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ABSTRAK 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah ) 

 

Oleh : 
SYUKUR SALIM 

 Skripsi ini berjudul : “Kerukunan Umat Beragama (Studi Komparatif Antara 
Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah)”. Kerukunan dalam islam diberi istilah 
”tasamuh” atau toleransi, Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan 
sosial kemasyarakatan, bukan dalam aqidah islamiyah (keimanan). Faktor penunjang 
lahirnya persaudaraan adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh 
pula persaudaraan. Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 
membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri.  
  Metode yang penulis pakai didalam penelitian ini adalah metode Maudu’I,  
dengan cara mengumpulkan data-data yang membicarakan permasalahan tentang 
kerukunan umat beragama. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
kepustakaan (library research), yang disandarkan pada kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib dan 
tafsir Al-Mishbah sereta buku-buku karangan Imam Ar-Rozi dan karangan Quraish 
Shihab sebagai sumber data primernya dan buku-buku lain yang terkait dengan tema ini 
sebagai data sekunder. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, Perbedaan pendapat dalam segala 
aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah lahir dan akan 
berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat 
beragama menurut ajaran Islam dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah 
dipraktekkan oleh umat Islam, sejak masa Rasulullah SAW, masa Sahabat sampai 
sekarang. Kedua, Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 
membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap 
saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan 
akidah. Ketiga, Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat 
yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Karena 
persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga 



 

MOTTO 

 

                           

                      

                         

      

Artinya : 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk.(Q.S. Ali-Imran : 103)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi maka 

akan diuraikan istilah-istilah yang ada dalam judul “Kerukunan Umat Beragama 

(Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah)” yaitu 

sebagai berikut : 

 Rukun berarti:  baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup 

rukun dengan tetangga: bersatu hati, bersepakat: penduduk kampng itu rukun 

sekali. Merukunkan berarti: mendamaikan; menjadikan bersatu hati. Kerukunan: 

perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.2 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kata “rukun” secara etimologi, 

berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian 

perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata “rukun” sebagai kata sifat yang 

berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dengan demikian, kerukunan berarti 

kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak 

berselisihan. Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah 

intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of 



 

hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling 

mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai 

kebersamaan.3 

Kata umat menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki dua 

pengertian, Pertama, umat dalam pengertian penganut atau pemeluk suatu agama. 

Kedua, umat dalam pengertian makhluk manusia, dalam konteks ini maka yang 

disebut umat itu adalah yang terdiri atau terbentuk dari sekumpulan manusia.4 

Sedangkan dalam Qamus al-Wajiz li Ma’ani al-Quran al-Karim karya al-

Miraz Muhsin ‘Ali Ushfur kata “umat” memiliki tidak kurang dari sembilan 

makna, yaitu golongan atau keturunan, agama, bilangan tahun, kaum, pemimpin 

yang dicontoh, pemimpin-pemimpin dari ahlu al-bait secara khusus, bangsa-

bangsa yang telah lalu, orang-orang kafir secara khusus, dan penciptaan.5 

Lebih jauh memahami makna bahasa dari “umat”, nampaknya penjelasan 

yang diketengahkan oleh M. Quraish Shihab sedikit banyak akan membantu. 

Menurutnya, umat itu terambil dari kata  ّیؤمّ -أم (amma-yaummu) yang berarti 

menuju, menumpu dan meneladani, dari akar kata yang sama kemudian lahir kata 

um yang berarti “ibu” dan imam yang artinya “pemimpin”, karena keduanya 

menjadi teladan, tumpuan, dan harapan.6 



 

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya.7 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Kerukunan Umat Beragama selalu menjadi fenomena yang susah untuk 

dijalani ditengah-tengah masyarakat. Dan begitu kompleksnya 

permasalahan tersebut, membahasnya akan selalu aktual dan sangat 

menarik minat penulis sesuai dengan bidang ilmu yang penulis tekuni 

yaitu Tafsir Hadits, serta banyak tersedia pula data atau bahan-bahan baik 

primer ataupun sekunder. 

2. Penulis memilih Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah, karena 

kedua tafsir tersebut memiliki argumen yang cukup kuat dan mendasar 

tentang masalah Kerukunan Umat Beragama. Serta alasan-alasan yang 

melatarbelakangi penafsiran kedua tokoh tafsir tersebut tentang ayat 

Kerukunan Umat Beragama.  

3. Al-Qur’an sebagai pandangan dan pedoman hidup seorang muslim 

membaca, mempelajari serta mengkaji makna dan kandungannya 

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan urgen.  

C.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, karena ada 



 

umum, berupa nilai-nilai, maupun secara rinci khususnya bila perincian tersebut 

tidak dapat dijangkau oleh penalaran manusia.9 Salah satu fungsi agama, bahkan 

fungsinya yang terpenting, adalah menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi 

pemeluknya.10 

Dengan melakukan penelitian atau tanpa penelitian, pemeluk masing-

masing agama telah memiliki kebenaran-kebenaran yang dinilainya sebagai 

kebenaran mutlak.11 Ajaran agama diterima oleh pemeluknya secara estafet, yang 

bila ditelusuri kebelakang akan ditemukan bahwa sumbernya adalah Tuhan yang 

diyakini oleh pemeluk agama tersebut. Secara pasti, setalah pembawaan agama 

yang menjadi Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah umatnya, maka pastilah 

petunjuk-petunjuk yang di bawanya dapat mengalami perubahan interpretasi, 

bahkan memerlukan petunjuk-petumjuk praktis baru, yang tadinya belum dikenal 

pada masa utusan tersebut berada di tengah masyarakatnya.12 

Islam datang tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai 

agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak 

untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain.13 

                           

              



 

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 

mereka kerjakan.(Q.S. al-An’am : 108)14 

 

         

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);  
 

           

 Aretinya :“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (QS Al-Kafirun : 
6)15 

 

                            

                         

                     

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka 

tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami 

hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) 

sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan 

biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi 



 

Ayat-ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama, seperti Al-Qurthubi, sebagai 

argumentasi keharusan umat Islam memelihara tempat-tempat ibadah umat non-

Muslim. al-Qur’an sendiri tegas menyatakan bahwa, 

                           

            

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya 

kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. An-Nahl : 

93)17 

Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, karena itu Dia 

memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang 

dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung 

jawab. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk 

kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap 

insan.18 

Perbedaan manusia telah menjadi kehendak Tuhan, agar terjalin kerjasama 

antar mereka serta berlomba-lomba dalam mencapai kebajikan dan keridhaan-

Nya. Kelemahan manusia, antara lain, karena semangatnya yang menggebu-gebu, 



 

yang absolute untuk dianut orang lain. Padahal, Tuhan sendiri memberikan 

kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jalannya sendiri.19 

Sedang menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah berpendapat 

orang yang benar memahami hukum-hukum Allah yang berlaku umum terhadap 

bumi, langit, dan semua isinya serta memahami pula hukum yang mengatur 

kehidupan makhluk-Nya, akan mengetahui betapa  besar limpahan rahmat dan 

karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya. Oleh sebab itulah kepada setiap hamba 

diperintahkan agar bertakwa kepada-Nya, seperti telah diperintahkan kepada 

umat-umat terdahulu, yang telah diberi al-Kitab seperti orang yahudi dan 

Nashrani. Serta kepada orang-orang yang melaksanakan ketakwaan dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’atnya. Dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’at-Nya manusia 

akan berjiwa bersih dan dapat mewujudkan kesejahteraan di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat.20 

Jadi, dari uraian di atas dapatlah disimpulkan jika kita secara tulus 

berusaha memahami dan mentaati perintah Allah tidak hanya diimani saja tetapi 

juga harus diamalkan maka akan terwujud masyarakat yang baik.  

  



 

D.   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang 

kiranya perlu diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Penafsiran Ayat tentang Kerukunan Umat Beragama dalam 

Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah ? 

2. Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Penafsiran tentang kerukunan 

umat beragama dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Mishbah ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan 

pemikiran terhadap obyek yang dikaji juga penelitian yang akan peneliti bahas 

melalui skripsi ini. Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang kerukunan umat beragama 

dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-mishbah. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran ayat tentang 

kerukunan umat beragama dalam kedua tafsir diatas. 

F. Metode Penelitian   

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan 



 

Guna memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dikemukakan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), 

menurut Herman Warsito ialah : suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan.21 Yaitu 

dengan cara melakukan penelitian dari berbagai literatur yang relevan 

dengan judul skripsi mengenai penafsiran ayat tentang kerukunan umat 

beragama dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-mishbah. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat “Diskriftif Analisis” yaitu penelitian hanya 

melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu objek atau gejala tertentu 

dengan cara melakukan penyelidikan yang kritis serta kehati-hatian dan 

menganalisa sebuah persoalan yang sedang dihadapi.22 Metode ini 

digunakan untuk memaparkan serta menggambatkan penafsiran dalam 

tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Mishbah dalam kajiannya terhadap 

ayat yang menjadi pembahasan yaitu ayat tentang kerukunan umat 

beragama, dengan menggunakan langkah-langkah maudu’I, adapun 



 

2) Menyusun ayat-ayat tersebut menurut kronologis masa turunnya 

disertai dengan asbabun nuzul 

3) Mengetahui korelasi (munasabah), ayat tersebut dalam masing-masing 

surat 

4) Menyusun tema bahasan dan uraian dalam kerangka yang sistematis 

sempurna dan utuh 

5) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, apabila dipandang 

perlu sehingga pembahasan dapat semakin sempurna dan jelas 

6) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik, menyeluruh dengan 

cara mengimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang 

sempurna23 

2. Alat Pengumpulan Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Data Primer 

Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya.24 Dalam hal ini penuli menggunakan 

kitab aslinya sebagai data primer. Adapun sumber primer dalam penelitian ini 

adalah Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir al-Mishbah. 

b. Data Sekunder 



 

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumber aslinya.25 Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang 

berkaitan diatas diantaranya, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-

Undangan Kerukunan Umat Beragama oleh Imam Syaukani, Wawasan al-

Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat oleh M. Quraish 

Shihab, “Membumikan” al-Qur’an, Mizan, oleh M. Quraish Shihab, 

Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat 

Beragama, oleh Imam Syaukani, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama, oleh 

Said Agil Munawar. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut 

pokok bahasan masing-masing. Adapun teknik dari pengumpulan data-data 

tersebut penulis menggunakan antara lain : 

1. Kartu Ihtisar 

Pencatatan hanya garis besar dari pokok karangan, sumber data atau 

pendapat seorang tokoh. Dengan demikian pencatatan ini harus dilakukan 

akurat karena untuk menghindari kekaburan dari sumber aslinya. 

2. Kartu Kutipan 



 

selesai mengutip, lalu disertai dengan halaman sumber yang terdapat diakhir 

kutipan. 

3. Kartu Komentar / ulasan 

Kartu ini memuat catatan khusus yang datang dari peneliti sebagai 

refleksi terhadap suatu sumber data yang dibaca. Komentar atau ulasan 

tersebut dapat berupa kritik, saran, kesimpulan, atau berupa penjelasan 

kembali terhadap sumber data yang bersifat pribadi.26 

4. Analisis Data 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya tahapan 

analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data peneliti 

menggunakan metode :  

a. Analisa Komparatif 

Yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan 

yang merupakan data kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

terhadap suatu ide.27 Metode ini dipergunakan untuk membandingkan 

pendapat dua tokoh tafsir yaitu Ar-Rozi dengan Muhammad Quraish Shihab 

untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam memahami ayat 

tentang kerukunan umat beragama yang terdapat dalam al-Qur’an. 

b. Analisa Deduktif 



 

Selanjutnya dalam mengambil kesimpulan ini, peneliti menggunakan 

metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari uraian-uraian 

yang bersifat umum, kepada uraian kesimpulan yang bersifat khusus.28 

  



 

BAB II 

PEMBAHASAN TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

 

A. Pengertian Kerukunan Umat Beragama 

Pengertian kerukunan dalam islam diberi istilah ”tasamuh” atau toleransi. 

Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, 

bukan dalam aqidah islamiyah (keimanan), karena akidah telah di jelaskan secara 

tegas dan jelas dalam al-Qur’an dan Hadits.29 

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memberikan 

rahmat bagi seluruh alam, termasuk didalamnya umat manusia. Islam diturunkan 

bukan untuk tujuan perang atau memaksakan kehendak. Islam yang hakiki adalah 

kepercayaan yang mendalam dan tanpa sedikitpun keraguan pada Tuhan. Islam 

adalah ketundukan, kepasrahan pada Tuhan dan kedamaian serta keselamatan. 

Sebagai manusia beragama, umat Islam diajarkan untuk saling mengasihi, 

memberi kepada mereka yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan mereka, 

tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan membersihkan hati 

dan jiwa, dan kepentingan mengosongkan nurani kita dari perasaan tamak, 

sombong, tidak mau berbagi dan kikir. al-Qur’an yang merupakan pedoman umat 

Islam sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diutus untuk 



 

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. 

Tidak terkecuali umat Islam. Perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah 

SAW, disamping juga tidak jarang dalam masalah-masalah keagamaan, Nabi 

membenarkan pihak-pihak yang berbeda.31 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Interaksi manusia dengan 

sesamanya harus didasari keyakinan bahwa, semua manusia adalah bersaudara, 

dan bahwa anggota masyarakat Muslim juga saling bersaudara. Ukhuwah 

mengandung arti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Persaudaraan 

sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan 

Allah SWT.32 Dalam al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut:  

                            

                    

Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan 
perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku bangsa, 



 

 
Faktor penunjang lahirnya persaudaraan adalah persamaan. Semakin 

banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan dalam cita dan 

rasa merupakan faktor yang sangat dominan yang menjadikan seorang saudara 

merasakan derita saudaranya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, 

perasaan tenang dan nyaman berada bersama jenisnya dan dorongan kebutuhan 

ekonomi bersama juga menjadi faktor penunjang rasa persaudaraan itu. Islam 

menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu, baik terhadap sesama 

Muslim, maupun terhadap non-Muslim. 

Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam 

dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, 

sejak masa Rasulullah SAW, masa Sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu 

antara lain:34 

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama 

(Q.S. al-Baqarah : 256). 

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil 

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selaama mereka tidak 

memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-

Mumthahanah: 8) 



 

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan 

menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan 

menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan 

al-Kafirun : 1-6). 

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan 

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah 

: 5). 

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, 

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga 

tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada 

hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih). 

1. Sikap Toleransi 

Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut "ikhtimal, tasamuh" yang 

artinya sikap membiarkan, lapang dada (samuha_yasmuhu_samhan, wasimaahan, 

wasamaahatan, artinya: murah hati, suka berderma). Jadi toleransi (tasamuh) 

beragama adalah menghargai, dengan sabar menghormati keyakinan atau 

kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi 

dapat mengakibatkan talbisul haq bil bathil, mencampuradukan antara hak dan 

batil, suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya 



 

keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, 

selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan 

dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam 

masyarakat.35 

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 

membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang 

lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.36 Toleransi dalam aspek sosial, 

politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu 

keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai 

pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.37 

Menurut Muhammad Arkound, ada dua syarat untuk dapat menancapkan 

nilai-nilai toleransi, yaitu: (1) Kemauan individu untuk bertoleransi; dan (2) 

Keterkaitan kemauan individu ini dengan kepentingan sosial. 

Selain itu, benih-benih toleransi dipupuk dengan banyak membaca tradisi 

dan pengetahuan. Untuk memahami orang lain, seseorang dituntut untuk banyak 

mengkaji karakter orang lain, bukan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan, 

tetapi memperkaya wawasan dan mencari hikmah. Intinya, setiap individu harus 

mempunyai kemauan yang kuat untuk memperluas wawasan dan pergaulan. Kita 

harus memahami bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah 



 

hanya didasarkan pada ikatan darah, namun juga agama, bangsa, dan 

kemanusiaan. 

Di zaman modern kesadaran itu dirumuskan dalam prinsip “kebebasan 

beragama”. Prinsip ini bukan berarti sebagai pengakuan hak orang untuk 

seenaknya memilih di antara agama-agama tanpa ada dasar keyakinan. Namun 

kebebasan di sini adalah menurut keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, 

Negara wajib menjamin bahwa setiap orang dan golongan dapat beragama sesuai 

dengan apa yang diyakini mereka sendiri. Implikasi prinsip kebebasan beragama 

seperti ini adalah prinsip non diskriminasi.38 Pelaksanaan sikap toleransi ini harus 

didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

tersebut.39 Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan 

prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan 

prinsip sendiri.40 

2. Saling Menghormati dan Menghargai 

Agar hubungan umat beragama menjadi positif, toleransi harus 

dikembangkan menjadi sikap saling menghormati. Saling menghormati berarti 

menghormati hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. Kemampuan 

untuk menghormati sikap orang lain berarti pula suatu sikap arif dalam melihat 



 

menghormati apa yang suci, luhur, Ilahi bagi hati orang lain terlepas dari apa 

keyakinan kita sendiri. Orang yang memiliki budaya hati ini tidak pernah bicara 

merendahkan pihak lain, sinis, mengejek tentang apa yang diyakini orang lain 

sebagai junjungannya. 

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an : 

                           

                              

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada 
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada 
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(Q.S. Al-An’am : 108) 

 
Sikap saling menghormati akan sangat mendukung hubungan baik antara 

agama-agama. Sikap hormat terhadap agama dan keyakinan golongan lain tidak 

berarti bahwa agama dan keyakinan itu harus dianggap benar. Hakikat sikap 

hormat terhadap agama lain adalah bahwa saya mengakui hak eksistensi 

keyakinan dan kepercayaan yang lain itu. Tetapi saya menerima baik bahwa 

seseorang dan suatu umat dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan 



 

positif itu, kemampuan untuk saling menghargai. Menghormati berarti mengakui 

secara positif keberadaan pihak lain, termasuk keyakinannya.41 

B. Bentuk Kerukunan Umat Beragama 

Eksistensi manusia dalam kebersamaan ini, dapat dipahami bahwa arti 

manusia bukan terletak pada aku-nya, tetapi pada kita-nya atau pada 

kebersamaannya. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif 

saja, tetapi jauh dari itu, yakni dengan kebersamaan ini manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya secara timbal balik yang memuaskan.42 Oleh karena itu, setiap 

pribadi selalu berada dalam keterikatan dan keterlibatan secara terus menerus, 

sehingga tidak ada yang mempunyai kebebasan yang mutlak.43  

Dalam kelompok manusia membentuk dan menentukan corak masyarakat 

yang dikehendaki. Agar bentuk dan corak yang dikehendaki dapat terwujud, 

setiap golongan hendaklah memelihara keberagamaan ini. Karena keberagamaan 

ini merupakan kenyatan yang telah ditetapkan oleh yang punya semesta alam ini. 

Tapi bila ada yang menolak, ia akan menemui kesulitan, karena berhadapan 

dengan kenyataan itu sendiri.44  

Membicarakan bentuk kerukunan antar umat beragama tidak dapat 

dilepaskan kaitannya dari teori golongan. Dalam sosiologi terdapat beberapa 

klasifikasi golongan termasuk golongan agama. Menurut Von Weise (1867) 



 

golongan agama adalah golongan gaib atau golongan abstrak. Maksud golongan 

gaib adalah golongan dalam bentuk hasil hidup yang berdasarkan paham. 

Persatuan dalam golongan agama sebagai golongan gaib diikat oleh hubungan 

batin antara anggotanya yang menjadikan golongan itu sebagai golongan kekal, 

karena yang melihat dan menerima agama bukan sebagai sesuatu yang 

membosankan, melainkan sebagai penggerak yang hidup dan yang menggetarkan 

seluruh jiwa dan tubuhnya serta mempunyai pengaruh besar terhadap anggota-

anggotanya.45 Golongan agama berpegang kepada doktrin mutlak (wayu Tuhan) 

yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam cara berpikir, segala ucapan 

perbuatan dan tindakan, yang dari sudut sosiologi akan dipandang terpuji jika 

mempertanggungjawabkan kebebasan berpikir dan menghilangkan rasa takut dan 

bimbang dalam menghadapi kehidupan, dan menghilangkan rasa kebencian dan 

permusuhan dalam masyarakat.46 

Golongan agama pada mulanya dibentuk dan dibina oleh pembawa 

Risalah, makin lama makin bertambah dan berkembang tidak hanya terbatas pada 

tempat di mana agama itu diturunkan, tetapi juga pada daerah-daerah dan Negara 

lain. Dengan demikian maka bentuk kerukunan antar umat beragama hanya dapat 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama demi kepentingan bersama, terutama dalam 

menopang kehidupan sosial kemasyarakatan. 



 

itu. Pada dasarnya penganut suatu agama menuntut konsekuensi penganut agama 

yang bersangkutan. Dengan pengertian, bahwa hakekat penganut agama bukan 

terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada bagaimana seharusnya ia dengan 

agama yang ia anut itu.47  

Agama akan kehilangan fungsi, bila penganutnya hanya mencurahkan 

perhatian pada ilmu agama saja, sehingga kehidupan penganut itu kehilangan nilai 

dan makna. Tujuan agama tidak lain adalah untuk menjadikan kehidupan 

penganutnya bernilai dan bermakna. Dengan perkataan lain, bila manusia hidup 

tanpa agama, berarti ia hidup tanpa nilai dan makna. Konsekuensi penganutan 

agama mengandung dua pengertian dan tanggung jawab, Pertama : kewajiban dan 

tanggung jawab secara vertical, yaitu kewajiban dan tanggung jawab secara 

langsung antar pribadi dengan Tuhannya. Kedua : tanggung jawab secara 

horizontal, dengan memfungsionalkan ajaran agama dan kehidupan 

bermasyarakat dalam bentuk pergaulan, yang direalisasikan dengan berbagai jenis 

hubungan. Inti tujuan hidup manusia adalah ketenteraman dan kebahagiaan batin. 

Dalam memelihara keharmonisan hubungan antara sesamanya belum tentu 

berjalan lancar. Untuk memelihara kelancaran hubungan ini, Tuhan menurunkan 

agama yang mengandung pedoman dasar dalam mengatur hubungan antara 

sesama manusia itu sendiri. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-



 

C. Kerukunan Umat Beragama Menurut Pandangan Islam 

Biasanya yang paling berharga bagi sesuatu adalah dirinya sendiri. Ini 

berarti yang paling berharga buat agama adalah agama itu sendiri. Karenanya 

setiap agama menuntut pengorbanan apapun dari pemeluknya demi 

mempertahankan kelestariannya. Namun demikian, Islam datang tidak hanya 

bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai agama, tetapi juga mengakui 

eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak untuk hidup berdampingan 

sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain. Memang al-Qur’an sendiri 

amat tegas menyatakan bahwa : 

              

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

saja. (Q.S. An-Nahl : 93)49 

Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk 

kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap 

insan.50 Demikian terlihat kebebasan beragama, mengemukakan pendapat, dan 

demokrasi merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Atas dasar itu pula, kitab suci 

umat Islam mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh 



 

tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan membersihkan hati 

dan jiwa, dan kepentingan mengosongkan nurani kita dari perasaan tamak, 

sombong, tidak mau berbagi dan kikir. 

Bila agama yang dipahami selama ini adalah agama yang menghina, 

menyalahkan orang lain, dan menganggap diri kita yang paling benar, maka itu 

bukanlah agama yang sesungguhnya. Keangkuhan dan sikap memandang rendah 

orang lain, tidak pernah diajarkan oleh agama apapun. Di dalam al-Qur’an secara 

tegas menyatakan sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Hujarat : 11 yang 

berbunyi : 

                      

“Janganlah satu kaum menghina kaum lain, karena mungkin yang dihina 
itu lebih baik dari pada yang menghina.” (QS. Al-Hujarat: 11)51 
 
Secara eksplisit berhubungan dengan prinsip terdahulu, keinginan akan 

keragaman keyakinan manusia, dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 272 

disebutkan: 

                     

                       



 

jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya 
(dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah : 272)52 
 
Islam sudah berada dalam kondisi yang pluralitas atau majemuk. 

Kemajemukan ini tidak hanya ada pada perbedaan namun juga budaya, suku, dan 

bahasa. Kenyataan inilah yang mengiringi adanya perbedaan kultural (dan juga 

politik) antara berbagai kelompok muslimin yang ada di kawasan-kawasan 

dunia.53  

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. 

Tidak terkecuali umat Islam. Perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah 

SAW, disamping juga tidak jarang dalam masalah-masalah keagamaan, Nabi 

membenarkan pihak-pihak yang berbeda.54 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Interaksi manusia dengan 

sesamanya harus didasari keyakinan bahwa, semua manusia adalah bersaudara, 



 

sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan 

Allah SWT.55 Dalam al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut: 

                            

                    

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat : 13)56 

 

D. Langkah-Langkah Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama 

Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam menciptakan 

kerukunan umat beragama, yakni : 

a. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para Pembina non 

formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen 

penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. 

b. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama 

perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh 

lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi 



 

c. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar 

umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. 

E. Prinsip Kerukunan Hidup Umat Beragama 

Prinsip-prinsip Kerukunan umat beragama menurut ajaran Islam 

dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, 

sejak masa Rasul SAW, masa sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu antara 

lain :57 

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama 

(Q.S. al-Baqarah : 256). 

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil 

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak 

memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-

Muthahanah: 8) 

c. Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam 

mengakui eksistenssi agama lain (Q.S. Ali Imran : 19, 85; al-Maidah : 3, 

77; at- Taubah : 33). Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk 

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan 

menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan 

menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan 



 

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan 

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah 

: 5). 

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, 

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga 

tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada 

hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih). 

F. Manfaat Kerukunan Umat Beragama 

Umat Beragama Diharapkan Perkuat Kerukunan Jika agama dapat 

dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan stabilitas dan 

kemajuan Negara. "Sebab   jika   agama   dapat   dikembangkan   sebagai   faktor   

pemersatu   maka   ia   akan memberikan   sumbangan   bagi   stabilitas   dan   

kemajuan   suatu   Negara." 

Kondisi   yang   demikian   menunjukkan   bahwa   kerukunan   umat 

beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial 

yang terus berkembang.   "Karena   itu   upaya   memelihara   kerukunan   harus   

dilakukan   secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti,"  Dalam   

hal   ini,   tokoh   dan   umat   beragama   dapat   memberikan kontribusi dengan 



 

Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan 

untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola 

dengan baik dan benar. Karena mungkin masalah yang selama ini terjadi di antara 

pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu 

pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat 

menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian 

negatif.58  

 

 

 

 
 
  

 
  



 

BAB III 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  

DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB  

DAN TAFSIR AL-MISHBAH 

 
 
A. Tafsir Mafatih Al-Ghaib 

1. Biografi Imam Ar-Razi 

Nama lengkap beliau Abu Abdillah, Muhammad bin Umar  bin Alhusain 

bin Alhasan Ali, At-Tamimi, Al-Bakri At-Thabaristani Ar-Rozi. beliau di juluki 

sebagai Fakhruddiin (kebanggaan islam), dan dikenal dengan nama Ibnu Al-

Khatiib, yang bermadzhabkan Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 544 H.59  

Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada yang menyamai keilmuan pada 

masanya, ia seorang mutakallim pada zamannya, ia ahli bahasa, ia Imam tafsir dan 

beliau sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga banyak orang-orang 

yang datang dari belahan penjuru negeri, untuk meneguk sebagian dari keluasan 

ilmu beliau. Imam Fakhruddin dalam  memberikan hikmah pelajaran beliau 

menggunakan bahasa arab dan bahasa asing. Imam Fakhruddin telah menulis 

beberapa komentar terhadap buku-buku kedokteran. Pada usia 35 tahun, ia telah 



 

Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 H. Dikatakan beliau 

meninggal, ketika beliau berselisih pendapat dengan kelompok Al-karamiah 

tentang urusan aqidah, mereka sampai mengkafirkan Fakhruddin Ar-Razi, 

kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat, mereka meracuni Ar-Razi, 

sehingga beliau meninggal dan menghadap pada Rabbi Nya.60 

a. Karya-karyanya 

Imam Fakhruddin Ar-Razi menguasai berbagai bidang keilmuan seperti al-

Qur’an, al-Hadits, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab, perbandingan agama, filsafat, 

logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Selain telah menghafal al-Qur’an dan 

banyak al-Hadits, Fakhruddin Ar-Razi telah menghafal beberapa buku seperti al-

Shamil fi Usul al-Din, karya Imam al-Haramain, al-Mu‘tamad karya Abu al-

Husain al-Basri  dan al-Mustasfa karya al-Ghazali. Intelektual sezaman dengan 

Fakhruddin Ar-Razi; di antaranya Ibn Rushd, Ibn Arabi, Sayfuddin al-Amidi dan 

Al-Suhrawardi. 

Kecerdasan dan keilmuan beliau sangat tinggi, berbagai macam ilmu 

dipelajari dan dikuasainya, hal itu bisa dibuktikan dengan kitab-kitab karangan 

beliau, yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dan tak heran 



 

a. At Tafsir Al Kabiir atau yang kita kenal dengan Mafaatihul Ghaib 

b. Al arba’in fi ushuluddiin, Ahkamul qiyaasi As syar’I, 

c. Al mahsul fi ilmi usul fiqh, Mukhtashar akhlak, 

d. Al mantiqul kabiir, Tafsir Al-Fatihah 

e. Tafsir Surah Al-Baqarah ala Wajhi Aqli la Naqli 

f. Tafsir Mafatihul Ulum, Nihayatul Uqul fi Dirayatil Ushul 

g. Ta’sisut Taqdis, Tahshilul Haq, Al-Khamishin fi Ushuliddin 

h. Ishmatul Anbiya’, Hudutsul Alaam, Sarh Asmaulllah Al-Husna 

i. AL-Muhshil fi Ilmil Kalam, Az-Zubdah fi Ilmil Kalam 

j. AL-Mulakhash fil Falsafah, Lubabul Isyaraat 

k. Sarh Nahjul Balaghah, Al-Muharrar fi Haqaiqin Nah.61 

Dan masih banyak lagi karangan-karangan  beliau yang kami tidak bisa 

sebutkan  disini. Setidaknya kita bisa mengambil contoh dari kehidupan 

Intelektual Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mampu menulis banyak karya. 6 

karya dalam ilmu Tafsir, 20 karya dalam ilmu Kalam, 9 karya dalam bidang 

filsafat, 6 karya dalam ilmu Filsafat dan Kalam, 5 karya dalam Logika, 2 dalam 

Matematika, 6 karya dalam ilmu Kedokteran,(48 karya dalam MIPA) 9 karya 

dalam ilmu Syariah, 4 karya dalam bidang sastra, dan masih puluhan lagi 

karyanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

2. Latar Belakang dan Sejarah Penulisan 



 

dikaji dalam beberapa buah kitab biografi ulama lain terdapat beberapa penyataan 

berkaitan kitab ini, diantaranya: 

1. Al-Dawudi berkata  ”Tafsir al-Kabir ini ditulis sebanyak 12 jilid 

dengan di namakan Mafatih al-Ghaib.”62  

2. Berkata pula Siddiq Hasan: Kitab Mafatih al-Ghaib yang dikenali juga 

sebagai Tafir al-Kabir dihasilkan oleh Fakhr al-Din, Muḥammad bin 

‘Umar al-Razi wafat 606 H.63  

Menurut sebagian ulama, seluruh kandungan tafsir al-Kabir al-Musamma 

mafatih al-Ghaib, itu bukanlah karya otentik dari imam Ar-Razi yang utuh, karena 

ia belum sempat menuntaskan penafsiran 30 juz dari ayat-ayat al-Qur’an, seputar 

hal ini, terdapat beberapa ulama yang menyebutkan tentang batasan penafsiran 

ayat al-Qur’an yang diselesaikan oleh imam Ar-Razi sendiri. Ada yang 

mengatakan imam Ar-Razi hanya menyelesaikan tafsirnya sampai surah Al-

Ambiya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Ar-Razi menyelesaikan tafsirnya 

hingga surah al-Waqi’ah, ada juga yang mengatakan bahwa ar-Razi telah 

menyelesaikan tafsirnya hingga surah Al-Bayyinah, dengan alasan beliau pernah 

mengutip ayat 5 dari surah al-Bayyinah.64 

Mengenai perbedaan pendapat terkait Ar-Razi menyelesaikan tafsirnya 



 

diantaranya disebabkan karna adanya serangan yang dilakukan oleh Tatar 11 

tahun setelah Ar-Razi meninggal dunia, maka hilanglah satu juz dari kitab itu. 

Kekurangan itu kemudian dilengkapi oleh Syihauddin Al-Kuby (w. 639. H/1241 

H).65  

3. Karakteristik tafsir Mafatih Al-Ghaib 

Tafsir Mafaih Al-Ghaib atau yang dikenal sebagai Tafsir al-Kabir 

dikategorikan sebagai tafsir bir ra’yi (tafsir yang menggunakan pendekatan aqli), 

dengan pendekatan Mazhab Syafi’iyyah dan Asy’ariyah. Tafsir ini merujuk pada 

kitab Az-Zujaj fi Ma’anil Qur’an, Al-Farra’ wal Barrad dan Gharibul Qur’an, 

karya Ibnu Qutaibah dalam masalah gramatika. 

Riwayat-riwayat tafsir bil ma’tsur yang jadi rujukan adalah riwayat dari 

Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudai, Said bin Jubair, riwayat dalam tafsir At-

Thabari dan tafsir Ats-Tsa’labi, juga berbagai riwayat dari Nabi saw, keluarga, 

para sahabatnya serta tabi’in. Sedangkan tafsir bir ra’yi yang jadi rujukan adalah 

tafsir Abu Ali Al-Juba’i, Abu Muslim Al-Asfahani, Qadhi Abdul Jabbar, Abu 

Bakar Al-Ashmam, Ali bin Isa Ar-Rumaini, Az-Zamakhsyari dan tafsir Abul 

Futuh Ar-Razi. 



 

a’yan nya juga berkata demikian. Jadi siapa yang menyempurnakan dan 

menyelesaikan tafsir ini? dan sampai dimana beliau mengerjakan tafsirnya?66  

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pada kitabnya, “Yang 

menyempurnakan tafsir Ar-Razi adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-Hazm 

Makky Najamuddin Al-Makhzumi Al-Qammuli, wafat pada tahun 727 H, beliau 

orang Mesir.67 Dan penulis kasyfu Ad-dzunuun juga menuturkan,” Yang 

merampungkan tafsir Ar-Razi adalah Najamuddin Ahmad bin Muhammad Al-

Qamuli, dan beliau wafat  tahun 727 H. Qadi Al-Qudat Syahabuddin bin Khalil 

Al-Khuway Ad-Dimasyqy, juga menyempurnakan apa yang belum terselesaikan, 

beliau wafat tahun 639 H.68 

Kemudian, sampai dimana Ar-Razi terhenti dalam menulis tafsirnya? DR. 

Muhammad Husain Ad-Zahabi menjelaskan pada kitabnya tafsir al-mufassiruun,” 

Imam Fakhruddin telah menulis tafsirnya sampai surah Al-Anbiya, setelah itu 

datang Syihabuddin Al-Khaubi melanjutkan tafsir ini, namun beliau belum 

menyelesaikan seluruhnya, kemudian datang Najamuddin Al-Qamuli 

menyempurnakan tafsir Ar-Razi.69 

Ad-Zahabi juga mengatakan bisa jadi yang menyelesaikan tafsir Ar-Razi 



 

kitab tafsir ini sebagai karya mandiri dari Ar-Razi secara utuh. Adapun maksud 

tafsir ini dan segala uraiannya, antara lain : 

Pertama; menjaga dan membersihkan al-Qur’an beserta segala isinya dari 

kecenderungan-kecenderungan rasional yang dengan itu diupayakan bisa 

memperkuat keyakinan terhadap al-Qur’an. 

Kedua; pada sisi lain, Ar-Razi meyakini pembuktian eksistensi Allah 

SWT dengan dua hal. Yaitu “bukti terlihat”, dalam bentuk wujud kebendaan dan 

kehidupan, serta “bukti terbaca”, dalam bentuk al-Qur’an. Apabila merenungi hal 

yang pertama secara mendalam, kita akan semakin memahami hal yang kedua. 

Karena itu Ar-Razi merelevansikan keyakinan ilmiyah dengan kebenaran ilmiyah 

dalam tafsirnya. 

Ketiga; Ar-Razi ingin menegaskan sesungguhnya studi balaghah dan 

pemikiran bisa dijadikan sebagai materi tafsir, serta digunakan untuk menakwil 

ayat-ayat al-Qur’an, selama berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang jelas, yaitu 

kaidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

a. Sistematika Penulisan Tafsir 

Adapun sistematika penulisan Tafsir Ar-Razi, yaitu menyebut nama surat, 



 

Setelah itu Ar-Razi mulai menjelaskan masalah dan jumlah masalah 

tersebut, misalnya ia mengatakanj bahwa dalam sebuah ayat al-Qur’an terdapat 

beberapa yang jumlahnya mencapai sepuluh atau lebih. Lalu menjelaskan masalah 

tersebut dari sisi nahwunya, ushul, sabab al-nuzul, dan perbedaan qiraat dan lain 

sebagainya.70 

Sebelum ia menjelaskan suatu ayat, Ar-Razi terlebih dahulu 

mengungkapkan penafsiran yang bersumber dari Nabi, Sahabat, tabi’in ataupun 

memaparkan masalah antara nasikh dan mansukh, bahkan jarh wat’ta’dil barulah 

ia menafsirkan ayat disertai argumentasi ilmiyahnya dibidang ilmu pengtahuan, 

filsafat, ilmu alam maupun yang lainnya.71 

b. Metode Penafsiran 

Kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib tergolong tafsir bi al-ra’yi atau bil ijtihad, 

al-dirayah atau bi al-ma’qul, karena penafsirannya didasarkana atas sumber ijtihat 

dan pemikiran terhadap tuntutan kaidah bahasa arab dan kesusastraan, serta teori 

ilmu pengetahuan. Karena didalam karya ini Fakhruddin Ar-Razi banyak 

mengemukakan ijtihadnya mengenai arti yang terkandung dalam ayat-ayat al-

Qur’an disertai dengan penukilan dari pendapat-pendapat ulama dan fuqaha. 



 

komperhensif, karena menjelaskan seluruh ayat al-Qur’an, sang pengarang 

berusaha menangkap substansi ruh yang terkandung dalam setiap ayat al-

Qur’an.72 

B. Tafsir Al-Mishbah 

1. Biografi Penulis Tafsir al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih 

dikenal dengan nama Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan 

pada tanggal 16 Februari 1944 M.73 beliau berasal dari keturunan keluarga Arab 

terpelajar. Ayahnya bernama Abdurahman Shihab (1905-1986M). adalah tamatan 

dari Jami’yatul Khair, Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia mengedepankan gagasan-gagasan “Islam Modern”. Sang Ayah 

merupakan seorang guru besar dalam bidang tafsir.beliau pernah menduduki 

jabatan Rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan sebagai salah seorang pendidik 

pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang.74  Sehingga tak 

heran apabila Muammad Quraish Shihab kini menjadi seorang pakar tafsir 

ternama karena beliau diasuh dan di didik oleh seorang ayah yang dikenal sebagai 

ulama dalam bidang tafsir. Adapun mengenai nama dan biografi dari sang Ibu 

Muhammad Quraish Shihab, tidak dicantumkan dan diterangkan dalam biografi 



 

Semasa belia Muhammad Quraish Shihab telah menunjukkan kecintaan 

terhadap ilmu-ilmu al-Qur’an. Pada usia 6-7 tahun ayahnya menyuruh mengikuti 

pengajian-pengajian yang diadakan sang ayah sendiri. Pada waktu itu, selain 

dalam al-Qur’an. Dari sinilah menurut Muhammad Quraish Shihab benih-benih 

kecintaannya terhadap al-Qur’an mulai tumbuh.75   

Dengan latar belakang seperti itu takkan heran jika minat Muhammad 

Quraish Shihab tentang studi agama khususnya al-Qur’an sebagai Area Of 

Consern sangat besar. Hal ini terlihat dari pendidikan lanjutan yang dipilihnya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang Muhammad 

Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Sambil nyantri 

di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah.76 

Pada tahun 1985 M pada usia 14 tahun, setamatnya dari pesantren Darul 

Hadits Al-Fiqhiyah, Muhammad Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir. 

Keinginannya terlaksana atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi. 

Sejak di Indonesia minatnya adalah studi al-Qur’an sehingga tak heran ketika 

sekolah di Mesir pun Muhammad Quraish Shihab mengambil jurusan Tafsir dan 

Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. 

Akan tetapi kerana nilai bahasa Arabnya yang dicapai ditingkat menengah 

dianggap kurang, akhirnya Muhammad Quraish Shihab bersedia mengulang satu 



 

Azhar bersedia menerimanya.77 Berkat ketekunan dan kecerdasannya sehingga 

pada tahun 1967 Muhammad Quraish Shihab meraih gelar Lc (S1), pada Fakultas 

Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau 

melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 berhasil 

meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir al-Qur’an dengan judul tesisnya 

adalah al-I’jaz al-Tasyri’iy li Li Al-Qur’an Al-Karim.78 Kini karya tesisnya 

tersebut telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Mu’jizat al-

Qur’an dan diterbitkan oleh penerbit Mizan. 

Setelah menyelesaikan program Masternya, beliau tidak langsung 

melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi (S3), pada tahun 1970 

Muhammad Quraish Shihab kembali ke Indonesia. Tugas dan jabatanpun 

ditawarkan padanya. Selain aktif mengajar di IAIN Alaudin Ujung Pandang, 

Muhammad Quraish Shihab juga dipercayakan menjabat wakil Rektor bidang 

akademis dan kemahasiswaan pada IAIN yang sama. Selain itu, beliau juga 

diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti coordinator Perguruan 

Tinggi Islam Swasta (Wilayah VII Indonesiabagian Timur), maupun diluar 

kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian timur dalam 

pembinaan mental.79  

Kehausan akan ilmu pengetahuan membuat beliau selalu ingin 



 

meraih gelar Doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an. Dengan judul 

disertasinya “Al-Darur li al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah”. Dengan judul 

disertasinya itu dia meraih predikat Yudisium Cum Laude disertasi penghargaan 

tingkat I (Mumtaz ma’a Martabat al-Syaraf al-aula). Dengan gelar Doktornya 

Muhammad Quraish Shihab adalah orang pertama di Asia Tenggara yang meraih 

gelar Doktor dalam bidang-bidang ilmu-ilmu al-Qur’an dari Universitas Al-

Azhar, Mesir. 

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S3 dan meraih gelar Doktor 

pada tahun 1984, Muhammad Qurais Shihab berkeinginan mengabdi di tanah 

airnya, beliaupun kembali ke Indonesia. Kedatangan beliau disambut gembira, 

salah satu bukti sambutannya, beliau kemudian ditugaskan di Fakultas Ushuluddin 

dan Fakultas Pasca Sarjana (UIN), Syarif Hidayatullah Jakarta. Karirnya yang lain 

beliau juga pernah menjadi ketua umum (MUI) pusat, Anggota badan lajnah 

pentashih al-Qur’an pada Departemen Agama (DEPAG). 

Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama tetapi tidak lama dan 

masih banyak lagi jabatan-jabatan yang masih diembannya. Sampai sekarang 

beliau masih tercatat sebagai guru besar pasca sarjana Syarif Hidayatullah dalam 

bidang ilmu-ilmu al-Qur’an, (Tafsir).80 

a. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab  



 

pejabat pemerintahan atau mengikuti kegiatan seminar-seminar. Semua aktivitas 

tersebut beliau jalani dengan baik. Muhammad Quraish Shihab disamping dikenal 

sebagai pakar tafsir, beliau juga dikenal sebagai ulama produltif dalam 

menghasilkan karya ilmiah. Karya-karya beliau menjadi rebutan dan ditunggu 

banyak orang. Hal itu dapat dilihat dari berulang-ulangnya karya beliau untuk 

dicetak kembali. Misalnya buku “Membumikan al-Qur’an” yang sampai dicetak 

untuk yang ke-22 kali dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menjadi 

rebutan dan dicetak ulang untuk beberapa kali. Diantara beberapa karya 

Muhammad Quraish Shihab selain Tafsir al-Mishbah diantaranya adalah : 

1. Wawasan al-Qur’an Mizan, Bandung, Tahun 2000 

2. Membumikan al-Qur’an, Mizan, Bandung, Tahun 1995 

3. Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung, Tahun 1994 

4. Tafsir al-Qur’an Al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunnya Wahyu, Pustaka Hidayah, Bandung, Tahun 1997  

5. Mu’jizat al-Qur’an, Mizan, Tahun 1997 

6. Tafsir al-Manar Keistimewaan dan Kelemahannya, IAIN Alaudin, Ujung 

Pandang, Tahun 1984 

7. Mahkota Tuntutan Ilahi, Utama Jakarta, Tahun 1988 

8. Falsafah Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, Tahun 1988 



 

2. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah karangan Muhammad Quraish Shihab merupakan karya 

monumentalnya. Tafsir ini mempunyai keunikan tersendiri dan sekaligus 

merupakan sisi keistimewaannya. Terobosan yang disajikan oleh Muhammad 

Quraish Shihab dalam tafsirnya merupakan hal yang baru dalam khasanah tafsir di 

Indonesia, dari segi metode yang digunakannya. Pada mulanya kitab tafsir ini 

ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab di Kairo pada 18 Juni 1999. Dilihat dari 

segi kemasannya tafsir ini ditulis secara berseri, terdiri dari beberapa volume dan 

direncanakan akan dirampungkan sampai 30 juz atau 15 Volume. 

Tafsir al-Mishbah ini merupakan karya tafsir yang ketiga setelah 

sebelumnya telah terbit beberapa tafsiran dengan bentuk tampilan yang berbeda. 

Pertama Wawasan al-Qur’an yang diterbitkan oleh Mizan Bandung, buku ini 

berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam pengajian Istiqlal untuk para 

iksekutif. Kedua Tafsir Al-Karim, Tafsir surat-surat Pendek berdasarkan urutan 

turunnya wahyu, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Tafsir tersebut berisi 24 surat 

dan metode yang digunakan adalah Tahlili. Penekanannya dalam uraian-uraian 

tafsir tersebut pada analisa kata yang menjadi kata kunci dan ungkapan-ungkapan 

al-Qur’an dengan merujuk kepada pandangan para pakar bahasa kemudian 

memperhatikan bagaimana kosa kata atau ungkapan itu digunakan dalam al-



 

berisi tafsiran surat-surat pendek. Model yang digunakan dalam tafsir tersebut 

berkesan bertele-tele dan kurang menarik karena dalam uraian kosa kata yang 

sangat mendetail.82 Oleh arena itu, Muhammad Quraish Shihab memberhentikan 

upaya penulisannya dalam bentuk tersebut. Dan beliau menggantikannya dengan 

tafsir al-Misbah, dengan model yang berbeda yang diharapkan dapat menghindari 

model kajian yang bertele-tele seperti tafsir sebelumnya. 

Berangkat dari fenomena diatas maka Muhammad Quraish Shihab 

mengambil dan memutar haluan proyeknya untuk membuat karya tafsir yang baru 

yang lebih mudah untuk dipahami, bukan bagi kalangan intelektual (sarjana), tapi 

juga untuk kalangan awam. 

Dalam tafsir ini penulisannya berusaha untuk menghidangkan dengan 

kemasan yang berbeda dari tafsir sebelumnya, tafsir ini menyajikan bahasan 

setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Hal 

tersebut beliau lakukan karena menurut para pakar bahwa setiap surat itu 

mengandung pesan atau tema pokok al-Qur’an. Sehingga dengan cara tersebut 

maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surat, dan 

dengan memperkenalkan 114 surat, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan 

mudah.83 Muhammad Quraish Shihab menambahkan tentang latar belakang 

kenapa tafsir ini disusun dengan cara pengelompokan dari uraian tema pokok al-



 

dugaan adanya kerancauan sistematika penyusunan ayat-ayat dalam surat-surat al-

Qur’an yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh. 

Berangkat dari semua itu tafsir al-Mishbah disusun dengan 

menghidangkan tema-tema pokok al-Qur’an dan menunjukkan betapa serasi ayat-

ayat setiap surat dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kekacauan 

yang melekat atau tinggal dibenak umat Islam.84 

3. Karakteristik Tafsir Al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah sebagai karya tafsir kontemporer dilihat dari metode 

penafsiran yang digunakan, tafsir ini menggunakan metode tahlili (analisa), dan 

metode maudu’I (tematik), dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Dalam 

uraiannya menganalisa terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur’an baik itu dari kosa kata, 

mengakses berbagai data riwayat untuk menjelaskan pengertian dari sebuah ayat, 

menjelaskan munasabah ayat, dilengkapi dengan pengutipan dari beberapa pakar. 

 Dalam penyajian al-Mishbah menghidangkan tema-tema pokok al-Qur’an. 

Adapun dilihat dari coraknya, corak penafsiran yang terdapat dalam tafsir al-

Mishbah adalah corak adab al-Ijtima’I, hal itu dapat dilihat ketika menafsirkan 

ayat al-Qur’an dengan disertai menganalisa sosio historis. Dalam penyajian 

bahasanya, tafsir ini menyajikan bahasan yang sangat halus, mudah dicerna bagi 

kalangan manapun (intelektual terpelajar bahkan kaum awam sekalipun). 



 

C. Penafsiran Ayat Tentang Kerukunan Umat Beragama Dalam Tafsir 

Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah 

1. Ayat-ayat Kerukunan Umat Beragama 

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama Sesuai 

dengan hasil penelitian penulis, dalam Skripsi ini ada beberapa ayat yang akan 

dibahas. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, penulis membahasnya secara 

analitis-tematik (tahlili-maudhu’i), dengan mengintegrasikan antara kaidah-kaidah 

tafsir klasik dengan pendekatan kebahasaan (linguistik), dalam hal ini penulis 

menggunakan analisis semantik untuk memahami term-term kunci dalam ayat-

ayat yang akan ditafsirkan. 

a. Firman Allah Dalam Surat Al-Kafirun Ayat 1-6 

                            

                               

            

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian 

sembah; dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang 



 

Diterangkan pula dalam Q.S. al-Mumtahanah : 7-9 

                                 

                              

                                 

                              

                        

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan 
orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha 
Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak 
melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan 
mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk 
mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka 
mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Mumtahanah : 7-9)86 

 
b. Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 

                                

                           

        

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 



 

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia 

untuk beriman kepada-Nya, bahkan Dia SWT memberi kebebasan dan ikhtiar 

kepada mereka mau menerima kebenaran atau tidak. Sudah barang tentu apa saja 

yang dipilih oleh manusia, maka ia harus menanggung konsekuensi dan 

akibatnya. Sekalipun Allah SWT telah menunjukkan jalan yang lurus kepada 

manusia, akan tetapi manusia itu bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. 

Dari sanalah Nabi SAW tidak perlu memaksa manusia untuk beriman, dan tidak 

pula harus sedih terhadap orang-orang kafir, lantaran mereka tidak mau beriman. 

ayat ini menunjukkan bahwa setiap paksaan untuk beriman, halus apalagi kasar, 

sepenuhnya melanggar ketentuan Allah. 

Dari ayat yang pertama terdapat Tiga pelajaran yang dapat dipetik: 

1. Iman kepada Allah berdasarkan pilihan memiliki nilai setelah 

sebelumnya mengadakan pengkajian dan perenungan, bukan semata-

mata berdasarkan pemaksaan. Karena iman yang sedemikian ini 

bukanlah iman yang sebenarnya. 

2. Nabi Muhammad SAW dalam rangka memberi petunjuk dan hidayah 

kepada manusia, atas dasar keprihatinan dan kecemasan beliau. Karena 

itu Allah SWT menenangkan Nabi-Nya tersebut. 

3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh memaksakan orang lain 



 

Dari ayat yang Kedua Quraish Shihab88 menjelaskan, bahwa Ayat di atas 

secara tegas menyebutkan nama Allah Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: 

Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, walaupun 

kekuarga kamu tidak melarang kamu  menjalin hubungan dan berbuat baik 

terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama tidak pula 

mengusir kamu dari negri kamu. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial 

mereka berada dipihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada 

dipihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka. 

Firman-Nya: lam yuqatilukum (tidak memerangi kamu) menggunakan bentuk 

mudhari/present tense. Ini dipahami sebagai bermakna “memerangi secara faktual 

sedang memerangi kamu”, sedang kata  fi yang berarti dalam mengandung isyarat 

bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga 

tidak ada dari mereka yang keluar dari wadah itu. Dengan kata  fi ad-din 

(dalam agama) tidak masuklah peperangan yang disebabkan kepentingan duniawi 

yang tidak ada hubungannya dengan agama, tidak termasuk pula siapapun yang 

tidak termasuk faktual memerangi umat Islam.  

Kata tabarruhum terambil dari kata birr yang berarti kebajikan yang luas. 

Salah satu nama Allah SWT adalah al-Bar. Ini karena demikian luas kebajikan-

Nya. Dataran yang terhampar dipersada bumi ini dinamai bar karena luasnya. 



 

Bisa juga diphami dalam arti bagian. Pakar Tafsir dan hukum Ibn ‘Arabi 

memahaminya demikian dan atas dasar itu menurutnya ayat di atas menyatakan: 

“Tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka.”Al-

Biqa’i memahami penggunaan kata ilaihim / kepada mereka yang dirangkaikan 

dengan kata tuqsithu itu sebagai isyarat bahwa hal yang diperintahkan ini 

hendaknya dihantar hingga sampai kepada mereka. Hal itu di tulis ulama itu lebih 

jauh mengisyaratkan bahwa sikap yang diperintahkan ini termasuk bagian dari 

hubungan yang diperintahkan, dan bahwa itu tidak akan berdampak negatif bagi 

umat Islam, walau mereka memaksakan diri mengirimnya dari jauh, karena 

memang Allah suka kelemah lembutan dalam segala hal dan member imbalan 

atasnya dan apa yang tidak diberikan-Nya melalui hal-hal lain.89 

Sayyid Quthub berkomentar ketika menafsirkan ayat diatas bahwa Islam 

adalah agama yang damai, serta akidah cinta. Ia suatu sistem yang bertujuan 

menangi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian. Tidak ada 

yang meghalangi arah tersebut kecuali tindakan agresif musuh-musuhNya dan 

musuh-musuh penganut agama ini. Adapun jika mereka itu bersikap damai, maka 

Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga 

berusaha melakukannya. Walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap 

memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan yakni kejujuran 



 

Islam sama sekali tidak berputus asa mananti hari dimana hati manusia 

akan menjadi jernih dan mengarah kearah yang lurus itu. Dalam ayat ini, Allah 

SWT menerangkan bahwa Dia tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat 

baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong dan bantu-

membantu dengan orang-orang kafir selama mereka tidak mempunyai niat 

menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tidak mengusir dari negeri-negeri 

mereka dan tidak pula berteman akrab dengan orang-orang yang hendak mengusir 

itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah SWT hanyalah melarang kaum 

muslimin bertolong-tolongan dengan orang-orang yang menghambat atau 

menghalangi manusia di jalan Allah, dan memurtadkan kaum muslimin sehingga 

ia berpindah kepada agama lain, yang memerangi, mengusir dan membantu 

pengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dengan orang yang semacam itu 

Allah melarang dengan sangat kaum muslimin berteman dengan mereka. Pada 

akhir ayat ini Allah SWT mengancam kaum muslimin yang menjadikan musuh-

musuh mereka sebagai teman bertolong-tolongan dengan mereka, jika mereka 

melanggar larangan Allah ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.90 

Dari ayat ini terdapat Dua kesimpulan, yaitu : 

1. Allah menghendaki, idealnya antara sesama pemeluk agama saling 

mengasihi dan menyayangi. 



 

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 62 

                        

                            

       

  Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin91 siapa saja diantara mereka yang 
benar-benar beriman kepada Allah,92 hari kemudian dan beramal 
saleh93 mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak 
ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. (Q.S: al-Baqarah: 62)94 

 
Setidaknya ada tiga penafsiran mengenai siapa yang dimaksud dengan 

alladzina amanu: 

Pertama, Menurut al-Baghawi, mereka adalah orang-orang yang beriman 

kepada Isa as. yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada saat yang 

sama mereka berlepas diri dari kebatilan agama Yahudi dan Nasrani. Di antara 

mereka ada yang sampai menjumpai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, ada 

pula yang tidak sempat.95 

Kedua, orang-orang munafik yang mengaku beriman. Penafsiran itu 

dikemukakan Sufyan al-Tsauri, al-Zamakhsyari, dan al-Nasafi.96 

                                                             



 

 Ketiga, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara 

benar. Diantara yang berpendapat demikian adalah al-Qurthubi, al-Thabari, al-

Syawkani, dan al-Jazairi.97 

 

 

pengikut Nabi Isa as. Disebut Nasrani karena di antara mereka yang menjadi 

pengikut setianya “al-hawariyyin” pernah menyanggupi permintaan Isa as untuk 

menjadi ansharallah. Allah SWT mengabadikan jawaban mereka: Nahnu 

ansharullah (kami adalah penolong-penolong agama Allah), (QS ali Imran: 52, al-

Shaff: 14). Ada pula yang mengaitkan sebutan Nashrani dengan nama daerah 

kelahiran Isa yang dikenal dengan Nashirah (Nazareth). 

 

siapa yang dimaksud dengan al-Shabiin. Menurut Wahab bin Munabbih, mereka 

adalah kaum yang mengetahui keesaan Allah, tidak memiliki syariah yang 

diamalkan, dan tidak membicarakan kekufuran. Menurut Ibn Katsir, mereka 

adalah kaum penyembah Malaikat, memegang kepada kitab Zabur dan mereka 

mempunyai aturan (agama) yang tetap untuk diikutinya, dan sebagian ulama 

“berkata mereka adalah orang-orang yang tidak bisa sampai dakwahnya Nabi.98 

 (   ) merujuk kepada pemeluk agama Yahudi, sementara 

    merupakan bentuk jamak dari kata Nashrani. Mereka adalah para 

Mengenai makna   , Para mufassir berbeda pendapat mengenai 



 

Sementara Abu Aliyah, Rabi’ bin Anas, al-Sudi, dan al-Dhuhak berpendapat 

bahwa mereka salah satu firqah dari Ahli Kitab yang membaca Zabur.99  

Penjelasan Ayat tersebut diatas yakni : 

a. Bagi kelompok pluralis, ayat ini menunjukkan bahwa semua agama 

asal disertai dengan pengamalan yang baik (amila shalihan) maka 

akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah. Salah seorang mufassir 

yang menafsirkan demikian adalah Hamka. Menurut Hamka, ayat ini 

merupakan janji yang adil dari Tuhan kepada seluruh manusia, tidak 

pandang dalam agama yang mana mereka hidup, atau mereka apa yang 

diletakkan kepada diri mereka, namun mereka masing-masing akan 

mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan, sepadan dengan iman 

dan amal shalih yang telah mereka kerjakan itu. Dan tidak ada 

ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita.100 

b. Menurut sebagian mufassir lain, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil 

pluralisme agama, dikarenakan pada akhir ayat disebutkan Man 

amanabillah wa al-yaum al-akhir, sedang iman kepada Allah 

mensyaratkan iman kepada seluruh Rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, 

termasuk Nabi Muhammad SAW dan al-Quran al-Karim. Dengan 

demikian, ayat ini menunjukkan bahwa pemeluk agama apapun 



 

Kemudian dijelaskan pula dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S. al-Baqarah : 120 

                         

                            

    

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu 
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya 
petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika 
kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 
Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (al-
Baqarah: 120)101 

 
c. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 265 

 

                            

                       

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut102 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)103 
 
“Ridha” adalah kelapangan dada untuk menerima sesuatu. Ridha juga 

adalah suasana hati yang senang.104 Penggunaan "lan"terhadap orang Yahudi, dan 



 

menafikan sesuatu di masa datang, dan penafikan tersebut lebih kuat dari "la" 

yang digunakan untuk menafikan sesuatu, tanpa mengisyaratkan masa penafikan 

itu, sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini, atau masa datang. 

Ayat diatas, secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu Yahudi maka ia 

pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti 

agama/tatacara mereka. Dalam arti, menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang 

mereka tuju.105 

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan “hingga 

engkau mengikuti agama mereka” adalah kinayah, yakni tidak menyebutkan 

secara tegas apa yang dimaksud tetapi menyebut sesuatu yang mengantarkan 

kepada yang dimaksud. Redaksi ini menggambarkan keputusan menyangkut 

kemungkinan ahli kitab memeluk agama Islam, bukan berarti bahwa kaum 

Yahudi dan Nashrani menghendaki agar Nabi Muhammad SAW memeluk agama 

mereka.106 

2. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib Tentang Ayat Kerukunan Umat 

Beragama 

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Kafiruun : 1-6 

                            



 

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian 

sembah; dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah; untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”.(Q.S. al-

Kafiruun : 1-6)107 

 

a. Asbabun Nuzul Surat al-Kafirun dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib 

Menurut Al-Rozi dalam tafsirnya menjelaskan : Sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW tidak diutus melainkan untuk mencegah kekufuran, jadi mana 

mungkin Nabi Muhammad SAW mengizinkan kekufuran. Nabi yang diutus 

kepada kalian untuk mengajak kalian pada kebenaran dan kesuksesan dunia dan 

akhirat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdasarkan wahyu dan  kemudian 

disampaikan pada yang lain, sementara orang kafir diperintahkan atas dasar 

peniruan dan orang kafir menerimanya. Maka ketika Nabi melaksanakan apa yang 

dibebankan kepada-Nya, Nabi tidak merasa terikat dengan apa yang dibebankan 

pada-Nya.108 Kebiasaan yang terjadi di kalangan manusia bahwasanya mereka 

menyamakan menggunakan ayat ini ketika hendak berdamai menyelesaikan 

perdebatan, dan hal itu tidak boleh karena sesungguhnya Allah SWT menurunkan 

Al-Qur’an tidak untuk di samakan, tetapi untuk di renungkan maknanya, 



 

Maha tahu dan Maha bijaksana, dan semoga rahmat ta’dzim dari Allah tetap 

tercurah pada nabi Muhammad SAW dan atas keluarga dan para sahabatnya.109  

b. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Kafiruun  

Di dalam surat ini terdapat beberapa permasalahan : 

Masalah yang pertama ialah, pada ayat tersebut terdapat 2 pendapat, salah 

satunya adalah : bahwasanya tidak ada pengulangan disitu, yang kedua : 

bahwasanya terdapat pengulangan di ayat tersebut. Adapun menurut pendapat 

yang pertama ketentuannya dari beberapa segi, salah satunya bahwa yang pertama 

itu untuk makna yang akan datang (mustaqbal), dan yang kedua untuk makna 

sekarang. Sebagai bukti dari itu ialah bahwa ال tidak masuk pada mudhorie dengan 

makna istiqbal, yakni coba dilihat bahwa لن itu taukid dari yang dinafikan ال 

sebagaimana yang dikatakan Imam Kholil bahwa ال  itu asalnya adalah  لن dan  ان . 

Maka dari itu untuk menetapkan bahwa sabda Nabi SAW  

 َال أَعبُُد َما تَعبُُدْون

maksudya ialah saya tidak akan melakukannya di masa mendatang apa 

yang kalian minta kepadaku untuk menyembah tuhan kalian dan kalian juga tidak 



 

maksudnya ialah dan saya saat ini tidak menyembah sesembahan kalian 

dan kalian saat ini tidak menyembah apa yang kamu sembah. Adapun dari segi 

kedua yaitu kebalikannya. Maka yang pertama itu masa kini (sekarang) yang 

kedua masa mendatang (mustaqbal) buktinya bahwa ayat  َْوَال اَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُم itu 

untuk makna masa mendatang ialah mengungkapkan pemahaman  (mafhum) dari 

perkataan kita. Maka tidak diragukan lagi kalau itu untuk makna masa yang akan 

datang.111  

Adapun dari segi yang ketiga, berpendapat sebagian ulama bahwa setiap 

masing-masing dari keduanya itu sama-sama sesuai untuk makna sekarang dan 

masa mendatang. Tetapi kami mengkhususkan salah satunya dengan makna 

sekarang dan yang lainnya dengan makna masa mendatang “istiqbal” karena 

menolak pengulangan. Jadi jika kami berpendapat bahwa yang pertama 

menceritakan tentang masa kini (sekarang). Kemudian tentang masa mendatang 

(istiqbal) maka itu berurutan. Dan jika kami berpendapat bahwa terlebih dahulu 

menceritakan yang bermakna (istiqbal), karena hal itulah yang diminta orang-

orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu lebih penting maka 

Allah mendahulukannya, dan jika dikatakan apa faedahnya menceritakan yang 

saat ini ? sementara Nabi telah diketahui bersama bahwa beliau tidak menyembah 



 

menafikannya Nabi terhadap penyembahan (ibadah) mereka (orang-orang kafir) 

itu karena yang mereka lakukan sama sekali tidak bernilai ibadah.112 

Adapun dari segi yang keempat yaitu pilihan dari Abu Muslim, bahwa 

maksud dari dua ayat yang pertama tadi, huruf ما  disitu bermakna   الذي . Jadi 

seakan-akan Nabi SAW bersabda : Saya tidak menyembah berhala, dan kalian 

(orang-orang kafir) tidak juga menyembah Allah SWT. Adapun dari 2 ayat yang 

terakhir itu huruf ما  bersama dengan Fi’il maka menjadi takwilannya mashdar. 

Jadi maksud dari ayat tersebut ialah, saya (Muhammad SAW) tidak menyembah 

seperti kalian (orang-orang kafir) menyembah Tuhan kalian (beribadah), yang 

dibangun atas dasar syirik dan tanpa berpikir, dan kalian juga tidak menyembah 

seperti aku menyembah Tuhanku, yang dibangun atas dasar keyakinan.113 Jika 

kalian (orang-orang kafir) menganggap bahwa kalian menyembah Tuhanku 

(Allah), maka itu salah (bathil), karena sesungguhnya beribadah (menyembah 

Allah) itu pekerjaan yang harus didasari perintah, sementara kalian dilarang dan 

tidak diperintah untuk itu.114  

 Adapun dari segi yang kelima ialah, bahwasanya yang pertama itu 

mengandung penafikan ungkapan yang telah disebutkan, dan yang kedua itu 



 

menyembah Allah SWT, juga jangan berharap aku untuk menyembah berhala 

kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda : “Dan aku bukan orang yang menyembah 

berhala kalian untuk tujuan apapun dan karena maksud apapun sama sekali 

dengan cara apapun, dan kalian juga bukan orang yang menyembah apa yang aku 

sembah dengan cara apapun dan ungkapan apapun. Seperti orang yang mengajak 

orang lain untuk berbuat dholim  dengan tujuan mencari kenikmatan semata. 

Maka Nabi SAW bersabda : “Aku tidak Dholim untuk tujuan mencari 

kenikmatan, sama sekali aku tidak berbuat dholim untuk tujuan apapun.115 

Pendapat yang kedua mengatakan kalau ayat-ayat tersebut merupakan 

pengulangan dan pendapat ini memiliki 3 alasan untuk itu, yaitu: 

1. Bahwasanya pengulangan itu memberi faedah taukid (menguatkan 

arti). Setiap mentaukidi sesuatu dengan sangat, maka dengan cara 

pengulangan itu lebih bagus.  

2. Bahwasanya al-Qur’an itu menurunkan sesuatu demi sesuatu dan ayat 

demi ayat sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan. Adapun orang-

orang musyrik berkata : “setelah ini, percayalah pada Tuhan kami 

sehingga kamipun akan percaya pada Tuhanmu.” Maka Allah SWT 

menurunkan ayat  



 

akan menyembah Tuhanmu (Allah SWT) selama 1 bulan. Ketika 

semua yang telah kami (muallif) terangkan itu mungkin terjadi, 

pengulangan menurut segi ini tidak membawa mudhorot sama 

sekali.116 

3. Bahwasanya orang-orang kafir menyebutkan kata-kata “kamu 

(Muhammad) menyembah Tuhan kami setahun, kamipun akan 

menyembah Tuhanmu setahun.” Maka datanglah jawaban secara 

berulang-ulang sesuai dengan kata-kata mereka (yang berulang-ulang), 

dan satu bentuk ejekan karena orang yang mengulang-ulang perkataan 

dengan tujuan buruk, dia (berhak untuk) dibalas dengan memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan itu secara berulang-ulang guna mengejek 

dan melecehnya.117   

Pembahasan yang kedua : di ayat  tersebut ada persoalan, yaitu 

bahwa kata ما  tidak mencakup sesuatu yang tidak tahu. Katakanlah 

sesembahan mereka memang seperti itu (tidak tahu) sehingga cocok 

disebut dengan kata itu, tetapi sesembahan Nabi Muhammad SAW adalah 

Dzat yang paling tahu diantara mereka yang tahu. Sebagaimana ayat, 

  اعبد ما عابدون انتم وال 



 

dimaksud dari ayat tersebut adalah sifat. Jadi, seakan-akan Nabi SAW 

bersabda : “Aku tidak menyembah yang bathil, dan kalian tidak 

menyembah yang haq. Yang kedua ialah, terdapat huruf ان   mashdariyah 

di kedua jumlah, jadi seakan-akan Nabi SAW bersabda : “Aku tidak 

menyembah seperti kalian menyembah, dan kalian tidak menyembah 

seperti aku menyembah saat ini.118 Yang ketiga yaitu, huruf ما disitu 

bermakna الذي dan ketika itu sesuailah perkataannya. Yang keempat ialah, 

bahwasanya ketika pada awalnya Nabi SAW bersabda  

 

 (aku tidak menyembah apa yang kalian (orang-orang kafir) sembah) 

Itu telah mencakup ayat yang kedua (berikutnya), karena untuk 

menyempurnakan perkataan. Seperti firman Allah SWT. 

  ِمْثلُھَا سّیئةٌ  سیّئةٍ  ءوجزا

(Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa) 

Masalah yang ketiga yaitu : argumen dari orang-orang yang ingin 

membenarkan, bahwa Allah SWT mengabarkan tentang orang-orang kafir 



 

melakukan ibadah bersamaan dengan wujud berita yang benar tentang 

tiadanya ibadah merupakan taklif (pewajiban) untuk menggabungkan dua 

hal yang saling berlawanan.119 Ketahuilah bahwa pada ayat  itu masih 

tersisa beberapa pertanyaan :  

1. Bukankah dengan menyebutkan perkataan yang digunakan untuk 

mencela ibadah/penyembahan pada selain Allah SWT itu lebih 

utama (baik) daripada dengan cara pengulangan? Jawabannya 

ialah, terkadang taukid dan pengulangan itu lebih utama (baik) 

dibandingkan dengan menyebutkan secara langsung tujuannya atau 

karena untuk posisi perdebatan yang sangat tampak. Adapun 

perdebatan pada masalah pembetulan dan penentuan itu baik. Jika 

ada yang berkata : “dengan berhala”, maka orang tersebut mungkin 

gila yang wajib dibelenggu atau mungkin orang waras tapi 

menyimpang, maka wajib dibunuh. Kalau tidak bisa 

membunuhnya, kita wajib mengumpatnya dan mengingkarinya 

dengan sangat. Mubalaghoh di ayat tersebut itu untuk 

pengingkaran.120  

2. Bahwasanya pada awal surat terdapat penguatan (tasydid), yaitu 



 

  دین ولي دینكم لكم

(bagi kalian (orang-orang kafir) agama kalian, dan bagiku (nabi 

Muhammad) agamaku) 

Jadi bagaimana cara menyatukan antara 2 perkara tersebut? 

Jawabannya adalah, seakan-akan Nabi Muhammad SAW bersabda 

: sesungguhnya aku sangat menakut-nakuti kalian atas perkara 

yang tercela ini, dan aku tidak menganggap remeh hal ini, maka 

jika kalian tidak menerima perkataanku, maka tinggalkanlah 

aku.121  

3. Ketika pengulangan itu bertujuan untuk taukid dan mubalaghoh 

(penguatan arti), cukup dengan perkataan :  

   تعبدون ما اعبد لن

karena perkataan tersebut sudah sangat kuat artinya (mubalaghoh), 

coba dilihat ketika ashabul kahfi berkata dengan mubalaghoh : 

  اِلھًا ُدْونِھِ  ِمنْ  نَْدُعوَ  لَنْ 

(Kami sekali-kali tidak menyeru pada tuhan selain Dia (Allah 

SWT)) 

Jawabannya adalah, bahwasanya mubalaghoh hanya dibutuhkan 



 

Beliau menyembah berhala ketika telah adanya syariat. Berbeda 

dengan kasusnya ashabul kahfi, karena mereka pernah ditemui 

menyembah selain Allah sebelumnya.122 

Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 
 

                                

                           

        

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah 
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. al-Imran : 64)123  
 

a. Asbabun Nuzul Surat al-Imran ayat 64 dalam Tafsir Mafatih Al-

Ghaib 

Ketika Nabi mendatangi kaum Nasrani Najron dengan bermacam-macam 

dalil dan keputusan, kemudian Nabi mengajak mereka mengajak mubahalah, 

mereka takut dan mau mendengarkan ajakan Nabi, dan sebagian mereka mau 

membayar pajak. Hal itu karena Nabi ingin sekali mereka beriman, maka seperti 



 

mengatakan seperti orang Yahudi berkata kepada Uzair, menjadikan engkau 

sebagai Tuhan. Maka Allah menurunkan ayat diatas.125 

 

b. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Imran Ayat 64 

Nabi mengajak orang-orang Nasrani, berpegangan/berpedoman dengan 

kalimat ya sawa (adil) lurus tanpa kedzoliman antara mereka. Maksudnya : jika 

kita beriman maka kita dan kalian mendapatkan hak/hukum yang adil yang lurus 

tanpa kedzoliman.126 Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling 

menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan 

akidah. Karena persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam 

setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling 

melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah al-Qur’an menghimbau untuk tidak 

mencampuradukkan akidah masing-masing.127 Kerukunan hidup antar pemeluk 

agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan 

catatan tidak mengorbankan akidah.128 

Persaudaraan yang diperintah al-Qur’an tidak hanya tertuju kepada sesama 

Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-

muslim. Atas dasar itulah manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak 

seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau 



 

                            

                       

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut130 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)131 
 

a. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Baqarah Ayat 256 
Didalam ayat ini, Imam Qufal, Abi Muslim senada dengan Muktajilah, 

bahwa Allah tidak meletakkan perkara Iman atas pemaksaan dan permusuhan, 

tetapi meletakkannya kemugkinan menggunakan logika dan pilihan hati. Dan 

Allah ketika menjelaskan suatu perkara itu pasti jelas, murni, dan mematahkan 

alasan lain. Sehingga orang kafirpun ketika mendapat penjelasan atau dalil pasti 

menerima perkara Iman itu. Namun karena dunia itu negeri ujian, maka hanya 

orang yang dikehendaki Allah saja yang beriman.132  

Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat lain : 

                 



 

Artinya : “Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 

Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". (Q.S. Al-Kahfi : 

29)133  

Bagaimana orang kafir yang masuk Islam ketika kalah dalam berperang. 

Orang yang masuk Islam setelah peperangan, bukan disebut terpaksa, karena jika 

ia ridho setelah perang itu dan sah Islamnya, maka bukan karena terpaksa.134 

 

3. Penafsiran Al-Mishbah Tentang Ayat Kerukunan Umat Beragama 

Firman Allah dalam surat al-Kafirun : 1-6 

                            

                               

            

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang 

kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; dan aku 

tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah; dan kalian tidak 

pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; untukmulah agamamu, 

dan untukkulah agamaku.”.(Q.S. al-Kafiruun : 1-6)135 

 



 

kaum musyrikin Makkah, seperti Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul 

Muthalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul SAW. menawarkan 

kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar 

Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan merekapun akan 

mengikuti ajaran Islam. “kami menyembah Tuhanmu hai Muhammad setahun dan 

kamu juga menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami 

mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama 

kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan.” Demikian lebih kurang 

usul kompromi mereka136.  

Mendengar usulan tersebut Nabi menjawab tegas : “Aku berlindung 

kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah.” Usul 

kaum musyrikin itu ditolak oleh Rasulullah SAW. karena tidak mungkin dan tidak 

logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama 

yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu lanjut 

Quraish Shihab, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa 

seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut 

agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. 

Selama mereka yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak 

sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.137 



 

Mina, ialah Al-walid bin Al-mughirah, Al-ash bin wail, Al-ashwad bin Al-

muthalib dan Umaiyah bin Khalaf. Mereka kemukakan usul damai: “Ya 

Muhammad ! mari kita berdamai, kami bersedia menyembah apa yang engkau 

sembah, tetapi engkaupun hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami 

sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama 

kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang 

ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika 

pegangan kami ini yang lebih benar dari pada apa yang engkau serukan itu maka 

engkaupun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bahagian 

padanya”. Inilah usulan yang mereka kemukakan. Maka tidak berapa lama 

turunlah ayat al-kafirun tersebut.138 

 

b. Penafsiran al-Mishbah terkait Surat al-Kafiruun  

Menurut al-Biqa’i, karena pada akhir surah lalu (al-Kautsar) telah 

dinyatakan bahwa siapa yang membenci Nabi Muhammad maka dia tidak berarti 

sama sekali, maka sudah sewajarnya jika Nabi SAW. mengarahkan semua 

perhatian kepada Allah dan mensyukuri Nikmat-Nya. Karena itu pula pada surah 

ini beliau diajar untuk berucap kepada para pembencinya itu bahwa: Katakanlah 

hai Nabi Muhammad kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin yang telah mendarah 



 

                     

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir; aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah. 

 

 

kita mendiktekan sesuatu kepada orang lain agar dia mengucapkan sesuatu, kita 

tidak harus mengulangi kata “katakanlah”, hal ini menunjukan bahwa Rasulullah 

SAW. tidak mengurangi sedikitpun dari wahyu yang beliau terima, walaupun dari 

segi lahiriah kelihatannya itu tidak berfungsi. Di sisi lain kita tidak dapat berkata 

bahwa pencantuman kata qul tidak mengandung makna. Menurut Quraish Shihab, 

ada ajaran-ajaran Islam yang tidak harus dikumandangkan keluar. Kita tidak harus 

berteriak sekuat tenaga untuk mempermaklumkan bahwa Inna ad-dina ‘inda 

Allah al-Islam (QS. Al-Imran : 19) yakni hanya agama Islam yang diterima Allah, 

karena memproklamirkan ini dapat mengandung makna mempersalahkan agama-

agama lain. Cukup kita yakin hal tersebut di dalam jiwa.139 

Di sisi lain dapat dikatakan bahwa Islam memperkenalkan dua macam 

ajaran. Pertama nazhari (teoritis) meminjam istilah Mahmud Syaltut, dan kedua 

‘amali (praktis). Yang nazhari atau teoritis berkaitan dengan benak dan jiwa  

Kata (  ) qul/katakanlah, dicantumkan pada awal ayat diatas walau jika 



 

tidak mengandung interpretasi lain. Sedang yang ‘amali adalah yang berkaitan 

dengan pengamalan dalam dunia nyata, inilah yang dinamai Syari’ah.140 

Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah ajaran mutlak, setelah diyakini 

sebagai kebenaran mutlak, harus pula dimutlakkan pelaksanaannya terhadap pihak 

lain dalam dunia nyata? Apakah ia harus dinyatakan keluar? Menurut Quraish 

Shihab, Ajaran yang pasti setelah diyakini kebenaran mutlak, tidak harus 

dinyatakan keluar kecuali bila ada hal-hal yang mengundang kehadirannya 

keluar.141 

Di sinilah antara lain peranan kata qul (“katakanlah!”) dalam berbagai 

ayat-ayat al-Qur’an. Kata qul terulang dalam al-Qur’an sebanyak 332 kali, yang 

secara umum dapat dikatakan bahwa kesemuanya berkaitan dengan persoalan 

yang hendaknya menjadi jelas dan nyata bagi pihak-pihak yang bersangkutan agar 

mereka dapat menyesuaikan sikap mereka dengan sikap umat Islam.142 

 

yang pada mulanya berarti menutup. al-Quran menggunakan kata tersebut untuk 

berbagai makna yang masing-masing dapat difahami sesusai dengan kalimat dan 

konteksnya. 

Kata ini dapat berarti: 

Kata (         ) al-Kafirun terambil dari kata (     ) kafara 



 

b. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah, seperti pada (Q.S. Ibrahim : 7) 

c. Tidak mengamalkan tuntunan Ilahi walau mempercayainya, seperti (Q.S. 

al-Baqarah : 85) 

Masih ada arti lain dari kata kufur, namun disimpulkan bahwa secara 

umum kata itu menunjukan kepada sekian banyak sikap yang bertentangan 

dengan tujuan kehadiran / tuntunan agama.143 

Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat pertama surah ini 

adalah tokoh-tokoh kaum kafir yang tidak mempercayai keesaaan Allah serta 

tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. sementara ulama merumuskan 

bahwa semua kata kufur dalam berbagai bentuknya yang terdapat dalam ayat-ayat 

yang turun sebelum Nabi berhijrah, kesemuannya bermakna orang-orang musyrik 

atau sikap-sikap mereka yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. 

atau meninggalkan ajaran-ajaran pokok Islam.144 

 

kini dan masa yang akan datang (mudhari’) yang mengandung arti dilakukannya 

pekerjaan  dimaksud pada saat ini, atau masa yang akan datang atau secara terus 

menerus. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW.  diperintahkan untuk 

menyatakan bahwa: Aku sekarang dan dimasa datang  bahkan sepanjang masa 

Kata (      ) a’budu menurut Quraish Shihab berbentuk kata kerja masa 



 

 

“Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah” 

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk 

menyatakan bahwa beliau tidak mungkin untuk masa kini dan akan datang 

menyembah sembahan kaum musyrikin, ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan 

tidak juga kamu wahai tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjadi penyembah-

penyembah apa yang sedang aku sembah. 

Jika demikian menurut Quraish Shihab, ayat ketiga ini mengisyaratkan 

bahwa mereka itu tidak akan mengabdi ataupun taat kepada Allah, Tuhan yang 

sekarang dan di masa yang akan datang disembah oleh Rasulullah SAW. 

Pernyataan ini tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah yang berduyun-

duyunnya penduduk Mekkah yang tadinya kafir itu memeluk agama Islam dan 

menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah SAW. Karena seperti yang telah 

dikemukakan di atas, ayat ini ditunjukan kepada tokoh-tokoh kafir mekkah yang 

ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. menawarkan kompromi, dan yang 

dalam kenyataan sejarah tidak memeluk agama Islam bahkan sebagian dari 

mereka mati terbunuh karena kekufurannya.146 

Ayat 1-3 di atas berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menolak 

         



 

mereka. Kekeras kepalaan mereka telah mencapai puncaknya sehingga tidak ada 

sedikit harapan atau kemungkinan, baik masa kini maupun masa yang akan datang 

untuk bekerjasama dengan mereka.147 

                   

 “Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah; dan 

kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.” 

Setelah ayat yang lalu menegaskan bahwa tokoh-tokoh kafir itu tidak akan 

menyembah di masa datang apa yang sedang disembah oleh Nabi SAW., ayat di 

atas melanjutkan bahwa: Dan tidak juga aku akan menjadi penyembah di masa 

datang dengan cara yang selama ini kamu telah sembah, yakni aneka macam 

berhala. Dan tidak juga kamu wahai tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjadi 

penyembah-penyembah dengan cara yang aku sembah. 

Sementara Quraish Shihab mengatakan, mufasir berpendapat bahwa 

kandungan ayat 4 surah ini, tidak berbeda dengan kandungan ayat 2, demikian 

juga kandungan ayat 5 sama dengan jandungan ayat 3. Pendapat ini kurang tepat 

karena tanpa kesulitan akan dapat melihat perbedaan redaksi ayat 2 dan 4.148 

Dalam rangka memahami perbedan itu, kita harus mengarahkan 

 



 

kerja masa kini dan akan datang yang digunakan oleh ayat 2. Lebih jauh bila kita 

memperhatikan ayat 3 dan 5  yang keduanya berbicara tentang apa yang disembah 

atau ditaati oleh penerima wahyu ini (Nabi Muhammad SAW.), kita temukan 

bahwa redaksinya sama, yakni kedua ayat itu menggunakan kata (   ) a’budu  

Kesan pertama yang diperoleh berkaitan dengan perbedaan tersebut bahwa 

bagi Nabi SAW, ada konsistensi dalam objek pengabdian dan ketaatan, dalam arti 

yang beliau sembah tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan orang-orang 

kafir itu, rupanya apa yang mereka sembah hari ini dan esok berbeda dengan apa 

yang mereka sembah kemarin. Nah disini letak perbedaan antara ayat-ayat 

tersebut. Ayat 2 dan 4 bermaksud menegaskan bahwa Nabi saw. tidak mungkin 

akan menyembah ataupun taat kepada sembahan-sembahan mereka baik yang 

mereka sembah hari ini dan besok, maupun yang pernah mereka senbah kemarin. 

Jika demikian wajar jika Nabi SAW. diperintahkan untuk menyatakan bahwa 

tidak sembahan yang mereka sembah hari ini, tidak yang kemarin dan tidak juga 

yang besok, yang bisa di taati oleh pemeluk agama Islam. Karena sembahan kami 

sejak semula hingga zaman yang tak terbatas adalah Allah SWT. demikian 

perbedaan kandungan ayat 2-3 dengan kandungan ayat 4-5, yang secara sepintas 

dalam bentuk kata kerja masa kini dan datang. 



 

 

 

dalam istilah kebahasaan ia dinamai ma maushulah, dan bisa juga berfungsi 

mengubah kata yang menyartainya sehingga kata tersebut menjadi kata jadian, 

dan ketika itu dinamai dengan ma masdariyyah. Menurut Quraish Shihab, ma 

pada ayat ketiga (demikian juga pada ayat kedua) berarti apa yang, sehingga wa 

la antum ‘abiduuna  ma a’bud  berarti kamu tidak  akan  menjadi  penyembah apa        

 

(demikian pula keempat) adalah masdariyyah, sehingga kedua ayat ini berbicara 

tentang cara beribadat: “Aku tidak pernah menjadi penyembah  dengan (cara) 

penyembahan kamu, kamu sekalianpun tidak akan menjadi penyembah-

penyembah dengan cara penyembahanku.” Cara kaum muslimin menyembah 

adalah berdasarkan petunjuk Ilahi, sedang cara mereka adalah berdasarkan hawa 

nafsu mereka. Demikianlah terlihat dengan jelas bahwa tidak ada pengulangan 

dalam ayat-ayat di atas.150 

          

 “Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.” 

membadakannya dengan memberi arti yang berbeda terhadap kata () ma, pada 

masing-masing ayat. Antara lain huruf ( ) yang berarti apa yang, dan ketika itu 

yang   sedang  dan  akan  saya  sembah.  Sedangkan   ()   ma  pada  ayat  kelima 



 

itu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk mengamalkanya sesuai 

kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya 

memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh 

sedikitpun olehnya. 

 

kepatuhan. Sementara ulama memahami kata tersebut disini dalam arti balasan. 

Antara lain dengan alasan bahwa kaum musyrikin Mekkah tidak memiliki agama. 

Mereka memahami ayat di atas dalam arti masing-masing kelompok akan 

menerima balasan yang sesuai. Bagi mereka ada balasannya, dan bagi Nabipun 

demikian.151 

 

 

menggambarkan kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah 

berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Tidak perlu mengajak kami 

untuk  menyembah  sembahan  kalian setahun agar kalian menyembah pula Allah.  

 

diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya 

mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakini. Ayat 6 di atas, 

merupakan pengakuan timbal balik, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. 

Menurut Quraish Shihab, kata ( ) din dapat agama, atau balasan, atau 

Didahulukannya   kata   (     )   lakum   dan   (     )   liya   berfungsi 

Kalau  (    )  din  diartikan  agama,  maka  ayat  ini  tidak  berarti  bahwa  Nabi 



 

Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi 

Muhammad SAW bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. 

Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 
 

                                

                           

           

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah 
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)".(Q.S. al-Baqarah : 64)153 
 
Di dalam tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab dijelaskan, ayat ini 

berkaitan dengan kesungguhan dan keinginan Nabi Muhammad SAW. agar 

orang-orang Nasrani menerima ajakan Islam, maka Allah SWT. memerintahkan 

beliau untuk mengajak mereka dan semua pihak dari Ahl al-Kitab termasuk 

orang-orang Yahudi agar menerima satu tawaran yang sangat adil, tetapi kali ini 

dengan cara yang lebih simpatik dan halus dibanding dengan cara yang lalu. 

Ajakan ini, tidak memberi sedikitpun kesan kelebihanpun bagi beliau dan umat 



 

Kata ketinggian dipahami dari kata (تعالو) ta’alaw yang terambil dari kata 

yang berarti tinggi. Marilah menuju ketinggian, yaitu suatu kalimat ketetapan 

yang lurus, adil yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, karena itulah 

yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul yang kita akui bersama, yakni tidak kita 

sembah kecuali Allah, yakni tunduk patuh lagi tulus menyembah-Nya semata dan 

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun serta dengan sedikit 

persekutuanpun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 

sebagai tuhan-tuhan selain Allah, yakni kita tidak menjadikan para pemimpin 

agama kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan atau 

diharamkan oleh Allah. Jika mereka berpaling menolak ajakan ini, walaupun hal 

penolakan mereka diragukan mengingat jelasnya bukti-bukti. Ini dipahami dari 

kata (ان) in yang digunakan ayat ini, maka katakanlah: ‘saksikanlah, ketahuilah 

dan akuilah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada 

Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as.”154 

Pernyataan terakhir dalam ayat ini dipahami oleh sementara mufasir 

bermakna, “jika mereka berpaling menolak ajaran ini, maka semua dalil telah 

membuktikan kekeliruan kalian, dan dengan demikian kalian harus mengakui 

bahwa kami bukan kalian orang-orang yang benar-benar muslim, yakni 



 

yang akan melaksanakan secara teguh apa yang kami percayai. Pengakuan kalian 

akan eksistensi kami sebagai muslim walau kepercayaan kita berbeda menuntut 

kalian untuk membiarkan kami melaksanakan tuntutan agama kami. Karena 

kamipun sejak dini telah mengakui eksistensi kalian tanpa kami percaya apa yang 

kalian percayai. Namun demikian kami mempersilahkan kalian melaksanakan 

agama dan kepercayaan kalian.”lakum dinukum wa liya din / bagimu agamamu 

dan bagiku agamaku.155 

Firman Allah Q.S. al-Baqarah : 265 
 

                            

                          

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut156 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)157 
 

 
c. Asbab An-Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 265 berdasarkan Tafsir al-

Mishbah 



 

dia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi SAW “Bolehkah saya paksa 

ke dua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetapi ingin beragama 

Nasrani? Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada 

paksaan dalam Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa’id atau ‘Ikrimah, yang 

bersumber dari Ibnu ‘Abbas. 

 

d. Tafsiran surat al-Baqarah Ayat 265  (berdasarkan Tafsir Al-Misbah) 

Setelah jelas bagi setiap orang, melalui ayat yang lalu, bahwasannya 

aqidah tidaklah dapat diperdamaikan, maka ayat ini menambahkan bahwa tidak 

ada paksaan dalam agama. Allah tidak memaksa manusia menganut agama-Nya, 

meskipun Allah dapat memaksa makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya yang tidak 

terkalahkan. 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, 

padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu, mengapa ada paksaan, padahal 

sekiranya Allah menghendaki, nicaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja) (QS. 

al-Maidah : 48). Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan 

dalam menganut agama adalah menganut aqidahnya. Ini berarti jika seseorang 

telah memilih satu aqidah, katakan saja aqidah Islamiyah, maka dia terikat dengan 



 

Karena bila dia telah menerima aqidahnya, maka dia harus melaksanakan 

tuntunannya.158 

Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut 

keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaaian. 

Agamanya dinamai Islam yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa 

tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan 

dalam menganut keyakinan agama Islam. 

 

“jalan lurus”. Kata ini pada akhirnya bermakna “ketetapan mengelola sesuatu 

serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketetapan itu”. Ini bertolak belakang 

dengan (     )  al-gayy, yang terjemahannya adalah  jalan  sesat. Jika demikian,  

 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang 

lurus. Itu sebabnya, sehingga orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak 

mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak 

menganutnya, karena bagi mereka apa yang dinamakan jalan jelas itu belum 

diketahuinya. Tetapi anda jangan berkata bahwa anda tidak tahu jika anda 

Ayat ini  menggunakan  kata (    )  rusyd  yang  mengandung  makna 

yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan 

tepat, mantap, dan berkesinambungan. 



 

 Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti: Jalan yang benar, jelas 

juga perbedaannya dengan jalan yang sesat, karena telah jelas bahwa yang ini 

membawa manfaat dan itu mengakibatkan madharat. Jika demikian tidak perlu 

ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidak 

tahuan. 

 Yang enggan memeluk agama ini hakekatnya terbawa oleh rayuan Thagut, 

sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thagut, dan 

mereka itulah yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu, barang siapa 

yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhya ia 

telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 

  

 

batas”. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, 

dajjal, penyihir, yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan ketentuan 

Ilahi, tirani, semuanya digelar dengan Thagut. Yang memeluk agama Islam harus 

menolak ajakan mereka semua. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan 

Allah. Bukankah syahadat yang diajarkan adalah mendahulukan penegasan bahwa 

Tiada Tuhan yang berhak disembah, baru segera disusul dengan kecuali Allah? 

Memang, menyingkirkan keburukan harus lebih dahulu dari pada menghiasi diri 

(    )  Thagut,  terambil  dari  akar  kata  yang  berarti  “malampaui 



 

dengan pernyataan tidak akan putus, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat, 

materi tali yang dipegangnya kuat, dan hasil jalinan materi tali itu tidak akan putus. 

 Kesungguhan untuk memegang gantungan itu disebabkan karena ayunan Thagut 

cukup kuat, sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan. Kata (اروة) ‘urwah yang 

diatas diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali, seperti 

yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa 

yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan 

air kehidupan. 

Jadi didalam ayat ini Allah menjelaskan dan menegaskan bahwasnnya tidak ada 

paksaan di dalam Islam dan tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa? Karena 

Allah tidak membutuhkan sesuatu melainkan kita yang membutuhkan sesuatu dari Allah 

yaitu dengan berpegang teguh padab uhul tali yang sangat kuat, dan tidak akan pernah 

putus, asalkan disertai dengan upaya sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Dan 

ayat ini juga merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun 

sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap kesuatu jurang yang amat curam, dia tidak 

akan jatuh binasa, karena dia berpegang dengan kukuh pada seutas tali yang juga amat 

kukuh. Bahkan seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik 

atau ditolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan 

sesuatu di atas, bagaikan timba yang di pegang ujungnnya. Timba yang diturunkan 

mendapatkan air dan ditarik keatas. Demikian juga seorang mukmin yang terjerumus 

dipahami  dari  kata  (  )  Istamsaka,  yang  menggunakan huruf-huruf sin 

dan ta bukan (    ) masaka. Tali yang dipegangnyapun amat kuat, dilanjutkan 



 

BAB IV 

PENAFSIRAN AYAT TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

DALAM TAFSIR MAFATIH AL GHAIB DAN TAFSIR AL-MISHBAH 

 

a. Penafsiran Ayat Kerukunan Umat Beragama 

Berdasarkan uraian ayat-ayat yang di jelaskan di BAB sebelumnya, 

menerangkan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia untuk beriman kepada-

Nya, bahkan Dia SWT memberi kebebasan dan ikhtiar kepada mereka mau 

menerima kebenaran atau tidak. Sudah barang tentu apa saja yang dipilih oleh 

manusia, maka ia harus menanggung konsekuensi dan akibatnya. Sekalipun Allah 

SWT telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia, akan tetapi manusia itu 

bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. Dari sanalah Nabi SAW tidak perlu 

memaksa manusia untuk beriman, dan tidak pula harus sedih terhadap orang-

orang kafir, lantaran mereka tidak mau beriman. ayat ini menunjukkan bahwa 

setiap paksaan untuk beriman, halus apalagi kasar, sepenuhnya melanggar 

ketentuan Allah. 

Persaudaraan yang diperintah al-Qur’an tidak hanya tertuju kepada sesama 

Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-

muslim. Maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri 



 

keyakinannya. Dalam konteks ini al-Qur’an secara tegas melarang untuk 

melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Ini dapat 

dilakukannya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan 

menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan 

dorongan negative seperti halnya malaikat. 

Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka 

menggunakannya untuk memilih. Karena yang dikehendaki Allah adalah iman 

yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Takdir utama atas manusia adalah ia 

makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah SWT, apakah akan mengikuti petunjuk 

jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan 

agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Dalam 

sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai al-Qur’an, 

prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan 

agamanya adalah pilar yang utama. Segala bentuk pemaksaan terhadap manusia 

untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur’an.  

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan 

satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, al-Qur’an 

dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islamlah yang haq. Sebagai 

konsekuensi dari kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan 



 

b. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat Tentang Kerukunan Umat 

Beragama Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah 

1. Persamaan Penafsiran Mafatih Al-Ghaib dengan Al-Mishbah  

Sebelum menguraikan secara panjang lebar tentang penafsiran Mafatih Al-

Ghaib dan al-Mishbah tentang kerukunan umat beragama yang terdapat dalam 

Q.S. al-Kafiruun : 1-6, al-Imran : 64, dan al-Baqarah : 265,  bahwa kaum 

Muslimin dapat hidup berdampingan dengan mayoritas non-muslim dan bahkan 

mereka diperakukan dengan baik, meskipun status mereka adalah pendatang. 

Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa masing-masing kelompok tersebut 

yaitu kaum Muslimin dan kaum non Muslim tetap dalam akidah mereka masing-

masing, tidak terdengar dalam sejarah bahwa salah satu pihak telah memaksakan 

keyakinan agamanya kepada pihak lain. Meski demikian tidak boleh bagi umat 

Islam mempengaruhi dengan cara menunjukkan superioritas agar pemeluk agama 

lain mengikuti kehendaknya. Lebih baik merelakan umat selain Islam untuk tetap 

memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka. 

Karena pada dasarnya untuk masuk atau mengikuti Islam sebenarnya atas 

hidayah dari Allah SWT. Toleransi kerukunan umat beragama ialah memberikan 

kebebasan pada umat non-muslim atas keinginannya dalam memeluk agama 

pilihannya, kemudian mengakuinya sebagai pluralitas kehidupan. Umat Islam 



 

penafsiran ketiga surat diatas ialah : Pluralitas agama sebagai realitas menjadi 

sumber berharga dalam membangun kerukunan. Perintah untuk berpegang kepada 

tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Perbedaan merupakan 

suatu kenikmatan dari Allah SWT yang patut di syukuri, karena dengan 

perbedaan, manusia dapat lebih menghargai hidup dan memperkuat persatuan dan 

kesatuan suatu bangsa. 

2. Perbedaan Penafsiran Al-Mishbah dengan Mafatih Al-Ghaib 

a. Tafsir Al-Mishbah lebih dalam ketika mengulas Asbabun Nuzul 

dibandingkan dengan tafsir Mafatih Al-Ghaib, walaupun juga tidak lepas 

ketika mengulas makna perkata. Quraish Shihab menyoroti kondisi 

masyarakat zaman, maka ayat itu turun sehingga pembaca seolah diajak 

mengikuti ajakan zaman itu. 

b. Ketika membahas ayat surat Al-Kafiruun menurut tafsir Mafatih Al-Ghaib, 

yang dimaksud kafir adalah orang-orang kafir Mekkah, sedangkan 

menurut tafsir Al-Mishbah kafir itu adalah tokoh-tokoh kaum musrikin, 

bahkan seluruh orang kafir pada umumnya. Karena menurut Quraish 

Shihab diayat ketiga surat Al-Kafiruun mengisyaratkan bahwa mereka 

tidak akan mengabdi ataupun taat kepada Allah, Tuhan yang sekarang dan 

dimasa yang akan datang di sembah Rasulullah SAW sehingga walaupun 



 

c. Dari sisi Nahwiyah (Kebahasaan) ada sedikit perbedaan dalam 

menafsirkan َما dalam ayat ke 3,4, dan 5 surat Al-Kafiruun : 

                         

       

 

 

 

 

 

 

d. Sementara menurut Ar-Rozi mengikuti pendapat Imam Muslim  yang 

pertama ا�ي  

 

 

 

 

 

berarti : “kamu   tidak akan menjadi penyembah apa yang sedang dan akan 

saya sembah ” sedangkan   yang kedua adalah   masdariyah (kata jadian)  

sehingga ayat itu bermakna : “aku tidak pernah menjadi penyembah dengan 

cara penyembahan kamu, kamu sekalianpun tidak akan menjadi penyembah 

dengan cara penyembahanku (ritualku)”. 

fi’il maka Menjadi takwilannya masdar, sehingga maksud ayat tersebut 

adalah “saya tidak menyembah seperti kalian (orang-orang kafir) 

menyembah Tuhan kalian yang dibangun atas dasar syirik dan tanpa dasar 

Menurut Quraish Shihab   yang pertama adalah   mausulah sehingga  

(orang kafir) tidak juga menyembah Allah SWT. Sedangkan  yang dan terakhir, 

sehingga bermakna “saya tidak menyembah berhala dan kalian 



 

sikap menghadapi perbedaan agama seperti zaman modern sekarang ini. 

Hal itu patut dimaklumi, karena memang Fahrur Rozi hidup di zaman 

yang damai, tanpa ada multi agama apalagi multi kepercayaan. Beliau 

hidup di zaman yang aman, tidak ada konflik agama. Zaman yang sedang 

disinari dengan ilmu dan pengetahuan yang sedang berkembang, yang ada 

hanya perbedaan madzhab, perbedaan aliran kalam. Karena memang 

semangat orang atau masyarakat mempelajari dan mengkaji ilmu 

pengetahuan begitu besar. Beliau lebih konsen menjelaskan tektualitas dan 

kebahasaan dibidang substansi dan kontekstualitas terkait ayat tersebut. 

Sehingga wajar dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib belum muncul ide-ide atau 

gagasan pemikiran yang mengomentari perbedaan agama.  

f. Sementara Quraish Shihab adalah seorang ulama cendekiawan yang hidup 

di zaman modern atau kontemporer. Hidup dizaman dinamika kehidupan 

yang sudah beraneka macam, bahkan agamapun sudah bermacam-macam. 

Zaman yang tidak hanya dihadapkan dengan perbedaan aliran madzhab, 

tetapi muncul pula aliran kepercayaan dan turunannya. Hal itu juga 

mempengaruhi atau menjadi masukan Quraish Shihab dalam menjelaskan 

atau menafsirkan ayat yang terkait kerukunan umat beragama yang 

notabene perbedaan itu sedang dialami. Dalam tafsir Al-Mishbah kita bisa 



 

keniscayaan ditengah berbagai macam perbedaan keberagaman agama. 

Jadi disamping beliau konsen dengan tekstualitas dan kebahasaan, beliau 

juga konsen menyoroti kontekstualitas, substansi dan keterkaitan dengan 

kondisi zaman kontemporer atau masalah kekinian. Sehingga masalah atau 

kajian konferhensip dan faktual. Pada akhirnya, walaupun antara kedua 

Mufassir ada perbedaan sejarah dan kondisi zaman yang berbeda, namun 

ternyata ada benang merah titik temu yang menyatukan keduanya bahwa, 

mereka sama-sama beranggapan bahwa perbedaan dalam keyakinan 

adalah sunatullah yang tidak bisa dipaksakan. Mereka sama-sama 

mendambakan kondisi kehidupan beragama dengan segala dinamikanya 

yang rukun, damai dan aman.    

3. Menanamkan Toleransi dalam Pluralisme Beragama 

Mengajarkan kepada kita semua tentang arti kerukunan umat beragama 

merupakan suatu keniscayaan, karena dalam kehidupan sehari-hari anak akan 

berinteraksi secara langsung dengan orang yang berbeda agama ataupun memiliki 

pendirian dan keyakinan yang berbeda. Jika telah terpatri pada jiwa anak tentang 

keagamaan sekaligus memahamkan bahwa selain agama yang diyakini ada agama 

yang lain, maka anak tidak akan terpangaruh atau bimbang dalam pemahaman 



 

Zainuddin, dalam kaitannya dengan interaksi antar umat beragama, interaksi 

tersebut dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang memiliki identitas agama 

yang berbeda dalam hal ini adalah Islam dan Kristen. Ini mengandung pengertian 

bahwa, kedudukan pelaku sebagai penganut agama selalu ada kaitannya dengan 

kedudukan lainnya, baik dari segi ekonomi, politik, kekerabatan dan 

sebagainya.159 

Dengan kata lain sifat keagamaan yang dimiliki oleh individu berfungsi 

sebagai suatu system nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum 

norma-norma tersebut dijadikan kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah 

laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.160 Norma-norma yang 

termuat didalam agama akan memotivasi pemeluknya untuk hidup secara 

berdampingan meski berbeda agama. Selanjutnya Jalaluddin mengatakan bahwa 

“Jika solidaritas dan consensus dari suatu masyarakat yang oleh Kuper dan M.G. 

Smith dianggap sebagai unsure budaya yang digunakan sebagai pedoman hidup 

sehari-hari bersumber dari ajaran 

suatu agama, maka fungsi agama adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. 

Dalam konteks ini, maka agama memberi pengaruh dalam menyatukan 

masyarakat. Sebaliknya agama juga dapat menjadi pemecah, jika solidaritas dan 

consensus melemah dan mengendur. Kondisi seperti ini terlihat dalam masyarakat 



 

solidaritas dan consensus bersama. Dengan demikian jelaslah bahwa toleransi 

umat beragama yang ditanamkan pada anak semenjak dini sangat diperlukan, 

karena dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan pedoman bersikap, bertingkah 

laku didalam hidup bermasyarakat nantinya.161  

Dewasa ini perubahan sosial terjadi semakin pesat, sehingga pembinaan 

kerukunan hidup antar umat beragama di daerah semakin penting, mengingat 

kerukunan ini bukanlah suatu keadaan yang bersifat statis, tatapi justru semakin 

dinamis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, 

dan informasi, di era globalisasi. Kondisi semacam ini perlu dipahami karena 

setiap perubahan yang terjadi dalam sub-sistem sosial budaya masyarakat akan 

berpengaruh terhadap perubahan pola, gaya hidup, nilai dan norma serta 

hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula hubungan 

antar umat beragama, dapat berubah dari keadaan rukun, kurang rukun, tidak 

rukun, dan seterusnya sebagai suatu siklus dalam kehidupan manusia. Singkatnya 

menjadi harapan kita semua kiranya semua pihak selalu mengupayakan berbagai 

kegiatan dengan jujur, terbuka, adil, dan ikhlas, agar kerukunan hidup antar umat 

beragama benar-benar dapat terwujud dan selalu ditingkatkan demi persatuan dan 

kesatuan bangsa.  

Pada konteks operasional perlu diajukan beberapa upaya agar hubungan 



 

antar umat beragama, diantaranya meliputi prasangka, kecurigaan, dan penyebab 

terjadinya keresahan, dengan cara terbuka mengungkapkan kebenaran secara jujur 

dan adil. Kedua perlu meningkatkan frekuensi pertemuan antar pemimpin umat 

yang berbeda agama ditingkat bawah untuk membahas berbagai masalah yang 

menjadi kepentingan bersama dalam kaitan pembangunan  di daerah. 

Upaya-upaya pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di negeri 

ini memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan selalu 

menghadang di dalam upaya menyatukan kerukunan hidup umat beragama. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada saja problem yang menghambat bagi 

terlaksananya hal-hal yang positif. Namun pada intinya hanya manusia itu sendiri 

sebagai peran sentral kebudayaan dimuka bumi ini yang sanggup membuat 

terobosan-terobosan kearah kemajuan yang positif. Adanya hambatan dalam 

pembinaan kerukunan hidup umat beragama merupakan bagian dari sejarah 

manusia yang harus dijalani.      

 
 
 
 
 
 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam konteks bangsa Indonesia, yang terkenal dengan pluralitas 

masyarakatnya, wacana toleransi beragama menjadi tema sentral yang perlu 

didiskusikan. Bahkan belakangan ini, ia semakin dikenal masyarakat luas, bukan 

hanya karena sering ditulis di media massa populer, melainkan akibat telah 

terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan baik terhadap individu-individu 

berpikiran progresif maupun terhadap kelompok-kelompok penganut aliran atau 

agama minoritas. Penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa 

keagamaan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Fenomena kekerasan 

dan intoleransi antarumat beragama tersebut menunjukkan belum 

dilaksanakannya sikap saling menghargai pluralitas dalam masyarakat Indonesia 

yang majemuk. 

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat 

menentukan bagi terwujudnya stabilitas dalam masyarakat, persatuan, kerukunan, 

perdamaian dan ketenangan hidup. Bagi umat beragama, terwujudnya sikap 



 

Sebagai kondidi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, 

toleransi beragama memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan 

struktur sosial suatu masyarakat. Toleransi dapat menjadi katup pengaman (safety 

valve) bagi disintegrasi sosial. Toleransi dapat mereduksi konflik, disamping 

secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat. 

Dengan demikian, toleransi berfungsi sebagai pengontrol, pemelihara, penguat, 

dan pembangun “ikatan sosial” struktur masyarakat. 

Kehidupan beragama yang dinamis tercermin pada kerukunan hidup yang 

mantab dan produktif, dengan pribadi-pribadi umat beragama yang memiliki sikap 

moral otonom, kritis, dan terbuka. Selain itu tidak menutup diri dari dialog, baik 

itu dialog kehidupan, dialog teologis, dialog perbuatan, maupun dialog 

pengalaman agamis yang dilakukan secara terbuka dan lapang dada, serta saling 

menghormati perbedaan masing-masing. Terlaksananya dialog memerlukan 

prasyarat kesadaran toleransi pada kedua belah pihak yang kuat. 

Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerjasama 

antara pemeluk-pemeluknya, sehingga secara bersama-sama dapat menegakkan 

kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Dialog akan mengatasi 

rivalitas, penindasan, kebencian, dan menjauhkan dari sikap hidup yang 



 

mengamati dan mengamnil sisi positif dari nilai-nilai dan praktik pelbagai macam 

agama. 

Persoalan kerukunan umat beragama senantiasa perlu terus-menerus 

disosialisasikan. Karena tak dapat dipungkiri, banyak konflik antar umat 

beragama dan intern umat beragama pada kenyataannya masih terus berlangsung 

hingga saat ini. Sikap toleransi beragama sangatlah diperlukan, agar dapat 

menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai, sejahtera, dan 

jauh dari kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang lain. Dengan begitu, 

agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dapat dilakukan dengan kerjasama 

antar agama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah 

korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat 

segera dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Agenda-agenda tersebut jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, 

jikan masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta membuktikan 

bahwa meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan 

hidup, realitas menunjukkan keberagaman agama berpotensi memicu fanatisme 

pemeluknya, bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini mempunyai dampak yang 

amat seriuys dan cenderung meluas. Konflik yang berkepanjangan tidak hanya 



 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa kesadaran toleransi 

beragama merupakan suatu hal yang penting, strategis, dan prioritas. Toleransi 

beragama, yang pada dasarnya adalah bentuk kerukunan yang dilandasi oleh 

ajaran agama, menjadi faktor penentu dalam tingkat keberhasilan membangun 

masyarakat yang harmonis, dinamis, kreatif, dan produktif. 

Berdasarkan kepada uraian sebelumnya dan mengacu kepada rumusan 

masalah yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerukunan Umat Beragama yakni merupakan keadaan hubungan sesama 

umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 

menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya 

dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Bila tidak ada rasa kerukunan antar umat beragama akan terjadi tindakan 

anarkis seperti pengeboman, perusakan masjid, perusakan tempat–tempat 

ibadah. Menurut tafsir Mafatihul Ghaib dan tafsir al-Mishbah dalam 

menafsirkan ayat tentang Kerukunan Umat Beragama yang terdapat dalam 

Q.S. al-Kafirun : 1-6, Q.S. al-Imran : 64, dan al-Baqarah : 265, kedua 

tafsir ini tidak membenarkan suatu sikap beragama yang menyamakan 

kebenaran semua agama atau banyak menganut agama-agama. Sikap 



 

atau berkompromi dalam urusan peribadatan (aqidah dan syari’ah). Tidak 

dibenarkan bagi umat Islam mengikuti prosesi peribadatan atau bergantian 

cara ibadah dengan umat lain. Nilai ini berfungsi sebagai supresi agar 

umat Islam tidak terjebak Sinkretisme atau Homogenisme beragama. 

2. Toleransi dalam kerukunan umat beragama, yang memuat kebebasan 

menentukan pilihan agama. Umat Islam di Indonesia saat ini menempati 

posisi sebagai kelompok mayoritas. Indonesia memiliki peluang emas 

karena keberbedaan ini akan menghasilkan produk yang varian. Hal ini 

membutuhkan toleransi sebagai jembatan besar yang mempersatukan 

berbagai kutub perbedaan horizontal. Nilai kerukunan ini dapat 

terimplementasi dari dialog agama untuk menyelesaikan setiap persoalan 

horizontal pemeluk agama.     

3. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa menghormati dan saling 

menolong terhadap non-muslim, asal jangan tolong-menolong dalam hal 

aqidah. bahwa Islam ditegakkan untuk rahmat seluruh alam sebagaimana 

ucapan Nabi Muhammad SAW “Saya tidak diutus untuk menjadi 

pengutuk, tetapi saya diutus untuk mengajak dan membawa rahmat”. 

Keinginan Nabi Muhammad SAW. agar orang-orang Nasrani menerima 

ajakan Islam, maka Allah SWT. memerintahkan beliau untuk mengajak 



 

4. Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah, 

baik mereka Muslim maupun non-muslim. Dalam agama Islam 

mewajibkan penganutnya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Umat Islam diwajibkan untuk memelihara ukhuwah Basyariyah. 

B. SARAN   

Berdasarkan penelitian terhadap Kerukunan Umat Beragama Studi 

Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah, penulis 

menajukan saran : 

1. Kepada bangsa Indonesia dan dunia, manusia selain sebagai makhluk 

pribadi dia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian 

karena kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain tidak 

dapat terpenuhi tanpa jasa orang lain. Maka kesadaran sosial bahwa kita 

saling membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan 

merupakan hal yang sangat penting. 

2. Kepada seluruh umat beragama, sebagai manusia beragama khususnya 

agama Islam kita hatus tahu, faham, dan menjalankan prinsip kerukunan 

beragama yang dituangkan dalam al-Qur’an, Hadits Nabi, dan di 

praktikkan oleh Shahabat sampai masa sekarang. 

3. Kepada Umat Islam, Allah SWT tidak melarang umat Islam berbuat baik, 



 

4. Hendaknya pemangku kepentingan : Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, 

Lurah, dan RT, RW harus memahami bahwa kemajuan bangsa bukanlah 

kemajuan satu golongan saja, satu agama saja, tetapi kemajuan semua 

pihak, semua golongan, semua agama yang ada didalamnya. Sehingga 

harus menciptakan suasana hidup yang aman, damai, dan rukun. 

5. Hendaknya para akademisi dan para cendekiawan Muslim untuk selalu 

menekankan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan 

umat beragama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, 

suka damai, dan toleransi. Tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis, seperti 

iman, tauhid, dan jihad, nilai-nilai moral yang dapat menciptakan 

hubungan harmonis ini perlu ditekankan melalui pendidikan agama 

sebagaimana yang dituangkan dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-

Mishbah yang menunjukkan bahwa keragaman budaya dan agama tidak 

menjadikan kita untuk saling melecehkan atau mencemoohkan agama lain.     
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ABSTRAK 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah ) 

 

Oleh : 
SYUKUR SALIM 

 Skripsi ini berjudul : “Kerukunan Umat Beragama (Studi Komparatif Antara 
Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah)”. Kerukunan dalam islam diberi istilah 
”tasamuh” atau toleransi, Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan 
sosial kemasyarakatan, bukan dalam aqidah islamiyah (keimanan). Faktor penunjang 
lahirnya persaudaraan adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh 
pula persaudaraan. Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 
membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri.  
  Metode yang penulis pakai didalam penelitian ini adalah metode Maudu’I,  
dengan cara mengumpulkan data-data yang membicarakan permasalahan tentang 
kerukunan umat beragama. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
kepustakaan (library research), yang disandarkan pada kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib dan 
tafsir Al-Mishbah sereta buku-buku karangan Imam Ar-Rozi dan karangan Quraish 
Shihab sebagai sumber data primernya dan buku-buku lain yang terkait dengan tema ini 
sebagai data sekunder. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, Perbedaan pendapat dalam segala 
aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah lahir dan akan 
berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat 
beragama menurut ajaran Islam dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah 
dipraktekkan oleh umat Islam, sejak masa Rasulullah SAW, masa Sahabat sampai 
sekarang. Kedua, Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 
membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap 
saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan 
akidah. Ketiga, Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat 
yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Karena 
persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga 



 

MOTTO 

 

                           

                      

                         

      

Artinya : 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk.(Q.S. Ali-Imran : 103)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi maka 

akan diuraikan istilah-istilah yang ada dalam judul “Kerukunan Umat Beragama 

(Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah)” yaitu 

sebagai berikut : 

 Rukun berarti:  baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup 

rukun dengan tetangga: bersatu hati, bersepakat: penduduk kampng itu rukun 

sekali. Merukunkan berarti: mendamaikan; menjadikan bersatu hati. Kerukunan: 

perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.2 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kata “rukun” secara etimologi, 

berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian 

perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata “rukun” sebagai kata sifat yang 

berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dengan demikian, kerukunan berarti 

kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak 

berselisihan. Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah 

intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of 



 

hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling 

mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai 

kebersamaan.3 

Kata umat menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki dua 

pengertian, Pertama, umat dalam pengertian penganut atau pemeluk suatu agama. 

Kedua, umat dalam pengertian makhluk manusia, dalam konteks ini maka yang 

disebut umat itu adalah yang terdiri atau terbentuk dari sekumpulan manusia.4 

Sedangkan dalam Qamus al-Wajiz li Ma’ani al-Quran al-Karim karya al-

Miraz Muhsin ‘Ali Ushfur kata “umat” memiliki tidak kurang dari sembilan 

makna, yaitu golongan atau keturunan, agama, bilangan tahun, kaum, pemimpin 

yang dicontoh, pemimpin-pemimpin dari ahlu al-bait secara khusus, bangsa-

bangsa yang telah lalu, orang-orang kafir secara khusus, dan penciptaan.5 

Lebih jauh memahami makna bahasa dari “umat”, nampaknya penjelasan 

yang diketengahkan oleh M. Quraish Shihab sedikit banyak akan membantu. 

Menurutnya, umat itu terambil dari kata  ّیؤمّ -أم (amma-yaummu) yang berarti 

menuju, menumpu dan meneladani, dari akar kata yang sama kemudian lahir kata 

um yang berarti “ibu” dan imam yang artinya “pemimpin”, karena keduanya 

menjadi teladan, tumpuan, dan harapan.6 



 

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya.7 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Kerukunan Umat Beragama selalu menjadi fenomena yang susah untuk 

dijalani ditengah-tengah masyarakat. Dan begitu kompleksnya 

permasalahan tersebut, membahasnya akan selalu aktual dan sangat 

menarik minat penulis sesuai dengan bidang ilmu yang penulis tekuni 

yaitu Tafsir Hadits, serta banyak tersedia pula data atau bahan-bahan baik 

primer ataupun sekunder. 

2. Penulis memilih Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah, karena 

kedua tafsir tersebut memiliki argumen yang cukup kuat dan mendasar 

tentang masalah Kerukunan Umat Beragama. Serta alasan-alasan yang 

melatarbelakangi penafsiran kedua tokoh tafsir tersebut tentang ayat 

Kerukunan Umat Beragama.  

3. Al-Qur’an sebagai pandangan dan pedoman hidup seorang muslim 

membaca, mempelajari serta mengkaji makna dan kandungannya 

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan urgen.  

C.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, karena ada 



 

umum, berupa nilai-nilai, maupun secara rinci khususnya bila perincian tersebut 

tidak dapat dijangkau oleh penalaran manusia.9 Salah satu fungsi agama, bahkan 

fungsinya yang terpenting, adalah menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi 

pemeluknya.10 

Dengan melakukan penelitian atau tanpa penelitian, pemeluk masing-

masing agama telah memiliki kebenaran-kebenaran yang dinilainya sebagai 

kebenaran mutlak.11 Ajaran agama diterima oleh pemeluknya secara estafet, yang 

bila ditelusuri kebelakang akan ditemukan bahwa sumbernya adalah Tuhan yang 

diyakini oleh pemeluk agama tersebut. Secara pasti, setalah pembawaan agama 

yang menjadi Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah umatnya, maka pastilah 

petunjuk-petunjuk yang di bawanya dapat mengalami perubahan interpretasi, 

bahkan memerlukan petunjuk-petumjuk praktis baru, yang tadinya belum dikenal 

pada masa utusan tersebut berada di tengah masyarakatnya.12 

Islam datang tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai 

agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak 

untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain.13 

                           

              



 

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 

mereka kerjakan.(Q.S. al-An’am : 108)14 

 

         

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);  
 

           

 Aretinya :“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (QS Al-Kafirun : 
6)15 

 

                            

                         

                     

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka 

tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami 

hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) 

sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan 

biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi 



 

Ayat-ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama, seperti Al-Qurthubi, sebagai 

argumentasi keharusan umat Islam memelihara tempat-tempat ibadah umat non-

Muslim. al-Qur’an sendiri tegas menyatakan bahwa, 

                           

            

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya 

kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. An-Nahl : 

93)17 

Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, karena itu Dia 

memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang 

dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung 

jawab. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk 

kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap 

insan.18 

Perbedaan manusia telah menjadi kehendak Tuhan, agar terjalin kerjasama 

antar mereka serta berlomba-lomba dalam mencapai kebajikan dan keridhaan-

Nya. Kelemahan manusia, antara lain, karena semangatnya yang menggebu-gebu, 



 

yang absolute untuk dianut orang lain. Padahal, Tuhan sendiri memberikan 

kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jalannya sendiri.19 

Sedang menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah berpendapat 

orang yang benar memahami hukum-hukum Allah yang berlaku umum terhadap 

bumi, langit, dan semua isinya serta memahami pula hukum yang mengatur 

kehidupan makhluk-Nya, akan mengetahui betapa  besar limpahan rahmat dan 

karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya. Oleh sebab itulah kepada setiap hamba 

diperintahkan agar bertakwa kepada-Nya, seperti telah diperintahkan kepada 

umat-umat terdahulu, yang telah diberi al-Kitab seperti orang yahudi dan 

Nashrani. Serta kepada orang-orang yang melaksanakan ketakwaan dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’atnya. Dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’at-Nya manusia 

akan berjiwa bersih dan dapat mewujudkan kesejahteraan di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat.20 

Jadi, dari uraian di atas dapatlah disimpulkan jika kita secara tulus 

berusaha memahami dan mentaati perintah Allah tidak hanya diimani saja tetapi 

juga harus diamalkan maka akan terwujud masyarakat yang baik.  

  



 

D.   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang 

kiranya perlu diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Penafsiran Ayat tentang Kerukunan Umat Beragama dalam 

Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah ? 

2. Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Penafsiran tentang kerukunan 

umat beragama dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Mishbah ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan 

pemikiran terhadap obyek yang dikaji juga penelitian yang akan peneliti bahas 

melalui skripsi ini. Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang kerukunan umat beragama 

dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-mishbah. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran ayat tentang 

kerukunan umat beragama dalam kedua tafsir diatas. 

F. Metode Penelitian   

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan 



 

Guna memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dikemukakan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), 

menurut Herman Warsito ialah : suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan.21 Yaitu 

dengan cara melakukan penelitian dari berbagai literatur yang relevan 

dengan judul skripsi mengenai penafsiran ayat tentang kerukunan umat 

beragama dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-mishbah. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat “Diskriftif Analisis” yaitu penelitian hanya 

melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu objek atau gejala tertentu 

dengan cara melakukan penyelidikan yang kritis serta kehati-hatian dan 

menganalisa sebuah persoalan yang sedang dihadapi.22 Metode ini 

digunakan untuk memaparkan serta menggambatkan penafsiran dalam 

tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Mishbah dalam kajiannya terhadap 

ayat yang menjadi pembahasan yaitu ayat tentang kerukunan umat 

beragama, dengan menggunakan langkah-langkah maudu’I, adapun 



 

2) Menyusun ayat-ayat tersebut menurut kronologis masa turunnya 

disertai dengan asbabun nuzul 

3) Mengetahui korelasi (munasabah), ayat tersebut dalam masing-masing 

surat 

4) Menyusun tema bahasan dan uraian dalam kerangka yang sistematis 

sempurna dan utuh 

5) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, apabila dipandang 

perlu sehingga pembahasan dapat semakin sempurna dan jelas 

6) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik, menyeluruh dengan 

cara mengimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang 

sempurna23 

2. Alat Pengumpulan Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Data Primer 

Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya.24 Dalam hal ini penuli menggunakan 

kitab aslinya sebagai data primer. Adapun sumber primer dalam penelitian ini 

adalah Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir al-Mishbah. 

b. Data Sekunder 



 

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumber aslinya.25 Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang 

berkaitan diatas diantaranya, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-

Undangan Kerukunan Umat Beragama oleh Imam Syaukani, Wawasan al-

Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat oleh M. Quraish 

Shihab, “Membumikan” al-Qur’an, Mizan, oleh M. Quraish Shihab, 

Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat 

Beragama, oleh Imam Syaukani, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama, oleh 

Said Agil Munawar. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut 

pokok bahasan masing-masing. Adapun teknik dari pengumpulan data-data 

tersebut penulis menggunakan antara lain : 

1. Kartu Ihtisar 

Pencatatan hanya garis besar dari pokok karangan, sumber data atau 

pendapat seorang tokoh. Dengan demikian pencatatan ini harus dilakukan 

akurat karena untuk menghindari kekaburan dari sumber aslinya. 

2. Kartu Kutipan 



 

selesai mengutip, lalu disertai dengan halaman sumber yang terdapat diakhir 

kutipan. 

3. Kartu Komentar / ulasan 

Kartu ini memuat catatan khusus yang datang dari peneliti sebagai 

refleksi terhadap suatu sumber data yang dibaca. Komentar atau ulasan 

tersebut dapat berupa kritik, saran, kesimpulan, atau berupa penjelasan 

kembali terhadap sumber data yang bersifat pribadi.26 

4. Analisis Data 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya tahapan 

analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data peneliti 

menggunakan metode :  

a. Analisa Komparatif 

Yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan 

yang merupakan data kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

terhadap suatu ide.27 Metode ini dipergunakan untuk membandingkan 

pendapat dua tokoh tafsir yaitu Ar-Rozi dengan Muhammad Quraish Shihab 

untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam memahami ayat 

tentang kerukunan umat beragama yang terdapat dalam al-Qur’an. 

b. Analisa Deduktif 



 

Selanjutnya dalam mengambil kesimpulan ini, peneliti menggunakan 

metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari uraian-uraian 

yang bersifat umum, kepada uraian kesimpulan yang bersifat khusus.28 

  



 

BAB II 

PEMBAHASAN TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

 

A. Pengertian Kerukunan Umat Beragama 

Pengertian kerukunan dalam islam diberi istilah ”tasamuh” atau toleransi. 

Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, 

bukan dalam aqidah islamiyah (keimanan), karena akidah telah di jelaskan secara 

tegas dan jelas dalam al-Qur’an dan Hadits.29 

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memberikan 

rahmat bagi seluruh alam, termasuk didalamnya umat manusia. Islam diturunkan 

bukan untuk tujuan perang atau memaksakan kehendak. Islam yang hakiki adalah 

kepercayaan yang mendalam dan tanpa sedikitpun keraguan pada Tuhan. Islam 

adalah ketundukan, kepasrahan pada Tuhan dan kedamaian serta keselamatan. 

Sebagai manusia beragama, umat Islam diajarkan untuk saling mengasihi, 

memberi kepada mereka yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan mereka, 

tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan membersihkan hati 

dan jiwa, dan kepentingan mengosongkan nurani kita dari perasaan tamak, 

sombong, tidak mau berbagi dan kikir. al-Qur’an yang merupakan pedoman umat 

Islam sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diutus untuk 



 

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. 

Tidak terkecuali umat Islam. Perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah 

SAW, disamping juga tidak jarang dalam masalah-masalah keagamaan, Nabi 

membenarkan pihak-pihak yang berbeda.31 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Interaksi manusia dengan 

sesamanya harus didasari keyakinan bahwa, semua manusia adalah bersaudara, 

dan bahwa anggota masyarakat Muslim juga saling bersaudara. Ukhuwah 

mengandung arti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Persaudaraan 

sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan 

Allah SWT.32 Dalam al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut:  

                            

                    

Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan 
perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku bangsa, 



 

 
Faktor penunjang lahirnya persaudaraan adalah persamaan. Semakin 

banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan dalam cita dan 

rasa merupakan faktor yang sangat dominan yang menjadikan seorang saudara 

merasakan derita saudaranya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, 

perasaan tenang dan nyaman berada bersama jenisnya dan dorongan kebutuhan 

ekonomi bersama juga menjadi faktor penunjang rasa persaudaraan itu. Islam 

menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu, baik terhadap sesama 

Muslim, maupun terhadap non-Muslim. 

Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam 

dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, 

sejak masa Rasulullah SAW, masa Sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu 

antara lain:34 

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama 

(Q.S. al-Baqarah : 256). 

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil 

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selaama mereka tidak 

memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-

Mumthahanah: 8) 



 

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan 

menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan 

menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan 

al-Kafirun : 1-6). 

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan 

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah 

: 5). 

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, 

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga 

tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada 

hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih). 

1. Sikap Toleransi 

Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut "ikhtimal, tasamuh" yang 

artinya sikap membiarkan, lapang dada (samuha_yasmuhu_samhan, wasimaahan, 

wasamaahatan, artinya: murah hati, suka berderma). Jadi toleransi (tasamuh) 

beragama adalah menghargai, dengan sabar menghormati keyakinan atau 

kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi 

dapat mengakibatkan talbisul haq bil bathil, mencampuradukan antara hak dan 

batil, suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya 



 

keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, 

selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan 

dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam 

masyarakat.35 

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 

membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang 

lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.36 Toleransi dalam aspek sosial, 

politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu 

keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai 

pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.37 

Menurut Muhammad Arkound, ada dua syarat untuk dapat menancapkan 

nilai-nilai toleransi, yaitu: (1) Kemauan individu untuk bertoleransi; dan (2) 

Keterkaitan kemauan individu ini dengan kepentingan sosial. 

Selain itu, benih-benih toleransi dipupuk dengan banyak membaca tradisi 

dan pengetahuan. Untuk memahami orang lain, seseorang dituntut untuk banyak 

mengkaji karakter orang lain, bukan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan, 

tetapi memperkaya wawasan dan mencari hikmah. Intinya, setiap individu harus 

mempunyai kemauan yang kuat untuk memperluas wawasan dan pergaulan. Kita 

harus memahami bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah 



 

hanya didasarkan pada ikatan darah, namun juga agama, bangsa, dan 

kemanusiaan. 

