
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dengan ajaranya yang universal dan menjadi dan 

rahmat bagi sekalian alam. Karena bersifat universal itulah, ajaran Islam akan 

selalu relevan dan kontekstual pada setiap zaman, tempat dan waktu. 

Sehingga bisa mengayomi kehidupan seluruh umat manusia.  

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk 

menyempurnakan agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah 

yang telah diutus sebelumnya. Sebagai wahyu yang terakhir Tuhan 

menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Surat Al Ma'idah Ayat 3: 

                           

                          

                            

                          

                        

            

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, 

yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 

kamu menyembelih, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 

dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 

dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir 

telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu 

takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah 
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Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang 

siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam merupakan penyempurna dari 

agama-agama sebelumnya dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW 

sebagai khatamun anbiya. Dengan demikian selesailah tugas beliau untuk 

menyampaikan Islam kepada umat manusia. Dengan wahyu yang terakhir 

cukuplah isi Al-Qur’an yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan sempurnalah 

Islam sebagai addin. (Gazalba: 1962:70) 

Al-Qur’an sebagai kitab suci agama Islam yang diwahyukan Allah 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh 

umat manusia. Sejak diturunkan 14 abad yang lalu Al-Qur’an tidak pernah 

kering dikaji oleh para pemikir–pemikir muslim maupun non muslim. 

Islam sebagai agama penyempurna dari agama-agama Tauhid yang 

sudah ada, mempunyai persambungan Aqidah dengan dua agarna samawi 

yang mendahuluinya yaitu, Yahudi dan Nasrani. Kitab Taurat diturunkan 

kepada kaum Yahudi lewat Nabi Musa as. Sesudah Musa as. dan para Nabi 

yang lain langsung meneruskanya, lalu Tuhan mengutus Nabi Isa as. dengan 

Kitab Injil (Kabar Gembira) yang mereka sebut “The New Statement" 

berdampingan dengan Kitab Taurat yang mereka, sebut “The Old Statement".  

Kaum Yahudi tidak mengakui Isa, al-masih as. dengan Kitab Injilnya 

maka mereka menolak ide tentang "The Old Statement dan “The New 

Statemen" itu, namun sangat berbeda dengan sikap Al-Qur’an yang sangat 

tegas mengakui keabsahan kedua-duanya benar-benar berasal dari Tuhan, Al-
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Qur’an juga menjelaskan bahasa Injil itu menguatkan kebenaran yang ada di 

dalam Kitab Taurat (Madjid, 1995: 93). 

 Islam mempunyai sikap khusus terhadap pemeluk agama Yahudi dan 

Nasrani. Islam memanggil mereka dengan sebutan "Ahl al-Kitab" (ahli kitab) 

yang tercantum dalam QS. Ali Imron ayat 64 dan QS. Al-Baqarah ayat 62. 

            

           

    

  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)”. 

 

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 62  

                   

                         

      

 

”Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan 

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

 

 

 

Dalam Surat Al-Ma'idah ayat 65 Allah Berfirman: 
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 “Dan Sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami (hapus) 

kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka  kedalam 

surga-surga yang penuh kenikmatan”. 

 

 Firman Allah yang ditujukan kepada para penganut kitab suci mana 

saja, menyatakan bahwa jika mereka benar-benar beriman dan bertaqwa, maka 

Allah akan mengampuni segala kejahatan mereka dan akan memasukkan 

kedalam surga yang abadi (Amin Akkas, 2000: 7). 

Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ma'idah ayat 66 Allah SWT  

Berfirman: 

                        

                           

 

 “Dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan 

Injil dan (AI Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya 

mereka akan mendapat makanan dari alas dan dari bawah kaki mereka. 

diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan Alangkah buruknya 

apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka”. 

 

Ayat di atas yang secara langsung atau tidak langsung menunjukkan 

pengakuan akan eksistensi ajaran mereka, mereka akan mendapatkan 

kemakmuran jika mereka benar-benar menjalankan hukum Taurat dan Injil 

dan Al-Qur’an. 

