupakan bentuk ibadah, suatu panggilan dan
perintah Allah yang akan memuliakan dirinya
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Sesuai dengan tafsir Fi Zhilalil Qur’an ayat-ayat yang berbicara
tentang etos kerja dalam revolusi mental sesuai dengan pemikiran Sayyid
Quthb, melihat gambaran bagaimana sikap Islam terhadap masalah etos kerja
ini, dibagi dalam tiga bagian:
Pertama: pandangan dan sikap Islam terhadap kerja apabila kita
mengikuti nash-nash Qur’anniyah maupun sunnah nabawiyah, maka
pemakaian kata “al-amal”, tidak hanya memberikan konotasi pada amal
ibadah makdoh, tetapi juga amal-amal yang mengandung istishodiyah
(ekonomis) dan ijima’iyah (sosial), seperti, dalam surah yasin: 34, anNahl:93, al-Jumu’ah:10.
Kedua: motivasi Islam terhadap pekerjaan. Nabi Muhammad saw,
pernah ditanya oleh para sahabat-nya tentang pekerjaan apa yang bagus?.
beliau menjawab: “tidak ada makanan apapun yang di makan oleh seseorang
lebih baik dari pada makanan hasil kerjanya sendiri (min’amali yudihi), (H.R
Al-Bukhori).
Ketiga: lingkungan budaya yang mendorong semangat kerja
Kemudian

dapat

diambil

kesimpulan

singkat

bahwa,

Islam

memandang “kerja” sebagai hal yang luhur dan bahkan menempatkannya
sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan prakteknya tidak
menyalahi aturan Allah. Islam memberi motivasi dan rangsangan yang kuat
kepada orang yang suka kerja dengan baik, bukan hanya dengan keuntungan
dunia tetapi juga pahala ukhrowi. Islam sejak awal pertumbuhanyam, sudah

membina lingkungan sosio cultural yang “cipta kerja” sebagai bagian dari
perintah agama.
Selanjutnya dalam menjalankan revolusi mental sangat diperlukannya
sebuah leadership, apabila kita melakukan kajian yang dalam atas maknamakan autentik teks Islam (Qur’an dan Sunnah), sejatinya setiap manusia
tidak ada perbedaan, karena perbedaan dalam konteks sosial yang bersifat
duniawih, pemimpin tidak dipandang dalam konteks itu, karena ia menjadi
sumber inspirasi dan sumber “kebaikan” bagi warga yang dipimpin, kendati
dalam makna doktrin belumlah tentu sang pemimpin lebih baik dihadapan
Allah swt.
Sesuai dengan pemikiran Sayyid Quthb dalam tafsirnya fi zhilalil
qur’an bahwasannya pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tingkah
lakunya tidak menyimpang dari poros kebenaran yang diwahyukan oleh
agama, pemimpin yang menjujung tinggi moralitas (akhlak), pemimpin yang
senantiasa berbuat adil, pemimpin yang menyejukan dan pemimpin yang
membahagiakan mereka yang dipimpin.
Dari ayat-ayat yang telah dikutip di bab sebelumnya, dapat dipahami
secara global bahwa kriteria pemimpin dalam QS. al-Anbiyā’: 73, seorang
pemimpin seharusnya mampu memberi petunjuk. Dalam QS. Fāthir: 39
kriteria pemimpin bukan orang kafir. Dalam QS. Shād: 26 kriteria pemimpin
adalah mam-pu memutuskan perkara dengan adil. Dalam QS. al-Baqarah: 24
kriteria pemimpin sama dengan kriteria yang dimiliki Nabi Ibrahim. Dalam
QS. al-Nisā’:59 dan 83 kriteria pemimpin sesuai yang terdapat dalam al-

Qur’an, dan sesuai dengan kepemimpinan rasul yang berhak diikuti. Dalam
QS. al-Hadīd:7 kriteria pemimpin haruslah se-orang yang beriman, dan
senantiasa menaf-kahkan rezekinya di jalan Allah. Demikian criteria umum
seorang pemimpin yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an.
Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk
memberantas setuntas-tuntasnya dengan ajaran islam yang ada di dalam alqur’an, dan memberantas segala praktik-praktik yang dapat membuat bangsa
Indonesia terpuruk.
Selanjutnya yang harus dijalankan adalah meningkatkan pembinaan
akhlak dan Islam, sehingga memiliki sikap dan Perilaku Yang baik dalam
kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Dengan itu dapat
terwujud etos kerja, leadership, dalam revolusi mental bangsa Indonesia saat
ini dengan meniru pemikiran Sayyid Quthb yang baik serta ukhuwah
Islamiyah dalam rangka mewujudkan kerukunan beragama
C. Kontribusi Revolusi Mental Untuk Indonesia Dalam Etos Kerja Dan
Leadership
Etos kerja dan leadership dewasa ini di Indonesia mengalami
kelemahan. pemimpin belum bisa mengayomi rakyatnya dan dalam etos kerja
masyarakat yang tidak mempunyai semangat bekerja. Maka revolusi mental
harus bisa memberikan kontribusi nya kepada bangsa Indonesia dalam aspek
etos kerja dan kepemimpinan
1. Etos kerja