Di zaman modern kesadaran itu dirumuskan dalam prinsip “kebebasan 

beragama”. Prinsip ini bukan berarti sebagai pengakuan hak orang untuk 

seenaknya memilih di antara agama-agama tanpa ada dasar keyakinan. Namun 

kebebasan di sini adalah menurut keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, 

Negara wajib menjamin bahwa setiap orang dan golongan dapat beragama sesuai 

dengan apa yang diyakini mereka sendiri. Implikasi prinsip kebebasan beragama 

seperti ini adalah prinsip non diskriminasi.38 Pelaksanaan sikap toleransi ini harus 

didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

tersebut.39 Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan 

prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan 

prinsip sendiri.40 

2. Saling Menghormati dan Menghargai 

Agar hubungan umat beragama menjadi positif, toleransi harus 

dikembangkan menjadi sikap saling menghormati. Saling menghormati berarti 

menghormati hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. Kemampuan 

untuk menghormati sikap orang lain berarti pula suatu sikap arif dalam melihat 



 

menghormati apa yang suci, luhur, Ilahi bagi hati orang lain terlepas dari apa 

keyakinan kita sendiri. Orang yang memiliki budaya hati ini tidak pernah bicara 

merendahkan pihak lain, sinis, mengejek tentang apa yang diyakini orang lain 

sebagai junjungannya. 

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an : 

                           

                              

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada 
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada 
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(Q.S. Al-An’am : 108) 

 
Sikap saling menghormati akan sangat mendukung hubungan baik antara 

agama-agama. Sikap hormat terhadap agama dan keyakinan golongan lain tidak 

berarti bahwa agama dan keyakinan itu harus dianggap benar. Hakikat sikap 

hormat terhadap agama lain adalah bahwa saya mengakui hak eksistensi 

keyakinan dan kepercayaan yang lain itu. Tetapi saya menerima baik bahwa 

seseorang dan suatu umat dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan 



 

positif itu, kemampuan untuk saling menghargai. Menghormati berarti mengakui 

secara positif keberadaan pihak lain, termasuk keyakinannya.41 

B. Bentuk Kerukunan Umat Beragama 

Eksistensi manusia dalam kebersamaan ini, dapat dipahami bahwa arti 

manusia bukan terletak pada aku-nya, tetapi pada kita-nya atau pada 

kebersamaannya. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif 

saja, tetapi jauh dari itu, yakni dengan kebersamaan ini manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya secara timbal balik yang memuaskan.42 Oleh karena itu, setiap 

pribadi selalu berada dalam keterikatan dan keterlibatan secara terus menerus, 

sehingga tidak ada yang mempunyai kebebasan yang mutlak.43  

Dalam kelompok manusia membentuk dan menentukan corak masyarakat 

yang dikehendaki. Agar bentuk dan corak yang dikehendaki dapat terwujud, 

setiap golongan hendaklah memelihara keberagamaan ini. Karena keberagamaan 

ini merupakan kenyatan yang telah ditetapkan oleh yang punya semesta alam ini. 

Tapi bila ada yang menolak, ia akan menemui kesulitan, karena berhadapan 

dengan kenyataan itu sendiri.44  

Membicarakan bentuk kerukunan antar umat beragama tidak dapat 

dilepaskan kaitannya dari teori golongan. Dalam sosiologi terdapat beberapa 

klasifikasi golongan termasuk golongan agama. Menurut Von Weise (1867) 



 

golongan agama adalah golongan gaib atau golongan abstrak. Maksud golongan 

gaib adalah golongan dalam bentuk hasil hidup yang berdasarkan paham. 

Persatuan dalam golongan agama sebagai golongan gaib diikat oleh hubungan 

batin antara anggotanya yang menjadikan golongan itu sebagai golongan kekal, 

karena yang melihat dan menerima agama bukan sebagai sesuatu yang 

membosankan, melainkan sebagai penggerak yang hidup dan yang menggetarkan 

seluruh jiwa dan tubuhnya serta mempunyai pengaruh besar terhadap anggota-

anggotanya.45 Golongan agama berpegang kepada doktrin mutlak (wayu Tuhan) 

yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam cara berpikir, segala ucapan 

perbuatan dan tindakan, yang dari sudut sosiologi akan dipandang terpuji jika 

mempertanggungjawabkan kebebasan berpikir dan menghilangkan rasa takut dan 

bimbang dalam menghadapi kehidupan, dan menghilangkan rasa kebencian dan 

permusuhan dalam masyarakat.46 

Golongan agama pada mulanya dibentuk dan dibina oleh pembawa 

Risalah, makin lama makin bertambah dan berkembang tidak hanya terbatas pada 

tempat di mana agama itu diturunkan, tetapi juga pada daerah-daerah dan Negara 

lain. Dengan demikian maka bentuk kerukunan antar umat beragama hanya dapat 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama demi kepentingan bersama, terutama dalam 

menopang kehidupan sosial kemasyarakatan. 



 

itu. Pada dasarnya penganut suatu agama menuntut konsekuensi penganut agama 

yang bersangkutan. Dengan pengertian, bahwa hakekat penganut agama bukan 

terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada bagaimana seharusnya ia dengan 

agama yang ia anut itu.47  

Agama akan kehilangan fungsi, bila penganutnya hanya mencurahkan 

perhatian pada ilmu agama saja, sehingga kehidupan penganut itu kehilangan nilai 

dan makna. Tujuan agama tidak lain adalah untuk menjadikan kehidupan 

penganutnya bernilai dan bermakna. Dengan perkataan lain, bila manusia hidup 

tanpa agama, berarti ia hidup tanpa nilai dan makna. Konsekuensi penganutan 

agama mengandung dua pengertian dan tanggung jawab, Pertama : kewajiban dan 

tanggung jawab secara vertical, yaitu kewajiban dan tanggung jawab secara 

langsung antar pribadi dengan Tuhannya. Kedua : tanggung jawab secara 

horizontal, dengan memfungsionalkan ajaran agama dan kehidupan 

bermasyarakat dalam bentuk pergaulan, yang direalisasikan dengan berbagai jenis 

hubungan. Inti tujuan hidup manusia adalah ketenteraman dan kebahagiaan batin. 

Dalam memelihara keharmonisan hubungan antara sesamanya belum tentu 

berjalan lancar. Untuk memelihara kelancaran hubungan ini, Tuhan menurunkan 

agama yang mengandung pedoman dasar dalam mengatur hubungan antara 

sesama manusia itu sendiri. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-



 

C. Kerukunan Umat Beragama Menurut Pandangan Islam 

Biasanya yang paling berharga bagi sesuatu adalah dirinya sendiri. Ini 

berarti yang paling berharga buat agama adalah agama itu sendiri. Karenanya 

setiap agama menuntut pengorbanan apapun dari pemeluknya demi 

mempertahankan kelestariannya. Namun demikian, Islam datang tidak hanya 

bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai agama, tetapi juga mengakui 

eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak untuk hidup berdampingan 

sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain. Memang al-Qur’an sendiri 

amat tegas menyatakan bahwa : 

              

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

saja. (Q.S. An-Nahl : 93)49 

Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk 

kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap 

insan.50 Demikian terlihat kebebasan beragama, mengemukakan pendapat, dan 

demokrasi merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Atas dasar itu pula, kitab suci 

umat Islam mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh 



 

tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan membersihkan hati 

dan jiwa, dan kepentingan mengosongkan nurani kita dari perasaan tamak, 

sombong, tidak mau berbagi dan kikir. 

Bila agama yang dipahami selama ini adalah agama yang menghina, 

menyalahkan orang lain, dan menganggap diri kita yang paling benar, maka itu 

bukanlah agama yang sesungguhnya. Keangkuhan dan sikap memandang rendah 

orang lain, tidak pernah diajarkan oleh agama apapun. Di dalam al-Qur’an secara 

tegas menyatakan sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Hujarat : 11 yang 

berbunyi : 

                      

“Janganlah satu kaum menghina kaum lain, karena mungkin yang dihina 
itu lebih baik dari pada yang menghina.” (QS. Al-Hujarat: 11)51 
 
Secara eksplisit berhubungan dengan prinsip terdahulu, keinginan akan 

keragaman keyakinan manusia, dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 272 

disebutkan: 

                     

                       



 

jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya 
(dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah : 272)52 
 
Islam sudah berada dalam kondisi yang pluralitas atau majemuk. 

Kemajemukan ini tidak hanya ada pada perbedaan namun juga budaya, suku, dan 

bahasa. Kenyataan inilah yang mengiringi adanya perbedaan kultural (dan juga 

politik) antara berbagai kelompok muslimin yang ada di kawasan-kawasan 

dunia.53  

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. 

Tidak terkecuali umat Islam. Perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah 

SAW, disamping juga tidak jarang dalam masalah-masalah keagamaan, Nabi 

membenarkan pihak-pihak yang berbeda.54 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Interaksi manusia dengan 

sesamanya harus didasari keyakinan bahwa, semua manusia adalah bersaudara, 



 

sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan 

Allah SWT.55 Dalam al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut: 

                            

                    

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat : 13)56 

 

D. Langkah-Langkah Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama 

Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam menciptakan 

kerukunan umat beragama, yakni : 

a. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para Pembina non 

formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen 

penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. 

b. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama 

perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh 

lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi 



 

c. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar 

umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. 

E. Prinsip Kerukunan Hidup Umat Beragama 

Prinsip-prinsip Kerukunan umat beragama menurut ajaran Islam 

dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, 

sejak masa Rasul SAW, masa sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu antara 

lain :57 

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama 

(Q.S. al-Baqarah : 256). 

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil 

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak 

memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-

Muthahanah: 8) 

c. Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam 

mengakui eksistenssi agama lain (Q.S. Ali Imran : 19, 85; al-Maidah : 3, 

77; at- Taubah : 33). Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk 

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan 

menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan 

menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan 



 

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan 

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah 

: 5). 

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, 

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga 

tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada 

hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih). 

F. Manfaat Kerukunan Umat Beragama 

Umat Beragama Diharapkan Perkuat Kerukunan Jika agama dapat 

dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan stabilitas dan 

kemajuan Negara. "Sebab   jika   agama   dapat   dikembangkan   sebagai   faktor   

pemersatu   maka   ia   akan memberikan   sumbangan   bagi   stabilitas   dan   

kemajuan   suatu   Negara." 

Kondisi   yang   demikian   menunjukkan   bahwa   kerukunan   umat 

beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial 

yang terus berkembang.   "Karena   itu   upaya   memelihara   kerukunan   harus   

dilakukan   secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti,"  Dalam   

hal   ini,   tokoh   dan   umat   beragama   dapat   memberikan kontribusi dengan 



 

Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan 

untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola 

dengan baik dan benar. Karena mungkin masalah yang selama ini terjadi di antara 

pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu 

pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat 

menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian 

negatif.58  

 

 

 

 
 
  

 
  



 

BAB III 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  

DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB  

DAN TAFSIR AL-MISHBAH 

 
 
A. Tafsir Mafatih Al-Ghaib 

1. Biografi Imam Ar-Razi 

Nama lengkap beliau Abu Abdillah, Muhammad bin Umar  bin Alhusain 

bin Alhasan Ali, At-Tamimi, Al-Bakri At-Thabaristani Ar-Rozi. beliau di juluki 

sebagai Fakhruddiin (kebanggaan islam), dan dikenal dengan nama Ibnu Al-

Khatiib, yang bermadzhabkan Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 544 H.59  

Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada yang menyamai keilmuan pada 

masanya, ia seorang mutakallim pada zamannya, ia ahli bahasa, ia Imam tafsir dan 

beliau sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga banyak orang-orang 

yang datang dari belahan penjuru negeri, untuk meneguk sebagian dari keluasan 

ilmu beliau. Imam Fakhruddin dalam  memberikan hikmah pelajaran beliau 

menggunakan bahasa arab dan bahasa asing. Imam Fakhruddin telah menulis 

beberapa komentar terhadap buku-buku kedokteran. Pada usia 35 tahun, ia telah 



 

Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 H. Dikatakan beliau 

meninggal, ketika beliau berselisih pendapat dengan kelompok Al-karamiah 

tentang urusan aqidah, mereka sampai mengkafirkan Fakhruddin Ar-Razi, 

kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat, mereka meracuni Ar-Razi, 

sehingga beliau meninggal dan menghadap pada Rabbi Nya.60 

a. Karya-karyanya 

Imam Fakhruddin Ar-Razi menguasai berbagai bidang keilmuan seperti al-

Qur’an, al-Hadits, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab, perbandingan agama, filsafat, 

logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Selain telah menghafal al-Qur’an dan 

banyak al-Hadits, Fakhruddin Ar-Razi telah menghafal beberapa buku seperti al-

Shamil fi Usul al-Din, karya Imam al-Haramain, al-Mu‘tamad karya Abu al-

Husain al-Basri  dan al-Mustasfa karya al-Ghazali. Intelektual sezaman dengan 

Fakhruddin Ar-Razi; di antaranya Ibn Rushd, Ibn Arabi, Sayfuddin al-Amidi dan 

Al-Suhrawardi. 

Kecerdasan dan keilmuan beliau sangat tinggi, berbagai macam ilmu 

dipelajari dan dikuasainya, hal itu bisa dibuktikan dengan kitab-kitab karangan 

beliau, yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dan tak heran 



 

a. At Tafsir Al Kabiir atau yang kita kenal dengan Mafaatihul Ghaib 

b. Al arba’in fi ushuluddiin, Ahkamul qiyaasi As syar’I, 

c. Al mahsul fi ilmi usul fiqh, Mukhtashar akhlak, 

d. Al mantiqul kabiir, Tafsir Al-Fatihah 

e. Tafsir Surah Al-Baqarah ala Wajhi Aqli la Naqli 

f. Tafsir Mafatihul Ulum, Nihayatul Uqul fi Dirayatil Ushul 

g. Ta’sisut Taqdis, Tahshilul Haq, Al-Khamishin fi Ushuliddin 

h. Ishmatul Anbiya’, Hudutsul Alaam, Sarh Asmaulllah Al-Husna 

i. AL-Muhshil fi Ilmil Kalam, Az-Zubdah fi Ilmil Kalam 

j. AL-Mulakhash fil Falsafah, Lubabul Isyaraat 

k. Sarh Nahjul Balaghah, Al-Muharrar fi Haqaiqin Nah.61 

Dan masih banyak lagi karangan-karangan  beliau yang kami tidak bisa 

sebutkan  disini. Setidaknya kita bisa mengambil contoh dari kehidupan 

Intelektual Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mampu menulis banyak karya. 6 

karya dalam ilmu Tafsir, 20 karya dalam ilmu Kalam, 9 karya dalam bidang 

filsafat, 6 karya dalam ilmu Filsafat dan Kalam, 5 karya dalam Logika, 2 dalam 

Matematika, 6 karya dalam ilmu Kedokteran,(48 karya dalam MIPA) 9 karya 

dalam ilmu Syariah, 4 karya dalam bidang sastra, dan masih puluhan lagi 

karyanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

2. Latar Belakang dan Sejarah Penulisan 



 

dikaji dalam beberapa buah kitab biografi ulama lain terdapat beberapa penyataan 

berkaitan kitab ini, diantaranya: 

1. Al-Dawudi berkata  ”Tafsir al-Kabir ini ditulis sebanyak 12 jilid 

dengan di namakan Mafatih al-Ghaib.”62  

2. Berkata pula Siddiq Hasan: Kitab Mafatih al-Ghaib yang dikenali juga 

sebagai Tafir al-Kabir dihasilkan oleh Fakhr al-Din, Muḥammad bin 

‘Umar al-Razi wafat 606 H.63  

Menurut sebagian ulama, seluruh kandungan tafsir al-Kabir al-Musamma 

mafatih al-Ghaib, itu bukanlah karya otentik dari imam Ar-Razi yang utuh, karena 

ia belum sempat menuntaskan penafsiran 30 juz dari ayat-ayat al-Qur’an, seputar 

hal ini, terdapat beberapa ulama yang menyebutkan tentang batasan penafsiran 

ayat al-Qur’an yang diselesaikan oleh imam Ar-Razi sendiri. Ada yang 

mengatakan imam Ar-Razi hanya menyelesaikan tafsirnya sampai surah Al-

Ambiya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Ar-Razi menyelesaikan tafsirnya 

hingga surah al-Waqi’ah, ada juga yang mengatakan bahwa ar-Razi telah 

menyelesaikan tafsirnya hingga surah Al-Bayyinah, dengan alasan beliau pernah 

mengutip ayat 5 dari surah al-Bayyinah.64 

Mengenai perbedaan pendapat terkait Ar-Razi menyelesaikan tafsirnya 



 

diantaranya disebabkan karna adanya serangan yang dilakukan oleh Tatar 11 

tahun setelah Ar-Razi meninggal dunia, maka hilanglah satu juz dari kitab itu. 

Kekurangan itu kemudian dilengkapi oleh Syihauddin Al-Kuby (w. 639. H/1241 

H).65  

3. Karakteristik tafsir Mafatih Al-Ghaib 

Tafsir Mafaih Al-Ghaib atau yang dikenal sebagai Tafsir al-Kabir 

dikategorikan sebagai tafsir bir ra’yi (tafsir yang menggunakan pendekatan aqli), 

dengan pendekatan Mazhab Syafi’iyyah dan Asy’ariyah. Tafsir ini merujuk pada 

kitab Az-Zujaj fi Ma’anil Qur’an, Al-Farra’ wal Barrad dan Gharibul Qur’an, 

karya Ibnu Qutaibah dalam masalah gramatika. 

Riwayat-riwayat tafsir bil ma’tsur yang jadi rujukan adalah riwayat dari 

Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudai, Said bin Jubair, riwayat dalam tafsir At-

Thabari dan tafsir Ats-Tsa’labi, juga berbagai riwayat dari Nabi saw, keluarga, 

para sahabatnya serta tabi’in. Sedangkan tafsir bir ra’yi yang jadi rujukan adalah 

tafsir Abu Ali Al-Juba’i, Abu Muslim Al-Asfahani, Qadhi Abdul Jabbar, Abu 

Bakar Al-Ashmam, Ali bin Isa Ar-Rumaini, Az-Zamakhsyari dan tafsir Abul 

Futuh Ar-Razi. 



 

a’yan nya juga berkata demikian. Jadi siapa yang menyempurnakan dan 

menyelesaikan tafsir ini? dan sampai dimana beliau mengerjakan tafsirnya?66  

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pada kitabnya, “Yang 

menyempurnakan tafsir Ar-Razi adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-Hazm 

Makky Najamuddin Al-Makhzumi Al-Qammuli, wafat pada tahun 727 H, beliau 

orang Mesir.67 Dan penulis kasyfu Ad-dzunuun juga menuturkan,” Yang 

merampungkan tafsir Ar-Razi adalah Najamuddin Ahmad bin Muhammad Al-

Qamuli, dan beliau wafat  tahun 727 H. Qadi Al-Qudat Syahabuddin bin Khalil 

Al-Khuway Ad-Dimasyqy, juga menyempurnakan apa yang belum terselesaikan, 

beliau wafat tahun 639 H.68 

Kemudian, sampai dimana Ar-Razi terhenti dalam menulis tafsirnya? DR. 

Muhammad Husain Ad-Zahabi menjelaskan pada kitabnya tafsir al-mufassiruun,” 

Imam Fakhruddin telah menulis tafsirnya sampai surah Al-Anbiya, setelah itu 

datang Syihabuddin Al-Khaubi melanjutkan tafsir ini, namun beliau belum 

menyelesaikan seluruhnya, kemudian datang Najamuddin Al-Qamuli 

menyempurnakan tafsir Ar-Razi.69 

Ad-Zahabi juga mengatakan bisa jadi yang menyelesaikan tafsir Ar-Razi 



 

kitab tafsir ini sebagai karya mandiri dari Ar-Razi secara utuh. Adapun maksud 

tafsir ini dan segala uraiannya, antara lain : 

Pertama; menjaga dan membersihkan al-Qur’an beserta segala isinya dari 

kecenderungan-kecenderungan rasional yang dengan itu diupayakan bisa 

memperkuat keyakinan terhadap al-Qur’an. 

Kedua; pada sisi lain, Ar-Razi meyakini pembuktian eksistensi Allah 

SWT dengan dua hal. Yaitu “bukti terlihat”, dalam bentuk wujud kebendaan dan 

kehidupan, serta “bukti terbaca”, dalam bentuk al-Qur’an. Apabila merenungi hal 

yang pertama secara mendalam, kita akan semakin memahami hal yang kedua. 

Karena itu Ar-Razi merelevansikan keyakinan ilmiyah dengan kebenaran ilmiyah 

dalam tafsirnya. 

Ketiga; Ar-Razi ingin menegaskan sesungguhnya studi balaghah dan 

pemikiran bisa dijadikan sebagai materi tafsir, serta digunakan untuk menakwil 

ayat-ayat al-Qur’an, selama berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang jelas, yaitu 

kaidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

a. Sistematika Penulisan Tafsir 

Adapun sistematika penulisan Tafsir Ar-Razi, yaitu menyebut nama surat, 



 

Setelah itu Ar-Razi mulai menjelaskan masalah dan jumlah masalah 

tersebut, misalnya ia mengatakanj bahwa dalam sebuah ayat al-Qur’an terdapat 

beberapa yang jumlahnya mencapai sepuluh atau lebih. Lalu menjelaskan masalah 

tersebut dari sisi nahwunya, ushul, sabab al-nuzul, dan perbedaan qiraat dan lain 

sebagainya.70 

Sebelum ia menjelaskan suatu ayat, Ar-Razi terlebih dahulu 

mengungkapkan penafsiran yang bersumber dari Nabi, Sahabat, tabi’in ataupun 

memaparkan masalah antara nasikh dan mansukh, bahkan jarh wat’ta’dil barulah 

ia menafsirkan ayat disertai argumentasi ilmiyahnya dibidang ilmu pengtahuan, 

filsafat, ilmu alam maupun yang lainnya.71 

b. Metode Penafsiran 

Kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib tergolong tafsir bi al-ra’yi atau bil ijtihad, 

al-dirayah atau bi al-ma’qul, karena penafsirannya didasarkana atas sumber ijtihat 

dan pemikiran terhadap tuntutan kaidah bahasa arab dan kesusastraan, serta teori 

ilmu pengetahuan. Karena didalam karya ini Fakhruddin Ar-Razi banyak 

mengemukakan ijtihadnya mengenai arti yang terkandung dalam ayat-ayat al-

Qur’an disertai dengan penukilan dari pendapat-pendapat ulama dan fuqaha. 



 

komperhensif, karena menjelaskan seluruh ayat al-Qur’an, sang pengarang 

berusaha menangkap substansi ruh yang terkandung dalam setiap ayat al-

Qur’an.72 

B. Tafsir Al-Mishbah 

1. Biografi Penulis Tafsir al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih 

dikenal dengan nama Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan 

pada tanggal 16 Februari 1944 M.73 beliau berasal dari keturunan keluarga Arab 

terpelajar. Ayahnya bernama Abdurahman Shihab (1905-1986M). adalah tamatan 

dari Jami’yatul Khair, Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia mengedepankan gagasan-gagasan “Islam Modern”. Sang Ayah 

merupakan seorang guru besar dalam bidang tafsir.beliau pernah menduduki 

jabatan Rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan sebagai salah seorang pendidik 

pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang.74  Sehingga tak 

heran apabila Muammad Quraish Shihab kini menjadi seorang pakar tafsir 

ternama karena beliau diasuh dan di didik oleh seorang ayah yang dikenal sebagai 

ulama dalam bidang tafsir. Adapun mengenai nama dan biografi dari sang Ibu 

Muhammad Quraish Shihab, tidak dicantumkan dan diterangkan dalam biografi 



 

Semasa belia Muhammad Quraish Shihab telah menunjukkan kecintaan 

terhadap ilmu-ilmu al-Qur’an. Pada usia 6-7 tahun ayahnya menyuruh mengikuti 

pengajian-pengajian yang diadakan sang ayah sendiri. Pada waktu itu, selain 

dalam al-Qur’an. Dari sinilah menurut Muhammad Quraish Shihab benih-benih 

kecintaannya terhadap al-Qur’an mulai tumbuh.75   

Dengan latar belakang seperti itu takkan heran jika minat Muhammad 

Quraish Shihab tentang studi agama khususnya al-Qur’an sebagai Area Of 

Consern sangat besar. Hal ini terlihat dari pendidikan lanjutan yang dipilihnya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang Muhammad 

Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Sambil nyantri 

di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah.76 

Pada tahun 1985 M pada usia 14 tahun, setamatnya dari pesantren Darul 

Hadits Al-Fiqhiyah, Muhammad Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir. 

Keinginannya terlaksana atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi. 

Sejak di Indonesia minatnya adalah studi al-Qur’an sehingga tak heran ketika 

sekolah di Mesir pun Muhammad Quraish Shihab mengambil jurusan Tafsir dan 

Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. 

Akan tetapi kerana nilai bahasa Arabnya yang dicapai ditingkat menengah 

dianggap kurang, akhirnya Muhammad Quraish Shihab bersedia mengulang satu 



 

Azhar bersedia menerimanya.77 Berkat ketekunan dan kecerdasannya sehingga 

pada tahun 1967 Muhammad Quraish Shihab meraih gelar Lc (S1), pada Fakultas 

Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau 

melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 berhasil 

meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir al-Qur’an dengan judul tesisnya 

adalah al-I’jaz al-Tasyri’iy li Li Al-Qur’an Al-Karim.78 Kini karya tesisnya 

tersebut telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Mu’jizat al-

Qur’an dan diterbitkan oleh penerbit Mizan. 

Setelah menyelesaikan program Masternya, beliau tidak langsung 

melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi (S3), pada tahun 1970 

Muhammad Quraish Shihab kembali ke Indonesia. Tugas dan jabatanpun 

ditawarkan padanya. Selain aktif mengajar di IAIN Alaudin Ujung Pandang, 

Muhammad Quraish Shihab juga dipercayakan menjabat wakil Rektor bidang 

akademis dan kemahasiswaan pada IAIN yang sama. Selain itu, beliau juga 

diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti coordinator Perguruan 

Tinggi Islam Swasta (Wilayah VII Indonesiabagian Timur), maupun diluar 

kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian timur dalam 

pembinaan mental.79  

Kehausan akan ilmu pengetahuan membuat beliau selalu ingin 



 

meraih gelar Doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an. Dengan judul 

disertasinya “Al-Darur li al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah”. Dengan judul 

disertasinya itu dia meraih predikat Yudisium Cum Laude disertasi penghargaan 

tingkat I (Mumtaz ma’a Martabat al-Syaraf al-aula). Dengan gelar Doktornya 

Muhammad Quraish Shihab adalah orang pertama di Asia Tenggara yang meraih 

gelar Doktor dalam bidang-bidang ilmu-ilmu al-Qur’an dari Universitas Al-

Azhar, Mesir. 

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S3 dan meraih gelar Doktor 

pada tahun 1984, Muhammad Qurais Shihab berkeinginan mengabdi di tanah 

airnya, beliaupun kembali ke Indonesia. Kedatangan beliau disambut gembira, 

salah satu bukti sambutannya, beliau kemudian ditugaskan di Fakultas Ushuluddin 

dan Fakultas Pasca Sarjana (UIN), Syarif Hidayatullah Jakarta. Karirnya yang lain 

beliau juga pernah menjadi ketua umum (MUI) pusat, Anggota badan lajnah 

pentashih al-Qur’an pada Departemen Agama (DEPAG). 

Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama tetapi tidak lama dan 

masih banyak lagi jabatan-jabatan yang masih diembannya. Sampai sekarang 

beliau masih tercatat sebagai guru besar pasca sarjana Syarif Hidayatullah dalam 

bidang ilmu-ilmu al-Qur’an, (Tafsir).80 

a. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab  



 

pejabat pemerintahan atau mengikuti kegiatan seminar-seminar. Semua aktivitas 

tersebut beliau jalani dengan baik. Muhammad Quraish Shihab disamping dikenal 

sebagai pakar tafsir, beliau juga dikenal sebagai ulama produltif dalam 

menghasilkan karya ilmiah. Karya-karya beliau menjadi rebutan dan ditunggu 

banyak orang. Hal itu dapat dilihat dari berulang-ulangnya karya beliau untuk 

dicetak kembali. Misalnya buku “Membumikan al-Qur’an” yang sampai dicetak 

untuk yang ke-22 kali dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menjadi 

rebutan dan dicetak ulang untuk beberapa kali. Diantara beberapa karya 

Muhammad Quraish Shihab selain Tafsir al-Mishbah diantaranya adalah : 

1. Wawasan al-Qur’an Mizan, Bandung, Tahun 2000 

2. Membumikan al-Qur’an, Mizan, Bandung, Tahun 1995 

3. Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung, Tahun 1994 

4. Tafsir al-Qur’an Al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunnya Wahyu, Pustaka Hidayah, Bandung, Tahun 1997  

5. Mu’jizat al-Qur’an, Mizan, Tahun 1997 

6. Tafsir al-Manar Keistimewaan dan Kelemahannya, IAIN Alaudin, Ujung 

Pandang, Tahun 1984 

7. Mahkota Tuntutan Ilahi, Utama Jakarta, Tahun 1988 

8. Falsafah Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, Tahun 1988 



 

2. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah karangan Muhammad Quraish Shihab merupakan karya 

monumentalnya. Tafsir ini mempunyai keunikan tersendiri dan sekaligus 

merupakan sisi keistimewaannya. Terobosan yang disajikan oleh Muhammad 

Quraish Shihab dalam tafsirnya merupakan hal yang baru dalam khasanah tafsir di 

Indonesia, dari segi metode yang digunakannya. Pada mulanya kitab tafsir ini 

ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab di Kairo pada 18 Juni 1999. Dilihat dari 

segi kemasannya tafsir ini ditulis secara berseri, terdiri dari beberapa volume dan 

direncanakan akan dirampungkan sampai 30 juz atau 15 Volume. 

Tafsir al-Mishbah ini merupakan karya tafsir yang ketiga setelah 

sebelumnya telah terbit beberapa tafsiran dengan bentuk tampilan yang berbeda. 

Pertama Wawasan al-Qur’an yang diterbitkan oleh Mizan Bandung, buku ini 

berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam pengajian Istiqlal untuk para 

iksekutif. Kedua Tafsir Al-Karim, Tafsir surat-surat Pendek berdasarkan urutan 

turunnya wahyu, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Tafsir tersebut berisi 24 surat 

dan metode yang digunakan adalah Tahlili. Penekanannya dalam uraian-uraian 

tafsir tersebut pada analisa kata yang menjadi kata kunci dan ungkapan-ungkapan 

al-Qur’an dengan merujuk kepada pandangan para pakar bahasa kemudian 

memperhatikan bagaimana kosa kata atau ungkapan itu digunakan dalam al-



 

berisi tafsiran surat-surat pendek. Model yang digunakan dalam tafsir tersebut 

berkesan bertele-tele dan kurang menarik karena dalam uraian kosa kata yang 

sangat mendetail.82 Oleh arena itu, Muhammad Quraish Shihab memberhentikan 

upaya penulisannya dalam bentuk tersebut. Dan beliau menggantikannya dengan 

tafsir al-Misbah, dengan model yang berbeda yang diharapkan dapat menghindari 

model kajian yang bertele-tele seperti tafsir sebelumnya. 

Berangkat dari fenomena diatas maka Muhammad Quraish Shihab 

mengambil dan memutar haluan proyeknya untuk membuat karya tafsir yang baru 

yang lebih mudah untuk dipahami, bukan bagi kalangan intelektual (sarjana), tapi 

juga untuk kalangan awam. 

Dalam tafsir ini penulisannya berusaha untuk menghidangkan dengan 

kemasan yang berbeda dari tafsir sebelumnya, tafsir ini menyajikan bahasan 

setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Hal 

tersebut beliau lakukan karena menurut para pakar bahwa setiap surat itu 

mengandung pesan atau tema pokok al-Qur’an. Sehingga dengan cara tersebut 

maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surat, dan 

dengan memperkenalkan 114 surat, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan 

mudah.83 Muhammad Quraish Shihab menambahkan tentang latar belakang 

kenapa tafsir ini disusun dengan cara pengelompokan dari uraian tema pokok al-



 

dugaan adanya kerancauan sistematika penyusunan ayat-ayat dalam surat-surat al-

Qur’an yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh. 

Berangkat dari semua itu tafsir al-Mishbah disusun dengan 

menghidangkan tema-tema pokok al-Qur’an dan menunjukkan betapa serasi ayat-

ayat setiap surat dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kekacauan 

yang melekat atau tinggal dibenak umat Islam.84 

3. Karakteristik Tafsir Al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah sebagai karya tafsir kontemporer dilihat dari metode 

penafsiran yang digunakan, tafsir ini menggunakan metode tahlili (analisa), dan 

metode maudu’I (tematik), dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Dalam 

uraiannya menganalisa terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur’an baik itu dari kosa kata, 

mengakses berbagai data riwayat untuk menjelaskan pengertian dari sebuah ayat, 

menjelaskan munasabah ayat, dilengkapi dengan pengutipan dari beberapa pakar. 

 Dalam penyajian al-Mishbah menghidangkan tema-tema pokok al-Qur’an. 

Adapun dilihat dari coraknya, corak penafsiran yang terdapat dalam tafsir al-

Mishbah adalah corak adab al-Ijtima’I, hal itu dapat dilihat ketika menafsirkan 

ayat al-Qur’an dengan disertai menganalisa sosio historis. Dalam penyajian 

bahasanya, tafsir ini menyajikan bahasan yang sangat halus, mudah dicerna bagi 

kalangan manapun (intelektual terpelajar bahkan kaum awam sekalipun). 



 

C. Penafsiran Ayat Tentang Kerukunan Umat Beragama Dalam Tafsir 

Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah 

1. Ayat-ayat Kerukunan Umat Beragama 

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama Sesuai 

dengan hasil penelitian penulis, dalam Skripsi ini ada beberapa ayat yang akan 

dibahas. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, penulis membahasnya secara 

analitis-tematik (tahlili-maudhu’i), dengan mengintegrasikan antara kaidah-kaidah 

tafsir klasik dengan pendekatan kebahasaan (linguistik), dalam hal ini penulis 

menggunakan analisis semantik untuk memahami term-term kunci dalam ayat-

ayat yang akan ditafsirkan. 

a. Firman Allah Dalam Surat Al-Kafirun Ayat 1-6 

                            

                               

            

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian 

sembah; dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang 



 

Diterangkan pula dalam Q.S. al-Mumtahanah : 7-9 

                                 

                              

                                 

                              

                        

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan 
orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha 
Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak 
melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan 
mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk 
mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka 
mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Mumtahanah : 7-9)86 

 
b. Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 

                                

                           

        

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 



 

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia 

untuk beriman kepada-Nya, bahkan Dia SWT memberi kebebasan dan ikhtiar 

kepada mereka mau menerima kebenaran atau tidak. Sudah barang tentu apa saja 

yang dipilih oleh manusia, maka ia harus menanggung konsekuensi dan 

akibatnya. Sekalipun Allah SWT telah menunjukkan jalan yang lurus kepada 

manusia, akan tetapi manusia itu bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. 

Dari sanalah Nabi SAW tidak perlu memaksa manusia untuk beriman, dan tidak 

pula harus sedih terhadap orang-orang kafir, lantaran mereka tidak mau beriman. 

ayat ini menunjukkan bahwa setiap paksaan untuk beriman, halus apalagi kasar, 

sepenuhnya melanggar ketentuan Allah. 

Dari ayat yang pertama terdapat Tiga pelajaran yang dapat dipetik: 

1. Iman kepada Allah berdasarkan pilihan memiliki nilai setelah 

sebelumnya mengadakan pengkajian dan perenungan, bukan semata-

mata berdasarkan pemaksaan. Karena iman yang sedemikian ini 

bukanlah iman yang sebenarnya. 

2. Nabi Muhammad SAW dalam rangka memberi petunjuk dan hidayah 

kepada manusia, atas dasar keprihatinan dan kecemasan beliau. Karena 

itu Allah SWT menenangkan Nabi-Nya tersebut. 

3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh memaksakan orang lain 



 

Dari ayat yang Kedua Quraish Shihab88 menjelaskan, bahwa Ayat di atas 

secara tegas menyebutkan nama Allah Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: 

Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, walaupun 

kekuarga kamu tidak melarang kamu  menjalin hubungan dan berbuat baik 

terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama tidak pula 

mengusir kamu dari negri kamu. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial 

mereka berada dipihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada 

dipihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka. 

Firman-Nya: lam yuqatilukum (tidak memerangi kamu) menggunakan bentuk 

mudhari/present tense. Ini dipahami sebagai bermakna “memerangi secara faktual 

sedang memerangi kamu”, sedang kata  fi yang berarti dalam mengandung isyarat 

bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga 

tidak ada dari mereka yang keluar dari wadah itu. Dengan kata  fi ad-din 

(dalam agama) tidak masuklah peperangan yang disebabkan kepentingan duniawi 

yang tidak ada hubungannya dengan agama, tidak termasuk pula siapapun yang 

tidak termasuk faktual memerangi umat Islam.  

Kata tabarruhum terambil dari kata birr yang berarti kebajikan yang luas. 

Salah satu nama Allah SWT adalah al-Bar. Ini karena demikian luas kebajikan-

Nya. Dataran yang terhampar dipersada bumi ini dinamai bar karena luasnya. 



 

Bisa juga diphami dalam arti bagian. Pakar Tafsir dan hukum Ibn ‘Arabi 

memahaminya demikian dan atas dasar itu menurutnya ayat di atas menyatakan: 

“Tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka.”Al-

Biqa’i memahami penggunaan kata ilaihim / kepada mereka yang dirangkaikan 

dengan kata tuqsithu itu sebagai isyarat bahwa hal yang diperintahkan ini 

hendaknya dihantar hingga sampai kepada mereka. Hal itu di tulis ulama itu lebih 

jauh mengisyaratkan bahwa sikap yang diperintahkan ini termasuk bagian dari 

hubungan yang diperintahkan, dan bahwa itu tidak akan berdampak negatif bagi 

umat Islam, walau mereka memaksakan diri mengirimnya dari jauh, karena 

memang Allah suka kelemah lembutan dalam segala hal dan member imbalan 

atasnya dan apa yang tidak diberikan-Nya melalui hal-hal lain.89 

Sayyid Quthub berkomentar ketika menafsirkan ayat diatas bahwa Islam 

adalah agama yang damai, serta akidah cinta. Ia suatu sistem yang bertujuan 

menangi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian. Tidak ada 

yang meghalangi arah tersebut kecuali tindakan agresif musuh-musuhNya dan 

musuh-musuh penganut agama ini. Adapun jika mereka itu bersikap damai, maka 

Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga 

berusaha melakukannya. Walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap 

memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan yakni kejujuran 



 

Islam sama sekali tidak berputus asa mananti hari dimana hati manusia 

akan menjadi jernih dan mengarah kearah yang lurus itu. Dalam ayat ini, Allah 

SWT menerangkan bahwa Dia tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat 

baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong dan bantu-

membantu dengan orang-orang kafir selama mereka tidak mempunyai niat 

menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tidak mengusir dari negeri-negeri 

mereka dan tidak pula berteman akrab dengan orang-orang yang hendak mengusir 

itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah SWT hanyalah melarang kaum 

muslimin bertolong-tolongan dengan orang-orang yang menghambat atau 

menghalangi manusia di jalan Allah, dan memurtadkan kaum muslimin sehingga 

ia berpindah kepada agama lain, yang memerangi, mengusir dan membantu 

pengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dengan orang yang semacam itu 

Allah melarang dengan sangat kaum muslimin berteman dengan mereka. Pada 

akhir ayat ini Allah SWT mengancam kaum muslimin yang menjadikan musuh-

musuh mereka sebagai teman bertolong-tolongan dengan mereka, jika mereka 

melanggar larangan Allah ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.90 

Dari ayat ini terdapat Dua kesimpulan, yaitu : 

1. Allah menghendaki, idealnya antara sesama pemeluk agama saling 

mengasihi dan menyayangi. 



 

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 62 

                        

                            

       

  Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin91 siapa saja diantara mereka yang 
benar-benar beriman kepada Allah,92 hari kemudian dan beramal 
saleh93 mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak 
ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. (Q.S: al-Baqarah: 62)94 

 
Setidaknya ada tiga penafsiran mengenai siapa yang dimaksud dengan 

alladzina amanu: 

Pertama, Menurut al-Baghawi, mereka adalah orang-orang yang beriman 

kepada Isa as. yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada saat yang 

sama mereka berlepas diri dari kebatilan agama Yahudi dan Nasrani. Di antara 

mereka ada yang sampai menjumpai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, ada 

pula yang tidak sempat.95 

Kedua, orang-orang munafik yang mengaku beriman. Penafsiran itu 

dikemukakan Sufyan al-Tsauri, al-Zamakhsyari, dan al-Nasafi.96 

                                                             



 

 Ketiga, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara 

benar. Diantara yang berpendapat demikian adalah al-Qurthubi, al-Thabari, al-

Syawkani, dan al-Jazairi.97 

 

 

pengikut Nabi Isa as. Disebut Nasrani karena di antara mereka yang menjadi 

pengikut setianya “al-hawariyyin” pernah menyanggupi permintaan Isa as untuk 

menjadi ansharallah. Allah SWT mengabadikan jawaban mereka: Nahnu 

ansharullah (kami adalah penolong-penolong agama Allah), (QS ali Imran: 52, al-

Shaff: 14). Ada pula yang mengaitkan sebutan Nashrani dengan nama daerah 

kelahiran Isa yang dikenal dengan Nashirah (Nazareth). 

 

siapa yang dimaksud dengan al-Shabiin. Menurut Wahab bin Munabbih, mereka 

adalah kaum yang mengetahui keesaan Allah, tidak memiliki syariah yang 

diamalkan, dan tidak membicarakan kekufuran. Menurut Ibn Katsir, mereka 

adalah kaum penyembah Malaikat, memegang kepada kitab Zabur dan mereka 

mempunyai aturan (agama) yang tetap untuk diikutinya, dan sebagian ulama 

“berkata mereka adalah orang-orang yang tidak bisa sampai dakwahnya Nabi.98 

 (   ) merujuk kepada pemeluk agama Yahudi, sementara 

    merupakan bentuk jamak dari kata Nashrani. Mereka adalah para 

Mengenai makna   , Para mufassir berbeda pendapat mengenai 



 

Sementara Abu Aliyah, Rabi’ bin Anas, al-Sudi, dan al-Dhuhak berpendapat 

bahwa mereka salah satu firqah dari Ahli Kitab yang membaca Zabur.99  

Penjelasan Ayat tersebut diatas yakni : 

a. Bagi kelompok pluralis, ayat ini menunjukkan bahwa semua agama 

asal disertai dengan pengamalan yang baik (amila shalihan) maka 

akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah. Salah seorang mufassir 

yang menafsirkan demikian adalah Hamka. Menurut Hamka, ayat ini 

merupakan janji yang adil dari Tuhan kepada seluruh manusia, tidak 

pandang dalam agama yang mana mereka hidup, atau mereka apa yang 

diletakkan kepada diri mereka, namun mereka masing-masing akan 

mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan, sepadan dengan iman 

dan amal shalih yang telah mereka kerjakan itu. Dan tidak ada 

ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita.100 

b. Menurut sebagian mufassir lain, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil 

pluralisme agama, dikarenakan pada akhir ayat disebutkan Man 

amanabillah wa al-yaum al-akhir, sedang iman kepada Allah 

mensyaratkan iman kepada seluruh Rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, 

termasuk Nabi Muhammad SAW dan al-Quran al-Karim. Dengan 

demikian, ayat ini menunjukkan bahwa pemeluk agama apapun 



 

Kemudian dijelaskan pula dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S. al-Baqarah : 120 

                         

                            

    

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu 
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya 
petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika 
kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 
Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (al-
Baqarah: 120)101 

 
c. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 265 

 

                            

                       

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut102 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)103 
 
“Ridha” adalah kelapangan dada untuk menerima sesuatu. Ridha juga 

adalah suasana hati yang senang.104 Penggunaan "lan"terhadap orang Yahudi, dan 



 

menafikan sesuatu di masa datang, dan penafikan tersebut lebih kuat dari "la" 

yang digunakan untuk menafikan sesuatu, tanpa mengisyaratkan masa penafikan 

itu, sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini, atau masa datang. 

