
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama dan beragama adalah dua dimensi yang terintegrasi
1
. Islam 

adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad 

SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya 

sendiri dan dengan sesamanya
2
. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam 

dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, 

bilamana ajaran Islam yang mencangkup segenap aspek kehidupan itu di 

jadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
3
. 

Dalam peristiwa kehidupan, ketika ada dua kelompok atau lebih 

mempunyai pemikiran atau tujuan yang tidak sama maka akan timbul sebuah 

konflik
4
. Di dalam kehidupan manusia tentu sangatlah banyak permasalahan, 

mulai dari masalah antar agama, suku, daerah dan adat. Berbagai upaya 

pendamaian dilakukan oleh pemuka agama, tokoh masyarakat dan petugas 
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Agama merupakan seperangkat keyakinan dan amalan yang bersumber 

dari wahyu, yang dipilih dengan kesadaran, untuk meraih kebahagiaan di dunia 

dan keselamatan di akhirat. Sementara beragama berarti mengintrodusir nilai-nilai 

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi, anggota keluarga, 

maupun masyarakat. Imam Taufiq, Al-Qur’an bukan kitab teror, (Yogyakarta: PT 

Bentang Pustaka, 2016), hlm. xv. 
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Felix Y. Siaw, Islam Rahmatan lil Alamin (Jakarta: AlFatih Press, 2017), 

hlm.13.  
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Rosyad Sholeh, Manajemen Dakwah Islam (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2010), hlm.1.  
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Simon Fisher, et.al., Working with Conflic: Skills and Strategies for 

Action  (London: Zed Book, 2004), hlm. 4. 
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keamanan untuk menyelesaikan dan mencegah agar permasalahan tidak 

semakin meluas. 

Dalam literatur politik internasional, sudah banyak upaya prediksi 

yang dilakukan para sarjana Barat dalam memetakan masa depan konflik 

internasional. Salah satu prediksi yang berbobot, namun sekaligus memicu 

kontroversi besar, adalah teori Huntington tentang “benturan antar 

peradaban”. Prediksi Huntington mampu menjelaskan dengan baik perihal 

konflik antara perdaban Barat dan non-Barat, khususnya Islam dan Cina. Akan 

tetapi, analisis itu cenderung sangat simplistis sehingga terkesan mengabaikan 

dimensi-dimensi internal dari setiap peradaban. Sebagai contoh, konflik yang 

terjadi di Timur Tengah dan Afrika kebanyakan bernuansa sektarian yang 

memecah-belah suatu negara ketimbang konflik antarnegara. Bahkan di Cina, 

konflik kerap terjadi di Xinjiang antara etnis Uighur dan mayoritas Han. 

Artinya, dunia masih diwarnai oleh “sindrom pasca Perang Dingin,” yakni 

konflik-konflik internal yang berlatar belakang perbedaan identitas
5
.  

Sedangkan nuansa perpolitikan lokal saat ini sedang memanas karena 

telah memasuki tahun politik, yaitu masa pergantian lembaga Eksekutif, 

Yudikatif dan Legislatif. Imbasnya adalah peristiwa ini akan menjadi akar dari 

sebuah konflik yang mudah meluas. Berawal dari konflik antar partai, 

kemudian disusul dengan kubu pendukung partai dan bisa meluas menjadi 

konflik dalam masyarakat, bahkan keluarga. Disebabkan memiliki pandangan 
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Mohamad Rosyidin, “Konflik Internasional Abad ke-21? Benturan 

Antarnegara Demokrasi dan Masa Depan Politik Dunia”, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Politik. vol.18, No.3, Maret 2015.  
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politik yang bersebrangan. Hal ini tentu menjadi masalah apabila tidak di 

kelola secara baik, disini Hamka dikenal sebagai tohoh kharismatik dan 

merupakan putra terbaik pada zamannya, yang memiliki konsep dan 

pemikiran berlian. Untuk itu penulis mengambil buah karyanya yaitu Tafsir 

Al-Azhar sebagai pengurai diantara ragam konflik tersebut. 

Pesan “damai” dalam Al-Qur’an direpresentasikan dengan kata salam 

yang mempunyai hubungan satu makna dengan kata Islam
6
. Manusia memiliki 

banyak keragaman diantaranya, suku, budaya, bahasa, adat dan lainnya 

(multikultur). Al-Qur’an memandang bahwa keragaman ini di tunjukan supaya 

manusia saling mengenali kepribadian maupun kultur dari orang lain (Q.S. Al-

Hujurat: 13). 

Dalam Al-Qur’an, permasalahan yang terjadi haruslah diselesaikan 

dengan cara yang baik, dengan mengedepankan perdamaian dan menjunjung 

tinggi keadilan (Q.S. Al-Hujurat: 9). Di antara ragam penyelesaian masalah, 

mediasi adalah proses penyelesaian masalah yang memiliki nilai lebih 

dikarenakan bersifat tidak formal dan prosesnya mengedepankan kesepakatan 

dari pihak yang berselisih, publikasinya terjaga dan hasil akhirnya adalah 

kesepakatan bersama
7
. 

