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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberagaman, kemajemukan dan perbedaan merupakan sunnatullah 

yang telah dianugerahkan atas keberadaan manusia di dunia. Allah SWT. 

menjadikan manusia dalam bentuk yang bervariatif dalam perbedaan ras, 

etnis, suku, bangsa, agama, dan keyakinan. Perbedaan tersebut bukan 

dibuat untuk seseorang saling bermusuhan, akan tetapi dalam rangka ta’aruf 

(saling mengenal/ memahami).1 Allah swt. berfirman : 

 رَبُّكَْ َرِحمَْ َمنْْ ِإلَّ. ُُمَْتِلِفْيَْ يَ َزاُلونَْ َوَلْ َواِحَدةْ  أُمَّةْ  النَّاسَْ ََلََعلَْ رَبُّكَْ َشاءَْ َوَلوْْ

 َأْْجَِعْيَْ َوالنَّاسِْ اَْلِنَّةِْ ِمنَْ َجَهنَّمَْ ََلَْمَلَئنَّْ رَبِّكَْ َكِلَمةُْ َوََتَّتْْ َخَلَقُهمْْ َوِلَذِلكَْ

 
Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, 
tetapi mereka senantiasa berselisih. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat 
oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat 
Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan 
memenuhi Neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) 
semuanya. (QS. Hud: 118-119)2 
 

Syekh Rasyid Ridha mengatakan : redaksi yang menunjukkan bahwa 

Allah swt, menginginkan adanya ikhtilāf (perbedaan) di tengah manusia 

adalah dengan menciptakan mereka dalam kondisi siap ber-ikhtilāf dan 

berbeda dalam ilmu pengetahuan, pendapat serta perasaan mereka, juga 

                                                           
1
 Fatmir Syaikhu, Khiwar al-Adyan Baina al-Qur’an Wa Tathbiqat al-Mu’ashirah, Journal of 

Islam in Asia, vol 5, no 1, Juli 2008,  hlm. 56. 
2
   Dikutip dari Software Al-Qur’an Database XP 4.0. 

1 



2 

 

konsekuensi dalam hal itu. Ikhtilāf adalah sesuatu yang formal dan alami 

dalam diri manusia.3 

Perbedaan merupakan sesuatu hal yang lazim terjadi. Namun 

perbedaan tersebut bukan diciptakan untuk sikap permusuhan dan 

kebencian. Tetapi diciptakan untuk kerangka manajemen kehidupan menuju 

kepada arah yang lebih baik. Salah satu bentuk perbedaan itu adalah 

perbedaan agama dan keyakinan.4 

Perbedaan agama dan keyakinan seringkali menyebabkan terjadinya 

perselisihan, pertikaian, persengketaan, dan bahkan peperangan. Atas dasar 

permasalahan tersebut, para pemikir dan pemuka agama mencoba mencari 

rumusan yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut. Salah satu 

rumusan tersebut adalah tentang konsep toleransi. Konsep toleransi diyakini 

dapat menjadi jembatan penghubung antar agama dan keyakinan untuk 

hidup secara damai dan berdampingan. Muhammad Imarah mengatakan : 

merupakan sesuatu hal yang mustahil terwujudnya sebuah kerukunan 

diantara pluralitas perbedaan tanpa adanya sebuah toleransi.5 

Konsep toleransi menghendaki agar perbedaan agama, kepercayaan, 

keyakinan, pendirian, dan penilaian tidak boleh menjadi sebab untuk 

mengadakan garis pemisah dalam pergaulan. Dari perbedaan tersebut harus 
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dapat diciptakan sebuah hubungan yang harmoni, menjauhkan sikap yang 

kaku, apalagi yang menunjukkan sikap pertentangan.6 

Masing-masing agama dan kepercayaan pastilah memiliki konsep 

tersendiri dalam merumuskan toleransi. Dalam hal ini, Islam memiliki konsep 

tersendiri dalam memandang keberadaan agama lain. Konsep toleransi ini 

secara universal telah muncul di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Sebagaimana 

firman Allah Swt. :  

َهاُكمُْ َلْ  َأنْْ ِديَارُِكمْْ ِمنْْ ُكمُُْْيْرُِجْوْ وَلَْْ ينِْالدِّْ ِفْ ُكمْْيُ َقاتُِلْوْ لَْْ نَْالَِّذيْْ َعنِْ اّللَُّْ يَ ن ْ