Islam semenjak belasan abad yang lalu telah mengungah dan
mengajarkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dan disiplin dalam bekerja.
Disiplin dengan semangat dan etos kerja yang tinggi akan menghantarkan
bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas berakhlak dan mempunyai
kesungguhan semangat pantang menyerah. Dalam perspektif agama, menuntut
ilmu dan bekerja keras adalah bagian dari ibadah. Karena itu dalam
pendidikan agama semangat dan etos kerja menjadi prioritas harus ditanamkan
dan mampu berhadapan dengan tantangan zaman.
Revolusi mental dalam etos kerja sangat diperlukan, karena Kerja
dalam Islam memiliki nilai tinggi dan mulia, yang merupakan dasar setiap
kebesaran dan jalan kesuksesan. Andai tidak kerja, manusia tidak akan maju,
dan manusia tidak akan merasakan rasanya hidup. Dengan kerja, manusia
akan hidup mulia. Amal dalam pemahaman al-Qur’an mempunyai tujuan yang
terpadu, yakni amal untuk dunia dan amal (bekerja) untuk akhirat. Ibnu Umar
mengatakan” tanamlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamalamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok”.
Oleh karena itu, dalam al-Qur’an antara amal yang shaleh dan iman selalu
disertakan, menjadikan bukti terhadap iman, karena iman adalah apa yang ada
dalam dada dan dibenarkan dengan amal. 146
Firman-Nya: (ar-Ra’ad:29)
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Artinya: Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (ar-Ra’ad:29)147
Sebagaimana yang telah dijelaskan, al-Qur’an menganjurkan adanya
amal shaleh dan menjadikanya diterima di sisi Allah. (QS. Faathir:10)

            
           
  
Artinya: Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah
kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan
yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nyadan orang-orang yang
merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana
jahat mereka akan hancur. (QS. Faathir:10)148

Melihat ajaran al-Qur’an revolusi mental mendorong manusia bekerja
untuk memakmurkan dunia, menjadikan usaha sebagai asas untuk
memperoleh rezeki dan penghidupan. Rezeki tidak akan tiba begitu saja, akan
tetapi datang dengan buah kerja keras. Oleh karena itu, pemerintah perlu
menyiapkan infa struktur kerja dengan segala saranya, menyiapkan peluang
produksi dan pasar, sehingga tidak ada intervensi pihak luar maupun dalam
kehidupan internal umat Islam.
Jalan terburuk dalam etos kerja Islam, adalah saat kita bergantung
pada usaha orang lain, meminta tanpa ada kebutuhan sifatnya mendesak
(darurat), sebab meminta bantuan seperti tiu berarti bangkit tanpa usaha,
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karena tidak adanya revolusi mental dalam etos kerja. Pemerintah perlu
mencanangkan revolusi dalam etos kerja, dan mental muslim harus mental
yang kuat dalam berkarir . maka dengan revolusi mental ini maka haru
mampu menjadikan manusia muslim yang mempunyai jiea semangat kerja
yang tinggi.
Setiap orang yang mampu berusaha, dengan adanya revolusi mental
yang berlandaskan islami ini maka dituntut untuk bekerja dan berusaha secara
sunguh-sungguh, berusaha di bumi merupakan wahana ibadah dan jihad di
jalan Allah, bahkan merupakan jalan di luhurkan agama. Namun, demikian
manusia harus menjaga diri dari qanaah terhadap rezeki yang telah diberikan
Allah kepadanya. Allah juga mengikat hasil rezeki itu lewat bekerja dan
berusaha, dalam firman-Nya
Firman Allah SWT (al-Mulk:15)

             
 
Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan. (al-Mulk:15)149

2. Leadership
Memasuki abad 21 ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan
yang 21, atau era milinium ketiga adalah suatu era yang diprekdisikan
kalangan pakar dan pengamat akan menyuguhkan perubahan-perubahan.
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Dalam perspektif al-Qur’an, manusia diperintah Allah swt, untuk memgemban
tugas sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Selaku pemimpin manusia
memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perikehidupan bumi terhadap
penciptanya. Maka dengan revolusi mental ini harus bisa member kontrbusi
kepada seoarang pemimpin dalam mengahadapi era modern ini, pemimpin
harus mengubah segala sistem yang tidak sesuai dengan Islam, Karena dalam
Islam pemimpin haruslah yang mempunyai ketauhidan kepada Allah, mental
pemimpin harus mental Qur’ani. Dan mempunyai konsep revolusi dan mental
nya sebagai pemimpin.
Secara simbolis fungsi dan kerangka kerja itu dinyatakan Allah pada
proses penciptaan adam As. Allah berfirman (QS, Al-Baqarah:30)