 

Walaupun yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 62 hanya Yahudi, 
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Nasrani, dan Shabi'in, tetapi dalam penafsirannya berkembang tidak hanya 

tiga golongan tersebut saja.  Seperti yang diungkapkan Rasyid Ridla: 

“Yang nampak ialah bahwa Al-Qur’an menyebut para penganut agama--

agama terdahulu, Kaum Sabi'in dan Majusi dan tidak menyebut Kaum 

Brahma (Hindu), Buddha dan para penganut agama Konfusius karena Kaum 

Sabi'in dan Majusi dikenal oleh bangsa Arab yang menjadi sasaran mulamula 

adres Al-Qur’an, karena Kaum Sabi'in dan Majusi itu berada berdekatan 

dengan dengan mereka di Irak dan Bahrain, dan mereka orang (Arab) belum 

melakukan perjalan ke India, Jepang, dan Cina sehingga mereka mengetahui 

golongan yang lain”. 

 

Menurut Al Maraghi Juz l, hal: 124, penafsiran terhadap ayat ini 

terdapat dua pandangan pertama, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang 

keharusan untuk masuk Islam. Kedua, ayat ini merupakan ajaran Al-Qur’an 

yang mengakui kesejajaran Islam dengan agama Yahudi, Nasrani dan 

Shabi'in. Selama mereka beriman dengan ajaran yang mereka yakini dan 

beramal shalih maka mereka akan mendapat keselamatan, karena Al-Qur’an 

memandang mereka sebagai keluarga satu iman yang besar tetapi memiliki 

cara yang berbeda dalam menyembah Tuhan yang satu. Oleh sebab itu mereka 

disebut Ahl al-Kitab (Alwi Shihab, 1997: 109). 

Uraian mengenai siapa saja yang disebut Ahl al-Kitab masih menjadi 

sebuah perdebatan yang serius di kalangan para ulama-ulama Islam. Sejak 

perkembangan Islam hingga sekarang apakah umat Yahudi dan Nasrani masa 

kini, masih wajar disebut Ahl al-Kitab dan apakah penganut agama Hindu-

Buddha, Majusi, Zoroaster, Konfusianisme, Taoisme dan Shinto dapat 

dimasukkan kedalam golongan Ahl al-Kitab atau tidak? 
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Dalam konteks ini, sekali lagi bahwa peneliti menemukan perbedaan 

penafsiran menurut para ulama mengenai siapa saja yang disebut sebagai Ahl 

al-Kitab (Shihab, 1996: 143-144). 

Penjelasan tentang Ahl al-Kitab banyak dikemukakan oleh pakar-pakar 

Al-Qur’an ketika mereka menafsirkan QS. Al-Maidah ayat 5 yang 

menguraikan tentang izin memakan sembelihan Ahl al-Kitab dan mengawini 

wanita-wanita Ahl al-Kitab yang memelihara kehormatanya (Shihab, 1996: 

366). 

Pada zaman Rasulullah dan sahabat kata Ahl al-Kitab digunakan untuk 

menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. (Ghalib, 1998: 28). Selain 

dua komunitas ini mereka tidak menyebutnya sebagai kelompok Ahl al-Kitab. 

Namun cakupan batasan Ahl al-Kitab pada masa tabi'in Abu al-Aliyah (W. 39 

H), seorang nabi, mengatakan bahwa kaum Shabiun adalah kelompok Ahl al-

Kitab yang membaca kitab suci Zabur. Sedang menurut pendapat al-Thabari 

(224-310H), Ahl al-Kitab dipahami secara ideologik menurutnya Ahl al-Kitab 

menunjuk kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan 

siapapun mereka. Sedangkan Ibnu Hazm (W. 456 M), memahami Ahl al-Kitab 

mirip dengan pemahaman Ulama Salaf, yang memasukkan kaum Majusi 

sebagai kelompok Ahl al-Kitab (Ghalib, 1998: 28-32). 

Syekh Muhammad Abduh (W.1905 M) sedikit berbeda dari ulama-

ulama sebelumnya, dia berargumen bahwa yang dikatakan Ahl al-Kitab 

mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Shabi’in, pendapat ini 

didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 62:  
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 “Sesungguhnya orang-orang mulanin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan 

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

 

Penafsiran pengembangan lebih jauh tentang Ahl al-Kitab banyak 

dilakukan oleh ulama kontemporer seperti Maulana Muhammad Ali yang 

berpendapat, bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Buddha dan Hindhu 

(termasuk Shink). Walaupun ajaran Nasrani telah terjadi penyimpangan syirik, 

tetapi kaum Kristen tetap diperlakukan Ahl al-Kitab, bukan sebagai musrik. 