 اْلُمْقِسِطيَْ ُيُِبُّْ اّللََّْ ِإنَّْ إِلَْيِهمْْ اَوتُ ْقِسطُوْْ تَ بَ رُّوُهمْْ
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil. (QS. Mumtahanah: 8)7 
 
Dan juga sabda Nabi Muhammad saw. :  

ْعَْ ْاْلَُْصْيِ ْْبِن َْداُوَد ِْقيَْْعْن ْقَاَل َْعبَّاٍس ْاْبِن َْعِن ِْعْكرَِمَة ْْن ْاّللَِّ ْلَِرُسوِل َْأيَُّْل
ْقَاَلْْاْْلَِنيِفيَُّةْالسَّْمَحُةْ ِْإََلْاّللَِّ  اََلْديَاِنَْأَحبُّ

Dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata : Dikatakan 
kepada Nabi Muhammad saw., Agama yang bagaimana yang disukai Allah? 
Nabi bersabda : Yang lurus dan toleran. (HR. Ahmad)8 
 

Pada tahapan aplikatif (pelaksanaan), gagasan tentang toleransi 

seringkali dijadikan alternatif untuk propaganda pemikiran pluralisme, 

inklusivisme, liberalisme, dan juga dekonstruksi syari’ah. Dalam pandangan 
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mereka, bersikap toleran berarti mendorong kepada setiap pemeluk agama 

untuk bersikap terbuka terhadap pemeluk agama lain dalam segala hal 

(muamalah, ibadah, dan aqidah). Konsep seperti ini banyak 

dipropagandakan oleh beberapa orang liberal seperti : Abed al-Jabri, 

Mohammed Arkoun, Gamal al-Banna, Nurkholis Majid dan Abdurrahman 

Wahid. 

Konsep toleransi pada pemahaman tersebut mencoba membongkar 

pemahaman Islam yang telah tsābitah (tetap) menjadi sesuatu yang 

mutaghayyirāt (berubah). Hal ini senada dengan ungkapan Mohammed 

Arkoun bahwa toleransi tidak akan pernah tercipta di dunia Islam kecuali 

setelah mendekonstruksi bangunan ortodoksi teologi tradisional seperti 

yang terjadi di Eropa modern.9 Dan juga dalam buku Fikih Lintas Agama 

disebutkan tentang model toleransi dengan merubah hukum syari’ah, 

seperti dalam masalah nikah dan warisanl.10 

Para aktivis liberal banyak menggunakan dalil dalam al-Qur’an, 

Sunnah, dan sīrah nabawiyyah untuk melegitimasi konsep toleransi yang 

mereka kehendaki. Seperti dalam buku 40 Hadits Sahih Pedoman 

Membangun Toleransi, disebutkan bahwa : sikap eksklusivisme 

bertentangan dengan Islam yang selalu menyerukan dialog, ishlāh, dan 

musyawarah dalam menjaga hubungan sosial. Islam selalu mengedepankan 
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keterbukaan (inklusiv) ketimbang sikap benci dan permusuhan. Islam 

membawa misi perdamaian bagi seluruh umat manusia. Kehanifan Islam 

inilah yang memberikan “pengakuan” perbedaan terhadap keyakinan lain 

dengan wujud inklusivisme.11  

Penulis memandang perlu dirumuskan sebuah konsep toleransi dalam 

perspektif Islamic worldview. Dan untuk menentukan hal tersebut, tentunya 

diperlukan sebuah acuan yang ideal. Islam memiliki dua unsur utama yang 

saling menunjang dan melengkapi. Unsur pertama bersumber dari kitab (al-

Qur’an) dan unsur ke dua dari kehidupan, yaitu kehidupan Nabi Muhammad 

saw. dan para sahabatnya.12 Maka kedua unsur tersebut diperlukan untuk 

membuat sebuah tolak ukur konsep toleransi. 

Unsur pertama, yaitu Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan landasan serta 

sumber utama dalam pemikiran Islam.13 Setiap peneliti muslim haruslah 

menjadikan Al-Qur’an sebagai basic of knowledge (sumber utama) dalam 

konsep dan bukan menjadikannya sebagai part of knowledge (bagian dari 

ilmu).  