Ayat diatas, secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu Yahudi maka ia 

pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti 

agama/tatacara mereka. Dalam arti, menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang 

mereka tuju.105 

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan “hingga 

engkau mengikuti agama mereka” adalah kinayah, yakni tidak menyebutkan 

secara tegas apa yang dimaksud tetapi menyebut sesuatu yang mengantarkan 

kepada yang dimaksud. Redaksi ini menggambarkan keputusan menyangkut 

kemungkinan ahli kitab memeluk agama Islam, bukan berarti bahwa kaum 

Yahudi dan Nashrani menghendaki agar Nabi Muhammad SAW memeluk agama 

mereka.106 

2. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib Tentang Ayat Kerukunan Umat 

Beragama 

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Kafiruun : 1-6 

                            



 

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian 

sembah; dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah; untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”.(Q.S. al-

Kafiruun : 1-6)107 

 

a. Asbabun Nuzul Surat al-Kafirun dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib 

Menurut Al-Rozi dalam tafsirnya menjelaskan : Sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW tidak diutus melainkan untuk mencegah kekufuran, jadi mana 

mungkin Nabi Muhammad SAW mengizinkan kekufuran. Nabi yang diutus 

kepada kalian untuk mengajak kalian pada kebenaran dan kesuksesan dunia dan 

akhirat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdasarkan wahyu dan  kemudian 

disampaikan pada yang lain, sementara orang kafir diperintahkan atas dasar 

peniruan dan orang kafir menerimanya. Maka ketika Nabi melaksanakan apa yang 

dibebankan kepada-Nya, Nabi tidak merasa terikat dengan apa yang dibebankan 

pada-Nya.108 Kebiasaan yang terjadi di kalangan manusia bahwasanya mereka 

menyamakan menggunakan ayat ini ketika hendak berdamai menyelesaikan 

perdebatan, dan hal itu tidak boleh karena sesungguhnya Allah SWT menurunkan 

Al-Qur’an tidak untuk di samakan, tetapi untuk di renungkan maknanya, 



 

Maha tahu dan Maha bijaksana, dan semoga rahmat ta’dzim dari Allah tetap 

tercurah pada nabi Muhammad SAW dan atas keluarga dan para sahabatnya.109  

b. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Kafiruun  

Di dalam surat ini terdapat beberapa permasalahan : 

Masalah yang pertama ialah, pada ayat tersebut terdapat 2 pendapat, salah 

satunya adalah : bahwasanya tidak ada pengulangan disitu, yang kedua : 

bahwasanya terdapat pengulangan di ayat tersebut. Adapun menurut pendapat 

yang pertama ketentuannya dari beberapa segi, salah satunya bahwa yang pertama 

itu untuk makna yang akan datang (mustaqbal), dan yang kedua untuk makna 

sekarang. Sebagai bukti dari itu ialah bahwa ال tidak masuk pada mudhorie dengan 

makna istiqbal, yakni coba dilihat bahwa لن itu taukid dari yang dinafikan ال 

sebagaimana yang dikatakan Imam Kholil bahwa ال  itu asalnya adalah  لن dan  ان . 

Maka dari itu untuk menetapkan bahwa sabda Nabi SAW  

 َال أَعبُُد َما تَعبُُدْون

maksudya ialah saya tidak akan melakukannya di masa mendatang apa 

yang kalian minta kepadaku untuk menyembah tuhan kalian dan kalian juga tidak 



 

maksudnya ialah dan saya saat ini tidak menyembah sesembahan kalian 

dan kalian saat ini tidak menyembah apa yang kamu sembah. Adapun dari segi 

kedua yaitu kebalikannya. Maka yang pertama itu masa kini (sekarang) yang 

kedua masa mendatang (mustaqbal) buktinya bahwa ayat  َْوَال اَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُم itu 

untuk makna masa mendatang ialah mengungkapkan pemahaman  (mafhum) dari 

perkataan kita. Maka tidak diragukan lagi kalau itu untuk makna masa yang akan 

datang.111  

Adapun dari segi yang ketiga, berpendapat sebagian ulama bahwa setiap 

masing-masing dari keduanya itu sama-sama sesuai untuk makna sekarang dan 

masa mendatang. Tetapi kami mengkhususkan salah satunya dengan makna 

sekarang dan yang lainnya dengan makna masa mendatang “istiqbal” karena 

menolak pengulangan. Jadi jika kami berpendapat bahwa yang pertama 

menceritakan tentang masa kini (sekarang). Kemudian tentang masa mendatang 

(istiqbal) maka itu berurutan. Dan jika kami berpendapat bahwa terlebih dahulu 

menceritakan yang bermakna (istiqbal), karena hal itulah yang diminta orang-

orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu lebih penting maka 

Allah mendahulukannya, dan jika dikatakan apa faedahnya menceritakan yang 

saat ini ? sementara Nabi telah diketahui bersama bahwa beliau tidak menyembah 



 

menafikannya Nabi terhadap penyembahan (ibadah) mereka (orang-orang kafir) 

itu karena yang mereka lakukan sama sekali tidak bernilai ibadah.112 

Adapun dari segi yang keempat yaitu pilihan dari Abu Muslim, bahwa 

maksud dari dua ayat yang pertama tadi, huruf ما  disitu bermakna   الذي . Jadi 

seakan-akan Nabi SAW bersabda : Saya tidak menyembah berhala, dan kalian 

(orang-orang kafir) tidak juga menyembah Allah SWT. Adapun dari 2 ayat yang 

terakhir itu huruf ما  bersama dengan Fi’il maka menjadi takwilannya mashdar. 

Jadi maksud dari ayat tersebut ialah, saya (Muhammad SAW) tidak menyembah 

seperti kalian (orang-orang kafir) menyembah Tuhan kalian (beribadah), yang 

dibangun atas dasar syirik dan tanpa berpikir, dan kalian juga tidak menyembah 

seperti aku menyembah Tuhanku, yang dibangun atas dasar keyakinan.113 Jika 

kalian (orang-orang kafir) menganggap bahwa kalian menyembah Tuhanku 

(Allah), maka itu salah (bathil), karena sesungguhnya beribadah (menyembah 

Allah) itu pekerjaan yang harus didasari perintah, sementara kalian dilarang dan 

tidak diperintah untuk itu.114  

 Adapun dari segi yang kelima ialah, bahwasanya yang pertama itu 

mengandung penafikan ungkapan yang telah disebutkan, dan yang kedua itu 



 

menyembah Allah SWT, juga jangan berharap aku untuk menyembah berhala 

kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda : “Dan aku bukan orang yang menyembah 

berhala kalian untuk tujuan apapun dan karena maksud apapun sama sekali 

dengan cara apapun, dan kalian juga bukan orang yang menyembah apa yang aku 

sembah dengan cara apapun dan ungkapan apapun. Seperti orang yang mengajak 

orang lain untuk berbuat dholim  dengan tujuan mencari kenikmatan semata. 

Maka Nabi SAW bersabda : “Aku tidak Dholim untuk tujuan mencari 

kenikmatan, sama sekali aku tidak berbuat dholim untuk tujuan apapun.115 

Pendapat yang kedua mengatakan kalau ayat-ayat tersebut merupakan 

pengulangan dan pendapat ini memiliki 3 alasan untuk itu, yaitu: 

1. Bahwasanya pengulangan itu memberi faedah taukid (menguatkan 

arti). Setiap mentaukidi sesuatu dengan sangat, maka dengan cara 

pengulangan itu lebih bagus.  

2. Bahwasanya al-Qur’an itu menurunkan sesuatu demi sesuatu dan ayat 

demi ayat sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan. Adapun orang-

orang musyrik berkata : “setelah ini, percayalah pada Tuhan kami 

sehingga kamipun akan percaya pada Tuhanmu.” Maka Allah SWT 

menurunkan ayat  



 

akan menyembah Tuhanmu (Allah SWT) selama 1 bulan. Ketika 

semua yang telah kami (muallif) terangkan itu mungkin terjadi, 

pengulangan menurut segi ini tidak membawa mudhorot sama 

sekali.116 

3. Bahwasanya orang-orang kafir menyebutkan kata-kata “kamu 

(Muhammad) menyembah Tuhan kami setahun, kamipun akan 

menyembah Tuhanmu setahun.” Maka datanglah jawaban secara 

berulang-ulang sesuai dengan kata-kata mereka (yang berulang-ulang), 

dan satu bentuk ejekan karena orang yang mengulang-ulang perkataan 

dengan tujuan buruk, dia (berhak untuk) dibalas dengan memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan itu secara berulang-ulang guna mengejek 

dan melecehnya.117   

Pembahasan yang kedua : di ayat  tersebut ada persoalan, yaitu 

bahwa kata ما  tidak mencakup sesuatu yang tidak tahu. Katakanlah 

sesembahan mereka memang seperti itu (tidak tahu) sehingga cocok 

disebut dengan kata itu, tetapi sesembahan Nabi Muhammad SAW adalah 

Dzat yang paling tahu diantara mereka yang tahu. Sebagaimana ayat, 

  اعبد ما عابدون انتم وال 



 

dimaksud dari ayat tersebut adalah sifat. Jadi, seakan-akan Nabi SAW 

bersabda : “Aku tidak menyembah yang bathil, dan kalian tidak 

menyembah yang haq. Yang kedua ialah, terdapat huruf ان   mashdariyah 

di kedua jumlah, jadi seakan-akan Nabi SAW bersabda : “Aku tidak 

menyembah seperti kalian menyembah, dan kalian tidak menyembah 

seperti aku menyembah saat ini.118 Yang ketiga yaitu, huruf ما disitu 

bermakna الذي dan ketika itu sesuailah perkataannya. Yang keempat ialah, 

bahwasanya ketika pada awalnya Nabi SAW bersabda  

 

 (aku tidak menyembah apa yang kalian (orang-orang kafir) sembah) 

Itu telah mencakup ayat yang kedua (berikutnya), karena untuk 

menyempurnakan perkataan. Seperti firman Allah SWT. 

  ِمْثلُھَا سّیئةٌ  سیّئةٍ  ءوجزا

(Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa) 

Masalah yang ketiga yaitu : argumen dari orang-orang yang ingin 

membenarkan, bahwa Allah SWT mengabarkan tentang orang-orang kafir 



 

melakukan ibadah bersamaan dengan wujud berita yang benar tentang 

tiadanya ibadah merupakan taklif (pewajiban) untuk menggabungkan dua 

hal yang saling berlawanan.119 Ketahuilah bahwa pada ayat  itu masih 

tersisa beberapa pertanyaan :  

1. Bukankah dengan menyebutkan perkataan yang digunakan untuk 

mencela ibadah/penyembahan pada selain Allah SWT itu lebih 

utama (baik) daripada dengan cara pengulangan? Jawabannya 

ialah, terkadang taukid dan pengulangan itu lebih utama (baik) 

dibandingkan dengan menyebutkan secara langsung tujuannya atau 

karena untuk posisi perdebatan yang sangat tampak. Adapun 

perdebatan pada masalah pembetulan dan penentuan itu baik. Jika 

ada yang berkata : “dengan berhala”, maka orang tersebut mungkin 

gila yang wajib dibelenggu atau mungkin orang waras tapi 

menyimpang, maka wajib dibunuh. Kalau tidak bisa 

membunuhnya, kita wajib mengumpatnya dan mengingkarinya 

dengan sangat. Mubalaghoh di ayat tersebut itu untuk 

pengingkaran.120  

2. Bahwasanya pada awal surat terdapat penguatan (tasydid), yaitu 



 

  دین ولي دینكم لكم

(bagi kalian (orang-orang kafir) agama kalian, dan bagiku (nabi 

Muhammad) agamaku) 

Jadi bagaimana cara menyatukan antara 2 perkara tersebut? 

Jawabannya adalah, seakan-akan Nabi Muhammad SAW bersabda 

: sesungguhnya aku sangat menakut-nakuti kalian atas perkara 

yang tercela ini, dan aku tidak menganggap remeh hal ini, maka 

jika kalian tidak menerima perkataanku, maka tinggalkanlah 

aku.121  

3. Ketika pengulangan itu bertujuan untuk taukid dan mubalaghoh 

(penguatan arti), cukup dengan perkataan :  

   تعبدون ما اعبد لن

karena perkataan tersebut sudah sangat kuat artinya (mubalaghoh), 

coba dilihat ketika ashabul kahfi berkata dengan mubalaghoh : 

  اِلھًا ُدْونِھِ  ِمنْ  نَْدُعوَ  لَنْ 

(Kami sekali-kali tidak menyeru pada tuhan selain Dia (Allah 

SWT)) 

Jawabannya adalah, bahwasanya mubalaghoh hanya dibutuhkan 



 

Beliau menyembah berhala ketika telah adanya syariat. Berbeda 

dengan kasusnya ashabul kahfi, karena mereka pernah ditemui 

menyembah selain Allah sebelumnya.122 

Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 
 

                                

                           

        

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah 
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. al-Imran : 64)123  
 

a. Asbabun Nuzul Surat al-Imran ayat 64 dalam Tafsir Mafatih Al-

Ghaib 

Ketika Nabi mendatangi kaum Nasrani Najron dengan bermacam-macam 

dalil dan keputusan, kemudian Nabi mengajak mereka mengajak mubahalah, 

mereka takut dan mau mendengarkan ajakan Nabi, dan sebagian mereka mau 

membayar pajak. Hal itu karena Nabi ingin sekali mereka beriman, maka seperti 



 

mengatakan seperti orang Yahudi berkata kepada Uzair, menjadikan engkau 

sebagai Tuhan. Maka Allah menurunkan ayat diatas.125 

 

b. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Imran Ayat 64 

Nabi mengajak orang-orang Nasrani, berpegangan/berpedoman dengan 

kalimat ya sawa (adil) lurus tanpa kedzoliman antara mereka. Maksudnya : jika 

kita beriman maka kita dan kalian mendapatkan hak/hukum yang adil yang lurus 

tanpa kedzoliman.126 Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling 

menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan 

akidah. Karena persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam 

setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling 

melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah al-Qur’an menghimbau untuk tidak 

mencampuradukkan akidah masing-masing.127 Kerukunan hidup antar pemeluk 

agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan 

catatan tidak mengorbankan akidah.128 

Persaudaraan yang diperintah al-Qur’an tidak hanya tertuju kepada sesama 

Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-

muslim. Atas dasar itulah manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak 

seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau 



 

                            

                       

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut130 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)131 
 

a. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Baqarah Ayat 256 
Didalam ayat ini, Imam Qufal, Abi Muslim senada dengan Muktajilah, 

bahwa Allah tidak meletakkan perkara Iman atas pemaksaan dan permusuhan, 

tetapi meletakkannya kemugkinan menggunakan logika dan pilihan hati. Dan 

Allah ketika menjelaskan suatu perkara itu pasti jelas, murni, dan mematahkan 

alasan lain. Sehingga orang kafirpun ketika mendapat penjelasan atau dalil pasti 

menerima perkara Iman itu. Namun karena dunia itu negeri ujian, maka hanya 

orang yang dikehendaki Allah saja yang beriman.132  

Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat lain : 

                 



 

Artinya : “Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 

Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". (Q.S. Al-Kahfi : 

29)133  

Bagaimana orang kafir yang masuk Islam ketika kalah dalam berperang. 

Orang yang masuk Islam setelah peperangan, bukan disebut terpaksa, karena jika 

ia ridho setelah perang itu dan sah Islamnya, maka bukan karena terpaksa.134 

 

3. Penafsiran Al-Mishbah Tentang Ayat Kerukunan Umat Beragama 

Firman Allah dalam surat al-Kafirun : 1-6 

                            

                               

            

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang 

kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; dan aku 

tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah; dan kalian tidak 

pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; untukmulah agamamu, 

dan untukkulah agamaku.”.(Q.S. al-Kafiruun : 1-6)135 

 



 

kaum musyrikin Makkah, seperti Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul 

Muthalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul SAW. menawarkan 

kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar 

Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan merekapun akan 

mengikuti ajaran Islam. “kami menyembah Tuhanmu hai Muhammad setahun dan 

kamu juga menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami 

mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama 

kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan.” Demikian lebih kurang 

usul kompromi mereka136.  

Mendengar usulan tersebut Nabi menjawab tegas : “Aku berlindung 

kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah.” Usul 

kaum musyrikin itu ditolak oleh Rasulullah SAW. karena tidak mungkin dan tidak 

logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama 

yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu lanjut 

Quraish Shihab, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa 

seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut 

agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. 

Selama mereka yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak 

sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.137 



 

Mina, ialah Al-walid bin Al-mughirah, Al-ash bin wail, Al-ashwad bin Al-

muthalib dan Umaiyah bin Khalaf. Mereka kemukakan usul damai: “Ya 

Muhammad ! mari kita berdamai, kami bersedia menyembah apa yang engkau 

sembah, tetapi engkaupun hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami 

sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama 

kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang 

ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika 

pegangan kami ini yang lebih benar dari pada apa yang engkau serukan itu maka 

engkaupun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bahagian 

padanya”. Inilah usulan yang mereka kemukakan. Maka tidak berapa lama 

turunlah ayat al-kafirun tersebut.138 

 

b. Penafsiran al-Mishbah terkait Surat al-Kafiruun  

Menurut al-Biqa’i, karena pada akhir surah lalu (al-Kautsar) telah 

dinyatakan bahwa siapa yang membenci Nabi Muhammad maka dia tidak berarti 

sama sekali, maka sudah sewajarnya jika Nabi SAW. mengarahkan semua 

perhatian kepada Allah dan mensyukuri Nikmat-Nya. Karena itu pula pada surah 

ini beliau diajar untuk berucap kepada para pembencinya itu bahwa: Katakanlah 

hai Nabi Muhammad kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin yang telah mendarah 



 

                     

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir; aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah. 

 

 

kita mendiktekan sesuatu kepada orang lain agar dia mengucapkan sesuatu, kita 

tidak harus mengulangi kata “katakanlah”, hal ini menunjukan bahwa Rasulullah 

SAW. tidak mengurangi sedikitpun dari wahyu yang beliau terima, walaupun dari 

segi lahiriah kelihatannya itu tidak berfungsi. Di sisi lain kita tidak dapat berkata 

bahwa pencantuman kata qul tidak mengandung makna. Menurut Quraish Shihab, 

ada ajaran-ajaran Islam yang tidak harus dikumandangkan keluar. Kita tidak harus 

berteriak sekuat tenaga untuk mempermaklumkan bahwa Inna ad-dina ‘inda 

Allah al-Islam (QS. Al-Imran : 19) yakni hanya agama Islam yang diterima Allah, 

karena memproklamirkan ini dapat mengandung makna mempersalahkan agama-

agama lain. Cukup kita yakin hal tersebut di dalam jiwa.139 

Di sisi lain dapat dikatakan bahwa Islam memperkenalkan dua macam 

ajaran. Pertama nazhari (teoritis) meminjam istilah Mahmud Syaltut, dan kedua 

‘amali (praktis). Yang nazhari atau teoritis berkaitan dengan benak dan jiwa  

Kata (  ) qul/katakanlah, dicantumkan pada awal ayat diatas walau jika 



 

tidak mengandung interpretasi lain. Sedang yang ‘amali adalah yang berkaitan 

dengan pengamalan dalam dunia nyata, inilah yang dinamai Syari’ah.140 

Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah ajaran mutlak, setelah diyakini 

sebagai kebenaran mutlak, harus pula dimutlakkan pelaksanaannya terhadap pihak 

lain dalam dunia nyata? Apakah ia harus dinyatakan keluar? Menurut Quraish 

Shihab, Ajaran yang pasti setelah diyakini kebenaran mutlak, tidak harus 

dinyatakan keluar kecuali bila ada hal-hal yang mengundang kehadirannya 

keluar.141 

Di sinilah antara lain peranan kata qul (“katakanlah!”) dalam berbagai 

ayat-ayat al-Qur’an. Kata qul terulang dalam al-Qur’an sebanyak 332 kali, yang 

secara umum dapat dikatakan bahwa kesemuanya berkaitan dengan persoalan 

yang hendaknya menjadi jelas dan nyata bagi pihak-pihak yang bersangkutan agar 

mereka dapat menyesuaikan sikap mereka dengan sikap umat Islam.142 

 

yang pada mulanya berarti menutup. al-Quran menggunakan kata tersebut untuk 

berbagai makna yang masing-masing dapat difahami sesusai dengan kalimat dan 

konteksnya. 

Kata ini dapat berarti: 

Kata (         ) al-Kafirun terambil dari kata (     ) kafara 



 

b. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah, seperti pada (Q.S. Ibrahim : 7) 

c. Tidak mengamalkan tuntunan Ilahi walau mempercayainya, seperti (Q.S. 

al-Baqarah : 85) 

Masih ada arti lain dari kata kufur, namun disimpulkan bahwa secara 

umum kata itu menunjukan kepada sekian banyak sikap yang bertentangan 

dengan tujuan kehadiran / tuntunan agama.143 

Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat pertama surah ini 

adalah tokoh-tokoh kaum kafir yang tidak mempercayai keesaaan Allah serta 

tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. sementara ulama merumuskan 

bahwa semua kata kufur dalam berbagai bentuknya yang terdapat dalam ayat-ayat 

yang turun sebelum Nabi berhijrah, kesemuannya bermakna orang-orang musyrik 

atau sikap-sikap mereka yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. 

atau meninggalkan ajaran-ajaran pokok Islam.144 

 

kini dan masa yang akan datang (mudhari’) yang mengandung arti dilakukannya 

pekerjaan  dimaksud pada saat ini, atau masa yang akan datang atau secara terus 

menerus. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW.  diperintahkan untuk 

menyatakan bahwa: Aku sekarang dan dimasa datang  bahkan sepanjang masa 

Kata (      ) a’budu menurut Quraish Shihab berbentuk kata kerja masa 



 

 

“Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah” 

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk 

menyatakan bahwa beliau tidak mungkin untuk masa kini dan akan datang 

menyembah sembahan kaum musyrikin, ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan 

tidak juga kamu wahai tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjadi penyembah-

penyembah apa yang sedang aku sembah. 

Jika demikian menurut Quraish Shihab, ayat ketiga ini mengisyaratkan 

bahwa mereka itu tidak akan mengabdi ataupun taat kepada Allah, Tuhan yang 

sekarang dan di masa yang akan datang disembah oleh Rasulullah SAW. 

Pernyataan ini tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah yang berduyun-

duyunnya penduduk Mekkah yang tadinya kafir itu memeluk agama Islam dan 

menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah SAW. Karena seperti yang telah 

dikemukakan di atas, ayat ini ditunjukan kepada tokoh-tokoh kafir mekkah yang 

ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. menawarkan kompromi, dan yang 

dalam kenyataan sejarah tidak memeluk agama Islam bahkan sebagian dari 

mereka mati terbunuh karena kekufurannya.146 

Ayat 1-3 di atas berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menolak 

         



 

mereka. Kekeras kepalaan mereka telah mencapai puncaknya sehingga tidak ada 

sedikit harapan atau kemungkinan, baik masa kini maupun masa yang akan datang 

untuk bekerjasama dengan mereka.147 

                   

 “Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah; dan 

kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.” 

Setelah ayat yang lalu menegaskan bahwa tokoh-tokoh kafir itu tidak akan 

menyembah di masa datang apa yang sedang disembah oleh Nabi SAW., ayat di 

atas melanjutkan bahwa: Dan tidak juga aku akan menjadi penyembah di masa 

datang dengan cara yang selama ini kamu telah sembah, yakni aneka macam 

berhala. Dan tidak juga kamu wahai tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjadi 

penyembah-penyembah dengan cara yang aku sembah. 

Sementara Quraish Shihab mengatakan, mufasir berpendapat bahwa 

kandungan ayat 4 surah ini, tidak berbeda dengan kandungan ayat 2, demikian 

juga kandungan ayat 5 sama dengan jandungan ayat 3. Pendapat ini kurang tepat 

karena tanpa kesulitan akan dapat melihat perbedaan redaksi ayat 2 dan 4.148 

Dalam rangka memahami perbedan itu, kita harus mengarahkan 

 



 

kerja masa kini dan akan datang yang digunakan oleh ayat 2. Lebih jauh bila kita 

memperhatikan ayat 3 dan 5  yang keduanya berbicara tentang apa yang disembah 

atau ditaati oleh penerima wahyu ini (Nabi Muhammad SAW.), kita temukan 

bahwa redaksinya sama, yakni kedua ayat itu menggunakan kata (   ) a’budu  

Kesan pertama yang diperoleh berkaitan dengan perbedaan tersebut bahwa 

bagi Nabi SAW, ada konsistensi dalam objek pengabdian dan ketaatan, dalam arti 

yang beliau sembah tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan orang-orang 

kafir itu, rupanya apa yang mereka sembah hari ini dan esok berbeda dengan apa 

yang mereka sembah kemarin. Nah disini letak perbedaan antara ayat-ayat 

tersebut. Ayat 2 dan 4 bermaksud menegaskan bahwa Nabi saw. tidak mungkin 

akan menyembah ataupun taat kepada sembahan-sembahan mereka baik yang 

mereka sembah hari ini dan besok, maupun yang pernah mereka senbah kemarin. 

Jika demikian wajar jika Nabi SAW. diperintahkan untuk menyatakan bahwa 

tidak sembahan yang mereka sembah hari ini, tidak yang kemarin dan tidak juga 

yang besok, yang bisa di taati oleh pemeluk agama Islam. Karena sembahan kami 

sejak semula hingga zaman yang tak terbatas adalah Allah SWT. demikian 

perbedaan kandungan ayat 2-3 dengan kandungan ayat 4-5, yang secara sepintas 

dalam bentuk kata kerja masa kini dan datang. 



 

 

 

dalam istilah kebahasaan ia dinamai ma maushulah, dan bisa juga berfungsi 

mengubah kata yang menyartainya sehingga kata tersebut menjadi kata jadian, 

dan ketika itu dinamai dengan ma masdariyyah. Menurut Quraish Shihab, ma 

pada ayat ketiga (demikian juga pada ayat kedua) berarti apa yang, sehingga wa 

la antum ‘abiduuna  ma a’bud  berarti kamu tidak  akan  menjadi  penyembah apa        

 

(demikian pula keempat) adalah masdariyyah, sehingga kedua ayat ini berbicara 

tentang cara beribadat: “Aku tidak pernah menjadi penyembah  dengan (cara) 

penyembahan kamu, kamu sekalianpun tidak akan menjadi penyembah-

penyembah dengan cara penyembahanku.” Cara kaum muslimin menyembah 

adalah berdasarkan petunjuk Ilahi, sedang cara mereka adalah berdasarkan hawa 

nafsu mereka. Demikianlah terlihat dengan jelas bahwa tidak ada pengulangan 

dalam ayat-ayat di atas.150 

          

 “Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.” 

membadakannya dengan memberi arti yang berbeda terhadap kata () ma, pada 

masing-masing ayat. Antara lain huruf ( ) yang berarti apa yang, dan ketika itu 

yang   sedang  dan  akan  saya  sembah.  Sedangkan   ()   ma  pada  ayat  kelima 



 

itu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk mengamalkanya sesuai 

kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya 

memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh 

sedikitpun olehnya. 

 

kepatuhan. Sementara ulama memahami kata tersebut disini dalam arti balasan. 

Antara lain dengan alasan bahwa kaum musyrikin Mekkah tidak memiliki agama. 

Mereka memahami ayat di atas dalam arti masing-masing kelompok akan 

menerima balasan yang sesuai. Bagi mereka ada balasannya, dan bagi Nabipun 

demikian.151 

 

 

menggambarkan kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah 

berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Tidak perlu mengajak kami 

untuk  menyembah  sembahan  kalian setahun agar kalian menyembah pula Allah.  

 

diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya 

mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakini. Ayat 6 di atas, 

merupakan pengakuan timbal balik, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. 

Menurut Quraish Shihab, kata ( ) din dapat agama, atau balasan, atau 

Didahulukannya   kata   (     )   lakum   dan   (     )   liya   berfungsi 

Kalau  (    )  din  diartikan  agama,  maka  ayat  ini  tidak  berarti  bahwa  Nabi 



 

Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi 

Muhammad SAW bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. 

Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 
 

                                

                           

           

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah 
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)".(Q.S. al-Baqarah : 64)153 
 
Di dalam tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab dijelaskan, ayat ini 

berkaitan dengan kesungguhan dan keinginan Nabi Muhammad SAW. agar 

orang-orang Nasrani menerima ajakan Islam, maka Allah SWT. memerintahkan 

beliau untuk mengajak mereka dan semua pihak dari Ahl al-Kitab termasuk 

orang-orang Yahudi agar menerima satu tawaran yang sangat adil, tetapi kali ini 

dengan cara yang lebih simpatik dan halus dibanding dengan cara yang lalu. 

Ajakan ini, tidak memberi sedikitpun kesan kelebihanpun bagi beliau dan umat 



 

Kata ketinggian dipahami dari kata (تعالو) ta’alaw yang terambil dari kata 

yang berarti tinggi. Marilah menuju ketinggian, yaitu suatu kalimat ketetapan 

yang lurus, adil yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, karena itulah 

yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul yang kita akui bersama, yakni tidak kita 

sembah kecuali Allah, yakni tunduk patuh lagi tulus menyembah-Nya semata dan 

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun serta dengan sedikit 

persekutuanpun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 

sebagai tuhan-tuhan selain Allah, yakni kita tidak menjadikan para pemimpin 

agama kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan atau 

diharamkan oleh Allah. Jika mereka berpaling menolak ajakan ini, walaupun hal 

penolakan mereka diragukan mengingat jelasnya bukti-bukti. Ini dipahami dari 

kata (ان) in yang digunakan ayat ini, maka katakanlah: ‘saksikanlah, ketahuilah 

dan akuilah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada 

Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as.”154 

Pernyataan terakhir dalam ayat ini dipahami oleh sementara mufasir 

bermakna, “jika mereka berpaling menolak ajaran ini, maka semua dalil telah 

membuktikan kekeliruan kalian, dan dengan demikian kalian harus mengakui 

bahwa kami bukan kalian orang-orang yang benar-benar muslim, yakni 



 

yang akan melaksanakan secara teguh apa yang kami percayai. Pengakuan kalian 

akan eksistensi kami sebagai muslim walau kepercayaan kita berbeda menuntut 

kalian untuk membiarkan kami melaksanakan tuntutan agama kami. Karena 

kamipun sejak dini telah mengakui eksistensi kalian tanpa kami percaya apa yang 

kalian percayai. Namun demikian kami mempersilahkan kalian melaksanakan 

agama dan kepercayaan kalian.”lakum dinukum wa liya din / bagimu agamamu 

dan bagiku agamaku.155 

Firman Allah Q.S. al-Baqarah : 265 
 

                            

                          

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut156 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)157 
 

 
c. Asbab An-Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 265 berdasarkan Tafsir al-

Mishbah 



 

dia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi SAW “Bolehkah saya paksa 

ke dua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetapi ingin beragama 

Nasrani? Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada 

paksaan dalam Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa’id atau ‘Ikrimah, yang 

bersumber dari Ibnu ‘Abbas. 

 

d. Tafsiran surat al-Baqarah Ayat 265  (berdasarkan Tafsir Al-Misbah) 

Setelah jelas bagi setiap orang, melalui ayat yang lalu, bahwasannya 

aqidah tidaklah dapat diperdamaikan, maka ayat ini menambahkan bahwa tidak 

ada paksaan dalam agama. Allah tidak memaksa manusia menganut agama-Nya, 

meskipun Allah dapat memaksa makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya yang tidak 

terkalahkan. 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, 

padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu, mengapa ada paksaan, padahal 

sekiranya Allah menghendaki, nicaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja) (QS. 

al-Maidah : 48). Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan 

dalam menganut agama adalah menganut aqidahnya. Ini berarti jika seseorang 

telah memilih satu aqidah, katakan saja aqidah Islamiyah, maka dia terikat dengan 



 

Karena bila dia telah menerima aqidahnya, maka dia harus melaksanakan 

tuntunannya.158 

Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut 

keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaaian. 

Agamanya dinamai Islam yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa 

tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan 

dalam menganut keyakinan agama Islam. 

 

“jalan lurus”. Kata ini pada akhirnya bermakna “ketetapan mengelola sesuatu 

serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketetapan itu”. Ini bertolak belakang 

dengan (     )  al-gayy, yang terjemahannya adalah  jalan  sesat. Jika demikian,  

 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang 

lurus. Itu sebabnya, sehingga orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak 

mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak 

menganutnya, karena bagi mereka apa yang dinamakan jalan jelas itu belum 

diketahuinya. Tetapi anda jangan berkata bahwa anda tidak tahu jika anda 

Ayat ini  menggunakan  kata (    )  rusyd  yang  mengandung  makna 

yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan 

tepat, mantap, dan berkesinambungan. 



 

 Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti: Jalan yang benar, jelas 

juga perbedaannya dengan jalan yang sesat, karena telah jelas bahwa yang ini 

membawa manfaat dan itu mengakibatkan madharat. Jika demikian tidak perlu 

ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidak 

tahuan. 

 Yang enggan memeluk agama ini hakekatnya terbawa oleh rayuan Thagut, 

sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thagut, dan 

mereka itulah yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu, barang siapa 

yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhya ia 

telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 

  

 

batas”. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, 

dajjal, penyihir, yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan ketentuan 

Ilahi, tirani, semuanya digelar dengan Thagut. Yang memeluk agama Islam harus 

menolak ajakan mereka semua. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan 

Allah. Bukankah syahadat yang diajarkan adalah mendahulukan penegasan bahwa 

Tiada Tuhan yang berhak disembah, baru segera disusul dengan kecuali Allah? 

Memang, menyingkirkan keburukan harus lebih dahulu dari pada menghiasi diri 

(    )  Thagut,  terambil  dari  akar  kata  yang  berarti  “malampaui 



 

dengan pernyataan tidak akan putus, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat, 

materi tali yang dipegangnya kuat, dan hasil jalinan materi tali itu tidak akan putus. 

 Kesungguhan untuk memegang gantungan itu disebabkan karena ayunan Thagut 

cukup kuat, sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan. Kata (اروة) ‘urwah yang 

diatas diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali, seperti 

yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa 

yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan 

air kehidupan. 

Jadi didalam ayat ini Allah menjelaskan dan menegaskan bahwasnnya tidak ada 

paksaan di dalam Islam dan tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa? Karena 

Allah tidak membutuhkan sesuatu melainkan kita yang membutuhkan sesuatu dari Allah 

yaitu dengan berpegang teguh padab uhul tali yang sangat kuat, dan tidak akan pernah 

putus, asalkan disertai dengan upaya sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Dan 

ayat ini juga merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun 

sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap kesuatu jurang yang amat curam, dia tidak 

akan jatuh binasa, karena dia berpegang dengan kukuh pada seutas tali yang juga amat 

kukuh. Bahkan seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik 

atau ditolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan 

sesuatu di atas, bagaikan timba yang di pegang ujungnnya. Timba yang diturunkan 

mendapatkan air dan ditarik keatas. Demikian juga seorang mukmin yang terjerumus 

dipahami  dari  kata  (  )  Istamsaka,  yang  menggunakan huruf-huruf sin 

dan ta bukan (    ) masaka. Tali yang dipegangnyapun amat kuat, dilanjutkan 



 

BAB IV 

PENAFSIRAN AYAT TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

DALAM TAFSIR MAFATIH AL GHAIB DAN TAFSIR AL-MISHBAH 

 

a. Penafsiran Ayat Kerukunan Umat Beragama 

Berdasarkan uraian ayat-ayat yang di jelaskan di BAB sebelumnya, 

menerangkan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia untuk beriman kepada-

Nya, bahkan Dia SWT memberi kebebasan dan ikhtiar kepada mereka mau 

menerima kebenaran atau tidak. Sudah barang tentu apa saja yang dipilih oleh 

manusia, maka ia harus menanggung konsekuensi dan akibatnya. Sekalipun Allah 

SWT telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia, akan tetapi manusia itu 

bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. Dari sanalah Nabi SAW tidak perlu 

memaksa manusia untuk beriman, dan tidak pula harus sedih terhadap orang-

orang kafir, lantaran mereka tidak mau beriman. ayat ini menunjukkan bahwa 

setiap paksaan untuk beriman, halus apalagi kasar, sepenuhnya melanggar 

ketentuan Allah. 

Persaudaraan yang diperintah al-Qur’an tidak hanya tertuju kepada sesama 

Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-

muslim. Maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri 



 

keyakinannya. Dalam konteks ini al-Qur’an secara tegas melarang untuk 

melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Ini dapat 

dilakukannya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan 

menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan 

dorongan negative seperti halnya malaikat. 

Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka 

menggunakannya untuk memilih. Karena yang dikehendaki Allah adalah iman 

yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Takdir utama atas manusia adalah ia 

makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah SWT, apakah akan mengikuti petunjuk 

jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan 

agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Dalam 

sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai al-Qur’an, 

prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan 

agamanya adalah pilar yang utama. Segala bentuk pemaksaan terhadap manusia 

untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur’an.  

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan 

satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, al-Qur’an 

dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islamlah yang haq. Sebagai 

konsekuensi dari kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan 



 

b. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat Tentang Kerukunan Umat 

Beragama Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah 

1. Persamaan Penafsiran Mafatih Al-Ghaib dengan Al-Mishbah  

Sebelum menguraikan secara panjang lebar tentang penafsiran Mafatih Al-

Ghaib dan al-Mishbah tentang kerukunan umat beragama yang terdapat dalam 

Q.S. al-Kafiruun : 1-6, al-Imran : 64, dan al-Baqarah : 265,  bahwa kaum 

Muslimin dapat hidup berdampingan dengan mayoritas non-muslim dan bahkan 

mereka diperakukan dengan baik, meskipun status mereka adalah pendatang. 

Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa masing-masing kelompok tersebut 

yaitu kaum Muslimin dan kaum non Muslim tetap dalam akidah mereka masing-

masing, tidak terdengar dalam sejarah bahwa salah satu pihak telah memaksakan 

keyakinan agamanya kepada pihak lain. Meski demikian tidak boleh bagi umat 

Islam mempengaruhi dengan cara menunjukkan superioritas agar pemeluk agama 

lain mengikuti kehendaknya. Lebih baik merelakan umat selain Islam untuk tetap 

memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka. 

Karena pada dasarnya untuk masuk atau mengikuti Islam sebenarnya atas 

hidayah dari Allah SWT. Toleransi kerukunan umat beragama ialah memberikan 

kebebasan pada umat non-muslim atas keinginannya dalam memeluk agama 

pilihannya, kemudian mengakuinya sebagai pluralitas kehidupan. Umat Islam 



 

penafsiran ketiga surat diatas ialah : Pluralitas agama sebagai realitas menjadi 

sumber berharga dalam membangun kerukunan. Perintah untuk berpegang kepada 

tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Perbedaan merupakan 

suatu kenikmatan dari Allah SWT yang patut di syukuri, karena dengan 

perbedaan, manusia dapat lebih menghargai hidup dan memperkuat persatuan dan 

kesatuan suatu bangsa. 

2. Perbedaan Penafsiran Al-Mishbah dengan Mafatih Al-Ghaib 

a. Tafsir Al-Mishbah lebih dalam ketika mengulas Asbabun Nuzul 

dibandingkan dengan tafsir Mafatih Al-Ghaib, walaupun juga tidak lepas 

ketika mengulas makna perkata. Quraish Shihab menyoroti kondisi 

masyarakat zaman, maka ayat itu turun sehingga pembaca seolah diajak 

mengikuti ajakan zaman itu. 

b. Ketika membahas ayat surat Al-Kafiruun menurut tafsir Mafatih Al-Ghaib, 

yang dimaksud kafir adalah orang-orang kafir Mekkah, sedangkan 

menurut tafsir Al-Mishbah kafir itu adalah tokoh-tokoh kaum musrikin, 

bahkan seluruh orang kafir pada umumnya. Karena menurut Quraish 

Shihab diayat ketiga surat Al-Kafiruun mengisyaratkan bahwa mereka 

tidak akan mengabdi ataupun taat kepada Allah, Tuhan yang sekarang dan 

dimasa yang akan datang di sembah Rasulullah SAW sehingga walaupun 



 

c. Dari sisi Nahwiyah (Kebahasaan) ada sedikit perbedaan dalam 

menafsirkan َما dalam ayat ke 3,4, dan 5 surat Al-Kafiruun : 

                         

       

 

 

 

 

 

 

d. Sementara menurut Ar-Rozi mengikuti pendapat Imam Muslim  yang 

pertama ا�ي  

 

 

 

 

 

berarti : “kamu   tidak akan menjadi penyembah apa yang sedang dan akan 

saya sembah ” sedangkan   yang kedua adalah   masdariyah (kata jadian)  

sehingga ayat itu bermakna : “aku tidak pernah menjadi penyembah dengan 

cara penyembahan kamu, kamu sekalianpun tidak akan menjadi penyembah 

dengan cara penyembahanku (ritualku)”. 

fi’il maka Menjadi takwilannya masdar, sehingga maksud ayat tersebut 

adalah “saya tidak menyembah seperti kalian (orang-orang kafir) 

menyembah Tuhan kalian yang dibangun atas dasar syirik dan tanpa dasar 

Menurut Quraish Shihab   yang pertama adalah   mausulah sehingga  

(orang kafir) tidak juga menyembah Allah SWT. Sedangkan  yang dan terakhir, 

sehingga bermakna “saya tidak menyembah berhala dan kalian 



 

sikap menghadapi perbedaan agama seperti zaman modern sekarang ini. 

Hal itu patut dimaklumi, karena memang Fahrur Rozi hidup di zaman 

yang damai, tanpa ada multi agama apalagi multi kepercayaan. Beliau 

hidup di zaman yang aman, tidak ada konflik agama. Zaman yang sedang 

disinari dengan ilmu dan pengetahuan yang sedang berkembang, yang ada 

hanya perbedaan madzhab, perbedaan aliran kalam. Karena memang 

semangat orang atau masyarakat mempelajari dan mengkaji ilmu 

pengetahuan begitu besar. Beliau lebih konsen menjelaskan tektualitas dan 

kebahasaan dibidang substansi dan kontekstualitas terkait ayat tersebut. 

Sehingga wajar dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib belum muncul ide-ide atau 

gagasan pemikiran yang mengomentari perbedaan agama.  

f. Sementara Quraish Shihab adalah seorang ulama cendekiawan yang hidup 

di zaman modern atau kontemporer. Hidup dizaman dinamika kehidupan 

yang sudah beraneka macam, bahkan agamapun sudah bermacam-macam. 

Zaman yang tidak hanya dihadapkan dengan perbedaan aliran madzhab, 

tetapi muncul pula aliran kepercayaan dan turunannya. Hal itu juga 

mempengaruhi atau menjadi masukan Quraish Shihab dalam menjelaskan 

atau menafsirkan ayat yang terkait kerukunan umat beragama yang 

notabene perbedaan itu sedang dialami. Dalam tafsir Al-Mishbah kita bisa 



 

keniscayaan ditengah berbagai macam perbedaan keberagaman agama. 

Jadi disamping beliau konsen dengan tekstualitas dan kebahasaan, beliau 

juga konsen menyoroti kontekstualitas, substansi dan keterkaitan dengan 

kondisi zaman kontemporer atau masalah kekinian. Sehingga masalah atau 

kajian konferhensip dan faktual. Pada akhirnya, walaupun antara kedua 

Mufassir ada perbedaan sejarah dan kondisi zaman yang berbeda, namun 

ternyata ada benang merah titik temu yang menyatukan keduanya bahwa, 

mereka sama-sama beranggapan bahwa perbedaan dalam keyakinan 

adalah sunatullah yang tidak bisa dipaksakan. Mereka sama-sama 

mendambakan kondisi kehidupan beragama dengan segala dinamikanya 

yang rukun, damai dan aman.    