Karena itu, semua bangsa yang memeluk agama Allah yang pernah diturunkan 

oleh Allah, harus diperlakukan sebagai Ahl al-Kitab, walaupun agama mereka 

sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka (Ghalib, 1998: 34). 

Pendapat yang sama tentang juga dikemukakan oleh Muhammad 

Rasyid Ridla (W. 1935 M) yang menegaskan bahwa Majusi Shabi’un 

termasuk pula Ahl al-Kitab selain dari Yahudi dan Nasrani bahkan diluar itu 

masih ada kelompok yang termasuk kedalam kelompok Ahl al-Kitab yaitu 

Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shinto, pendapat itu didasarkan pada Al-

Qur’an yaitu QS. Fathir ayat 24. 

                          

 “Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai 

pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada 
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suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan”. 

 

Al-Maududi, seorang pakar agama Islam kontemporer, menulis per-

bedaan pendapat para ulama tentang cakupan makna Ahl al-Kitab. Imam 

Syafi’i, memahami istilah Ahl al-Kitab sebagai orang-orang Yahudi dan 

Nasrani keturunan orang-orang Israel. tidak termasuk bangsa bangsa lain di 

luar bangsa Israel karena Isa dan Musa a.s. hanya diutus untuk bangsa Israel. 

Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa 

siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah 

diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahl al-Kitab, tidak terbatas pada kaum 

Yahudi dan Nasrani saja. Dengan demikian, bila ada kelompok yang hanya 

percaya pada Shuhuf Ibrahim atau Zabur (yang diterima oleh nabi Daud a.s.) 

saja maka iapun termasuk dalam pengertian Ahl al-Kitab. 

Menurut Ibn Taymiyyah, kebanyakan isi Pejanjian Lama dan 

Perjanjian Baru, sejauh hukum-hukum yang terkait masih autentik. Hanya 

sebagian kecil dari Bible yang diubah, seperti menyangkut beberapa kabar 

atau prediksi (seperti kedatangan Nabi Muhammad) dan beberapa larangan 

(seperti larangan memakan babi). 

Demikian Kesimpulan menurut Al-Maududi mengenai berbagai 

pendapat tentang siapa yang disebut Ahl al-Kitab. Perdebatan mengenai 

pengertian siapa yang disebut Ahl al-Kitab tidak hanya dijelaskan oleh ulama-

ulama kontemporer saja seperti Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh tetapi 

juga oleh ulama-ulama nusantara seperti Nurcholish Madjid dan M. Quraish 

Shihab. Dari uraian diatas peneliti ingin meneliti tentang cakupan makna Ahl 
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al-Kitab dari beberapa tokoh namun peneliti hanya membatasi pemikiran dua 

tokoh saja yaitu Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab.   

Selain terdapat perbedaan siapa saja yang disebut dengan Ahl al-Kitab, 

konsep ini juga mempunyai konroversi tentang kebolehan memakan makanan 

orang-orang Ahl al-Kitab dan kebolehan orang Islam laki-laki mengawini 

wanita-wanita Ahl al-Kitab yang menjaga kehormatanya (Yusuf Al-

Qaradhawi, 2005: 78-81). 

Walaupun konsep Ahl al-Kitab terdapat perbedaan penafsiran dan 

kontroversi namun konsep ini sangat penting untuk dikaji mengingat masih 

sedikitnya penelitian tentang konsep Ahl al-Kitab. Mengingat konsep ini telah 

memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap kejayaan dan 

kegemilangan peradaban Islam klasik. Bahkan dalam sejarahnya, konsep ini 

oleh Nurcholish Madjid dikatakan telah memberikan dampak yang luar biasa, 

sehingga Islam benar-benar merupakan ajaran yang pertama kali 

memperkenalkan pandangan tentang toleransi dan kebebasan beragama 

kepada seluruh umat manusia (Nurcholish Madjid, 1995: 59). 