Unsur kedua yaitu kehidupan Nabi Muhammad saw. dan para 

sahabatnya. Karena kehidupan yang terjadi pada zaman mereka paling tepat 

merefleksikan dan merepresentasikan nilai-nilai Islam secara utuh dan 

                                                           
11
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benar. Selain itu, Islam pada masa Nabi disebut sebagai sebaik-baiknya 

umat. Allah SWT. berfirman : 

رَْ ُكْنُتمْْ َهْونَْ بِاْلَمْعُروفِْ تَْأُمُرونَْ لِلنَّاسِْ ُأْخرَِجتْْ أُمَّةٍْ َخي ْ  اْلُمْنَكرِْ َعنِْ َوتَ ن ْ

 َوَأْكثَ ُرُهمُْ اْلُمْؤِمُنونَْ ِمن ُْهمُْ ََلُمْْ َخي ْر ا َلَكانَْ اْلِكَتابِْ أَْهلُْ َآَمنَْ َوَلوْْ بِاّللَِّْ َوتُ ْؤِمُنونَْ

 اْلَفاِسُقونَْ
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman 
kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran: 110)14 
 
Dan juga dalam hadits :  

ثَ َناْأَبُوَْْجَْرَةْقَاَلَْسَِْعُتَْزْهَدَمْْبَنُْمَضرٍِّبْقَاَلْ ثَ َناُْشْعَبُةَْحدَّ ثَ َناْآَدُمَْحدَّ َحدَّ
ْقَاَلْقَاَلْالنَِِّبُّْ ْ،ْيَ ُلونَ ُهمْْْالَِّذينَُْْثََّخي ْرُُكْمْقَ ْرِِنْ،ْ:َْسَِْعُتِْعْمَراَنْْبَنُْحَصْيٍ

 ري()رواهْالبخاْيَ ُلونَ ُهمْْْالَِّذينَُْْثَّ
Diriwayatkan dari Adam, dari Syu’bah, dari Abu Jamrah berkata: Aku 
mendengar Zahdam bin Mudharrib berkata: Aku mendengar ‘Imran bin 
Husain ra. berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda: sebaik-baik kalian 
adalah generasiku, kemudian yang mengikuti (setelahnya), kemudian yang 
mengikuti (setelahnya). (HR. Bukhori)15 
 

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. merupakan pribadi ma’shūm 

(terjaga dari kesalahan) yang patut untuk dijadikan parameter dalam 

pelaksanaan konsep toleransi. Gustave Lebon mengatakan dalam bukunya 

al-Hayāt : sesungguhnya Muhammad, meskipun ia dituduh dengan berbagai 

tuduhan yang keji, namun ia telah tampil dengan hikmah yang melimpah 

ruah, bersikap lapang dada, murah hati terhadap ahlu dzimmah (warga 
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negara non muslim), dan telah membebaskan beberapa negara yang luas 

sekali dari cengkraman Romawi dan Persia, serta mengangkat derajat 

warganya di atas warga dunia.16 Francois Volter mengatakan dalam bukunya 

Muhammad: sesungguhnya dalam diri Muhammad terdapat hal-hal yang 

menakjubkan, baru dan indah, mendorong orang untuk mengaguminya dan 

menghormatinya. Suatu yang luar biasa, dia berdiri seorang diri menyeru 

kaumnya menyembah Allah. Dia menanggung gangguan mereka demi 

dakwahnya itu bertahun-tahun lamanya di hadapan masyarakat yang 

musyrik, berusaha mati-matian untuk melawan dakwahnya dan menumpas 

idenya. Sungguh dia patut mendapat penghargaan dan pujian. Lain dari itu, 

Anda melihat dalam perjalanan hidupnya, dia pribadi tidak pernah menarik 

diri dari salah seorang sahabatnya, suka kepada anak-anak, tidak pernah 

melewati mereka melainkan berhenti sejenak melepas senyumannya dan 

berlemah lembut dengan mereka. Sungguh keluhuran-keluhuran sifat yang 

menghias diri Muhammad itu sudah cukup untuk menghancurkan kritik-

kritik yang dilontarkan orang kepadanya, sehingga tersisa hanyalah 

kekaguman kepadanya dan penghargaan terhadap pribadinya.17 

Kejujuran serta keikhlasan seorang peneliti muslim sangat dituntut 

dalam mencari kebenaran murni. Peneliti hendaknya membebaskan dirinya 

dari pengaruh hawa nafsu, kepentingan, fanatisme kelompok, dan faham 

                                                           
16

 Khalil Yasin, Muhammad di Mata Cendikiawan Barat (terjemahan dari buku Muhammad 
‘Inda Ulamai al-Gharb) (Jakarta: Gema Insani Press, 1992) , hlm. 118-119. 
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yang dianutnya. Hal ini memang berkaitan kepada individu peneliti dan 