3. Menanamkan Toleransi dalam Pluralisme Beragama 

Mengajarkan kepada kita semua tentang arti kerukunan umat beragama 

merupakan suatu keniscayaan, karena dalam kehidupan sehari-hari anak akan 

berinteraksi secara langsung dengan orang yang berbeda agama ataupun memiliki 

pendirian dan keyakinan yang berbeda. Jika telah terpatri pada jiwa anak tentang 

keagamaan sekaligus memahamkan bahwa selain agama yang diyakini ada agama 

yang lain, maka anak tidak akan terpangaruh atau bimbang dalam pemahaman 



 

Zainuddin, dalam kaitannya dengan interaksi antar umat beragama, interaksi 

tersebut dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang memiliki identitas agama 

yang berbeda dalam hal ini adalah Islam dan Kristen. Ini mengandung pengertian 

bahwa, kedudukan pelaku sebagai penganut agama selalu ada kaitannya dengan 

kedudukan lainnya, baik dari segi ekonomi, politik, kekerabatan dan 

sebagainya.159 

Dengan kata lain sifat keagamaan yang dimiliki oleh individu berfungsi 

sebagai suatu system nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum 

norma-norma tersebut dijadikan kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah 

laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.160 Norma-norma yang 

termuat didalam agama akan memotivasi pemeluknya untuk hidup secara 

berdampingan meski berbeda agama. Selanjutnya Jalaluddin mengatakan bahwa 

“Jika solidaritas dan consensus dari suatu masyarakat yang oleh Kuper dan M.G. 

Smith dianggap sebagai unsure budaya yang digunakan sebagai pedoman hidup 

sehari-hari bersumber dari ajaran 

suatu agama, maka fungsi agama adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. 

Dalam konteks ini, maka agama memberi pengaruh dalam menyatukan 

masyarakat. Sebaliknya agama juga dapat menjadi pemecah, jika solidaritas dan 

consensus melemah dan mengendur. Kondisi seperti ini terlihat dalam masyarakat 



 

solidaritas dan consensus bersama. Dengan demikian jelaslah bahwa toleransi 

umat beragama yang ditanamkan pada anak semenjak dini sangat diperlukan, 

karena dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan pedoman bersikap, bertingkah 

laku didalam hidup bermasyarakat nantinya.161  

Dewasa ini perubahan sosial terjadi semakin pesat, sehingga pembinaan 

kerukunan hidup antar umat beragama di daerah semakin penting, mengingat 

kerukunan ini bukanlah suatu keadaan yang bersifat statis, tatapi justru semakin 

dinamis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, 

dan informasi, di era globalisasi. Kondisi semacam ini perlu dipahami karena 

setiap perubahan yang terjadi dalam sub-sistem sosial budaya masyarakat akan 

berpengaruh terhadap perubahan pola, gaya hidup, nilai dan norma serta 

hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula hubungan 

antar umat beragama, dapat berubah dari keadaan rukun, kurang rukun, tidak 

rukun, dan seterusnya sebagai suatu siklus dalam kehidupan manusia. Singkatnya 

menjadi harapan kita semua kiranya semua pihak selalu mengupayakan berbagai 

kegiatan dengan jujur, terbuka, adil, dan ikhlas, agar kerukunan hidup antar umat 

beragama benar-benar dapat terwujud dan selalu ditingkatkan demi persatuan dan 

kesatuan bangsa.  

Pada konteks operasional perlu diajukan beberapa upaya agar hubungan 



 

antar umat beragama, diantaranya meliputi prasangka, kecurigaan, dan penyebab 

terjadinya keresahan, dengan cara terbuka mengungkapkan kebenaran secara jujur 

dan adil. Kedua perlu meningkatkan frekuensi pertemuan antar pemimpin umat 

yang berbeda agama ditingkat bawah untuk membahas berbagai masalah yang 

menjadi kepentingan bersama dalam kaitan pembangunan  di daerah. 

Upaya-upaya pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di negeri 

ini memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan selalu 

menghadang di dalam upaya menyatukan kerukunan hidup umat beragama. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada saja problem yang menghambat bagi 

terlaksananya hal-hal yang positif. Namun pada intinya hanya manusia itu sendiri 

sebagai peran sentral kebudayaan dimuka bumi ini yang sanggup membuat 

terobosan-terobosan kearah kemajuan yang positif. Adanya hambatan dalam 

pembinaan kerukunan hidup umat beragama merupakan bagian dari sejarah 

manusia yang harus dijalani.      

 
 
 
 
 
 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam konteks bangsa Indonesia, yang terkenal dengan pluralitas 

masyarakatnya, wacana toleransi beragama menjadi tema sentral yang perlu 

didiskusikan. Bahkan belakangan ini, ia semakin dikenal masyarakat luas, bukan 

hanya karena sering ditulis di media massa populer, melainkan akibat telah 

terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan baik terhadap individu-individu 

berpikiran progresif maupun terhadap kelompok-kelompok penganut aliran atau 

agama minoritas. Penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa 

keagamaan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Fenomena kekerasan 

dan intoleransi antarumat beragama tersebut menunjukkan belum 

dilaksanakannya sikap saling menghargai pluralitas dalam masyarakat Indonesia 

yang majemuk. 

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat 

menentukan bagi terwujudnya stabilitas dalam masyarakat, persatuan, kerukunan, 

perdamaian dan ketenangan hidup. Bagi umat beragama, terwujudnya sikap 



 

Sebagai kondidi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, 

toleransi beragama memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan 

struktur sosial suatu masyarakat. Toleransi dapat menjadi katup pengaman (safety 

valve) bagi disintegrasi sosial. Toleransi dapat mereduksi konflik, disamping 

secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat. 

Dengan demikian, toleransi berfungsi sebagai pengontrol, pemelihara, penguat, 

dan pembangun “ikatan sosial” struktur masyarakat. 

Kehidupan beragama yang dinamis tercermin pada kerukunan hidup yang 

mantab dan produktif, dengan pribadi-pribadi umat beragama yang memiliki sikap 

moral otonom, kritis, dan terbuka. Selain itu tidak menutup diri dari dialog, baik 

itu dialog kehidupan, dialog teologis, dialog perbuatan, maupun dialog 

pengalaman agamis yang dilakukan secara terbuka dan lapang dada, serta saling 

menghormati perbedaan masing-masing. Terlaksananya dialog memerlukan 

prasyarat kesadaran toleransi pada kedua belah pihak yang kuat. 

Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerjasama 

antara pemeluk-pemeluknya, sehingga secara bersama-sama dapat menegakkan 

kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Dialog akan mengatasi 

rivalitas, penindasan, kebencian, dan menjauhkan dari sikap hidup yang 



 

mengamati dan mengamnil sisi positif dari nilai-nilai dan praktik pelbagai macam 

agama. 

Persoalan kerukunan umat beragama senantiasa perlu terus-menerus 

disosialisasikan. Karena tak dapat dipungkiri, banyak konflik antar umat 

beragama dan intern umat beragama pada kenyataannya masih terus berlangsung 

hingga saat ini. Sikap toleransi beragama sangatlah diperlukan, agar dapat 

menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai, sejahtera, dan 

jauh dari kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang lain. Dengan begitu, 

agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dapat dilakukan dengan kerjasama 

antar agama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah 

korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat 

segera dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Agenda-agenda tersebut jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, 

jikan masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta membuktikan 

bahwa meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan 

hidup, realitas menunjukkan keberagaman agama berpotensi memicu fanatisme 

pemeluknya, bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini mempunyai dampak yang 

amat seriuys dan cenderung meluas. Konflik yang berkepanjangan tidak hanya 



 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa kesadaran toleransi 

beragama merupakan suatu hal yang penting, strategis, dan prioritas. Toleransi 

beragama, yang pada dasarnya adalah bentuk kerukunan yang dilandasi oleh 

ajaran agama, menjadi faktor penentu dalam tingkat keberhasilan membangun 

masyarakat yang harmonis, dinamis, kreatif, dan produktif. 

Berdasarkan kepada uraian sebelumnya dan mengacu kepada rumusan 

masalah yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerukunan Umat Beragama yakni merupakan keadaan hubungan sesama 

umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 

menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya 

dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Bila tidak ada rasa kerukunan antar umat beragama akan terjadi tindakan 

anarkis seperti pengeboman, perusakan masjid, perusakan tempat–tempat 

ibadah. Menurut tafsir Mafatihul Ghaib dan tafsir al-Mishbah dalam 

menafsirkan ayat tentang Kerukunan Umat Beragama yang terdapat dalam 

Q.S. al-Kafirun : 1-6, Q.S. al-Imran : 64, dan al-Baqarah : 265, kedua 

tafsir ini tidak membenarkan suatu sikap beragama yang menyamakan 

kebenaran semua agama atau banyak menganut agama-agama. Sikap 



 

atau berkompromi dalam urusan peribadatan (aqidah dan syari’ah). Tidak 

dibenarkan bagi umat Islam mengikuti prosesi peribadatan atau bergantian 

cara ibadah dengan umat lain. Nilai ini berfungsi sebagai supresi agar 

umat Islam tidak terjebak Sinkretisme atau Homogenisme beragama. 

2. Toleransi dalam kerukunan umat beragama, yang memuat kebebasan 

menentukan pilihan agama. Umat Islam di Indonesia saat ini menempati 

posisi sebagai kelompok mayoritas. Indonesia memiliki peluang emas 

karena keberbedaan ini akan menghasilkan produk yang varian. Hal ini 

membutuhkan toleransi sebagai jembatan besar yang mempersatukan 

berbagai kutub perbedaan horizontal. Nilai kerukunan ini dapat 

terimplementasi dari dialog agama untuk menyelesaikan setiap persoalan 

horizontal pemeluk agama.     

3. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa menghormati dan saling 

menolong terhadap non-muslim, asal jangan tolong-menolong dalam hal 

aqidah. bahwa Islam ditegakkan untuk rahmat seluruh alam sebagaimana 

ucapan Nabi Muhammad SAW “Saya tidak diutus untuk menjadi 

pengutuk, tetapi saya diutus untuk mengajak dan membawa rahmat”. 

Keinginan Nabi Muhammad SAW. agar orang-orang Nasrani menerima 

ajakan Islam, maka Allah SWT. memerintahkan beliau untuk mengajak 



 

4. Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah, 

baik mereka Muslim maupun non-muslim. Dalam agama Islam 

mewajibkan penganutnya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Umat Islam diwajibkan untuk memelihara ukhuwah Basyariyah. 

B. SARAN   

Berdasarkan penelitian terhadap Kerukunan Umat Beragama Studi 

Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah, penulis 

menajukan saran : 

1. Kepada bangsa Indonesia dan dunia, manusia selain sebagai makhluk 

pribadi dia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian 

karena kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain tidak 

dapat terpenuhi tanpa jasa orang lain. Maka kesadaran sosial bahwa kita 

saling membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan 

merupakan hal yang sangat penting. 

2. Kepada seluruh umat beragama, sebagai manusia beragama khususnya 

agama Islam kita hatus tahu, faham, dan menjalankan prinsip kerukunan 

beragama yang dituangkan dalam al-Qur’an, Hadits Nabi, dan di 

praktikkan oleh Shahabat sampai masa sekarang. 

3. Kepada Umat Islam, Allah SWT tidak melarang umat Islam berbuat baik, 



 

4. Hendaknya pemangku kepentingan : Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, 

Lurah, dan RT, RW harus memahami bahwa kemajuan bangsa bukanlah 

kemajuan satu golongan saja, satu agama saja, tetapi kemajuan semua 

pihak, semua golongan, semua agama yang ada didalamnya. Sehingga 

harus menciptakan suasana hidup yang aman, damai, dan rukun. 

5. Hendaknya para akademisi dan para cendekiawan Muslim untuk selalu 

menekankan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan 

umat beragama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, 

suka damai, dan toleransi. Tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis, seperti 

iman, tauhid, dan jihad, nilai-nilai moral yang dapat menciptakan 

hubungan harmonis ini perlu ditekankan melalui pendidikan agama 

sebagaimana yang dituangkan dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-

Mishbah yang menunjukkan bahwa keragaman budaya dan agama tidak 

menjadikan kita untuk saling melecehkan atau mencemoohkan agama lain.     
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ABSTRAK 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah ) 

 

Oleh : 
SYUKUR SALIM 

 Skripsi ini berjudul : “Kerukunan Umat Beragama (Studi Komparatif Antara 
Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah)”. Kerukunan dalam islam diberi istilah 
”tasamuh” atau toleransi, Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan 
sosial kemasyarakatan, bukan dalam aqidah islamiyah (keimanan). Faktor penunjang 
lahirnya persaudaraan adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh 
pula persaudaraan. Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 
membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri.  
  Metode yang penulis pakai didalam penelitian ini adalah metode Maudu’I,  
dengan cara mengumpulkan data-data yang membicarakan permasalahan tentang 
kerukunan umat beragama. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
kepustakaan (library research), yang disandarkan pada kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib dan 
tafsir Al-Mishbah sereta buku-buku karangan Imam Ar-Rozi dan karangan Quraish 
Shihab sebagai sumber data primernya dan buku-buku lain yang terkait dengan tema ini 
sebagai data sekunder. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, Perbedaan pendapat dalam segala 
aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah lahir dan akan 
berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat 
beragama menurut ajaran Islam dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah 
dipraktekkan oleh umat Islam, sejak masa Rasulullah SAW, masa Sahabat sampai 
sekarang. Kedua, Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 
membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap 
saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan 
akidah. Ketiga, Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat 
yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Karena 
persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga 



 

MOTTO 

 

                           

                      

                         

      

Artinya : 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk.(Q.S. Ali-Imran : 103)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi maka 

akan diuraikan istilah-istilah yang ada dalam judul “Kerukunan Umat Beragama 

(Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah)” yaitu 

sebagai berikut : 

 Rukun berarti:  baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup 

rukun dengan tetangga: bersatu hati, bersepakat: penduduk kampng itu rukun 

sekali. Merukunkan berarti: mendamaikan; menjadikan bersatu hati. Kerukunan: 

perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.2 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kata “rukun” secara etimologi, 

berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian 

perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata “rukun” sebagai kata sifat yang 

berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dengan demikian, kerukunan berarti 

kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak 

berselisihan. Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah 

intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of 



 

hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling 

mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai 

kebersamaan.3 

Kata umat menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki dua 

pengertian, Pertama, umat dalam pengertian penganut atau pemeluk suatu agama. 

Kedua, umat dalam pengertian makhluk manusia, dalam konteks ini maka yang 

disebut umat itu adalah yang terdiri atau terbentuk dari sekumpulan manusia.4 

Sedangkan dalam Qamus al-Wajiz li Ma’ani al-Quran al-Karim karya al-

Miraz Muhsin ‘Ali Ushfur kata “umat” memiliki tidak kurang dari sembilan 

makna, yaitu golongan atau keturunan, agama, bilangan tahun, kaum, pemimpin 

yang dicontoh, pemimpin-pemimpin dari ahlu al-bait secara khusus, bangsa-

bangsa yang telah lalu, orang-orang kafir secara khusus, dan penciptaan.5 

Lebih jauh memahami makna bahasa dari “umat”, nampaknya penjelasan 

yang diketengahkan oleh M. Quraish Shihab sedikit banyak akan membantu. 

Menurutnya, umat itu terambil dari kata  ّیؤمّ -أم (amma-yaummu) yang berarti 

menuju, menumpu dan meneladani, dari akar kata yang sama kemudian lahir kata 

um yang berarti “ibu” dan imam yang artinya “pemimpin”, karena keduanya 

menjadi teladan, tumpuan, dan harapan.6 



 

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya.7 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Kerukunan Umat Beragama selalu menjadi fenomena yang susah untuk 

dijalani ditengah-tengah masyarakat. Dan begitu kompleksnya 

permasalahan tersebut, membahasnya akan selalu aktual dan sangat 

menarik minat penulis sesuai dengan bidang ilmu yang penulis tekuni 

yaitu Tafsir Hadits, serta banyak tersedia pula data atau bahan-bahan baik 

primer ataupun sekunder. 

2. Penulis memilih Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah, karena 

kedua tafsir tersebut memiliki argumen yang cukup kuat dan mendasar 

tentang masalah Kerukunan Umat Beragama. Serta alasan-alasan yang 

melatarbelakangi penafsiran kedua tokoh tafsir tersebut tentang ayat 

Kerukunan Umat Beragama.  

3. Al-Qur’an sebagai pandangan dan pedoman hidup seorang muslim 

membaca, mempelajari serta mengkaji makna dan kandungannya 

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan urgen.  

C.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, karena ada 



 

umum, berupa nilai-nilai, maupun secara rinci khususnya bila perincian tersebut 

tidak dapat dijangkau oleh penalaran manusia.9 Salah satu fungsi agama, bahkan 

fungsinya yang terpenting, adalah menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi 

pemeluknya.10 

Dengan melakukan penelitian atau tanpa penelitian, pemeluk masing-

masing agama telah memiliki kebenaran-kebenaran yang dinilainya sebagai 

kebenaran mutlak.11 Ajaran agama diterima oleh pemeluknya secara estafet, yang 

bila ditelusuri kebelakang akan ditemukan bahwa sumbernya adalah Tuhan yang 

diyakini oleh pemeluk agama tersebut. Secara pasti, setalah pembawaan agama 

yang menjadi Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah umatnya, maka pastilah 

petunjuk-petunjuk yang di bawanya dapat mengalami perubahan interpretasi, 

bahkan memerlukan petunjuk-petumjuk praktis baru, yang tadinya belum dikenal 

pada masa utusan tersebut berada di tengah masyarakatnya.12 

Islam datang tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai 

agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak 

untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain.13 

                           

              



 

batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah 

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 

mereka kerjakan.(Q.S. al-An’am : 108)14 

 

         

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);  
 

           

 Aretinya :“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (QS Al-Kafirun : 
6)15 

 

                            

                         

                     

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka 

tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami 

hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) 

sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan 

biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi 



 

Ayat-ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama, seperti Al-Qurthubi, sebagai 

argumentasi keharusan umat Islam memelihara tempat-tempat ibadah umat non-

Muslim. al-Qur’an sendiri tegas menyatakan bahwa, 

                           

            

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya 

kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. An-Nahl : 

93)17 

Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, karena itu Dia 

memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang 

dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung 

jawab. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk 

kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap 

insan.18 

Perbedaan manusia telah menjadi kehendak Tuhan, agar terjalin kerjasama 

antar mereka serta berlomba-lomba dalam mencapai kebajikan dan keridhaan-

Nya. Kelemahan manusia, antara lain, karena semangatnya yang menggebu-gebu, 



 

yang absolute untuk dianut orang lain. Padahal, Tuhan sendiri memberikan 

kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jalannya sendiri.19 

Sedang menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah berpendapat 

orang yang benar memahami hukum-hukum Allah yang berlaku umum terhadap 

bumi, langit, dan semua isinya serta memahami pula hukum yang mengatur 

kehidupan makhluk-Nya, akan mengetahui betapa  besar limpahan rahmat dan 

karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya. Oleh sebab itulah kepada setiap hamba 

diperintahkan agar bertakwa kepada-Nya, seperti telah diperintahkan kepada 

umat-umat terdahulu, yang telah diberi al-Kitab seperti orang yahudi dan 

Nashrani. Serta kepada orang-orang yang melaksanakan ketakwaan dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’atnya. Dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan menegakkan syari’at-Nya manusia 

akan berjiwa bersih dan dapat mewujudkan kesejahteraan di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat.20 

Jadi, dari uraian di atas dapatlah disimpulkan jika kita secara tulus 

berusaha memahami dan mentaati perintah Allah tidak hanya diimani saja tetapi 

juga harus diamalkan maka akan terwujud masyarakat yang baik.  

  



 

D.   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang 

kiranya perlu diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Penafsiran Ayat tentang Kerukunan Umat Beragama dalam 

Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah ? 

2. Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Penafsiran tentang kerukunan 

umat beragama dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Mishbah ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan 

pemikiran terhadap obyek yang dikaji juga penelitian yang akan peneliti bahas 

melalui skripsi ini. Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang kerukunan umat beragama 

dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-mishbah. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran ayat tentang 

kerukunan umat beragama dalam kedua tafsir diatas. 

F. Metode Penelitian   

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan 



 

Guna memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dikemukakan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), 

menurut Herman Warsito ialah : suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan.21 Yaitu 

dengan cara melakukan penelitian dari berbagai literatur yang relevan 

dengan judul skripsi mengenai penafsiran ayat tentang kerukunan umat 

beragama dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-mishbah. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat “Diskriftif Analisis” yaitu penelitian hanya 

melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu objek atau gejala tertentu 

dengan cara melakukan penyelidikan yang kritis serta kehati-hatian dan 

menganalisa sebuah persoalan yang sedang dihadapi.22 Metode ini 

digunakan untuk memaparkan serta menggambatkan penafsiran dalam 

tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Mishbah dalam kajiannya terhadap 

ayat yang menjadi pembahasan yaitu ayat tentang kerukunan umat 

beragama, dengan menggunakan langkah-langkah maudu’I, adapun 



 

2) Menyusun ayat-ayat tersebut menurut kronologis masa turunnya 

disertai dengan asbabun nuzul 

3) Mengetahui korelasi (munasabah), ayat tersebut dalam masing-masing 

surat 

4) Menyusun tema bahasan dan uraian dalam kerangka yang sistematis 

sempurna dan utuh 

5) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, apabila dipandang 

perlu sehingga pembahasan dapat semakin sempurna dan jelas 

6) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik, menyeluruh dengan 

cara mengimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang 

sempurna23 

2. Alat Pengumpulan Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Data Primer 

Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya.24 Dalam hal ini penuli menggunakan 

kitab aslinya sebagai data primer. Adapun sumber primer dalam penelitian ini 

adalah Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir al-Mishbah. 

b. Data Sekunder 



 

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumber aslinya.25 Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang 

berkaitan diatas diantaranya, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-

Undangan Kerukunan Umat Beragama oleh Imam Syaukani, Wawasan al-

Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat oleh M. Quraish 

Shihab, “Membumikan” al-Qur’an, Mizan, oleh M. Quraish Shihab, 

Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat 

Beragama, oleh Imam Syaukani, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama, oleh 

Said Agil Munawar. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut 

pokok bahasan masing-masing. Adapun teknik dari pengumpulan data-data 

tersebut penulis menggunakan antara lain : 

1. Kartu Ihtisar 

Pencatatan hanya garis besar dari pokok karangan, sumber data atau 

pendapat seorang tokoh. Dengan demikian pencatatan ini harus dilakukan 

akurat karena untuk menghindari kekaburan dari sumber aslinya. 

2. Kartu Kutipan 



 

selesai mengutip, lalu disertai dengan halaman sumber yang terdapat diakhir 

kutipan. 

3. Kartu Komentar / ulasan 

Kartu ini memuat catatan khusus yang datang dari peneliti sebagai 

refleksi terhadap suatu sumber data yang dibaca. Komentar atau ulasan 

tersebut dapat berupa kritik, saran, kesimpulan, atau berupa penjelasan 

kembali terhadap sumber data yang bersifat pribadi.26 

4. Analisis Data 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya tahapan 

analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data peneliti 

menggunakan metode :  

a. Analisa Komparatif 

Yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan 

yang merupakan data kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

terhadap suatu ide.27 Metode ini dipergunakan untuk membandingkan 

pendapat dua tokoh tafsir yaitu Ar-Rozi dengan Muhammad Quraish Shihab 

untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam memahami ayat 

tentang kerukunan umat beragama yang terdapat dalam al-Qur’an. 

b. Analisa Deduktif 



 

Selanjutnya dalam mengambil kesimpulan ini, peneliti menggunakan 

metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari uraian-uraian 

yang bersifat umum, kepada uraian kesimpulan yang bersifat khusus.28 

  



 

BAB II 

PEMBAHASAN TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

 

A. Pengertian Kerukunan Umat Beragama 

Pengertian kerukunan dalam islam diberi istilah ”tasamuh” atau toleransi. 

Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, 

bukan dalam aqidah islamiyah (keimanan), karena akidah telah di jelaskan secara 

tegas dan jelas dalam al-Qur’an dan Hadits.29 

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memberikan 

rahmat bagi seluruh alam, termasuk didalamnya umat manusia. Islam diturunkan 

bukan untuk tujuan perang atau memaksakan kehendak. Islam yang hakiki adalah 

kepercayaan yang mendalam dan tanpa sedikitpun keraguan pada Tuhan. Islam 

adalah ketundukan, kepasrahan pada Tuhan dan kedamaian serta keselamatan. 

Sebagai manusia beragama, umat Islam diajarkan untuk saling mengasihi, 

memberi kepada mereka yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan mereka, 

tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan membersihkan hati 

dan jiwa, dan kepentingan mengosongkan nurani kita dari perasaan tamak, 

sombong, tidak mau berbagi dan kikir. al-Qur’an yang merupakan pedoman umat 

Islam sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diutus untuk 



 

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. 

Tidak terkecuali umat Islam. Perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah 

SAW, disamping juga tidak jarang dalam masalah-masalah keagamaan, Nabi 

membenarkan pihak-pihak yang berbeda.31 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Interaksi manusia dengan 

sesamanya harus didasari keyakinan bahwa, semua manusia adalah bersaudara, 

dan bahwa anggota masyarakat Muslim juga saling bersaudara. Ukhuwah 

mengandung arti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Persaudaraan 

sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan 

Allah SWT.32 Dalam al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut:  

                            

                    

Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan 
perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku bangsa, 



 

 
Faktor penunjang lahirnya persaudaraan adalah persamaan. Semakin 

banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan dalam cita dan 

rasa merupakan faktor yang sangat dominan yang menjadikan seorang saudara 

merasakan derita saudaranya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, 

perasaan tenang dan nyaman berada bersama jenisnya dan dorongan kebutuhan 

ekonomi bersama juga menjadi faktor penunjang rasa persaudaraan itu. Islam 

menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu, baik terhadap sesama 

Muslim, maupun terhadap non-Muslim. 

Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam 

dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, 

sejak masa Rasulullah SAW, masa Sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu 

antara lain:34 

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama 

(Q.S. al-Baqarah : 256). 

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil 

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selaama mereka tidak 

memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-

Mumthahanah: 8) 



 

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan 

menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan 

menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan 

al-Kafirun : 1-6). 

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan 

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah 

: 5). 

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, 

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga 

tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada 

hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih). 

1. Sikap Toleransi 

Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut "ikhtimal, tasamuh" yang 

artinya sikap membiarkan, lapang dada (samuha_yasmuhu_samhan, wasimaahan, 

wasamaahatan, artinya: murah hati, suka berderma). Jadi toleransi (tasamuh) 

beragama adalah menghargai, dengan sabar menghormati keyakinan atau 

kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi 

dapat mengakibatkan talbisul haq bil bathil, mencampuradukan antara hak dan 

batil, suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya 



 

keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, 

selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan 

dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam 

masyarakat.35 

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta 

membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang 

lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.36 Toleransi dalam aspek sosial, 

politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu 

keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai 

pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.37 

Menurut Muhammad Arkound, ada dua syarat untuk dapat menancapkan 

nilai-nilai toleransi, yaitu: (1) Kemauan individu untuk bertoleransi; dan (2) 

Keterkaitan kemauan individu ini dengan kepentingan sosial. 

Selain itu, benih-benih toleransi dipupuk dengan banyak membaca tradisi 

dan pengetahuan. Untuk memahami orang lain, seseorang dituntut untuk banyak 

mengkaji karakter orang lain, bukan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan, 

tetapi memperkaya wawasan dan mencari hikmah. Intinya, setiap individu harus 

mempunyai kemauan yang kuat untuk memperluas wawasan dan pergaulan. Kita 

harus memahami bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah 



 

hanya didasarkan pada ikatan darah, namun juga agama, bangsa, dan 

kemanusiaan. 

Di zaman modern kesadaran itu dirumuskan dalam prinsip “kebebasan 

beragama”. Prinsip ini bukan berarti sebagai pengakuan hak orang untuk 

seenaknya memilih di antara agama-agama tanpa ada dasar keyakinan. Namun 

kebebasan di sini adalah menurut keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, 

Negara wajib menjamin bahwa setiap orang dan golongan dapat beragama sesuai 

dengan apa yang diyakini mereka sendiri. Implikasi prinsip kebebasan beragama 

seperti ini adalah prinsip non diskriminasi.38 Pelaksanaan sikap toleransi ini harus 

didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

tersebut.39 Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan 

prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan 

prinsip sendiri.40 

2. Saling Menghormati dan Menghargai 

Agar hubungan umat beragama menjadi positif, toleransi harus 

dikembangkan menjadi sikap saling menghormati. Saling menghormati berarti 

menghormati hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. Kemampuan 

untuk menghormati sikap orang lain berarti pula suatu sikap arif dalam melihat 



 

menghormati apa yang suci, luhur, Ilahi bagi hati orang lain terlepas dari apa 

keyakinan kita sendiri. Orang yang memiliki budaya hati ini tidak pernah bicara 

merendahkan pihak lain, sinis, mengejek tentang apa yang diyakini orang lain 

sebagai junjungannya. 

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an : 

                           

                              

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada 
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada 
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(Q.S. Al-An’am : 108) 

 
Sikap saling menghormati akan sangat mendukung hubungan baik antara 

agama-agama. Sikap hormat terhadap agama dan keyakinan golongan lain tidak 

berarti bahwa agama dan keyakinan itu harus dianggap benar. Hakikat sikap 

hormat terhadap agama lain adalah bahwa saya mengakui hak eksistensi 

keyakinan dan kepercayaan yang lain itu. Tetapi saya menerima baik bahwa 

seseorang dan suatu umat dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan 



 

positif itu, kemampuan untuk saling menghargai. Menghormati berarti mengakui 

secara positif keberadaan pihak lain, termasuk keyakinannya.41 

B. Bentuk Kerukunan Umat Beragama 

Eksistensi manusia dalam kebersamaan ini, dapat dipahami bahwa arti 

manusia bukan terletak pada aku-nya, tetapi pada kita-nya atau pada 

kebersamaannya. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif 

saja, tetapi jauh dari itu, yakni dengan kebersamaan ini manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya secara timbal balik yang memuaskan.42 Oleh karena itu, setiap 

pribadi selalu berada dalam keterikatan dan keterlibatan secara terus menerus, 

sehingga tidak ada yang mempunyai kebebasan yang mutlak.43  

Dalam kelompok manusia membentuk dan menentukan corak masyarakat 

yang dikehendaki. Agar bentuk dan corak yang dikehendaki dapat terwujud, 

setiap golongan hendaklah memelihara keberagamaan ini. Karena keberagamaan 

ini merupakan kenyatan yang telah ditetapkan oleh yang punya semesta alam ini. 

Tapi bila ada yang menolak, ia akan menemui kesulitan, karena berhadapan 

dengan kenyataan itu sendiri.44  

Membicarakan bentuk kerukunan antar umat beragama tidak dapat 

dilepaskan kaitannya dari teori golongan. Dalam sosiologi terdapat beberapa 

klasifikasi golongan termasuk golongan agama. Menurut Von Weise (1867) 



 

golongan agama adalah golongan gaib atau golongan abstrak. Maksud golongan 

gaib adalah golongan dalam bentuk hasil hidup yang berdasarkan paham. 

Persatuan dalam golongan agama sebagai golongan gaib diikat oleh hubungan 

batin antara anggotanya yang menjadikan golongan itu sebagai golongan kekal, 

karena yang melihat dan menerima agama bukan sebagai sesuatu yang 

membosankan, melainkan sebagai penggerak yang hidup dan yang menggetarkan 

seluruh jiwa dan tubuhnya serta mempunyai pengaruh besar terhadap anggota-

anggotanya.45 Golongan agama berpegang kepada doktrin mutlak (wayu Tuhan) 

yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam cara berpikir, segala ucapan 

perbuatan dan tindakan, yang dari sudut sosiologi akan dipandang terpuji jika 

mempertanggungjawabkan kebebasan berpikir dan menghilangkan rasa takut dan 

bimbang dalam menghadapi kehidupan, dan menghilangkan rasa kebencian dan 

permusuhan dalam masyarakat.46 

Golongan agama pada mulanya dibentuk dan dibina oleh pembawa 

Risalah, makin lama makin bertambah dan berkembang tidak hanya terbatas pada 

tempat di mana agama itu diturunkan, tetapi juga pada daerah-daerah dan Negara 

lain. Dengan demikian maka bentuk kerukunan antar umat beragama hanya dapat 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama demi kepentingan bersama, terutama dalam 

menopang kehidupan sosial kemasyarakatan. 



 

itu. Pada dasarnya penganut suatu agama menuntut konsekuensi penganut agama 

yang bersangkutan. Dengan pengertian, bahwa hakekat penganut agama bukan 

terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada bagaimana seharusnya ia dengan 

agama yang ia anut itu.47  

Agama akan kehilangan fungsi, bila penganutnya hanya mencurahkan 

perhatian pada ilmu agama saja, sehingga kehidupan penganut itu kehilangan nilai 

dan makna. Tujuan agama tidak lain adalah untuk menjadikan kehidupan 

penganutnya bernilai dan bermakna. Dengan perkataan lain, bila manusia hidup 

tanpa agama, berarti ia hidup tanpa nilai dan makna. Konsekuensi penganutan 

agama mengandung dua pengertian dan tanggung jawab, Pertama : kewajiban dan 

tanggung jawab secara vertical, yaitu kewajiban dan tanggung jawab secara 

langsung antar pribadi dengan Tuhannya. Kedua : tanggung jawab secara 

horizontal, dengan memfungsionalkan ajaran agama dan kehidupan 

bermasyarakat dalam bentuk pergaulan, yang direalisasikan dengan berbagai jenis 

hubungan. Inti tujuan hidup manusia adalah ketenteraman dan kebahagiaan batin. 

Dalam memelihara keharmonisan hubungan antara sesamanya belum tentu 

berjalan lancar. Untuk memelihara kelancaran hubungan ini, Tuhan menurunkan 

agama yang mengandung pedoman dasar dalam mengatur hubungan antara 

sesama manusia itu sendiri. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-



 

C. Kerukunan Umat Beragama Menurut Pandangan Islam 

Biasanya yang paling berharga bagi sesuatu adalah dirinya sendiri. Ini 

berarti yang paling berharga buat agama adalah agama itu sendiri. Karenanya 

setiap agama menuntut pengorbanan apapun dari pemeluknya demi 

mempertahankan kelestariannya. Namun demikian, Islam datang tidak hanya 

bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai agama, tetapi juga mengakui 

eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak untuk hidup berdampingan 

sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain. Memang al-Qur’an sendiri 

amat tegas menyatakan bahwa : 

              

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 

saja. (Q.S. An-Nahl : 93)49 

Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk 

kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap 

insan.50 Demikian terlihat kebebasan beragama, mengemukakan pendapat, dan 

demokrasi merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Atas dasar itu pula, kitab suci 

umat Islam mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh 



 

tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan membersihkan hati 

dan jiwa, dan kepentingan mengosongkan nurani kita dari perasaan tamak, 

sombong, tidak mau berbagi dan kikir. 

Bila agama yang dipahami selama ini adalah agama yang menghina, 

menyalahkan orang lain, dan menganggap diri kita yang paling benar, maka itu 

bukanlah agama yang sesungguhnya. Keangkuhan dan sikap memandang rendah 

orang lain, tidak pernah diajarkan oleh agama apapun. Di dalam al-Qur’an secara 

tegas menyatakan sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Hujarat : 11 yang 

berbunyi : 

                      

“Janganlah satu kaum menghina kaum lain, karena mungkin yang dihina 
itu lebih baik dari pada yang menghina.” (QS. Al-Hujarat: 11)51 
 
Secara eksplisit berhubungan dengan prinsip terdahulu, keinginan akan 

keragaman keyakinan manusia, dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 272 

disebutkan: 

                     

                       



 

jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya 
(dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah : 272)52 
 
Islam sudah berada dalam kondisi yang pluralitas atau majemuk. 

Kemajemukan ini tidak hanya ada pada perbedaan namun juga budaya, suku, dan 

bahasa. Kenyataan inilah yang mengiringi adanya perbedaan kultural (dan juga 

politik) antara berbagai kelompok muslimin yang ada di kawasan-kawasan 

dunia.53  

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia. 

Tidak terkecuali umat Islam. Perbedaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah 

SAW, disamping juga tidak jarang dalam masalah-masalah keagamaan, Nabi 

membenarkan pihak-pihak yang berbeda.54 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Interaksi manusia dengan 

sesamanya harus didasari keyakinan bahwa, semua manusia adalah bersaudara, 



 

sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan 

Allah SWT.55 Dalam al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut: 

                            

                    

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat : 13)56 

 

D. Langkah-Langkah Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama 

Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam menciptakan 

kerukunan umat beragama, yakni : 

a. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para Pembina non 

formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen 

penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. 

b. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama 

perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh 

lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi 



 

c. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar 

umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. 

E. Prinsip Kerukunan Hidup Umat Beragama 

Prinsip-prinsip Kerukunan umat beragama menurut ajaran Islam 

dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, 

sejak masa Rasul SAW, masa sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu antara 

lain :57 

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama 

(Q.S. al-Baqarah : 256). 

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil 

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak 

memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-

Muthahanah: 8) 

c. Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam 

mengakui eksistenssi agama lain (Q.S. Ali Imran : 19, 85; al-Maidah : 3, 

77; at- Taubah : 33). Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk 

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan 

menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan 

menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan 



 

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan 

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah 

: 5). 

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, 

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga 

tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada 

hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih). 

F. Manfaat Kerukunan Umat Beragama 

Umat Beragama Diharapkan Perkuat Kerukunan Jika agama dapat 

dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan stabilitas dan 

kemajuan Negara. "Sebab   jika   agama   dapat   dikembangkan   sebagai   faktor   

pemersatu   maka   ia   akan memberikan   sumbangan   bagi   stabilitas   dan   

kemajuan   suatu   Negara." 

Kondisi   yang   demikian   menunjukkan   bahwa   kerukunan   umat 

beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial 

yang terus berkembang.   "Karena   itu   upaya   memelihara   kerukunan   harus   

dilakukan   secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti,"  Dalam   

hal   ini,   tokoh   dan   umat   beragama   dapat   memberikan kontribusi dengan 



 

Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan 

untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola 

dengan baik dan benar. Karena mungkin masalah yang selama ini terjadi di antara 

pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu 

pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat 

menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian 

negatif.58  

 

 

 

 
 
  

 
  



 

BAB III 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  

DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB  

DAN TAFSIR AL-MISHBAH 

 
 
A. Tafsir Mafatih Al-Ghaib 

1. Biografi Imam Ar-Razi 

Nama lengkap beliau Abu Abdillah, Muhammad bin Umar  bin Alhusain 

bin Alhasan Ali, At-Tamimi, Al-Bakri At-Thabaristani Ar-Rozi. beliau di juluki 

sebagai Fakhruddiin (kebanggaan islam), dan dikenal dengan nama Ibnu Al-

Khatiib, yang bermadzhabkan Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 544 H.59  

Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada yang menyamai keilmuan pada 

masanya, ia seorang mutakallim pada zamannya, ia ahli bahasa, ia Imam tafsir dan 

beliau sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga banyak orang-orang 

yang datang dari belahan penjuru negeri, untuk meneguk sebagian dari keluasan 

ilmu beliau. Imam Fakhruddin dalam  memberikan hikmah pelajaran beliau 

menggunakan bahasa arab dan bahasa asing. Imam Fakhruddin telah menulis 

beberapa komentar terhadap buku-buku kedokteran. Pada usia 35 tahun, ia telah 



 

Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 H. Dikatakan beliau 

meninggal, ketika beliau berselisih pendapat dengan kelompok Al-karamiah 

tentang urusan aqidah, mereka sampai mengkafirkan Fakhruddin Ar-Razi, 

kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat, mereka meracuni Ar-Razi, 

sehingga beliau meninggal dan menghadap pada Rabbi Nya.60 

a. Karya-karyanya 

Imam Fakhruddin Ar-Razi menguasai berbagai bidang keilmuan seperti al-

Qur’an, al-Hadits, tafsir, fiqh, usul fiqh, sastra arab, perbandingan agama, filsafat, 

logika, matematika, fisika, dan kedokteran. Selain telah menghafal al-Qur’an dan 

banyak al-Hadits, Fakhruddin Ar-Razi telah menghafal beberapa buku seperti al-

Shamil fi Usul al-Din, karya Imam al-Haramain, al-Mu‘tamad karya Abu al-

Husain al-Basri  dan al-Mustasfa karya al-Ghazali. Intelektual sezaman dengan 

Fakhruddin Ar-Razi; di antaranya Ibn Rushd, Ibn Arabi, Sayfuddin al-Amidi dan 

Al-Suhrawardi. 

Kecerdasan dan keilmuan beliau sangat tinggi, berbagai macam ilmu 

dipelajari dan dikuasainya, hal itu bisa dibuktikan dengan kitab-kitab karangan 

beliau, yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dan tak heran 



 

a. At Tafsir Al Kabiir atau yang kita kenal dengan Mafaatihul Ghaib 

b. Al arba’in fi ushuluddiin, Ahkamul qiyaasi As syar’I, 

c. Al mahsul fi ilmi usul fiqh, Mukhtashar akhlak, 

d. Al mantiqul kabiir, Tafsir Al-Fatihah 

e. Tafsir Surah Al-Baqarah ala Wajhi Aqli la Naqli 

f. Tafsir Mafatihul Ulum, Nihayatul Uqul fi Dirayatil Ushul 

g. Ta’sisut Taqdis, Tahshilul Haq, Al-Khamishin fi Ushuliddin 

h. Ishmatul Anbiya’, Hudutsul Alaam, Sarh Asmaulllah Al-Husna 

i. AL-Muhshil fi Ilmil Kalam, Az-Zubdah fi Ilmil Kalam 

j. AL-Mulakhash fil Falsafah, Lubabul Isyaraat 

k. Sarh Nahjul Balaghah, Al-Muharrar fi Haqaiqin Nah.61 

Dan masih banyak lagi karangan-karangan  beliau yang kami tidak bisa 

sebutkan  disini. Setidaknya kita bisa mengambil contoh dari kehidupan 

Intelektual Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mampu menulis banyak karya. 6 

karya dalam ilmu Tafsir, 20 karya dalam ilmu Kalam, 9 karya dalam bidang 

filsafat, 6 karya dalam ilmu Filsafat dan Kalam, 5 karya dalam Logika, 2 dalam 

Matematika, 6 karya dalam ilmu Kedokteran,(48 karya dalam MIPA) 9 karya 

dalam ilmu Syariah, 4 karya dalam bidang sastra, dan masih puluhan lagi 

karyanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

2. Latar Belakang dan Sejarah Penulisan 



 

dikaji dalam beberapa buah kitab biografi ulama lain terdapat beberapa penyataan 

berkaitan kitab ini, diantaranya: 

1. Al-Dawudi berkata  ”Tafsir al-Kabir ini ditulis sebanyak 12 jilid 

dengan di namakan Mafatih al-Ghaib.”62  

2. Berkata pula Siddiq Hasan: Kitab Mafatih al-Ghaib yang dikenali juga 

sebagai Tafir al-Kabir dihasilkan oleh Fakhr al-Din, Muḥammad bin 

‘Umar al-Razi wafat 606 H.63  

Menurut sebagian ulama, seluruh kandungan tafsir al-Kabir al-Musamma 

mafatih al-Ghaib, itu bukanlah karya otentik dari imam Ar-Razi yang utuh, karena 

ia belum sempat menuntaskan penafsiran 30 juz dari ayat-ayat al-Qur’an, seputar 

hal ini, terdapat beberapa ulama yang menyebutkan tentang batasan penafsiran 

ayat al-Qur’an yang diselesaikan oleh imam Ar-Razi sendiri. Ada yang 

mengatakan imam Ar-Razi hanya menyelesaikan tafsirnya sampai surah Al-

Ambiya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Ar-Razi menyelesaikan tafsirnya 

hingga surah al-Waqi’ah, ada juga yang mengatakan bahwa ar-Razi telah 

menyelesaikan tafsirnya hingga surah Al-Bayyinah, dengan alasan beliau pernah 

mengutip ayat 5 dari surah al-Bayyinah.64 

Mengenai perbedaan pendapat terkait Ar-Razi menyelesaikan tafsirnya 



 

diantaranya disebabkan karna adanya serangan yang dilakukan oleh Tatar 11 

tahun setelah Ar-Razi meninggal dunia, maka hilanglah satu juz dari kitab itu. 