Didalam berbagai tulisanya Nurcholish Madjid mencoba 

mengelaborasi perluasan makna konsep Ahl al-Kitab ini, dengan mengatakan 

bahwa Ahl al-Kitab tidak hanya terbatas untuk menyebut orang-orang yang 

beragama Yahudi dan Nasrani saja, namun juga untuk golongan agama lain 

seperti (Majusi, Shabi’in, Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu serta memberikan 

kedudukan yang sama seperti agama Yahudi dan Nasrani dan tidak 

menyamakan mereka dengan orang musyrik yang memeluk agama pagan 
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seperti yang ada pada zaman Rasulullah di Makkah, tetapi sebagai agama 

yang mempunyai wahyu yang mengandung nilai-nilai ketauhidan yang 

percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kitab-kitabnya pun kata 

Nurcholish Madjid, semuanya samawiyyah (Nurcholish Madjid, 2000: 188-

190). 

Namun hal ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh M. 

Quraish Shihab, dia memahami pengertian Ahl al-Kitab hanya untuk semua 

penganut agama Yahudi dan Nasrani saja kapan, di manapun dan keturunan 

siapapun mereka (M. Quraish Shihab, 1996:368). 

Perbedaan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk 

meneliti lebih jauh tentang konsep Ahl al-Kitab menurut Nurcholish Madjid 

dan M.Quraish Shihab. Mengingat konsep ini masih sangat jarang dipahami 

oleh umat Islam sendiri maupun non Islam secara mendalam, termasuk 

pandangan tentang kesinambungan, kesatuan dan persamaan agama-agama 

para nabi dan rasul Allah itu dalam masyarakat kita sekarang ini, baik muslim 

maupun bukan, tidak banyak orang yang menyadari tentang pandangan itu, 

atau tidak banyak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan memikirkan 

berbagai implikasinya (Nurcholish Madjid, 1995: 140).  

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman serta kerancuan dalam 

memahami penelitian yang berjudul “Ahl Kitab menurut Nurcholish Madjid 

dan M. Quraish Shihab” ini, maka penulis merasa perlu memberikan 
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penegasan istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:  

Di dalam Al-Qur’an kata-kata Ahl al Kitab disebut sebanyak 30 kali 

dalam 8 surat yaitu Q.S. Ali Imron menyebutnya 12 kali (ayat 64, 65, 69, 70, 

71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, dan 199). Q.S An-Nisa 4 kali (ayat 123, 153, 159, 

dan 171), Q.S Al-Maidah 6 kali (ayat 15, 19, 59, 65, 68, dan 77). Q.S. Al-

Baqarah 2 kali (ayat 105 dan 109), Q.S. Al-Hasyr 2 kali (ayat 2 dan 11), Q.S. 

Al-Bayyinah 2 kali (ayat 1 dan 6), Q.S. Al-Hadid 1 kali (ayat 29), dan Q.S. 

Al-Ankabut 1 kali (ayat 46) (Kafrawi Ridwan, 1994: 77). 

Untuk menjelaskan makna Ahl al-Kitab terlebih dahulu diperlukan 

penjelasan secara terpisah dari dua kata tersebut, yaitu Ahl dan al-Kitab. Kata 

Ahl dalam bahasa Arab terserap dalam kebahasa Indonesia mengandung dua 

pengertian yaitu : 1) orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu 

ilmu (kepandaian). 2), kaum, keluarga, anggota sanak saudara, dan orang-

orang yang termasuk dalam pengikut suatu golongan. (Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 19). 

Kata ahl terdiri dari huruf alif, ha, dan lam yang secara literal 

mengandung pengertian ramah, senang atau suka. Kata ahl juga berarti orang 

yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu. Selain itu, kata ahl juga 

bisa berarti masyarakat atau komunitas. Kata tersebut kemudian digunakan 

untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat 

dekat. Seperti ungkapan ahl al-rajul, yaitu orang yang menghimpun mereka, 

baik karena hubungan nasab maupun agama, atau hal-hal yang setara 

denganya, seperti profesi, etnis dan komunitas. Sebuah keluarga disebut ahl 



12 

 

 

 

karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula 

komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut ahl, karena mereka diikat 

oleh hubungan geografis. Bahkan kata ahl juga digunakan menunjuk 

hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama, seperti ungkapan 

ahl al-Islam untuk menunjuk penganut agama Islam.  