mentalitas serta moralitasnya. Maka dalam menganalisis teks-teks tersebut 

diperlukan kejujuran dalam memaparkan data secara komprehensif 

(menyeluruh), dan bukan secara parsial (sepotong) seperti yang dilakukan 

orang-orang liberal. Yang dimaksud disini adalah sikap objektif sebagai 

pencari kebenaran dari wahyu Al-Qur’an, bukan dengan tendensi tertentu, 

seperti mencari-cari dalil untuk melemahkan pendapat lawan.18  

Rumusan ideal tentang konsep toleransi perspektif Islam dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap teks-teks al-Qur’an, Sunnah, 

sīrah nabawiyyah, dokumen-dokumen lain yang membahas tentang 

interaksi umat Islam dengan agama lain yang terjadi pada masa Nabi 

Muhammad saw. Kemudian pisau analisis yang digunakan haruslah sesuai 

dengan framework berfikir seorang muslim. Untuk menganalisis ayat al-

Qur’an, maka alat yang semestinya digunakan adalah metode tafsir. Dalam 

dalam menganalisis hadits, maka alat yang semestinya digunakan adalah 

metode takhrīj. 

Bertolak pada permasalahan tersebut, maka penulis memandang 

perlunya sebuah penelitian tentang pola interaksi antara umat Islam dengan 

pemeluk agama lain pada masa Nabi Muhammad saw. Kemudian dari hasil 

interaksi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan Islamic worldview.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya, maka untuk membawa agar tulisan ini menjadi 

lebih fokus pembahasannya dibuatlah rumusan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana interaksi Islam dengan agama lain pada masa Nabi 

Muhammad? 

2. Bagaimana model toleransi pada masa Nabi Muhammad? 

3. Bagaimana konsep toleransi perspektif Islamic Worldview? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan tentang konsep toleransi dari sudut pandang Islam. 

b. Untuk menjelaskan tentang pola interaksi antara Islam dengan agama 

lain pada masa Nabi Muhammad. 

c. Untuk menjelaskan tentang model toleransi pada masa Nabi 

Muhammad. 

d. Untuk meluruskan pemahaman tentang konsep toleransi yang sesuai 

dengan islamic worldview 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritik 

1) Memberikan sumbangan kajian sejarah tentang interaksi Islam 

dengan agama lain pada masa Nabi Muhammad. 
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2) Memberikan sumbangan pemikiran tentang makna toleransi, 

penerapan, serta batas-batasannya menurut Islam. 

b. Manfaat Aplikatif 

1) Memberikan sumbangan keilmuan Islam untuk menghadapi 

paham tentang liberalisme, inklusivisme dan pluralisme.  

2) Memberikan wawasan penelitian tentang konsep toleransi 

perspektif Islam. 

D. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka adalah sebuah tinjauan hasil penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. Seperti yang disebutkan pada rumusan 

masalah, penelitian ini pada pembahasan tema Konsep Toleransi Perspektif 

Islamic Worldview : Tinjauan Historis Interaksi Islam dengan Agama lain 

masa Nabi Muhammad. Tinjauan terhadap beberapa pustaka ini akan sangat 

membantu penulis dalam merumuskan kerangka pikir yang sistematis guna 

menghasilkan pembahasan yang lebih lengkap. Selain itu tinjauan pustaka 

juga diperlukan untuk menunjukkan perbedaan pembahasan yang diambil 

antara tesis ini dengan karya ilmiah lain. Sepanjang penelusuran yang telah 

penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan untuk 

mendukung dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Tesis yang ditulis oleh Abdul Lathif bin Ibrahim, Universitas Islam Imam 