Kekurangan itu kemudian dilengkapi oleh Syihauddin Al-Kuby (w. 639. H/1241 

H).65  

3. Karakteristik tafsir Mafatih Al-Ghaib 

Tafsir Mafaih Al-Ghaib atau yang dikenal sebagai Tafsir al-Kabir 

dikategorikan sebagai tafsir bir ra’yi (tafsir yang menggunakan pendekatan aqli), 

dengan pendekatan Mazhab Syafi’iyyah dan Asy’ariyah. Tafsir ini merujuk pada 

kitab Az-Zujaj fi Ma’anil Qur’an, Al-Farra’ wal Barrad dan Gharibul Qur’an, 

karya Ibnu Qutaibah dalam masalah gramatika. 

Riwayat-riwayat tafsir bil ma’tsur yang jadi rujukan adalah riwayat dari 

Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudai, Said bin Jubair, riwayat dalam tafsir At-

Thabari dan tafsir Ats-Tsa’labi, juga berbagai riwayat dari Nabi saw, keluarga, 

para sahabatnya serta tabi’in. Sedangkan tafsir bir ra’yi yang jadi rujukan adalah 

tafsir Abu Ali Al-Juba’i, Abu Muslim Al-Asfahani, Qadhi Abdul Jabbar, Abu 

Bakar Al-Ashmam, Ali bin Isa Ar-Rumaini, Az-Zamakhsyari dan tafsir Abul 

Futuh Ar-Razi. 



 

a’yan nya juga berkata demikian. Jadi siapa yang menyempurnakan dan 

menyelesaikan tafsir ini? dan sampai dimana beliau mengerjakan tafsirnya?66  

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pada kitabnya, “Yang 

menyempurnakan tafsir Ar-Razi adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-Hazm 

Makky Najamuddin Al-Makhzumi Al-Qammuli, wafat pada tahun 727 H, beliau 

orang Mesir.67 Dan penulis kasyfu Ad-dzunuun juga menuturkan,” Yang 

merampungkan tafsir Ar-Razi adalah Najamuddin Ahmad bin Muhammad Al-

Qamuli, dan beliau wafat  tahun 727 H. Qadi Al-Qudat Syahabuddin bin Khalil 

Al-Khuway Ad-Dimasyqy, juga menyempurnakan apa yang belum terselesaikan, 

beliau wafat tahun 639 H.68 

Kemudian, sampai dimana Ar-Razi terhenti dalam menulis tafsirnya? DR. 

Muhammad Husain Ad-Zahabi menjelaskan pada kitabnya tafsir al-mufassiruun,” 

Imam Fakhruddin telah menulis tafsirnya sampai surah Al-Anbiya, setelah itu 

datang Syihabuddin Al-Khaubi melanjutkan tafsir ini, namun beliau belum 

menyelesaikan seluruhnya, kemudian datang Najamuddin Al-Qamuli 

menyempurnakan tafsir Ar-Razi.69 

Ad-Zahabi juga mengatakan bisa jadi yang menyelesaikan tafsir Ar-Razi 



 

kitab tafsir ini sebagai karya mandiri dari Ar-Razi secara utuh. Adapun maksud 

tafsir ini dan segala uraiannya, antara lain : 

Pertama; menjaga dan membersihkan al-Qur’an beserta segala isinya dari 

kecenderungan-kecenderungan rasional yang dengan itu diupayakan bisa 

memperkuat keyakinan terhadap al-Qur’an. 

Kedua; pada sisi lain, Ar-Razi meyakini pembuktian eksistensi Allah 

SWT dengan dua hal. Yaitu “bukti terlihat”, dalam bentuk wujud kebendaan dan 

kehidupan, serta “bukti terbaca”, dalam bentuk al-Qur’an. Apabila merenungi hal 

yang pertama secara mendalam, kita akan semakin memahami hal yang kedua. 

Karena itu Ar-Razi merelevansikan keyakinan ilmiyah dengan kebenaran ilmiyah 

dalam tafsirnya. 

Ketiga; Ar-Razi ingin menegaskan sesungguhnya studi balaghah dan 

pemikiran bisa dijadikan sebagai materi tafsir, serta digunakan untuk menakwil 

ayat-ayat al-Qur’an, selama berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang jelas, yaitu 

kaidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

a. Sistematika Penulisan Tafsir 

Adapun sistematika penulisan Tafsir Ar-Razi, yaitu menyebut nama surat, 



 

Setelah itu Ar-Razi mulai menjelaskan masalah dan jumlah masalah 

tersebut, misalnya ia mengatakanj bahwa dalam sebuah ayat al-Qur’an terdapat 

beberapa yang jumlahnya mencapai sepuluh atau lebih. Lalu menjelaskan masalah 

tersebut dari sisi nahwunya, ushul, sabab al-nuzul, dan perbedaan qiraat dan lain 

sebagainya.70 

Sebelum ia menjelaskan suatu ayat, Ar-Razi terlebih dahulu 

mengungkapkan penafsiran yang bersumber dari Nabi, Sahabat, tabi’in ataupun 

memaparkan masalah antara nasikh dan mansukh, bahkan jarh wat’ta’dil barulah 

ia menafsirkan ayat disertai argumentasi ilmiyahnya dibidang ilmu pengtahuan, 

filsafat, ilmu alam maupun yang lainnya.71 

b. Metode Penafsiran 

Kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib tergolong tafsir bi al-ra’yi atau bil ijtihad, 

al-dirayah atau bi al-ma’qul, karena penafsirannya didasarkana atas sumber ijtihat 

dan pemikiran terhadap tuntutan kaidah bahasa arab dan kesusastraan, serta teori 

ilmu pengetahuan. Karena didalam karya ini Fakhruddin Ar-Razi banyak 

mengemukakan ijtihadnya mengenai arti yang terkandung dalam ayat-ayat al-

Qur’an disertai dengan penukilan dari pendapat-pendapat ulama dan fuqaha. 



 

komperhensif, karena menjelaskan seluruh ayat al-Qur’an, sang pengarang 

berusaha menangkap substansi ruh yang terkandung dalam setiap ayat al-

Qur’an.72 

B. Tafsir Al-Mishbah 

1. Biografi Penulis Tafsir al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih 

dikenal dengan nama Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan 

pada tanggal 16 Februari 1944 M.73 beliau berasal dari keturunan keluarga Arab 

terpelajar. Ayahnya bernama Abdurahman Shihab (1905-1986M). adalah tamatan 

dari Jami’yatul Khair, Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia mengedepankan gagasan-gagasan “Islam Modern”. Sang Ayah 

merupakan seorang guru besar dalam bidang tafsir.beliau pernah menduduki 

jabatan Rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan sebagai salah seorang pendidik 

pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang.74  Sehingga tak 

heran apabila Muammad Quraish Shihab kini menjadi seorang pakar tafsir 

ternama karena beliau diasuh dan di didik oleh seorang ayah yang dikenal sebagai 

ulama dalam bidang tafsir. Adapun mengenai nama dan biografi dari sang Ibu 

Muhammad Quraish Shihab, tidak dicantumkan dan diterangkan dalam biografi 



 

Semasa belia Muhammad Quraish Shihab telah menunjukkan kecintaan 

terhadap ilmu-ilmu al-Qur’an. Pada usia 6-7 tahun ayahnya menyuruh mengikuti 

pengajian-pengajian yang diadakan sang ayah sendiri. Pada waktu itu, selain 

dalam al-Qur’an. Dari sinilah menurut Muhammad Quraish Shihab benih-benih 

kecintaannya terhadap al-Qur’an mulai tumbuh.75   

Dengan latar belakang seperti itu takkan heran jika minat Muhammad 

Quraish Shihab tentang studi agama khususnya al-Qur’an sebagai Area Of 

Consern sangat besar. Hal ini terlihat dari pendidikan lanjutan yang dipilihnya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang Muhammad 

Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Sambil nyantri 

di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah.76 

Pada tahun 1985 M pada usia 14 tahun, setamatnya dari pesantren Darul 

Hadits Al-Fiqhiyah, Muhammad Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir. 

Keinginannya terlaksana atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi. 

Sejak di Indonesia minatnya adalah studi al-Qur’an sehingga tak heran ketika 

sekolah di Mesir pun Muhammad Quraish Shihab mengambil jurusan Tafsir dan 

Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. 

Akan tetapi kerana nilai bahasa Arabnya yang dicapai ditingkat menengah 

dianggap kurang, akhirnya Muhammad Quraish Shihab bersedia mengulang satu 



 

Azhar bersedia menerimanya.77 Berkat ketekunan dan kecerdasannya sehingga 

pada tahun 1967 Muhammad Quraish Shihab meraih gelar Lc (S1), pada Fakultas 

Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau 

melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 berhasil 

meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir al-Qur’an dengan judul tesisnya 

adalah al-I’jaz al-Tasyri’iy li Li Al-Qur’an Al-Karim.78 Kini karya tesisnya 

tersebut telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Mu’jizat al-

Qur’an dan diterbitkan oleh penerbit Mizan. 

Setelah menyelesaikan program Masternya, beliau tidak langsung 

melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi (S3), pada tahun 1970 

Muhammad Quraish Shihab kembali ke Indonesia. Tugas dan jabatanpun 

ditawarkan padanya. Selain aktif mengajar di IAIN Alaudin Ujung Pandang, 

Muhammad Quraish Shihab juga dipercayakan menjabat wakil Rektor bidang 

akademis dan kemahasiswaan pada IAIN yang sama. Selain itu, beliau juga 

diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti coordinator Perguruan 

Tinggi Islam Swasta (Wilayah VII Indonesiabagian Timur), maupun diluar 

kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian timur dalam 

pembinaan mental.79  

Kehausan akan ilmu pengetahuan membuat beliau selalu ingin 



 

meraih gelar Doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an. Dengan judul 

disertasinya “Al-Darur li al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah”. Dengan judul 

disertasinya itu dia meraih predikat Yudisium Cum Laude disertasi penghargaan 

tingkat I (Mumtaz ma’a Martabat al-Syaraf al-aula). Dengan gelar Doktornya 

Muhammad Quraish Shihab adalah orang pertama di Asia Tenggara yang meraih 

gelar Doktor dalam bidang-bidang ilmu-ilmu al-Qur’an dari Universitas Al-

Azhar, Mesir. 

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S3 dan meraih gelar Doktor 

pada tahun 1984, Muhammad Qurais Shihab berkeinginan mengabdi di tanah 

airnya, beliaupun kembali ke Indonesia. Kedatangan beliau disambut gembira, 

salah satu bukti sambutannya, beliau kemudian ditugaskan di Fakultas Ushuluddin 

dan Fakultas Pasca Sarjana (UIN), Syarif Hidayatullah Jakarta. Karirnya yang lain 

beliau juga pernah menjadi ketua umum (MUI) pusat, Anggota badan lajnah 

pentashih al-Qur’an pada Departemen Agama (DEPAG). 

Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama tetapi tidak lama dan 

masih banyak lagi jabatan-jabatan yang masih diembannya. Sampai sekarang 

beliau masih tercatat sebagai guru besar pasca sarjana Syarif Hidayatullah dalam 

bidang ilmu-ilmu al-Qur’an, (Tafsir).80 

a. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab  



 

pejabat pemerintahan atau mengikuti kegiatan seminar-seminar. Semua aktivitas 

tersebut beliau jalani dengan baik. Muhammad Quraish Shihab disamping dikenal 

sebagai pakar tafsir, beliau juga dikenal sebagai ulama produltif dalam 

menghasilkan karya ilmiah. Karya-karya beliau menjadi rebutan dan ditunggu 

banyak orang. Hal itu dapat dilihat dari berulang-ulangnya karya beliau untuk 

dicetak kembali. Misalnya buku “Membumikan al-Qur’an” yang sampai dicetak 

untuk yang ke-22 kali dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menjadi 

rebutan dan dicetak ulang untuk beberapa kali. Diantara beberapa karya 

Muhammad Quraish Shihab selain Tafsir al-Mishbah diantaranya adalah : 

1. Wawasan al-Qur’an Mizan, Bandung, Tahun 2000 

2. Membumikan al-Qur’an, Mizan, Bandung, Tahun 1995 

3. Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung, Tahun 1994 

4. Tafsir al-Qur’an Al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunnya Wahyu, Pustaka Hidayah, Bandung, Tahun 1997  

5. Mu’jizat al-Qur’an, Mizan, Tahun 1997 

6. Tafsir al-Manar Keistimewaan dan Kelemahannya, IAIN Alaudin, Ujung 

Pandang, Tahun 1984 

7. Mahkota Tuntutan Ilahi, Utama Jakarta, Tahun 1988 

8. Falsafah Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, Tahun 1988 



 

2. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah karangan Muhammad Quraish Shihab merupakan karya 

monumentalnya. Tafsir ini mempunyai keunikan tersendiri dan sekaligus 

merupakan sisi keistimewaannya. Terobosan yang disajikan oleh Muhammad 

Quraish Shihab dalam tafsirnya merupakan hal yang baru dalam khasanah tafsir di 

Indonesia, dari segi metode yang digunakannya. Pada mulanya kitab tafsir ini 

ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab di Kairo pada 18 Juni 1999. Dilihat dari 

segi kemasannya tafsir ini ditulis secara berseri, terdiri dari beberapa volume dan 

direncanakan akan dirampungkan sampai 30 juz atau 15 Volume. 

Tafsir al-Mishbah ini merupakan karya tafsir yang ketiga setelah 

sebelumnya telah terbit beberapa tafsiran dengan bentuk tampilan yang berbeda. 

Pertama Wawasan al-Qur’an yang diterbitkan oleh Mizan Bandung, buku ini 

berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam pengajian Istiqlal untuk para 

iksekutif. Kedua Tafsir Al-Karim, Tafsir surat-surat Pendek berdasarkan urutan 

turunnya wahyu, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Tafsir tersebut berisi 24 surat 

dan metode yang digunakan adalah Tahlili. Penekanannya dalam uraian-uraian 

tafsir tersebut pada analisa kata yang menjadi kata kunci dan ungkapan-ungkapan 

al-Qur’an dengan merujuk kepada pandangan para pakar bahasa kemudian 

memperhatikan bagaimana kosa kata atau ungkapan itu digunakan dalam al-



 

berisi tafsiran surat-surat pendek. Model yang digunakan dalam tafsir tersebut 

berkesan bertele-tele dan kurang menarik karena dalam uraian kosa kata yang 

sangat mendetail.82 Oleh arena itu, Muhammad Quraish Shihab memberhentikan 

upaya penulisannya dalam bentuk tersebut. Dan beliau menggantikannya dengan 

tafsir al-Misbah, dengan model yang berbeda yang diharapkan dapat menghindari 

model kajian yang bertele-tele seperti tafsir sebelumnya. 

Berangkat dari fenomena diatas maka Muhammad Quraish Shihab 

mengambil dan memutar haluan proyeknya untuk membuat karya tafsir yang baru 

yang lebih mudah untuk dipahami, bukan bagi kalangan intelektual (sarjana), tapi 

juga untuk kalangan awam. 

Dalam tafsir ini penulisannya berusaha untuk menghidangkan dengan 

kemasan yang berbeda dari tafsir sebelumnya, tafsir ini menyajikan bahasan 

setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Hal 

tersebut beliau lakukan karena menurut para pakar bahwa setiap surat itu 

mengandung pesan atau tema pokok al-Qur’an. Sehingga dengan cara tersebut 

maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surat, dan 

dengan memperkenalkan 114 surat, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan 

mudah.83 Muhammad Quraish Shihab menambahkan tentang latar belakang 

kenapa tafsir ini disusun dengan cara pengelompokan dari uraian tema pokok al-



 

dugaan adanya kerancauan sistematika penyusunan ayat-ayat dalam surat-surat al-

Qur’an yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh. 

Berangkat dari semua itu tafsir al-Mishbah disusun dengan 

menghidangkan tema-tema pokok al-Qur’an dan menunjukkan betapa serasi ayat-

ayat setiap surat dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kekacauan 

yang melekat atau tinggal dibenak umat Islam.84 

3. Karakteristik Tafsir Al-Mishbah 

Tafsir al-Mishbah sebagai karya tafsir kontemporer dilihat dari metode 

penafsiran yang digunakan, tafsir ini menggunakan metode tahlili (analisa), dan 

metode maudu’I (tematik), dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Dalam 

uraiannya menganalisa terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur’an baik itu dari kosa kata, 

mengakses berbagai data riwayat untuk menjelaskan pengertian dari sebuah ayat, 

menjelaskan munasabah ayat, dilengkapi dengan pengutipan dari beberapa pakar. 

 Dalam penyajian al-Mishbah menghidangkan tema-tema pokok al-Qur’an. 

Adapun dilihat dari coraknya, corak penafsiran yang terdapat dalam tafsir al-

Mishbah adalah corak adab al-Ijtima’I, hal itu dapat dilihat ketika menafsirkan 

ayat al-Qur’an dengan disertai menganalisa sosio historis. Dalam penyajian 

bahasanya, tafsir ini menyajikan bahasan yang sangat halus, mudah dicerna bagi 

kalangan manapun (intelektual terpelajar bahkan kaum awam sekalipun). 



 

C. Penafsiran Ayat Tentang Kerukunan Umat Beragama Dalam Tafsir 

Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah 

1. Ayat-ayat Kerukunan Umat Beragama 

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama Sesuai 

dengan hasil penelitian penulis, dalam Skripsi ini ada beberapa ayat yang akan 

dibahas. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, penulis membahasnya secara 

analitis-tematik (tahlili-maudhu’i), dengan mengintegrasikan antara kaidah-kaidah 

tafsir klasik dengan pendekatan kebahasaan (linguistik), dalam hal ini penulis 

menggunakan analisis semantik untuk memahami term-term kunci dalam ayat-

ayat yang akan ditafsirkan. 

a. Firman Allah Dalam Surat Al-Kafirun Ayat 1-6 

                            

                               

            

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian 

sembah; dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang 



 

Diterangkan pula dalam Q.S. al-Mumtahanah : 7-9 

                                 

                              

                                 

                              

                        

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan 
orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha 
Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak 
melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan 
mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk 
mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka 
mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Mumtahanah : 7-9)86 

 
b. Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 

                                

                           

        

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 



 

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia 

untuk beriman kepada-Nya, bahkan Dia SWT memberi kebebasan dan ikhtiar 

kepada mereka mau menerima kebenaran atau tidak. Sudah barang tentu apa saja 

yang dipilih oleh manusia, maka ia harus menanggung konsekuensi dan 

akibatnya. Sekalipun Allah SWT telah menunjukkan jalan yang lurus kepada 

manusia, akan tetapi manusia itu bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. 

Dari sanalah Nabi SAW tidak perlu memaksa manusia untuk beriman, dan tidak 

pula harus sedih terhadap orang-orang kafir, lantaran mereka tidak mau beriman. 

ayat ini menunjukkan bahwa setiap paksaan untuk beriman, halus apalagi kasar, 

sepenuhnya melanggar ketentuan Allah. 

Dari ayat yang pertama terdapat Tiga pelajaran yang dapat dipetik: 

1. Iman kepada Allah berdasarkan pilihan memiliki nilai setelah 

sebelumnya mengadakan pengkajian dan perenungan, bukan semata-

mata berdasarkan pemaksaan. Karena iman yang sedemikian ini 

bukanlah iman yang sebenarnya. 

2. Nabi Muhammad SAW dalam rangka memberi petunjuk dan hidayah 

kepada manusia, atas dasar keprihatinan dan kecemasan beliau. Karena 

itu Allah SWT menenangkan Nabi-Nya tersebut. 

3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh memaksakan orang lain 



 

Dari ayat yang Kedua Quraish Shihab88 menjelaskan, bahwa Ayat di atas 

secara tegas menyebutkan nama Allah Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: 

Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, walaupun 

kekuarga kamu tidak melarang kamu  menjalin hubungan dan berbuat baik 

terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama tidak pula 

mengusir kamu dari negri kamu. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial 

mereka berada dipihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada 

dipihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka. 

Firman-Nya: lam yuqatilukum (tidak memerangi kamu) menggunakan bentuk 

mudhari/present tense. Ini dipahami sebagai bermakna “memerangi secara faktual 

sedang memerangi kamu”, sedang kata  fi yang berarti dalam mengandung isyarat 

bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga 

tidak ada dari mereka yang keluar dari wadah itu. Dengan kata  fi ad-din 

(dalam agama) tidak masuklah peperangan yang disebabkan kepentingan duniawi 

yang tidak ada hubungannya dengan agama, tidak termasuk pula siapapun yang 

tidak termasuk faktual memerangi umat Islam.  

Kata tabarruhum terambil dari kata birr yang berarti kebajikan yang luas. 

Salah satu nama Allah SWT adalah al-Bar. Ini karena demikian luas kebajikan-

Nya. Dataran yang terhampar dipersada bumi ini dinamai bar karena luasnya. 



 

Bisa juga diphami dalam arti bagian. Pakar Tafsir dan hukum Ibn ‘Arabi 

memahaminya demikian dan atas dasar itu menurutnya ayat di atas menyatakan: 

“Tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka.”Al-

Biqa’i memahami penggunaan kata ilaihim / kepada mereka yang dirangkaikan 

dengan kata tuqsithu itu sebagai isyarat bahwa hal yang diperintahkan ini 

hendaknya dihantar hingga sampai kepada mereka. Hal itu di tulis ulama itu lebih 

jauh mengisyaratkan bahwa sikap yang diperintahkan ini termasuk bagian dari 

hubungan yang diperintahkan, dan bahwa itu tidak akan berdampak negatif bagi 

umat Islam, walau mereka memaksakan diri mengirimnya dari jauh, karena 

memang Allah suka kelemah lembutan dalam segala hal dan member imbalan 

atasnya dan apa yang tidak diberikan-Nya melalui hal-hal lain.89 

Sayyid Quthub berkomentar ketika menafsirkan ayat diatas bahwa Islam 

adalah agama yang damai, serta akidah cinta. Ia suatu sistem yang bertujuan 

menangi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian. Tidak ada 

yang meghalangi arah tersebut kecuali tindakan agresif musuh-musuhNya dan 

musuh-musuh penganut agama ini. Adapun jika mereka itu bersikap damai, maka 

Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga 

berusaha melakukannya. Walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap 

memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan yakni kejujuran 



 

Islam sama sekali tidak berputus asa mananti hari dimana hati manusia 

akan menjadi jernih dan mengarah kearah yang lurus itu. Dalam ayat ini, Allah 

SWT menerangkan bahwa Dia tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat 

baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong dan bantu-

membantu dengan orang-orang kafir selama mereka tidak mempunyai niat 

menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tidak mengusir dari negeri-negeri 

mereka dan tidak pula berteman akrab dengan orang-orang yang hendak mengusir 

itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah SWT hanyalah melarang kaum 

muslimin bertolong-tolongan dengan orang-orang yang menghambat atau 

menghalangi manusia di jalan Allah, dan memurtadkan kaum muslimin sehingga 

ia berpindah kepada agama lain, yang memerangi, mengusir dan membantu 

pengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dengan orang yang semacam itu 

Allah melarang dengan sangat kaum muslimin berteman dengan mereka. Pada 

akhir ayat ini Allah SWT mengancam kaum muslimin yang menjadikan musuh-

musuh mereka sebagai teman bertolong-tolongan dengan mereka, jika mereka 

melanggar larangan Allah ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.90 

Dari ayat ini terdapat Dua kesimpulan, yaitu : 

1. Allah menghendaki, idealnya antara sesama pemeluk agama saling 

mengasihi dan menyayangi. 



 

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 62 

                        

                            

       

  Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin91 siapa saja diantara mereka yang 
benar-benar beriman kepada Allah,92 hari kemudian dan beramal 
saleh93 mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak 
ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. (Q.S: al-Baqarah: 62)94 

 
Setidaknya ada tiga penafsiran mengenai siapa yang dimaksud dengan 

alladzina amanu: 

Pertama, Menurut al-Baghawi, mereka adalah orang-orang yang beriman 

kepada Isa as. yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada saat yang 

sama mereka berlepas diri dari kebatilan agama Yahudi dan Nasrani. Di antara 

mereka ada yang sampai menjumpai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, ada 

pula yang tidak sempat.95 

Kedua, orang-orang munafik yang mengaku beriman. Penafsiran itu 

dikemukakan Sufyan al-Tsauri, al-Zamakhsyari, dan al-Nasafi.96 

                                                             



 

 Ketiga, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara 

benar. Diantara yang berpendapat demikian adalah al-Qurthubi, al-Thabari, al-

Syawkani, dan al-Jazairi.97 

 

 

pengikut Nabi Isa as. Disebut Nasrani karena di antara mereka yang menjadi 

pengikut setianya “al-hawariyyin” pernah menyanggupi permintaan Isa as untuk 

menjadi ansharallah. Allah SWT mengabadikan jawaban mereka: Nahnu 

ansharullah (kami adalah penolong-penolong agama Allah), (QS ali Imran: 52, al-

Shaff: 14). Ada pula yang mengaitkan sebutan Nashrani dengan nama daerah 

kelahiran Isa yang dikenal dengan Nashirah (Nazareth). 

 

siapa yang dimaksud dengan al-Shabiin. Menurut Wahab bin Munabbih, mereka 

adalah kaum yang mengetahui keesaan Allah, tidak memiliki syariah yang 

diamalkan, dan tidak membicarakan kekufuran. Menurut Ibn Katsir, mereka 

adalah kaum penyembah Malaikat, memegang kepada kitab Zabur dan mereka 

mempunyai aturan (agama) yang tetap untuk diikutinya, dan sebagian ulama 

“berkata mereka adalah orang-orang yang tidak bisa sampai dakwahnya Nabi.98 

 (   ) merujuk kepada pemeluk agama Yahudi, sementara 

    merupakan bentuk jamak dari kata Nashrani. Mereka adalah para 

Mengenai makna   , Para mufassir berbeda pendapat mengenai 



 

Sementara Abu Aliyah, Rabi’ bin Anas, al-Sudi, dan al-Dhuhak berpendapat 

bahwa mereka salah satu firqah dari Ahli Kitab yang membaca Zabur.99  

Penjelasan Ayat tersebut diatas yakni : 

a. Bagi kelompok pluralis, ayat ini menunjukkan bahwa semua agama 

asal disertai dengan pengamalan yang baik (amila shalihan) maka 

akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah. Salah seorang mufassir 

yang menafsirkan demikian adalah Hamka. Menurut Hamka, ayat ini 

merupakan janji yang adil dari Tuhan kepada seluruh manusia, tidak 

pandang dalam agama yang mana mereka hidup, atau mereka apa yang 

diletakkan kepada diri mereka, namun mereka masing-masing akan 

mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan, sepadan dengan iman 

dan amal shalih yang telah mereka kerjakan itu. Dan tidak ada 

ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita.100 

b. Menurut sebagian mufassir lain, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil 

pluralisme agama, dikarenakan pada akhir ayat disebutkan Man 

amanabillah wa al-yaum al-akhir, sedang iman kepada Allah 

mensyaratkan iman kepada seluruh Rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, 

termasuk Nabi Muhammad SAW dan al-Quran al-Karim. Dengan 

demikian, ayat ini menunjukkan bahwa pemeluk agama apapun 



 

Kemudian dijelaskan pula dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S. al-Baqarah : 120 

                         

                            

    

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu 
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya 
petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika 
kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 
Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (al-
Baqarah: 120)101 

 
c. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 265 

 

                            

                       

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut102 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)103 
 
“Ridha” adalah kelapangan dada untuk menerima sesuatu. Ridha juga 

adalah suasana hati yang senang.104 Penggunaan "lan"terhadap orang Yahudi, dan 



 

menafikan sesuatu di masa datang, dan penafikan tersebut lebih kuat dari "la" 

yang digunakan untuk menafikan sesuatu, tanpa mengisyaratkan masa penafikan 

itu, sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini, atau masa datang. 

Ayat diatas, secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu Yahudi maka ia 

pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti 

agama/tatacara mereka. Dalam arti, menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang 

mereka tuju.105 

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan “hingga 

engkau mengikuti agama mereka” adalah kinayah, yakni tidak menyebutkan 

secara tegas apa yang dimaksud tetapi menyebut sesuatu yang mengantarkan 

kepada yang dimaksud. Redaksi ini menggambarkan keputusan menyangkut 

kemungkinan ahli kitab memeluk agama Islam, bukan berarti bahwa kaum 

Yahudi dan Nashrani menghendaki agar Nabi Muhammad SAW memeluk agama 

mereka.106 

2. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib Tentang Ayat Kerukunan Umat 

Beragama 

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Kafiruun : 1-6 

                            



 

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian 

sembah; dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang 

aku sembah; untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”.(Q.S. al-

Kafiruun : 1-6)107 

 

a. Asbabun Nuzul Surat al-Kafirun dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib 

Menurut Al-Rozi dalam tafsirnya menjelaskan : Sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW tidak diutus melainkan untuk mencegah kekufuran, jadi mana 

mungkin Nabi Muhammad SAW mengizinkan kekufuran. Nabi yang diutus 

kepada kalian untuk mengajak kalian pada kebenaran dan kesuksesan dunia dan 

akhirat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdasarkan wahyu dan  kemudian 

disampaikan pada yang lain, sementara orang kafir diperintahkan atas dasar 

peniruan dan orang kafir menerimanya. Maka ketika Nabi melaksanakan apa yang 

dibebankan kepada-Nya, Nabi tidak merasa terikat dengan apa yang dibebankan 

pada-Nya.108 Kebiasaan yang terjadi di kalangan manusia bahwasanya mereka 

menyamakan menggunakan ayat ini ketika hendak berdamai menyelesaikan 

perdebatan, dan hal itu tidak boleh karena sesungguhnya Allah SWT menurunkan 

Al-Qur’an tidak untuk di samakan, tetapi untuk di renungkan maknanya, 



 

Maha tahu dan Maha bijaksana, dan semoga rahmat ta’dzim dari Allah tetap 

tercurah pada nabi Muhammad SAW dan atas keluarga dan para sahabatnya.109  

b. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Kafiruun  

Di dalam surat ini terdapat beberapa permasalahan : 

Masalah yang pertama ialah, pada ayat tersebut terdapat 2 pendapat, salah 

satunya adalah : bahwasanya tidak ada pengulangan disitu, yang kedua : 

bahwasanya terdapat pengulangan di ayat tersebut. Adapun menurut pendapat 

yang pertama ketentuannya dari beberapa segi, salah satunya bahwa yang pertama 

itu untuk makna yang akan datang (mustaqbal), dan yang kedua untuk makna 

sekarang. Sebagai bukti dari itu ialah bahwa ال tidak masuk pada mudhorie dengan 

makna istiqbal, yakni coba dilihat bahwa لن itu taukid dari yang dinafikan ال 

sebagaimana yang dikatakan Imam Kholil bahwa ال  itu asalnya adalah  لن dan  ان . 

Maka dari itu untuk menetapkan bahwa sabda Nabi SAW  

 َال أَعبُُد َما تَعبُُدْون

maksudya ialah saya tidak akan melakukannya di masa mendatang apa 

yang kalian minta kepadaku untuk menyembah tuhan kalian dan kalian juga tidak 



 

maksudnya ialah dan saya saat ini tidak menyembah sesembahan kalian 

dan kalian saat ini tidak menyembah apa yang kamu sembah. Adapun dari segi 

kedua yaitu kebalikannya. Maka yang pertama itu masa kini (sekarang) yang 

kedua masa mendatang (mustaqbal) buktinya bahwa ayat  َْوَال اَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُم itu 

untuk makna masa mendatang ialah mengungkapkan pemahaman  (mafhum) dari 

perkataan kita. Maka tidak diragukan lagi kalau itu untuk makna masa yang akan 

datang.111  

Adapun dari segi yang ketiga, berpendapat sebagian ulama bahwa setiap 

masing-masing dari keduanya itu sama-sama sesuai untuk makna sekarang dan 

masa mendatang. Tetapi kami mengkhususkan salah satunya dengan makna 

sekarang dan yang lainnya dengan makna masa mendatang “istiqbal” karena 

menolak pengulangan. Jadi jika kami berpendapat bahwa yang pertama 

menceritakan tentang masa kini (sekarang). Kemudian tentang masa mendatang 

(istiqbal) maka itu berurutan. Dan jika kami berpendapat bahwa terlebih dahulu 

menceritakan yang bermakna (istiqbal), karena hal itulah yang diminta orang-

orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu lebih penting maka 

Allah mendahulukannya, dan jika dikatakan apa faedahnya menceritakan yang 

saat ini ? sementara Nabi telah diketahui bersama bahwa beliau tidak menyembah 



 

menafikannya Nabi terhadap penyembahan (ibadah) mereka (orang-orang kafir) 

itu karena yang mereka lakukan sama sekali tidak bernilai ibadah.112 

Adapun dari segi yang keempat yaitu pilihan dari Abu Muslim, bahwa 

maksud dari dua ayat yang pertama tadi, huruf ما  disitu bermakna   الذي . Jadi 

seakan-akan Nabi SAW bersabda : Saya tidak menyembah berhala, dan kalian 

(orang-orang kafir) tidak juga menyembah Allah SWT. Adapun dari 2 ayat yang 

terakhir itu huruf ما  bersama dengan Fi’il maka menjadi takwilannya mashdar. 

Jadi maksud dari ayat tersebut ialah, saya (Muhammad SAW) tidak menyembah 

seperti kalian (orang-orang kafir) menyembah Tuhan kalian (beribadah), yang 

dibangun atas dasar syirik dan tanpa berpikir, dan kalian juga tidak menyembah 

seperti aku menyembah Tuhanku, yang dibangun atas dasar keyakinan.113 Jika 

kalian (orang-orang kafir) menganggap bahwa kalian menyembah Tuhanku 

(Allah), maka itu salah (bathil), karena sesungguhnya beribadah (menyembah 

Allah) itu pekerjaan yang harus didasari perintah, sementara kalian dilarang dan 

tidak diperintah untuk itu.114  

 Adapun dari segi yang kelima ialah, bahwasanya yang pertama itu 

mengandung penafikan ungkapan yang telah disebutkan, dan yang kedua itu 



 

menyembah Allah SWT, juga jangan berharap aku untuk menyembah berhala 

kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda : “Dan aku bukan orang yang menyembah 

berhala kalian untuk tujuan apapun dan karena maksud apapun sama sekali 

dengan cara apapun, dan kalian juga bukan orang yang menyembah apa yang aku 

sembah dengan cara apapun dan ungkapan apapun. Seperti orang yang mengajak 

orang lain untuk berbuat dholim  dengan tujuan mencari kenikmatan semata. 

Maka Nabi SAW bersabda : “Aku tidak Dholim untuk tujuan mencari 

kenikmatan, sama sekali aku tidak berbuat dholim untuk tujuan apapun.115 

Pendapat yang kedua mengatakan kalau ayat-ayat tersebut merupakan 

pengulangan dan pendapat ini memiliki 3 alasan untuk itu, yaitu: 

1. Bahwasanya pengulangan itu memberi faedah taukid (menguatkan 

arti). Setiap mentaukidi sesuatu dengan sangat, maka dengan cara 

pengulangan itu lebih bagus.  

2. Bahwasanya al-Qur’an itu menurunkan sesuatu demi sesuatu dan ayat 

demi ayat sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan. Adapun orang-

orang musyrik berkata : “setelah ini, percayalah pada Tuhan kami 

sehingga kamipun akan percaya pada Tuhanmu.” Maka Allah SWT 

menurunkan ayat  



 

akan menyembah Tuhanmu (Allah SWT) selama 1 bulan. Ketika 

semua yang telah kami (muallif) terangkan itu mungkin terjadi, 

pengulangan menurut segi ini tidak membawa mudhorot sama 

sekali.116 

3. Bahwasanya orang-orang kafir menyebutkan kata-kata “kamu 

(Muhammad) menyembah Tuhan kami setahun, kamipun akan 

menyembah Tuhanmu setahun.” Maka datanglah jawaban secara 

berulang-ulang sesuai dengan kata-kata mereka (yang berulang-ulang), 

dan satu bentuk ejekan karena orang yang mengulang-ulang perkataan 

dengan tujuan buruk, dia (berhak untuk) dibalas dengan memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan itu secara berulang-ulang guna mengejek 

dan melecehnya.117   

Pembahasan yang kedua : di ayat  tersebut ada persoalan, yaitu 

bahwa kata ما  tidak mencakup sesuatu yang tidak tahu. Katakanlah 

sesembahan mereka memang seperti itu (tidak tahu) sehingga cocok 

disebut dengan kata itu, tetapi sesembahan Nabi Muhammad SAW adalah 

Dzat yang paling tahu diantara mereka yang tahu. Sebagaimana ayat, 

  اعبد ما عابدون انتم وال 



 

dimaksud dari ayat tersebut adalah sifat. Jadi, seakan-akan Nabi SAW 

bersabda : “Aku tidak menyembah yang bathil, dan kalian tidak 

menyembah yang haq. Yang kedua ialah, terdapat huruf ان   mashdariyah 

di kedua jumlah, jadi seakan-akan Nabi SAW bersabda : “Aku tidak 

menyembah seperti kalian menyembah, dan kalian tidak menyembah 

seperti aku menyembah saat ini.118 Yang ketiga yaitu, huruf ما disitu 

bermakna الذي dan ketika itu sesuailah perkataannya. Yang keempat ialah, 

bahwasanya ketika pada awalnya Nabi SAW bersabda  

 

 (aku tidak menyembah apa yang kalian (orang-orang kafir) sembah) 

Itu telah mencakup ayat yang kedua (berikutnya), karena untuk 

menyempurnakan perkataan. Seperti firman Allah SWT. 

  ِمْثلُھَا سّیئةٌ  سیّئةٍ  ءوجزا

(Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa) 

Masalah yang ketiga yaitu : argumen dari orang-orang yang ingin 

membenarkan, bahwa Allah SWT mengabarkan tentang orang-orang kafir 



 

melakukan ibadah bersamaan dengan wujud berita yang benar tentang 

tiadanya ibadah merupakan taklif (pewajiban) untuk menggabungkan dua 

hal yang saling berlawanan.119 Ketahuilah bahwa pada ayat  itu masih 

tersisa beberapa pertanyaan :  

1. Bukankah dengan menyebutkan perkataan yang digunakan untuk 

mencela ibadah/penyembahan pada selain Allah SWT itu lebih 

utama (baik) daripada dengan cara pengulangan? Jawabannya 

ialah, terkadang taukid dan pengulangan itu lebih utama (baik) 

dibandingkan dengan menyebutkan secara langsung tujuannya atau 

karena untuk posisi perdebatan yang sangat tampak. Adapun 

perdebatan pada masalah pembetulan dan penentuan itu baik. Jika 

ada yang berkata : “dengan berhala”, maka orang tersebut mungkin 

gila yang wajib dibelenggu atau mungkin orang waras tapi 

menyimpang, maka wajib dibunuh. Kalau tidak bisa 

membunuhnya, kita wajib mengumpatnya dan mengingkarinya 

dengan sangat. Mubalaghoh di ayat tersebut itu untuk 

pengingkaran.120  

2. Bahwasanya pada awal surat terdapat penguatan (tasydid), yaitu 



 

  دین ولي دینكم لكم

(bagi kalian (orang-orang kafir) agama kalian, dan bagiku (nabi 

Muhammad) agamaku) 

Jadi bagaimana cara menyatukan antara 2 perkara tersebut? 

Jawabannya adalah, seakan-akan Nabi Muhammad SAW bersabda 

: sesungguhnya aku sangat menakut-nakuti kalian atas perkara 

yang tercela ini, dan aku tidak menganggap remeh hal ini, maka 

jika kalian tidak menerima perkataanku, maka tinggalkanlah 

aku.121  

3. Ketika pengulangan itu bertujuan untuk taukid dan mubalaghoh 

(penguatan arti), cukup dengan perkataan :  

   تعبدون ما اعبد لن

karena perkataan tersebut sudah sangat kuat artinya (mubalaghoh), 

coba dilihat ketika ashabul kahfi berkata dengan mubalaghoh : 

  اِلھًا ُدْونِھِ  ِمنْ  نَْدُعوَ  لَنْ 

(Kami sekali-kali tidak menyeru pada tuhan selain Dia (Allah 

SWT)) 

Jawabannya adalah, bahwasanya mubalaghoh hanya dibutuhkan 



 

Beliau menyembah berhala ketika telah adanya syariat. Berbeda 

dengan kasusnya ashabul kahfi, karena mereka pernah ditemui 

menyembah selain Allah sebelumnya.122 

Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 
 

                                

                           

        

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah 
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. al-Imran : 64)123  
 

a. Asbabun Nuzul Surat al-Imran ayat 64 dalam Tafsir Mafatih Al-

Ghaib 

Ketika Nabi mendatangi kaum Nasrani Najron dengan bermacam-macam 

dalil dan keputusan, kemudian Nabi mengajak mereka mengajak mubahalah, 

mereka takut dan mau mendengarkan ajakan Nabi, dan sebagian mereka mau 

membayar pajak. Hal itu karena Nabi ingin sekali mereka beriman, maka seperti 



 

mengatakan seperti orang Yahudi berkata kepada Uzair, menjadikan engkau 

sebagai Tuhan. Maka Allah menurunkan ayat diatas.125 

 

b. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Imran Ayat 64 

Nabi mengajak orang-orang Nasrani, berpegangan/berpedoman dengan 

kalimat ya sawa (adil) lurus tanpa kedzoliman antara mereka. Maksudnya : jika 

kita beriman maka kita dan kalian mendapatkan hak/hukum yang adil yang lurus 

tanpa kedzoliman.126 Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling 

menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan 

akidah. Karena persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam 

setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling 

melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah al-Qur’an menghimbau untuk tidak 

mencampuradukkan akidah masing-masing.127 Kerukunan hidup antar pemeluk 

agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan 

catatan tidak mengorbankan akidah.128 

Persaudaraan yang diperintah al-Qur’an tidak hanya tertuju kepada sesama 

Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-

muslim. Atas dasar itulah manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak 

seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau 



 

                            

                       

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut130 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)131 
 

a. Penafsiran Mafatih Al-Ghaib terkait Surat al-Baqarah Ayat 256 
Didalam ayat ini, Imam Qufal, Abi Muslim senada dengan Muktajilah, 

bahwa Allah tidak meletakkan perkara Iman atas pemaksaan dan permusuhan, 

tetapi meletakkannya kemugkinan menggunakan logika dan pilihan hati. Dan 

Allah ketika menjelaskan suatu perkara itu pasti jelas, murni, dan mematahkan 

alasan lain. Sehingga orang kafirpun ketika mendapat penjelasan atau dalil pasti 

menerima perkara Iman itu. Namun karena dunia itu negeri ujian, maka hanya 

orang yang dikehendaki Allah saja yang beriman.132  

Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat lain : 

                 



 

Artinya : “Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 

Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". (Q.S. Al-Kahfi : 

29)133  

Bagaimana orang kafir yang masuk Islam ketika kalah dalam berperang. 

Orang yang masuk Islam setelah peperangan, bukan disebut terpaksa, karena jika 

ia ridho setelah perang itu dan sah Islamnya, maka bukan karena terpaksa.134 

 

3. Penafsiran Al-Mishbah Tentang Ayat Kerukunan Umat Beragama 

Firman Allah dalam surat al-Kafirun : 1-6 

                            

                               

            

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang 

kalian sembah; dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; dan aku 

tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah; dan kalian tidak 

pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; untukmulah agamamu, 

dan untukkulah agamaku.”.(Q.S. al-Kafiruun : 1-6)135 

 



 

kaum musyrikin Makkah, seperti Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul 

Muthalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul SAW. menawarkan 

kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar 

Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan merekapun akan 

mengikuti ajaran Islam. “kami menyembah Tuhanmu hai Muhammad setahun dan 

kamu juga menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami 

mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama 

kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan.” Demikian lebih kurang 

usul kompromi mereka136.  

Mendengar usulan tersebut Nabi menjawab tegas : “Aku berlindung 

kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah.” Usul 

kaum musyrikin itu ditolak oleh Rasulullah SAW. karena tidak mungkin dan tidak 

logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama 

yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu lanjut 

Quraish Shihab, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa 

seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut 

agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. 