Kata ahl dalam Al-Qur’an, disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut 

ditemukan penggunaannya secara bervariasi. Tetapi secara umum, makna 

yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan. 

Misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu, seperti ahl al-bayt (Q.S. 

Al-Ahzab/33:33) ditujukan kepada keluarga Nabi. 

Sedangkan al-Kitab yang terdiri dari atas huruf kaf, ta, dan ba, secara 

bahasa mempunyai makna, yang ditulis “kitab” adalah “masdar” yang 

dimaknakan dengan makna isim maf’ul, yaitu maktub berarti yang ditulis 

(Hasbi, 1954: 1).  

Secara literal al–Kitab bermakna menghimpun sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Term al-Kitab kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri 

menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk pula Firman Allah 

yang diturunkan kepada para Rasul-Nya disebut al-Kitab karena ia merupakan 

himpunan dari beberapa lafadz (Ghalib, 1998: 19). 

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa pemeluk agama non Islam dibagi 

menjadi dua golongan yaitu: pertama, pemeluk agama watsaniyah (berhala) 

atau agama budaya seperti kaum musyrik penyembah berhala, kaum Majusi 
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penyembah api, dan kaum shabiah (shabiin) penyembah bintang-bintang. 

Kedua, pemeluk agama samawi atau kitabiyah atau juga biasa dikenal dengan 

Ahli Kitab (Yusuf Al-Qaradhawi, 1995: 965). 

Sesungguhnya Ahli Kitab ialah mereka yang agamanya (pada awalnya) 

berdasarkan Kitab Samawi meskipun kemudian mengalami banyak 

perubahan. Golongan ini pada hakikatnya adalah mereka mempunyai agama 

dari sisi Allah (agama samawi) kemudian bersamaan dengan itu diturunkan 

Kitab kepada mereka oleh Allah seperti Yahudi dan Nasrani yang kemudian 

Al-Qur’an menyebut mereka dengan panggilan Ahli Kitab sebagai sikap 

lemah lembut kepada mereka dan untuk menyenangkan mereka (Yusuf Al-

Qaradhawi, 1995: 965) 

Selain itu dalam tafsir al-Manar juga diberikan penafsiran tentang 

pengertian dari Ahli Kitab salah satu diantaranya yaitu, dalam surat al-

Baqarah ayat 121 dan surat al-An’am ayat 114, menggambarkan secara garis 

besar bahwa mereka atau ahli kitab dalam ayat tersebut adalah golongan yang 

membaca kitab suci mereka dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, 

memahami isinya dengan seksama, bahkan merenungkannya secara 

mendalam. Atau dengan kata lain mereka adalah para ulama (rahib dan 

pendeta) (Hamim Ilyas, 2005: 65).  

Surat Al-Baqarah (121) 
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“Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka 

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 

kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah 

orang-orang yang rugi”. 

 

Surat Al-An’am (114) 

                    

                      

      

“Maka Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, Padahal 

Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan 

terperinci? orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, 

mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan 

sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali Termasuk orang yang ragu-

ragu”. 

 

Dengan demikian tentunya diharapkan dapat menjadi perantara bahwa 

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang diturunka kepada nabi Muhammad, 

sehingga dengan gambaran pengetahuan sangat jelas akan membawa mereka 

kepada keimanan. Oleh karena itu ada dua alasan mengapa para tokoh 

tersebut diharapkan beriman.  

Pertama, orang yang meyakini adanya wahyu dan mengetahui 

kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi akan mengetahui bahwa 

Al-Qur’an merupakan wahyu dengan tingkat kesempurnaan tertinggi. 

Ibaratnya sebuah karya yang ditulis oleh seorang dokter tentang ilmu 

kedokteran. Maka yang mengetahui apakah buku tersebut adalah hasil 
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karya seorang dokter atau bukan semestinya dia juga seorang dokter dan 

membaca buku tersebut.  

Kedua, dalam kitab-kitab suci seperti Taurat dan Injil terdapat 

kabar gembira tentang kedatangan Muhammad yang diketahui dengan 

jelas oleh para ahli dari kedua  kitab tersebut (Hamim Ilyas, 2005: 65). 