Muhammad bin Sa’ud tahun 1997 yang telah diterbitkan menjadi buku 

dengan judul “Tasāmuh al-Gharb Ma’a al-Muslimīn Fi al-‘Ashri al-Khādīr: 
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Dirôsah Naqdiyyah Fi Dhoi al-Islām”. Penelitian tersebut menjelaskan 

tentang bentuk-bentuk toleransi yang dilakukan Barat terhadap umat 

Islam pada masa kontemporer. Barat memiliki motif tertentu dalam 

mempropagandakan toleransi. Lebih lanjut, Abdul Latif memaparkan 

secara panjang lebar tentang lima motivasi Barat dalam bertoleransi 

terhadap umat Islam. Yang pertama, motif agama, agar umat Islam 

terpecah belah dan saling bermusuhan. Kedua, motif budaya, agar umat 

Islam mengikuti pola budaya Barat. Ketiga, motif sosial, menjadikan umat 

Islam sebagai manusia yang materialis. Keempat, motif politik, 

memunculkan kelompok-kelompok yang anti agama. Kelima, motif, 

ekonomi, dengan mengembangkan konsep ekonomi kapitalisme dan 

sosialisme. Letak perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan tesis Abdul 

Latif yaitu tinjauan dan cakupan penelitian.  Penelitian ini mengkaji 

tentang sejarah interaksi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain 

yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Sedangkan penelitian 

sebelumnya mengkaji tentang motivasi Barat dalam mempropagandakan 

konsep toleransi terhadap umat Islam. Selain itu, Abdul Lathif dalam 

tesisnya tidak menggunakan tinjauan sejarah.  

2. Disertasi yang ditulis oleh Jamil Abdullah al-Misri, Universitas Al-Azhar 

Kairo tahun 1979 yang telah diterbitkan menjadi buku dengan judul 

“Atsaru Ahli al-Kitāb Fi al-Fitani wa al-Hurūb al-Ahliyyati Fi al-Qarni al-

Awwal al-Hijrī”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Ahli Kitab 
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(Yahudi dan Nasrani) dalam fitnah dan kekacauan yang terjadi dalam 

umat Islam pada abad pertama Hijriah. Diantaranya kekacauan yang 

dilakukan Ahli Kitab yaitu, dalam kekalahan Umat Islam di perang Uhud, 

gerakan murtaddun pada masa khalifah Abu Bakar, dan rencana 

pembunuhan khalifah Umar. Jamil Abdullah Misri dalam memaparkan 

sejarah tersebut sama sekali tidak membahas tentang konsep toleransi. 

Letak perbedaan antara tesis ini dengan penelitian tersebut terdapat 

dalam tema yang dibahas. Tesis ini membahas tentang konsep toleransi, 

sedangkan penelitian sebelumnya tentang peran Ahli Kitab dalam 

membuat perpecahan dan kerusuhan umat Islam. 

3. Disertasi yang ditulis oleh Abd. Moqsith Ghazali, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta  tahun 2007 yang telah diterbitkan menjadi buku dengan judul 

“Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an”. 

Penelitian pada disertasi tersebut berusaha menghubungkan dengan 

antara konsep toleransi di dalam Al-Qur’an dengan konsep pluralisme.  

Dalam disertasi tersebut, Abd. Moqsith memaparkan tentang 

argumentasi-argumentasi di dalam Al-Qur’an dengan menggunakan 

hermeneutika. Berbeda dengan penelitian dalam tesis ini yang 

menggunakan paradima penelitian Islamic worldview.   

4. Skripsi yang ditulis oleh Sri Lestari, Jurusan Tarbiyah, STAIN Surakarta – 

tahun 2009 yang berjudul “Pelaksanaan Toleransi Intern Umat Beragama 

Islam di Masyarakat Desa Blagung Kecamatan Simo Boyolali”. Penelitian 

http://garden.iain-surakarta.ac.id/seg.php?a=detil&id=230
http://garden.iain-surakarta.ac.id/seg.php?a=detil&id=230
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pada skripsi ini menggunakan metode kuantitaif, dengan mengambil 

sample di Desa Blagung Kecamatan Simo Boyolali. Berbeda dengan tesis 

ini yang menggunakan metode kualitatif. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Dhian Nofita Nuril Farda, Fak. Ushuluddin, Studi 

Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta tahun 2011 

yang berjudul “Konsep toleransi dan implementasinya dalam perspektif 

agama agama (Studi kasus interaksi lintas agama di Prambanan)”. 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kuantitatif, dengan 

mengambil sample di kota Prambanan. Berbeda dengan tesis ini yang 

menggunakan metode kualitatif. 