Selama mereka yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak 

sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.137 



 

Mina, ialah Al-walid bin Al-mughirah, Al-ash bin wail, Al-ashwad bin Al-

muthalib dan Umaiyah bin Khalaf. Mereka kemukakan usul damai: “Ya 

Muhammad ! mari kita berdamai, kami bersedia menyembah apa yang engkau 

sembah, tetapi engkaupun hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami 

sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama 

kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang 

ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika 

pegangan kami ini yang lebih benar dari pada apa yang engkau serukan itu maka 

engkaupun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bahagian 

padanya”. Inilah usulan yang mereka kemukakan. Maka tidak berapa lama 

turunlah ayat al-kafirun tersebut.138 

 

b. Penafsiran al-Mishbah terkait Surat al-Kafiruun  

Menurut al-Biqa’i, karena pada akhir surah lalu (al-Kautsar) telah 

dinyatakan bahwa siapa yang membenci Nabi Muhammad maka dia tidak berarti 

sama sekali, maka sudah sewajarnya jika Nabi SAW. mengarahkan semua 

perhatian kepada Allah dan mensyukuri Nikmat-Nya. Karena itu pula pada surah 

ini beliau diajar untuk berucap kepada para pembencinya itu bahwa: Katakanlah 

hai Nabi Muhammad kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin yang telah mendarah 



 

                     

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir; aku tidak akan menyembah apa 

yang kalian sembah. 

 

 

kita mendiktekan sesuatu kepada orang lain agar dia mengucapkan sesuatu, kita 

tidak harus mengulangi kata “katakanlah”, hal ini menunjukan bahwa Rasulullah 

SAW. tidak mengurangi sedikitpun dari wahyu yang beliau terima, walaupun dari 

segi lahiriah kelihatannya itu tidak berfungsi. Di sisi lain kita tidak dapat berkata 

bahwa pencantuman kata qul tidak mengandung makna. Menurut Quraish Shihab, 

ada ajaran-ajaran Islam yang tidak harus dikumandangkan keluar. Kita tidak harus 

berteriak sekuat tenaga untuk mempermaklumkan bahwa Inna ad-dina ‘inda 

Allah al-Islam (QS. Al-Imran : 19) yakni hanya agama Islam yang diterima Allah, 

karena memproklamirkan ini dapat mengandung makna mempersalahkan agama-

agama lain. Cukup kita yakin hal tersebut di dalam jiwa.139 

Di sisi lain dapat dikatakan bahwa Islam memperkenalkan dua macam 

ajaran. Pertama nazhari (teoritis) meminjam istilah Mahmud Syaltut, dan kedua 

‘amali (praktis). Yang nazhari atau teoritis berkaitan dengan benak dan jiwa  

Kata (  ) qul/katakanlah, dicantumkan pada awal ayat diatas walau jika 



 

tidak mengandung interpretasi lain. Sedang yang ‘amali adalah yang berkaitan 

dengan pengamalan dalam dunia nyata, inilah yang dinamai Syari’ah.140 

Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah ajaran mutlak, setelah diyakini 

sebagai kebenaran mutlak, harus pula dimutlakkan pelaksanaannya terhadap pihak 

lain dalam dunia nyata? Apakah ia harus dinyatakan keluar? Menurut Quraish 

Shihab, Ajaran yang pasti setelah diyakini kebenaran mutlak, tidak harus 

dinyatakan keluar kecuali bila ada hal-hal yang mengundang kehadirannya 

keluar.141 

Di sinilah antara lain peranan kata qul (“katakanlah!”) dalam berbagai 

ayat-ayat al-Qur’an. Kata qul terulang dalam al-Qur’an sebanyak 332 kali, yang 

secara umum dapat dikatakan bahwa kesemuanya berkaitan dengan persoalan 

yang hendaknya menjadi jelas dan nyata bagi pihak-pihak yang bersangkutan agar 

mereka dapat menyesuaikan sikap mereka dengan sikap umat Islam.142 

 

yang pada mulanya berarti menutup. al-Quran menggunakan kata tersebut untuk 

berbagai makna yang masing-masing dapat difahami sesusai dengan kalimat dan 

konteksnya. 

Kata ini dapat berarti: 

Kata (         ) al-Kafirun terambil dari kata (     ) kafara 



 

b. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah, seperti pada (Q.S. Ibrahim : 7) 

c. Tidak mengamalkan tuntunan Ilahi walau mempercayainya, seperti (Q.S. 

al-Baqarah : 85) 

Masih ada arti lain dari kata kufur, namun disimpulkan bahwa secara 

umum kata itu menunjukan kepada sekian banyak sikap yang bertentangan 

dengan tujuan kehadiran / tuntunan agama.143 

Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat pertama surah ini 

adalah tokoh-tokoh kaum kafir yang tidak mempercayai keesaaan Allah serta 

tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. sementara ulama merumuskan 

bahwa semua kata kufur dalam berbagai bentuknya yang terdapat dalam ayat-ayat 

yang turun sebelum Nabi berhijrah, kesemuannya bermakna orang-orang musyrik 

atau sikap-sikap mereka yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. 

atau meninggalkan ajaran-ajaran pokok Islam.144 

 

kini dan masa yang akan datang (mudhari’) yang mengandung arti dilakukannya 

pekerjaan  dimaksud pada saat ini, atau masa yang akan datang atau secara terus 

menerus. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW.  diperintahkan untuk 

menyatakan bahwa: Aku sekarang dan dimasa datang  bahkan sepanjang masa 

Kata (      ) a’budu menurut Quraish Shihab berbentuk kata kerja masa 



 

 

“Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah” 

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk 

menyatakan bahwa beliau tidak mungkin untuk masa kini dan akan datang 

menyembah sembahan kaum musyrikin, ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan 

tidak juga kamu wahai tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjadi penyembah-

penyembah apa yang sedang aku sembah. 

Jika demikian menurut Quraish Shihab, ayat ketiga ini mengisyaratkan 

bahwa mereka itu tidak akan mengabdi ataupun taat kepada Allah, Tuhan yang 

sekarang dan di masa yang akan datang disembah oleh Rasulullah SAW. 

Pernyataan ini tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah yang berduyun-

duyunnya penduduk Mekkah yang tadinya kafir itu memeluk agama Islam dan 

menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah SAW. Karena seperti yang telah 

dikemukakan di atas, ayat ini ditunjukan kepada tokoh-tokoh kafir mekkah yang 

ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. menawarkan kompromi, dan yang 

dalam kenyataan sejarah tidak memeluk agama Islam bahkan sebagian dari 

mereka mati terbunuh karena kekufurannya.146 

Ayat 1-3 di atas berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menolak 

         



 

mereka. Kekeras kepalaan mereka telah mencapai puncaknya sehingga tidak ada 

sedikit harapan atau kemungkinan, baik masa kini maupun masa yang akan datang 

untuk bekerjasama dengan mereka.147 

                   

 “Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah; dan 

kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.” 

Setelah ayat yang lalu menegaskan bahwa tokoh-tokoh kafir itu tidak akan 

menyembah di masa datang apa yang sedang disembah oleh Nabi SAW., ayat di 

atas melanjutkan bahwa: Dan tidak juga aku akan menjadi penyembah di masa 

datang dengan cara yang selama ini kamu telah sembah, yakni aneka macam 

berhala. Dan tidak juga kamu wahai tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjadi 

penyembah-penyembah dengan cara yang aku sembah. 

Sementara Quraish Shihab mengatakan, mufasir berpendapat bahwa 

kandungan ayat 4 surah ini, tidak berbeda dengan kandungan ayat 2, demikian 

juga kandungan ayat 5 sama dengan jandungan ayat 3. Pendapat ini kurang tepat 

karena tanpa kesulitan akan dapat melihat perbedaan redaksi ayat 2 dan 4.148 

Dalam rangka memahami perbedan itu, kita harus mengarahkan 

 



 

kerja masa kini dan akan datang yang digunakan oleh ayat 2. Lebih jauh bila kita 

memperhatikan ayat 3 dan 5  yang keduanya berbicara tentang apa yang disembah 

atau ditaati oleh penerima wahyu ini (Nabi Muhammad SAW.), kita temukan 

bahwa redaksinya sama, yakni kedua ayat itu menggunakan kata (   ) a’budu  

Kesan pertama yang diperoleh berkaitan dengan perbedaan tersebut bahwa 

bagi Nabi SAW, ada konsistensi dalam objek pengabdian dan ketaatan, dalam arti 

yang beliau sembah tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan orang-orang 

kafir itu, rupanya apa yang mereka sembah hari ini dan esok berbeda dengan apa 

yang mereka sembah kemarin. Nah disini letak perbedaan antara ayat-ayat 

tersebut. Ayat 2 dan 4 bermaksud menegaskan bahwa Nabi saw. tidak mungkin 

akan menyembah ataupun taat kepada sembahan-sembahan mereka baik yang 

mereka sembah hari ini dan besok, maupun yang pernah mereka senbah kemarin. 

Jika demikian wajar jika Nabi SAW. diperintahkan untuk menyatakan bahwa 

tidak sembahan yang mereka sembah hari ini, tidak yang kemarin dan tidak juga 

yang besok, yang bisa di taati oleh pemeluk agama Islam. Karena sembahan kami 

sejak semula hingga zaman yang tak terbatas adalah Allah SWT. demikian 

perbedaan kandungan ayat 2-3 dengan kandungan ayat 4-5, yang secara sepintas 

dalam bentuk kata kerja masa kini dan datang. 



 

 

 

dalam istilah kebahasaan ia dinamai ma maushulah, dan bisa juga berfungsi 

mengubah kata yang menyartainya sehingga kata tersebut menjadi kata jadian, 

dan ketika itu dinamai dengan ma masdariyyah. Menurut Quraish Shihab, ma 

pada ayat ketiga (demikian juga pada ayat kedua) berarti apa yang, sehingga wa 

la antum ‘abiduuna  ma a’bud  berarti kamu tidak  akan  menjadi  penyembah apa        

 

(demikian pula keempat) adalah masdariyyah, sehingga kedua ayat ini berbicara 

tentang cara beribadat: “Aku tidak pernah menjadi penyembah  dengan (cara) 

penyembahan kamu, kamu sekalianpun tidak akan menjadi penyembah-

penyembah dengan cara penyembahanku.” Cara kaum muslimin menyembah 

adalah berdasarkan petunjuk Ilahi, sedang cara mereka adalah berdasarkan hawa 

nafsu mereka. Demikianlah terlihat dengan jelas bahwa tidak ada pengulangan 

dalam ayat-ayat di atas.150 

          

 “Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.” 

membadakannya dengan memberi arti yang berbeda terhadap kata () ma, pada 

masing-masing ayat. Antara lain huruf ( ) yang berarti apa yang, dan ketika itu 

yang   sedang  dan  akan  saya  sembah.  Sedangkan   ()   ma  pada  ayat  kelima 



 

itu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk mengamalkanya sesuai 

kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya 

memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh 

sedikitpun olehnya. 

 

kepatuhan. Sementara ulama memahami kata tersebut disini dalam arti balasan. 

Antara lain dengan alasan bahwa kaum musyrikin Mekkah tidak memiliki agama. 

Mereka memahami ayat di atas dalam arti masing-masing kelompok akan 

menerima balasan yang sesuai. Bagi mereka ada balasannya, dan bagi Nabipun 

demikian.151 

 

 

menggambarkan kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah 

berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Tidak perlu mengajak kami 

untuk  menyembah  sembahan  kalian setahun agar kalian menyembah pula Allah.  

 

diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya 

mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakini. Ayat 6 di atas, 

merupakan pengakuan timbal balik, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. 

Menurut Quraish Shihab, kata ( ) din dapat agama, atau balasan, atau 

Didahulukannya   kata   (     )   lakum   dan   (     )   liya   berfungsi 

Kalau  (    )  din  diartikan  agama,  maka  ayat  ini  tidak  berarti  bahwa  Nabi 



 

Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi 

Muhammad SAW bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. 

Firman Allah dalam Surat al-Imran : 64 
 

                                

                           

           

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah 
kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)".(Q.S. al-Baqarah : 64)153 
 
Di dalam tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab dijelaskan, ayat ini 

berkaitan dengan kesungguhan dan keinginan Nabi Muhammad SAW. agar 

orang-orang Nasrani menerima ajakan Islam, maka Allah SWT. memerintahkan 

beliau untuk mengajak mereka dan semua pihak dari Ahl al-Kitab termasuk 

orang-orang Yahudi agar menerima satu tawaran yang sangat adil, tetapi kali ini 

dengan cara yang lebih simpatik dan halus dibanding dengan cara yang lalu. 

Ajakan ini, tidak memberi sedikitpun kesan kelebihanpun bagi beliau dan umat 



 

Kata ketinggian dipahami dari kata (تعالو) ta’alaw yang terambil dari kata 

yang berarti tinggi. Marilah menuju ketinggian, yaitu suatu kalimat ketetapan 

yang lurus, adil yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, karena itulah 

yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul yang kita akui bersama, yakni tidak kita 

sembah kecuali Allah, yakni tunduk patuh lagi tulus menyembah-Nya semata dan 

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun serta dengan sedikit 

persekutuanpun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 

sebagai tuhan-tuhan selain Allah, yakni kita tidak menjadikan para pemimpin 

agama kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan atau 

diharamkan oleh Allah. Jika mereka berpaling menolak ajakan ini, walaupun hal 

penolakan mereka diragukan mengingat jelasnya bukti-bukti. Ini dipahami dari 

kata (ان) in yang digunakan ayat ini, maka katakanlah: ‘saksikanlah, ketahuilah 

dan akuilah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada 

Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as.”154 

Pernyataan terakhir dalam ayat ini dipahami oleh sementara mufasir 

bermakna, “jika mereka berpaling menolak ajaran ini, maka semua dalil telah 

membuktikan kekeliruan kalian, dan dengan demikian kalian harus mengakui 

bahwa kami bukan kalian orang-orang yang benar-benar muslim, yakni 



 

yang akan melaksanakan secara teguh apa yang kami percayai. Pengakuan kalian 

akan eksistensi kami sebagai muslim walau kepercayaan kita berbeda menuntut 

kalian untuk membiarkan kami melaksanakan tuntutan agama kami. Karena 

kamipun sejak dini telah mengakui eksistensi kalian tanpa kami percaya apa yang 

kalian percayai. Namun demikian kami mempersilahkan kalian melaksanakan 

agama dan kepercayaan kalian.”lakum dinukum wa liya din / bagimu agamamu 

dan bagiku agamaku.155 

Firman Allah Q.S. al-Baqarah : 265 
 

                            

                          

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut156 dan beriman kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 256)157 
 

 
c. Asbab An-Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 265 berdasarkan Tafsir al-

Mishbah 



 

dia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi SAW “Bolehkah saya paksa 

ke dua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetapi ingin beragama 

Nasrani? Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada 

paksaan dalam Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa’id atau ‘Ikrimah, yang 

bersumber dari Ibnu ‘Abbas. 

 

d. Tafsiran surat al-Baqarah Ayat 265  (berdasarkan Tafsir Al-Misbah) 

Setelah jelas bagi setiap orang, melalui ayat yang lalu, bahwasannya 

aqidah tidaklah dapat diperdamaikan, maka ayat ini menambahkan bahwa tidak 

ada paksaan dalam agama. Allah tidak memaksa manusia menganut agama-Nya, 

meskipun Allah dapat memaksa makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya yang tidak 

terkalahkan. 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, 

padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu, mengapa ada paksaan, padahal 

sekiranya Allah menghendaki, nicaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja) (QS. 

al-Maidah : 48). Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan 

dalam menganut agama adalah menganut aqidahnya. Ini berarti jika seseorang 

telah memilih satu aqidah, katakan saja aqidah Islamiyah, maka dia terikat dengan 



 

Karena bila dia telah menerima aqidahnya, maka dia harus melaksanakan 

tuntunannya.158 

Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut 

keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaaian. 

Agamanya dinamai Islam yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa 

tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan 

dalam menganut keyakinan agama Islam. 

 

“jalan lurus”. Kata ini pada akhirnya bermakna “ketetapan mengelola sesuatu 

serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketetapan itu”. Ini bertolak belakang 

dengan (     )  al-gayy, yang terjemahannya adalah  jalan  sesat. Jika demikian,  

 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang 

lurus. Itu sebabnya, sehingga orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak 

mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak 

menganutnya, karena bagi mereka apa yang dinamakan jalan jelas itu belum 

diketahuinya. Tetapi anda jangan berkata bahwa anda tidak tahu jika anda 

Ayat ini  menggunakan  kata (    )  rusyd  yang  mengandung  makna 

yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan 

tepat, mantap, dan berkesinambungan. 



 

 Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti: Jalan yang benar, jelas 

juga perbedaannya dengan jalan yang sesat, karena telah jelas bahwa yang ini 

membawa manfaat dan itu mengakibatkan madharat. Jika demikian tidak perlu 

ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidak 

tahuan. 

 Yang enggan memeluk agama ini hakekatnya terbawa oleh rayuan Thagut, 

sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thagut, dan 

mereka itulah yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu, barang siapa 

yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhya ia 

telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 

  

 

batas”. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, 

dajjal, penyihir, yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan ketentuan 

Ilahi, tirani, semuanya digelar dengan Thagut. Yang memeluk agama Islam harus 

menolak ajakan mereka semua. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan 

Allah. Bukankah syahadat yang diajarkan adalah mendahulukan penegasan bahwa 

Tiada Tuhan yang berhak disembah, baru segera disusul dengan kecuali Allah? 

Memang, menyingkirkan keburukan harus lebih dahulu dari pada menghiasi diri 

(    )  Thagut,  terambil  dari  akar  kata  yang  berarti  “malampaui 



 

dengan pernyataan tidak akan putus, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat, 

materi tali yang dipegangnya kuat, dan hasil jalinan materi tali itu tidak akan putus. 

 Kesungguhan untuk memegang gantungan itu disebabkan karena ayunan Thagut 

cukup kuat, sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan. Kata (اروة) ‘urwah yang 

diatas diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali, seperti 

yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa 

yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan 

air kehidupan. 

Jadi didalam ayat ini Allah menjelaskan dan menegaskan bahwasnnya tidak ada 

paksaan di dalam Islam dan tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa? Karena 

Allah tidak membutuhkan sesuatu melainkan kita yang membutuhkan sesuatu dari Allah 

yaitu dengan berpegang teguh padab uhul tali yang sangat kuat, dan tidak akan pernah 

putus, asalkan disertai dengan upaya sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Dan 

ayat ini juga merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun 

sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap kesuatu jurang yang amat curam, dia tidak 

akan jatuh binasa, karena dia berpegang dengan kukuh pada seutas tali yang juga amat 

kukuh. Bahkan seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik 

atau ditolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan 

sesuatu di atas, bagaikan timba yang di pegang ujungnnya. Timba yang diturunkan 

mendapatkan air dan ditarik keatas. Demikian juga seorang mukmin yang terjerumus 

dipahami  dari  kata  (  )  Istamsaka,  yang  menggunakan huruf-huruf sin 

dan ta bukan (    ) masaka. Tali yang dipegangnyapun amat kuat, dilanjutkan 



 

BAB IV 

PENAFSIRAN AYAT TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

DALAM TAFSIR MAFATIH AL GHAIB DAN TAFSIR AL-MISHBAH 

 

a. Penafsiran Ayat Kerukunan Umat Beragama 

Berdasarkan uraian ayat-ayat yang di jelaskan di BAB sebelumnya, 

menerangkan bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia untuk beriman kepada-

Nya, bahkan Dia SWT memberi kebebasan dan ikhtiar kepada mereka mau 

menerima kebenaran atau tidak. Sudah barang tentu apa saja yang dipilih oleh 

manusia, maka ia harus menanggung konsekuensi dan akibatnya. Sekalipun Allah 

SWT telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia, akan tetapi manusia itu 

bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. Dari sanalah Nabi SAW tidak perlu 

memaksa manusia untuk beriman, dan tidak pula harus sedih terhadap orang-

orang kafir, lantaran mereka tidak mau beriman. ayat ini menunjukkan bahwa 

setiap paksaan untuk beriman, halus apalagi kasar, sepenuhnya melanggar 

ketentuan Allah. 

Persaudaraan yang diperintah al-Qur’an tidak hanya tertuju kepada sesama 

Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non-

muslim. Maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri 



 

keyakinannya. Dalam konteks ini al-Qur’an secara tegas melarang untuk 

melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Ini dapat 

dilakukannya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan 

menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan 

dorongan negative seperti halnya malaikat. 

Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka 

menggunakannya untuk memilih. Karena yang dikehendaki Allah adalah iman 

yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Takdir utama atas manusia adalah ia 

makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah SWT, apakah akan mengikuti petunjuk 

jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan 

agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Dalam 

sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai al-Qur’an, 

prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan 

agamanya adalah pilar yang utama. Segala bentuk pemaksaan terhadap manusia 

untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur’an.  

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan 

satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, al-Qur’an 

dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islamlah yang haq. Sebagai 

konsekuensi dari kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan 



 

b. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat Tentang Kerukunan Umat 

Beragama Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah 

1. Persamaan Penafsiran Mafatih Al-Ghaib dengan Al-Mishbah  

Sebelum menguraikan secara panjang lebar tentang penafsiran Mafatih Al-

Ghaib dan al-Mishbah tentang kerukunan umat beragama yang terdapat dalam 

Q.S. al-Kafiruun : 1-6, al-Imran : 64, dan al-Baqarah : 265,  bahwa kaum 

Muslimin dapat hidup berdampingan dengan mayoritas non-muslim dan bahkan 

mereka diperakukan dengan baik, meskipun status mereka adalah pendatang. 

Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa masing-masing kelompok tersebut 

yaitu kaum Muslimin dan kaum non Muslim tetap dalam akidah mereka masing-

masing, tidak terdengar dalam sejarah bahwa salah satu pihak telah memaksakan 

keyakinan agamanya kepada pihak lain. Meski demikian tidak boleh bagi umat 

Islam mempengaruhi dengan cara menunjukkan superioritas agar pemeluk agama 

lain mengikuti kehendaknya. Lebih baik merelakan umat selain Islam untuk tetap 

memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka. 

Karena pada dasarnya untuk masuk atau mengikuti Islam sebenarnya atas 

hidayah dari Allah SWT. Toleransi kerukunan umat beragama ialah memberikan 

kebebasan pada umat non-muslim atas keinginannya dalam memeluk agama 

pilihannya, kemudian mengakuinya sebagai pluralitas kehidupan. Umat Islam 



 

penafsiran ketiga surat diatas ialah : Pluralitas agama sebagai realitas menjadi 

sumber berharga dalam membangun kerukunan. Perintah untuk berpegang kepada 

tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Perbedaan merupakan 

suatu kenikmatan dari Allah SWT yang patut di syukuri, karena dengan 

perbedaan, manusia dapat lebih menghargai hidup dan memperkuat persatuan dan 

kesatuan suatu bangsa. 

2. Perbedaan Penafsiran Al-Mishbah dengan Mafatih Al-Ghaib 

a. Tafsir Al-Mishbah lebih dalam ketika mengulas Asbabun Nuzul 

dibandingkan dengan tafsir Mafatih Al-Ghaib, walaupun juga tidak lepas 

ketika mengulas makna perkata. Quraish Shihab menyoroti kondisi 

masyarakat zaman, maka ayat itu turun sehingga pembaca seolah diajak 

mengikuti ajakan zaman itu. 

b. Ketika membahas ayat surat Al-Kafiruun menurut tafsir Mafatih Al-Ghaib, 

yang dimaksud kafir adalah orang-orang kafir Mekkah, sedangkan 

menurut tafsir Al-Mishbah kafir itu adalah tokoh-tokoh kaum musrikin, 

bahkan seluruh orang kafir pada umumnya. Karena menurut Quraish 

Shihab diayat ketiga surat Al-Kafiruun mengisyaratkan bahwa mereka 

tidak akan mengabdi ataupun taat kepada Allah, Tuhan yang sekarang dan 

dimasa yang akan datang di sembah Rasulullah SAW sehingga walaupun 



 

c. Dari sisi Nahwiyah (Kebahasaan) ada sedikit perbedaan dalam 

menafsirkan َما dalam ayat ke 3,4, dan 5 surat Al-Kafiruun : 

                         

       

 

 

 

 

 

 

d. Sementara menurut Ar-Rozi mengikuti pendapat Imam Muslim  yang 

pertama ا�ي  

 

 

 

 

 

berarti : “kamu   tidak akan menjadi penyembah apa yang sedang dan akan 

saya sembah ” sedangkan   yang kedua adalah   masdariyah (kata jadian)  

sehingga ayat itu bermakna : “aku tidak pernah menjadi penyembah dengan 

cara penyembahan kamu, kamu sekalianpun tidak akan menjadi penyembah 

dengan cara penyembahanku (ritualku)”. 

fi’il maka Menjadi takwilannya masdar, sehingga maksud ayat tersebut 

adalah “saya tidak menyembah seperti kalian (orang-orang kafir) 

menyembah Tuhan kalian yang dibangun atas dasar syirik dan tanpa dasar 

Menurut Quraish Shihab   yang pertama adalah   mausulah sehingga  

(orang kafir) tidak juga menyembah Allah SWT. Sedangkan  yang dan terakhir, 

sehingga bermakna “saya tidak menyembah berhala dan kalian 



 

sikap menghadapi perbedaan agama seperti zaman modern sekarang ini. 

Hal itu patut dimaklumi, karena memang Fahrur Rozi hidup di zaman 

yang damai, tanpa ada multi agama apalagi multi kepercayaan. Beliau 

hidup di zaman yang aman, tidak ada konflik agama. Zaman yang sedang 

disinari dengan ilmu dan pengetahuan yang sedang berkembang, yang ada 

hanya perbedaan madzhab, perbedaan aliran kalam. Karena memang 

semangat orang atau masyarakat mempelajari dan mengkaji ilmu 

pengetahuan begitu besar. Beliau lebih konsen menjelaskan tektualitas dan 

kebahasaan dibidang substansi dan kontekstualitas terkait ayat tersebut. 

Sehingga wajar dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib belum muncul ide-ide atau 

gagasan pemikiran yang mengomentari perbedaan agama.  

f. Sementara Quraish Shihab adalah seorang ulama cendekiawan yang hidup 

di zaman modern atau kontemporer. Hidup dizaman dinamika kehidupan 

yang sudah beraneka macam, bahkan agamapun sudah bermacam-macam. 

Zaman yang tidak hanya dihadapkan dengan perbedaan aliran madzhab, 

tetapi muncul pula aliran kepercayaan dan turunannya. Hal itu juga 

mempengaruhi atau menjadi masukan Quraish Shihab dalam menjelaskan 

atau menafsirkan ayat yang terkait kerukunan umat beragama yang 

notabene perbedaan itu sedang dialami. Dalam tafsir Al-Mishbah kita bisa 



 

keniscayaan ditengah berbagai macam perbedaan keberagaman agama. 

Jadi disamping beliau konsen dengan tekstualitas dan kebahasaan, beliau 

juga konsen menyoroti kontekstualitas, substansi dan keterkaitan dengan 

kondisi zaman kontemporer atau masalah kekinian. Sehingga masalah atau 

kajian konferhensip dan faktual. Pada akhirnya, walaupun antara kedua 

Mufassir ada perbedaan sejarah dan kondisi zaman yang berbeda, namun 

ternyata ada benang merah titik temu yang menyatukan keduanya bahwa, 

mereka sama-sama beranggapan bahwa perbedaan dalam keyakinan 

adalah sunatullah yang tidak bisa dipaksakan. Mereka sama-sama 

mendambakan kondisi kehidupan beragama dengan segala dinamikanya 

yang rukun, damai dan aman.    

3. Menanamkan Toleransi dalam Pluralisme Beragama 

Mengajarkan kepada kita semua tentang arti kerukunan umat beragama 

merupakan suatu keniscayaan, karena dalam kehidupan sehari-hari anak akan 

berinteraksi secara langsung dengan orang yang berbeda agama ataupun memiliki 

pendirian dan keyakinan yang berbeda. Jika telah terpatri pada jiwa anak tentang 

keagamaan sekaligus memahamkan bahwa selain agama yang diyakini ada agama 

yang lain, maka anak tidak akan terpangaruh atau bimbang dalam pemahaman 



 

Zainuddin, dalam kaitannya dengan interaksi antar umat beragama, interaksi 

tersebut dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang memiliki identitas agama 

yang berbeda dalam hal ini adalah Islam dan Kristen. Ini mengandung pengertian 

bahwa, kedudukan pelaku sebagai penganut agama selalu ada kaitannya dengan 

kedudukan lainnya, baik dari segi ekonomi, politik, kekerabatan dan 

sebagainya.159 

Dengan kata lain sifat keagamaan yang dimiliki oleh individu berfungsi 

sebagai suatu system nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum 

norma-norma tersebut dijadikan kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah 

laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.160 Norma-norma yang 

termuat didalam agama akan memotivasi pemeluknya untuk hidup secara 

berdampingan meski berbeda agama. Selanjutnya Jalaluddin mengatakan bahwa 

“Jika solidaritas dan consensus dari suatu masyarakat yang oleh Kuper dan M.G. 

Smith dianggap sebagai unsure budaya yang digunakan sebagai pedoman hidup 

sehari-hari bersumber dari ajaran 

suatu agama, maka fungsi agama adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. 

Dalam konteks ini, maka agama memberi pengaruh dalam menyatukan 

masyarakat. Sebaliknya agama juga dapat menjadi pemecah, jika solidaritas dan 

consensus melemah dan mengendur. Kondisi seperti ini terlihat dalam masyarakat 



 

solidaritas dan consensus bersama. Dengan demikian jelaslah bahwa toleransi 

umat beragama yang ditanamkan pada anak semenjak dini sangat diperlukan, 

karena dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan pedoman bersikap, bertingkah 

laku didalam hidup bermasyarakat nantinya.161  

Dewasa ini perubahan sosial terjadi semakin pesat, sehingga pembinaan 

kerukunan hidup antar umat beragama di daerah semakin penting, mengingat 

kerukunan ini bukanlah suatu keadaan yang bersifat statis, tatapi justru semakin 

dinamis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, 

dan informasi, di era globalisasi. Kondisi semacam ini perlu dipahami karena 

setiap perubahan yang terjadi dalam sub-sistem sosial budaya masyarakat akan 

berpengaruh terhadap perubahan pola, gaya hidup, nilai dan norma serta 

hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula hubungan 

antar umat beragama, dapat berubah dari keadaan rukun, kurang rukun, tidak 

rukun, dan seterusnya sebagai suatu siklus dalam kehidupan manusia. Singkatnya 

menjadi harapan kita semua kiranya semua pihak selalu mengupayakan berbagai 

kegiatan dengan jujur, terbuka, adil, dan ikhlas, agar kerukunan hidup antar umat 

beragama benar-benar dapat terwujud dan selalu ditingkatkan demi persatuan dan 

kesatuan bangsa.  

Pada konteks operasional perlu diajukan beberapa upaya agar hubungan 



 

antar umat beragama, diantaranya meliputi prasangka, kecurigaan, dan penyebab 

terjadinya keresahan, dengan cara terbuka mengungkapkan kebenaran secara jujur 

dan adil. Kedua perlu meningkatkan frekuensi pertemuan antar pemimpin umat 

yang berbeda agama ditingkat bawah untuk membahas berbagai masalah yang 

menjadi kepentingan bersama dalam kaitan pembangunan  di daerah. 

Upaya-upaya pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di negeri 

ini memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan selalu 

menghadang di dalam upaya menyatukan kerukunan hidup umat beragama. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada saja problem yang menghambat bagi 

terlaksananya hal-hal yang positif. Namun pada intinya hanya manusia itu sendiri 

sebagai peran sentral kebudayaan dimuka bumi ini yang sanggup membuat 

terobosan-terobosan kearah kemajuan yang positif. Adanya hambatan dalam 

pembinaan kerukunan hidup umat beragama merupakan bagian dari sejarah 

manusia yang harus dijalani.      

 
 
 
 
 
 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam konteks bangsa Indonesia, yang terkenal dengan pluralitas 

masyarakatnya, wacana toleransi beragama menjadi tema sentral yang perlu 

didiskusikan. Bahkan belakangan ini, ia semakin dikenal masyarakat luas, bukan 

hanya karena sering ditulis di media massa populer, melainkan akibat telah 

terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan baik terhadap individu-individu 

berpikiran progresif maupun terhadap kelompok-kelompok penganut aliran atau 

agama minoritas. Penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa 

keagamaan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Fenomena kekerasan 

dan intoleransi antarumat beragama tersebut menunjukkan belum 

dilaksanakannya sikap saling menghargai pluralitas dalam masyarakat Indonesia 

yang majemuk. 

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat 

menentukan bagi terwujudnya stabilitas dalam masyarakat, persatuan, kerukunan, 

perdamaian dan ketenangan hidup. Bagi umat beragama, terwujudnya sikap 



 

Sebagai kondidi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, 

toleransi beragama memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan 

struktur sosial suatu masyarakat. Toleransi dapat menjadi katup pengaman (safety 

valve) bagi disintegrasi sosial. Toleransi dapat mereduksi konflik, disamping 

secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat. 

Dengan demikian, toleransi berfungsi sebagai pengontrol, pemelihara, penguat, 

dan pembangun “ikatan sosial” struktur masyarakat. 

Kehidupan beragama yang dinamis tercermin pada kerukunan hidup yang 

mantab dan produktif, dengan pribadi-pribadi umat beragama yang memiliki sikap 

moral otonom, kritis, dan terbuka. Selain itu tidak menutup diri dari dialog, baik 

itu dialog kehidupan, dialog teologis, dialog perbuatan, maupun dialog 

pengalaman agamis yang dilakukan secara terbuka dan lapang dada, serta saling 

menghormati perbedaan masing-masing. Terlaksananya dialog memerlukan 

prasyarat kesadaran toleransi pada kedua belah pihak yang kuat. 

Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerjasama 

antara pemeluk-pemeluknya, sehingga secara bersama-sama dapat menegakkan 

kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Dialog akan mengatasi 

rivalitas, penindasan, kebencian, dan menjauhkan dari sikap hidup yang 



 

mengamati dan mengamnil sisi positif dari nilai-nilai dan praktik pelbagai macam 

agama. 

Persoalan kerukunan umat beragama senantiasa perlu terus-menerus 

disosialisasikan. Karena tak dapat dipungkiri, banyak konflik antar umat 

beragama dan intern umat beragama pada kenyataannya masih terus berlangsung 

hingga saat ini. Sikap toleransi beragama sangatlah diperlukan, agar dapat 

menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai, sejahtera, dan 

jauh dari kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang lain. Dengan begitu, 

agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dapat dilakukan dengan kerjasama 

antar agama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah 

korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat 

segera dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Agenda-agenda tersebut jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, 

jikan masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta membuktikan 

bahwa meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan 

hidup, realitas menunjukkan keberagaman agama berpotensi memicu fanatisme 

pemeluknya, bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini mempunyai dampak yang 

amat seriuys dan cenderung meluas. Konflik yang berkepanjangan tidak hanya 



 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa kesadaran toleransi 

beragama merupakan suatu hal yang penting, strategis, dan prioritas. Toleransi 

beragama, yang pada dasarnya adalah bentuk kerukunan yang dilandasi oleh 

ajaran agama, menjadi faktor penentu dalam tingkat keberhasilan membangun 

masyarakat yang harmonis, dinamis, kreatif, dan produktif. 

Berdasarkan kepada uraian sebelumnya dan mengacu kepada rumusan 

masalah yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerukunan Umat Beragama yakni merupakan keadaan hubungan sesama 

umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 

menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya 

dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Bila tidak ada rasa kerukunan antar umat beragama akan terjadi tindakan 

anarkis seperti pengeboman, perusakan masjid, perusakan tempat–tempat 

ibadah. Menurut tafsir Mafatihul Ghaib dan tafsir al-Mishbah dalam 

menafsirkan ayat tentang Kerukunan Umat Beragama yang terdapat dalam 

Q.S. al-Kafirun : 1-6, Q.S. al-Imran : 64, dan al-Baqarah : 265, kedua 

tafsir ini tidak membenarkan suatu sikap beragama yang menyamakan 

kebenaran semua agama atau banyak menganut agama-agama. Sikap 



 

atau berkompromi dalam urusan peribadatan (aqidah dan syari’ah). Tidak 

dibenarkan bagi umat Islam mengikuti prosesi peribadatan atau bergantian 

cara ibadah dengan umat lain. Nilai ini berfungsi sebagai supresi agar 

umat Islam tidak terjebak Sinkretisme atau Homogenisme beragama. 

2. Toleransi dalam kerukunan umat beragama, yang memuat kebebasan 

menentukan pilihan agama. Umat Islam di Indonesia saat ini menempati 

posisi sebagai kelompok mayoritas. Indonesia memiliki peluang emas 

karena keberbedaan ini akan menghasilkan produk yang varian. Hal ini 

membutuhkan toleransi sebagai jembatan besar yang mempersatukan 

berbagai kutub perbedaan horizontal. Nilai kerukunan ini dapat 

terimplementasi dari dialog agama untuk menyelesaikan setiap persoalan 

horizontal pemeluk agama.     

3. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa menghormati dan saling 

menolong terhadap non-muslim, asal jangan tolong-menolong dalam hal 

aqidah. bahwa Islam ditegakkan untuk rahmat seluruh alam sebagaimana 

ucapan Nabi Muhammad SAW “Saya tidak diutus untuk menjadi 

pengutuk, tetapi saya diutus untuk mengajak dan membawa rahmat”. 

Keinginan Nabi Muhammad SAW. agar orang-orang Nasrani menerima 

ajakan Islam, maka Allah SWT. memerintahkan beliau untuk mengajak 



 

4. Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah, 

baik mereka Muslim maupun non-muslim. Dalam agama Islam 

mewajibkan penganutnya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Umat Islam diwajibkan untuk memelihara ukhuwah Basyariyah. 

B. SARAN   

Berdasarkan penelitian terhadap Kerukunan Umat Beragama Studi 

Komparatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah, penulis 

menajukan saran : 

1. Kepada bangsa Indonesia dan dunia, manusia selain sebagai makhluk 

pribadi dia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian 

karena kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain tidak 

dapat terpenuhi tanpa jasa orang lain. Maka kesadaran sosial bahwa kita 

saling membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan 

merupakan hal yang sangat penting. 

2. Kepada seluruh umat beragama, sebagai manusia beragama khususnya 

agama Islam kita hatus tahu, faham, dan menjalankan prinsip kerukunan 

beragama yang dituangkan dalam al-Qur’an, Hadits Nabi, dan di 

praktikkan oleh Shahabat sampai masa sekarang. 

3. Kepada Umat Islam, Allah SWT tidak melarang umat Islam berbuat baik, 



 

4. Hendaknya pemangku kepentingan : Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, 

Lurah, dan RT, RW harus memahami bahwa kemajuan bangsa bukanlah 

kemajuan satu golongan saja, satu agama saja, tetapi kemajuan semua 

pihak, semua golongan, semua agama yang ada didalamnya. Sehingga 

harus menciptakan suasana hidup yang aman, damai, dan rukun. 

5. Hendaknya para akademisi dan para cendekiawan Muslim untuk selalu 

menekankan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan 

umat beragama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, 

suka damai, dan toleransi. Tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis, seperti 

iman, tauhid, dan jihad, nilai-nilai moral yang dapat menciptakan 

hubungan harmonis ini perlu ditekankan melalui pendidikan agama 

sebagaimana yang dituangkan dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-

Mishbah yang menunjukkan bahwa keragaman budaya dan agama tidak 

menjadikan kita untuk saling melecehkan atau mencemoohkan agama lain.     

  



 

BIBLIOGRAFI 

 

al-Farmawi Abdul Hay, Metode Tafsir Maudu’I Suatu Pengantar, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1994 

 

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka 
Cipta, Jakarta, 1974 

 

Ali H.M. Daud, dkk., Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Bulan 
Bintang, Jakarta, 1989 

 
Al Munawar Said Aqil Husin, Fikih Hubungan Antar Agama, Jakarta : PT. 

Ciputat Press, 2005 
 
az zahabi Muhammad Husain, at tafsir wal mufassiruun, Darul Hadits Kairo,th. 

jilid 1, 2005  
 
al Qattan Manna’ Khalil, Mabahist fi ulumil Qur’an, perj, Mudzakir, Pustaka 

Litera AntarNusa, Jakarta 
 
Al-Dāwudi, Kasyīf al-Zuhūn, Madinah, 1999 
 
Aż-Żahabi Husain, At-Tafsīr wal Mufassirūn, 1992 
 
An-Namīr Abd Mu’im, Ilmu At-Tafsīr, cet 1, Kairo Dar Kutub al-Miṣri, 1985 
 
Al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzil, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Vol I, 1993 
 
al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasysyaf , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Vol. 1 

1995  
 
al-Qurthubi, al- Jami’li Ahkam al-Quran, vol. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

1996 
 
al-Shabuni Muhammad Ali. Shafwah al-Tafasir:Tafsir li al-Qur’an al-Karim. 

Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Jilid 1, 1999 
  
Ar-Rozi, Tafsir Mafatihul Ghaib, Jilid 4 dan Jilid 10, Cet. 2 



 

 
Daradjat Zakiah, dkk, Perbandingan Agama 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1984 
 
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/bab8,kerukunan_antar_u

mmat_beragama.pdf. 
 
http://thepowerofsilaturahim.blogspot.com/2009/03/ukhuwah-dan-kerukunan-

dalamal-quran.html. 
 
Hasyim Umar, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai 

Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, PT. Bina Ilmu, 
Surabaya, 1979 

 
Hidayat Komaruddin dan Nafis Muhammad Wahyuni, Agama Masa Depan 

Perspektif Filsafat Perennial, Jakarta: Paramadina, 1995, Lihat juga 
Syamsul Arifin dkk, Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan, 
Yogyakarta: Sipress, 1996 

 
http://thepowerofsilaturahim.blogspot.com/2009/03/ukhuwah-dan-kerukunan-

dalamal- quran.html. 
 
http://dokumen.tips/documents/teloeransi-antar-umat-beragama-2.html 
 
Ḥasān Siddiq, Abjad Al-‘Ulum, Kairo 1989 
 
Hamka, Tafsir al Azhar  Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982 
 
   Tafsir Al-Azhar Juz II. PT. Pustaka Pantimas : Jakarta, 1983 
 

Imarah Muhammad, Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan Dalam 
Bingkai Persatuan, Jakarta : Gema Insani Press, 1999 

 
Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta : Rajawali Perss, 1996 
 
Kahmad Dadang, Sosiologi Agama, Yogyakarta: Kanisisu, 1994 
 
Kartono Kartini, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1996 
 
Katsir Ibnu, Tafsir al-Quran al-‘Adzim, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Juz.I  
 



 

Mahmud, Haklim Mani’ Abdul, Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode 
Para Tafsir), Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006 

 
Narbuko Chalid, Daud Abu, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1991 
 
Syaukani Imam, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan 

Kerukunan Umat Beragama Jakarta, Puslitbang, 2008 
 
Shihab Quraish, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 

Umat, Bandung, PT Mizan Pustaka, Cet. 19 
 
  , Membumikan Al-Quran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat), Jakarta, Mizan, 1992 
 
  , Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbukadalam Beragama, Bandung 

: Mizan, 1999 
 
  , Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

Lentera Hati, Jakarta, 2000 
 
Subhan Arif, Menyatukan Kembali Al-Qur’an Dan Ummat, Menguak Pemikiran 

Muhammad Quraish Shihab, (Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul 
Qur’an, No.5 Vol.5, 1893 

Sunaryo, Surat al-Kafirun (Studi Atas Penafsiran Al-Rozi dalam kitab Tafsir 
Mafatihul Ghaib) Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005 

 
Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam 

dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Ke-1, 
2001  

 
Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat 

Bahasa Departemen Nasional, 2008 
 
Tanja Victor, Pluralisme Agama dan Problem Sosial, Diskursus Teologi Tentang 

Isu-isu Kontemporer, Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1998 
 
Usman Suparman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam 

dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Ke-1, 



 

Wahid Abdurrahman, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, Jakarta, The Wahid 
Institute, 2006 

 
Zainuddin, Plurarisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia, 

UIN : Maliki Perss, 2010



 

 