1. Ahl al-Kitab Ialah pemuka-pemuka Yahudi di Madinah ataupun 

utusan-utusan Nasrani dari Najran (Hamka,1983: 32) 

QS. Al Maidah Ayat 5 Pengertian ayat di atas secara Global 

adalah sebagai berikut : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-

baik, maka tidak ada yang namanya Bahirah, Saibah, Washilah, 

dan Ham. makanan yang diberikan Ahl al-Kitab yaitu Yahudi dan 

Nasrani (Yusuf Al-Qaradhawi, 2005: 77). 

Abdul-Hamid Hakim, dengan mengutip pendapat Sayyid 

Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa:, yang termasuk 

pengertian Ahl al-Kitab tidak hanya orang-orang Yahudi, Kriten, 

kemudian Majusi saja melainkan juga orang-orang Hindu, Buddha, 

para penganut agama Cina, Jepang dan lain-lain. Karena menurut 

Abdul-Hamid Hakim mereka itu adalah penganut kitab yang 

memuat ajaran dasar Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa, 

walaupun mereka menyimpang dari tauhid itu pada 

perkembangannya seperti Yahudi dan Kristen (Madjid,1995: 141). 
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Menurut Sayyid Muhammad Rasyyid Ridla Ahl al-Kitab 

tidak terbatas hanya kepada Kaum Yahudi dan Kristen seperti 

tersebut dengan jelas dalam Al-Qur’an serta Kaum Majusi 

(pengikut Zoroaster) tetapi juga mencakup agama-agama lain yang 

mempunyai kitab suci (Madjid, 1995: 145) 

2. Nurcholishh Madjid, lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 maret 1939.  

la adalah alumni Pesantren Gontor Ponorogo, Gontor 1960, 

menyelesaikan S.1  Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta 1968, Kemudian memperoleh gelar 

Doktor (Summa Cum Laude) dari Universitas Chicago di AS 1984. 

Disertasinya berjudul: Ibn Taymiyya on Kalam an Falsafa. 

Sebelum berangkat ke Amerika, dua periode memimpin Himpunan 

Mahasiswa Islam (HMI) 1966-1971 dan Presiders Persatuan 

Mahasiswa Islam Asia Tenggara 1967-1969 serta sekjen wakil 

IIFSO (International Islamic Federation of Students Organisation). 

Pemimpin Umum majalah Mimbar Jakarta 1971-1974; Direktur 

LSIK Jakarta 1973-1976; Direktur Lembaga Kebijakan Islam 

Samanhudi Jakarta 1974-1976; pemah menjadi guru besar tame di 

Mc Gill University Montreal, Canada 1991-1992, sebelumnya juga 

mendapat Fellow dalam Eisenhower Fellowship. Ketua dan Pendiri 

dari Yayasan Wakaf Paramadina. Juga sebagai Dosen Pengajar 

Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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Karyanya yang sudah terbit antara lain adalah “Khasanah 

Intelektual Islam”. 1986 Jakata: Bulan Bintang, “Islam Dogtrin 

dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, 

kemanusiaan dan kemodernan” 1992 Jakarta: Paramadina dan 

banyak lagi tulisanya dalam buku kumpulan bungs rampai baik 

dalam negeri maupun luar Negeri. Seperti “Islam Kemodernan dan 

Keindonesiaan” (Agus Edi Santoso [ed.],Bandung, Mizan, 1988). 

“Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan” (Agus Edi Santoso [ed.], 

Bandung, Mizan, 1993), “Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam 

Sejarah” (Budhy Munawar Rachman [ed.], Jakarta, Paramadina, 

1993, serta The Issue of Modernizaton among Muslim in Indonesia: 

From a Participant's Point of View (dalam Gloria Davies, [ed.], 

What is Modern Indonesian Culture. (Athens, Ohio, University of 

Ohio Southeast Asia Studies, 1979) 

3. Muhammad Quraish Shihab 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. la 

lahir 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ayahnya 

Prof.KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru 

besar dalam bidang Tafsir. Pendidikan formalnya di Makasar 

dimulai dari Sekolah Dasar sampai kelas dua SMP. Kemudian pada 

tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk "Nyantri" di Pondhok 

Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyah. Setelah itu ia melanjutkan 
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studinya ke Universitas al- Azhar Cairo, Mesir pada Fakultas 

Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadits (http://biografi-tokoh-

terkenal.blogspot.com/2012/04/kumpulan-biografi-biografi-

quraish.html). 