6. Skripsi yang ditulis oleh Jamal Ghofir, Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2006 dengan judul “Dakwah dan Toleransi Umat 

Beragama (Studi Dakwah Rasulullah di Madinah)”. Penelitian tersebut 

tidak secara spesifik membahas tentang interaksi umat beragama pada 

masa Nabi Muhammad dan hanya mengambil data sejarah ketika Nabi 

Muhammad berada di Madinah. Sedangkan dalam tesis ini akan diteliti 

tentang bentuk interaksi dengan non-muslim sejak diangkatnya Nabi 

sebagai Rasul hingga wafatnya. Selain itu penelitian ini tidak hanya 

memberikan pemaparan tentang model dan bentuk toleransi yang terjadi 

pada zaman Rasulullah saw, akan tetapi juga menganalisis hasil dari 

model dan bentuk toleransi tersebut menjadi sebuah konsep toleransi. 
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7. Skripsi yang ditulis oleh Ulyana, Fak. Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun 2003 dengan judul “Pandangan Al-Qur’an 

Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama Dan Problem Pelaksanaanya di 

Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang toleransi umat beragama 

menurut sudut pandang Al-Qur’an dan implementasinya terhadap 

problematika sosial yang muncul di Indonesia, khususnya yang berkenaan 

dengan sikap-sikap yang tidak toleran menurut anggapan penelitian 

tersebut. Berbeda dengan penelitian di tesis ini yang membahas tentang 

konsep toleransi dari perpektif islamic worldview. 

8. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khurotin, Fak. Tarbiyah UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang tahun 2010 dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran 

Agama Berwawasan Multikultutal Dalam Membina Toleransi Beragama 

Siswa di SMA "Selamat Pagi Indonesia" Batu. Skripsi tersebut ditulis 

dengan metode penelitian kuantitatif, berbeda dengan penelitian dalam 

tesis ini yang menggunakan metode kualitatif. 

Setelah dilakukan penelusuran terhadap pustaka tersebut tidak 

didapatkan kesamaan tema atau pembahasan dengan penelitian dalam tesis 

ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

mencakup tiga poin penting, yaitu: Pertama, tinjauan sejarah yang dilakukan, 

khususnya sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Kedua, 

paradigma penelitian yang menggunakan Islamic worldview. Penelitian yang 

dilakukan bukan hanya sekedar pemaparan (tawir), tetapi juga mencakup 
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ta’shil (mengembalikan kepada pemikiran yang orisinil), tarsyid (meluruskan 

pemahaman yang keliru), tandzir (mengembangkan konsep baru dengan 

memberikan kritikan terhadap konsep yang telah ada). Ketiga, penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. Maka pembahasan tentang “Konsep 

Toleransi Perspektif Islamic Worldview: Tinjauan Historis Interaksi Islam 

dengan Agama Lain Pada Masa Nabi Muhammad saw.” perlu untuk dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam. 

E. Kerangka Teori  

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian historis filosofis 

tentang interaksi umat Islam dengan pemeluk agama lain yang terjadi pada 

masa Nabi Muhammad saw. Dari hasil interaksi tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan tentang sebuah konsep toleransi yang ideal menurut perspektif 

Islam. Maka untuk menguraikan pembahasan tersebut, disusunlah kerangka 

teori sebagaimana berikut.  

Kata konsep berasal dari dari bahasa Inggris concept. Dalam bahasa 

latin conceptus, dari kata concipere yang mengandung arti memahami, 

mengambil, menerima, dan menangkap. Kata konsep juga diartikan sebagai 

kesan mental, suatu pemikiran, ide gagasan, yang digunakan dalam 

pemikiran abstrak. 19 

Woodruf mendefinisikan konsep sebagai adalah suatu gagasan/ide 

yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, 

                                                           
19

 Ali Nurdin, Qur’anic Society, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 10. 
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produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian 

terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah 

melakukan persepsi terhadap objek/benda).20 

Istilah “konsep” berbeda dengan terma “model”, dan “teori”. Kata 

model lebih kepada deskripsi yang menjelaskan tentang suatu objek.21 

Sedangkan “teori” adalah sekumpulan konsep abstrak yang mengindikasikan 

adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita 

memahami sebuah fenomena.22   

Toleransi berasal dari kata dasar toleran yang berarti sifat dan sikap 

menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 

kelakuan, dsb yang berbeda dengan pendirian sendiri.23 

Dalam Bahasa Arab, kata toleransi diterjemahkan dengan kata 

tasāmuh. Menurut Muhammad Faruq al-Nabhān, toleransi yaitu tinggal dan 

hidup bersama dalam perspektif Islam yang menghormati hak orang lain 

dalam berpendapat, berkeyakinan, dan berfikir.24 

Islamic worldview  berarti pandangan Islam tentang realitas dan 

kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan menjelaskan tentang 

hakikat wujud; oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang 

                                                           
20

http://carapedia.com/pengertian_definisi_konsep_menurut_para_ahli_info402.html, 
diakses tanggal 27 Oktober 2012. 

21
 http://id.wikipedia.org/wiki/Model, diakses tanggal 27 Oktober 2012. 

22
 Richard West, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Humanika, 2008), hlm. 52. 
23

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 
1989), hlm. 1065. 

24
 Abdul Latif bin Ibrahim, Tasāmuh al-Gharb Ma’a al-Muslimin Fi al-Ashri al-Khādhir: 

Dirōsah Naqdiyyah Fi Dhoui al-Islam, (Riyadh: Dar Ibnu al- Jauzi, 1999), hlm. 25   

http://carapedia.com/pengertian_definisi_konsep_menurut_para_ahli_info402.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Model
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total. Maka Islamic worldview yaitu pandangan Islam tentang wujud 

(realitas).25 Teori tentang Islamic worldview dalam tesis ini menggunakan 

teori Sayyid Qutb. Dalam pandangan Sayyid Qutb terdapat tujuh elemen 

penting dalam Islamic worldview (pandangan hidup Islam), yaitu: 

Rabbaniyyah (bersumber dari Allah SWT.), Tsabāt (konstan), Syumūl 

(komprehensif), Tawāzun (seimbang), Ijābiyyah (positif), Wāqi’iyyah 

(pragmatis), Tawhīd (keesaan).26 

Dari pemaparan beberapa istilah penting dalam penelitian ini, maka 

dapat dirumuskan kerangka teori tersebut dalam sebuah concept map (peta 

konsep) sebagaimana berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Hamid Fahmy Zarkasyi, Islam Sebagai Worldview (Pandangan Hidup) dalam buku On 
Islamic Civilization, (Semarang: Unissula Press, 2010),  hlm. 101.   

26
 Hamid Fahmy Zarkasyi, hlm. 117-119. 
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F. Metode Penelitian  

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. 

Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama 

penelitian berlangsung sehingga dapat memperoleh data yang benar. 

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang 

akan dibahas. Uraian tentang metode penelitian tersebut sebagaimana 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 

penelitian dengan menggunakan studi teks atau pustaka yaitu studi 

pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoritik dari pada 

empirik.27 Studi ini menginformasikan kepada pembaca tentang hasil-hasil 

penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat 

itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan 

mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya.28  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berupaya mengupas tentang konsep toleransi ditinjau 

dari aspek historis yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Oleh 

karena itu pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan historis filosofis. Historis yaitu kajian dengan objek peristiwa 

                                                           
27

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 
159. 

28
 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode 

Campuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40. 
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yang terjadi pada masa lalu.29 Pendekatan historis berarti penelitian yang 

digunakan adalah penyelidikan terhadap keadaan-keadaan, 

perkembangan serta kejadian yang muncul pada masa lampau dan 

menimbang secara teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari 

sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. 

Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan 

sejarah yang berkaitan dengan kondisional, sehingga dapat dipelajari 

faktor tempat yang mempengaruhi.30 

Sedangkan pendekatan filosofis yaitu penelitian yang berupaya 

menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di 

balik objek formanya. Kajian ini juga mencari sesuatu yang mendasar, 

asas, dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriyah.31 Selain itu, 

pendekatan filosofis lebih mengarah kepada bentuk elaborasi atau 

eksplanasi tentang suatu ajaran.32 

Maka dapat disimpulakan, bahwa pendekatan histioris filosofis yaitu 

penelitian yang bersumber dari data sejarah dengan menguraikan dan 

menjelaskan inti, dan makna yang terkandung dari data tersebut.  

 

 

                                                           
29

 Jalami Sahrodi, Metodologi Studi Islam :Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana 
Orientalis, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 120. 