             
            
   
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui." (QS, Al-Baqarah:30)150
Dan sekaligus menugaskan manusia untuk memakmurkan bumi Allah
berfirman (QS. Huud:61)
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Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya
Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa
hamba-Nya)." (QS. Huud:61)151
Untuk menjalankan tugas-tugas revolusi mental yang dimaksudkan
itu, agar dapat

berjalan dengan lancar, di dalam al-Qur’an Allah swt

memberikan seperangkat perlengkapan yang diperlukan manusia. Perangkat
pertama dan utama adalah berupa potensi tauhid (QS Hijr.:19)

           
Artinya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya
gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu
menurut ukuran. (QS al-Hijr.:19)152
Menurut syi’arnya, ada dua jenis pemerintahan yaitu: pemerintahan
yang syi’arnya bertumpu pada materi, dan pemerintahan yang syi’arnya
bertumpu pada hidayah. Pemerintahan yang berlandaskan pada hidayah
Islamiyah denga seluruh organ-organ yang terkait di dalalamnya, jauh lebih
baik dan istemewa dari pada pemerintahan yang berlandaskan pada materi. 153
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Kemudian jika kaitkan antara konsep revolusi mental dalam
penafsiran sayyid quthb dalam ayat al-Qur’an mempunyai kontribusi bagi
bangsa Indonesia kaitanya dengan etos kerja dan leadership, di dalam etos
kerja sayyid quthb menganjurkan untuk selalu mempunyai semangat kerja
yang tinggi, karena islam mengajarkan kepada umtanya untuk selalu menaruh
tangan di atas dari pada tangan di bawah. berkaian dengan leadership revolusi
mental berkontribusi behwasannya pemimpin Indonesia harus memilik esensi
ketauhidan, agar dapat memakmurkan masyarakat dengan nilai kalamullah
Allah SWT yaitu ajaran al-Qur’an. harus meneladani jiwa kepemimpinan
Rasulullah SAW. Menjadikan al-Qur’an dan as-sunnah sebagai pedoman
dalam revolusi mental kaitanya dengan etos kerja dan leadership.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Revolusi mental dalam al-Qur’an pemikiran Sayyid Quthb dalam
tafsir nya Fi Zhilalil Qur’an, menganjurkan kita untuk selalu melakukan
pembaharuan yang sesuai dengan dan konsep al-Qur’an, di awali dari diri
pribadi,

masyarakat dan bangsa, dalam melakukan perubahan untuk

kemaslahatan umat, perubahan di barengi dengan kekuatan spiritual dilandasi
dengan keimanan akan mendapatkan perubahan yang

hakiki,

dan

menghantarkan kita selamat dunia akhirat. Dengan menggunakan konsep
revolusi mental yang sesuai dengan al-Qur’an dalam etos kerja dan leadership
kita dapat menjadikan Indonesia menjadi Negara yang maju tidak
menghalalkan segara cara. Karena Indonesia mampu mengubah paradigma
nya, mau dalam perubahan individu, gaya berfikir yang positif, mempunyai
konsep diri, dan selalu memotivasi diri, dengan menerapkan konsep revolusi
mental tersebut yang sesuai dengan al-Qur’an dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an,
di aplikasikan dalam etos kerja dan leadership di Indonesia, Indonesia bisa
menjadi bangsa yang maju.
Pemikiran Sayyid Quthb memberikan kontribusi bagi umat Islam
Indonesia dalam pengaplikasian revolusi mental, karena Islam adalah agama
revolusioner, maka jangan sampai lari dari pedoman ajaran al-Qur’an dan assunnah, sayyid quthb dalam melakukan revolusi di mesir selalu berpacu pada
al-qur’an dan as-sunnah, untuk itu Indonesia harus bisa menjalankan ajaran2
al-Qur’an dan as-Sunnah.

B. Saran
Dengan ini peneliti berharap karya yang jauh dari sempurna ini dapat
menjadi karya yang memberi kontribusi positif dalam menambah wawasan
keilmuan Islam khususnya tentang revolusi mental, karena di Indonesia saat
ini memerlukan revolusi mental kaitanya dengan etos kerja dan leadership
yang harus berlandaskan iman dan kekuatan spiritual yang kuat, untuk itu
peneliti menjadikan Sayyid Quthb dalam peneliti ini sebagai tokoh yang
harus di contoh karena beliau adalah intelektual muslim yang cara berikir
beliau sesuai dengan syari’at, agar bangsa Indonesia tidak mengahalalkan
cara dalam melaksanakan revolusi mental, demi kemajuan bangsa.
Dan untuk skripsi jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis
membuka saran yang membangun demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya khususnya bagi
diri pribadi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Amin.
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