Untuk memahami pesan perdamain dalam Al-Qur’an, dibutuhkan 

penjelasan melaui kitab-kitab tafsir karangan ulama’ Muslim terdahulu. Di 

antaranya adalah kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang menggunakan 
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Imam Taufiq, Al-Qur’an Bukan Kitab Teror (Yogyakarta: PT Bentang 

Pustaka, 2016). hlm. 4. 
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Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik 

(Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.12. 
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bahasa Indonesia, serta di perkaya dengan berbagai wawasan sejarah, 

sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra dan psikologi yang mengemukakan 

banyak hal, sehingga dapat dijadikan rujukan sebagai solusi mengatasi 

permasalahan hidup. Dengan melihat latar belakang tersebut dan 

permasalahan yang ada maka penulis mengangkat judul Pesan Perdamaian 

dalam Tafsir Al-Azhar Telaah Pemikiran Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar. 

B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang di atas, maka masalah yang akan 

diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Apa saja pesan damai dalam tafsir Al-Azhar? 

2. Bagaimana langkah perdamaian dalam prespektif Tafsir Al-Azhar? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pesan damai dalam tafsir Al-Azhar 

2. Memahami langkah perdamaian dalam prespektif Tafsir Al- Azhar 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui dan memahami pesan damai dan cara menggapai 

perdamaian menurut tafsir Al-Azhar 

b. Menambah wawasan keilmuan Islam, khususnya di bidang tafsir 
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c. Sebagai sumbangan keilmuan, sebuah karya yang dapat digunakan 

sebagai acuan bagi mahasiswa yang mengambil tema sama dengan 

penelitian ini 

2. Manfaat Praktis 

a. Implementasi dari penelitian ini dapat menumbuhkan sikap tenggang 

rasa dalam diri seseorang 

b. Implementasi penelitian ini dapat memberi konrtibusi kepada 

masyarakat khususnya yang sedang bertikai 

c. Implementasi penelitian ini dapat menumbuhkan toleransi, rasa cinta, 

perilaku terpuji dan sikap hormat 

d. Implementasi penelitian ini dapat menyelamatkan seseorang dari 

paham radikalisme dan terorisme 

e. Memperkaya wawasan penulis serta dapat dijadikan stimulus bagi 

seseorang untuk mencintai perdamaian   

E. Metode dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu sebuah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis 

seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lain
8
. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan tematik tokoh, yakni 

kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh. tokoh yang memiliki 
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Abuddin Nata, Metodologi Study Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 

hlm.125. 



6 

 

 

pemikiran tentang konsep-konsep tertentu dalam Al-Qur'an atau tokoh 

yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang biasanya diungkap dalam ayat-ayat 

kisah. sebagai metode untuk mengetahui bagaimana peran tokoh dan pesan 

moral yang terdapat dari tokoh tersebut
9
. 

3. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

Tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah jilid 1-9 tahun 

2015 oleh Gema Insani Jakarta. Yaitu mengenai ayat-ayat Al-Qur’an yang 

di dalamnya mempunyai makna pesan damai ataupun sifat-sifat 

perdamaian. 

4. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semua penelitian terkait pesan perdamaian dalam Al-Qur’an, 

berupa buku, dokumen dan skripsi terlebih khusus jika ada yang meneliti 

tentang tafsir Al-Azhar. 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis isi (content analysis), merupakan suatu sistem sistematik untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk 

                                                             
9
Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: 

Idea Press, 2015), hlm. 62-63. 
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mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih
10

.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam alur penulisan skripsi ini, maka 

penulisannya dibuat menjadi lima pokok pembahasan. Adapun isi dari bab-

bab nya sebagai berikut : 

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan 

pendekatan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II, landasan teori, yang berisi tinjauan pustaka dan kerangka 

teori. Pertama, tinjauan pustaka menjelaskan terkait penelitian-penelitian 

terdahulu, serta mengurai perbedaan tentang penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan di teliti pada skripsi ini. Kedua, kerangka teori yang akan 

mengupas tentang pengertian pesan damai serta metode tafsir tematik sebagai 

pemantik penulisan skripsi ini. 

BAB III, bab ini membahas tentang biografi tafsir Al-Azhar dan 

penafsiran ayat perdamaian. 

BAB IV, pada bab ini akan membahas tentang analisis. Penulis akan 

mengupas isi pesan perdamaian dalam tafsir Al-Azhar 

BAB V, kemudian selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan 

dari data yang telah dianalisis dan tak kalah pentingnya penulis juga akan 
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Burhan Bungin. Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rajawali 

Press 2015), hlm. 187. 
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memberi saran dan rekomendasi untuk peneliti yang akan meneliti tentang 

pesan perdamaian dan tafsir Al-Azhar. 

 

 

 

 