30
 Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1992), hlm. 25, lihat juga Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hlm. 46-47. 

31
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, hlm. 42. 

32
 Abdul Rozak, Metodologi Studi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 104. 
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3. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya diperoleh 

melalui sumber literatur (library research), yaitu kajian literatur melalui 

penelitian kepustakaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ada dua 

sumber yang dijadikan landasan yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

a. Data primer, yaitu tulisan-tulisan yang terkait langsung dengan konsep 

toleransi menurut Islam, dan sejarah tentang interaksi Islam dengan 

agama lain pada masa Nabi Muhammad. Diantara karya tersebut 

adalah buku al-Tasāmuh fi al-Islām: al-Mabda’ wa al-Tathbīq karya 

Syauqi Abu Khalil, al-Mujtama’ al-Madanī fi ‘Ahdi al-Nubuwwat karya 

Akram Dhiya al-‘Umri, Mauqif al-Nabī min al-Diyānat al-Tsalāsah : al-

Watsaniyyah, wa al-Yahūdiyyah, wa al-Nashrāniyyah karya Hasan 

Khalid, an-Nabī wa Yahūdu al-Madīnah : Dirāsah Tahlīliyyah Li ‘Alāqati 

al-Rasūl bi Yahūdi al-Madīnah wa Mawāqif Mustasyriqīn karya 

Muhammad bin Faris al-Jamil.  

b. Data sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang terkait tidak langsung dengan 

tema penelitian. Diantara karya tersebut adalah buku al-Yahūd fi al-

Qur’ān karya Sayyid Sabiq, al-Yahūd fi Misr karya Qasim Abduh, al-

Mustauthonāt ‘Ala ‘Ahdi Rasūlillah saw. karya Ahmad Ali Majdub, 

Sirā’una Ma’a al-Yahūd fi Dhoi al-Siyāsah al-Syar’iyyah karya 

Muhammad Usman, dan karya-karya lainnya.  
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4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis dari data yang diperoleh.33 Dalam melakukan analisis data, 

penulis menggunakan beberapa metode analisis. Pertama,  interpretasi 

teks (penafsiran makna teks) atau philological approach (pendekatan 

filologi) atau fahmu al-nushūsh (pemahaman terhadap teks). Yaitu 

dengan mengklasifikasikan teks, menguji otentitas, kepengarangan, 

menyunting bagian-bagian yang dianggap kabur, memberikan penjelasan 

dan penafsiran, dan meneliti hubungan antar-teks itu sendiri.34 

Kedua, analisis sejarah. Yaitu dengan menganalisis berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam data dengan memperhatikan unsur 

tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa 

tersebut.35 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan 

interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) Reduksi data, (2) 

Penyajian data, (3) Penarikan simpulan atau verifikasi.36 Pertama,  setelah 

pengumpulan data selesai dilakukan, langkah yang selanjutnya adalah 

reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data 

                                                           
33

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R &D, (Bandung : Alfabeta, 2008), 
hlm. 244. 

34
 Abdul Rozak, Metodologi Studi Islam , hlm. 118. 

35
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, hlm. 46. 

36
  Miles, MB, and A.M. Huberman, Qualitative Data Analysis. (Beverley Hills: Sage Pub. 

1984), hlm. 16 
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yang sudah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, 

penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap ke dua 

dengan mengambil kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang 

masing-masing bab mempunyai sub-bab tersendiri. Guna  memberikan 

gambaran yang komprehensif penjelasan tentang sistematika penulisan 

dalam penelitian ini sebagaimana berikut : 

Bab I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tesis ini, studi pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang pengertian tolerasi, konsep toleransi di dalam al-

Qur’an dan Hadis, konsep toleransi menurut para ulama, Umat Islam pada 

masa Nabi Muhammad, dan Agama-agama yang berkembang di Arab pada 

masa Nabi Muhammad saw. 

Bab III berisi tentang sejarah interaksi umat Islam dengan pemeluk 

agama lain pada masa Nabi Muhammad. Diantaranya adalah interaksi Islam 

dengan agama Watsaniyah, Yahudi, dan Nasrani. 

Bab IV berisi tentang analisis tentang interaksi dengan non-muslim 

perpektif Islam, isu-isu tentang toleransi, dan karakteristik toleransi 

perspektif Islamic worldview. 
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Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran 

dan rekomendasi. 