Hasil karyanya antara lain “Membumikan Al-Qur’an, 

Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”, 

Bandung: Mizan. 1992. “Tafsir Al-Amanah”. Jakarta: Pustaka 

Karlin. 1413 11/1992. “Wawasan Al-Qur’an. Tafsir Maudhu'i atas 

Pelbagai Persoalan Umat”. Bandung: Mizan. 14161-1/1 996H. 

“Wawasan Al-Qur’an, Tentang Ahl    al- Kitab”, Makalah, Jakarta, 

1994. “Studi Kritis Tafsir al-Manar karya Muhammad 'Abdhuh 

dan Muhammad Rasyid Ridla”, Bandung: Pustaka Hidayah, 

141511/I994 M (Ghalib, 1998: 197). 

Dari keterangan diatas yang dimaksud judul dalam skripsi 

ini, “Ahl al-Kitab Menurut Nurcholish Madjid dan M. Quraish 

Shihab” (Studi Perbandingan) adalah suatu penelitian pustaka yang 

akan membahas mengenai pemikiran kedua tokoh yaitu Nurcholish 

Madjid dan M. Quraish Shihab mengenai konsep Ahl al-Kitab.  

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

http://biografi-tokoh-terkenal.blogspot.com/2012/04/kumpulan-biografi-biografi-quraish.html
http://biografi-tokoh-terkenal.blogspot.com/2012/04/kumpulan-biografi-biografi-quraish.html
http://biografi-tokoh-terkenal.blogspot.com/2012/04/kumpulan-biografi-biografi-quraish.html
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Untuk membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menjadi 

meluas objek yang diteliti maka penulis merumuskan beberapa rumusan 

masalah, adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab 

mengenai konsep dan cakupan makna Ahl al-Kitab ? 

2. Bagaimana prinsip-prinsip hubungan Muslim dengan Ahl al-Kitab 

menurut Nurcholish Madjid dan M.  Quraish Shibab ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemikiran Nurcholish 

Madjid dan M. Quraish Shihab mengenai cakupan makna Ahl al-Kitab 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip hubungan  

Muslim dengan Ahl al- Kitab menurut Nurcholish Madjid dan M. Quraish 

Shihab. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dapat menambah khazanah ilmu agama tentang Ahl al-Kitab 

menurut pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan tambahan dalam memberi 

informasi bagi para peneliti lain dengan dengan judul yang sejenis dan 
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menambah kazanah keilmuan pada umumnya dan bagi civitas akademika 

Fakultas Agama Islam Progdi Ushuluddin jurusan Ilmu Perbandingan 

Agama pada khususnya. 

2. Secara Praktis 

1) Menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai konsep Ahl al-Kitab 

menurut pemikiran kedua tokoh, Nurcholish Madjid dan. M. Quraish 

Shihab. 

2) Mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hubungan muslim dengan Ahl 

al-Kitab menurut Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab. 

3) Bermanfaat bagi umat Muslim khususnya untuk mengetahui 

bagaimana hubungan Muslim dengan Ahl al-Kitab. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan judul penelitian “Ahl al-Kitab 

menurut Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab” penulis menemukan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan Ahl al-Kitab. Tulisan tersebut dalam 

bentuk buku seri Disertasi yang relevan guna mendukung penelitian ini antara 

lain: Ahl al-Kitab Makna dan Cakupanya. 

Tulisan dalam bentuk buku antara lain: Wawasan Al-Qur'an, Islam 

Dogtrin dan Peradaban, Islam Agama Kemanusiaan, Islam Pluralis, Halal wa 

Haram, Dialog Nyepi, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modem: Respon dan 

Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani. Berdasarkan 
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beberapa tinjauan pustaka tersebut dan berdasarkan penelitian yang terkait 

yang sudah ada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam bentuk 

Skripsi dengan judul “Ahl al-Kitab Menurut Nurcholish Madjid dan M. 

Quraish Shihab” belum pemah diteliti. 

Skripsi ini mencoba untuk meneliti hasil pemikiran Nurcholish Madjid 

dan M. Quraish Shihab, kemudian mengkomparasikanya. Oleh karena itu 

penelitian dengan judul Ahl al-Kitab Menurut Nurcholish Madjid dan M. 

Quraish Shihab merupakan yang pertama dilakukan sehingga layak untuk 

diteliti. 

 

G. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian yang ilmiah haruslah dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaranya. Oleh Karena itu diperlukan sebuah metode yang dapat 

digunakan selama penelitian tersebut berlangsung, sehingga benar-benar 

memperoleh data yang akurat dan valid. Uraian mengenai langkah-langkah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan dengan pemasalahan yang penulis angkat maka 

penelitian ini termasuk jenis penelitian kwalitatif dengan metode 

pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan kepustakaan 

(library research) Yakni dengan menggunakan data-data yang berupa 

naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan.  

2. Pendekatan Penelitian 
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Untuk memahami pemahaman terhadap kitab suci, ritus-ritus 

keagamaan, konflik-konflik keagamaan, konflik antar organisasi tidak bisa 

dipahami tanpa melalui pendekatan sejarah ( Sayuti Ali: 2002 : 118). 

Penelitian ini berupaya menyelidiki pemikiran kedua tokoh 

Cendekiawan Muslim Nusantara, oleh karena itu pendekatan yang 

digunakan adalah Historis Filosofis. Pendekatan Historis berarti penelitian 

yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan keunikan, 

perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara 

cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti Validitas sejarah Beserta 

interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini bertujuan 

melukiskan kenyataan-kenyataan sejarah yang memiki hubungan dengan 

pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab. Sehingga dapat 

dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemikiran keduanya. 

Sedangkan pendekatan yang lain adalah pendekatan Filosofis, 

yakni suatu cara yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian 

secara mendalam, kritis, radikal, sistematis, dan mendalam sampai kepada 

landasan dan acuan yang menjadi dasar pernikiran. tersbut. Menggunakan 

pendekatan Filosofis berarti pendekatan yang meggunakan Filsafat (Baker, 

1994: 15). 

3. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

sumber yang diperoleh dari mengumpulkan data-data yang dilakukan 

dengan jalan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul, kemudian 
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dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

Sumber data primer yang digunakan adalah buku asli karya 

Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab yang membahas tentang Ahl al-

Kitab. Sumber data primer, yaitu hasil karya Nurcholish Madjid yang 

bejudul Islam Dogtrin dan Peradaban, Islam Agama Kemanusiaan: 

Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Kehampaan Spiritual 

Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju 

Masyarakat Madani, karya M. Quraish Shihab yang berjudul Wawasan Al-

Qur’an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat, Tafsir al Misbah: 

Pesan dan Keserasian. Al-Qur’an. Selain data Primer, penelitian ini juga 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang 

bersumber dari hasil rekronstruksi orang lain dan dapat mendukung dalam 

pembahasan penelitian mengenai konsep Ahl al-Kitab. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, 

metode dokumentasi yaitu mancari data mengenai hal-hal atau Variabel 

yang berupa catatan, traskrip, buku, Surat kabar, majalah, dsb ( Arikunto, 

2006: 200). 

5. Metode Analisis 

Data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini akan 

dianalisa dengan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif 

diganakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pemikiran 
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Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab tentang Ahl al-Kitab. 

Sedangkan metode komparatif diguanakan untuk membandingkan hasil 

pemikiran keduanya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I Merupakan pendahuluan dari penelitian akan dibahas mengenai 

pendahuluan, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Akan membahas mengenai konsep Ahl al-Kitab menurut ulama 

ahli tafsir yang menjadi rujukan ulama Indonesia (Ibn Khasir, Al Maraghi, 

Ath-Thabari dan Sayyid Qutub ).  

Bab III akan membahas biografi kedua tokoh,  cakupan makna Ahl al-

Kitab dan prinsip-prinsip hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab menurut 

Nurcholish Madjid dan M. Quarish Shihab. 

Bab IV Memaparkan tentang analisis perbandingan mengenai cakupan 

makna Ahl al-Kitab dan prinsip hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab meurut 

Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab 

Bab V Mencantumkan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan,  

saran-saran dan penutup sebagai kelengkapan skripsi. Dibagian akhir penutup 

melampirkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup 

penulis. 

 


