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TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA MENURUT TAFSIR AL-

MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB 

 

Abstrak 

 

Al-Qur’an telah banyak menjelaskan berbagai macam persoalan ummat 

manusia dalam masalah toleransi. Surah Ali Imran 64, surah Yunus 99-100, 

surah Al-Kafirun 6, merupakan dari sekian banyak ayat Qur’an yang 

membahas tentang masalah tersebut. Penjelasan dari Al-Qur’an tersebut tentu 

tidak mudah untuk dipahami jika tidak ada bantuan oleh para mufasir dalam 

menjelaskannya. Para mufasir memberikan penafsiran  yang beraneka ragam 

tentang ayat toleransi. Di antara para mufasir tersebut adalah tokoh mufasir 

Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Pada penelitian ini akan menjelaskan 

bagaimana penafsiran M. Qurasih Shihab mengenai ayat toleransi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan 

prinsip dalam toleransi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, 

dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Sumber Primer penelitian ini 

adalah buku Tafsir Al-Mishbah cetakan pertama tahun 2002 Vol 2, 6 dan 15 

oleh Lentera Hati Karya M. Quraish Shihab dan dibantu dengan buku-buku, 

penelitian, dan karya ilmiyah yang terkait dengan objek kajian sebagai 

sumber sekunder. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 6, surahYunus ayat 99-100 

dan surah Al-Kafirun ayat 6, M. Quraish Shihab menggunakan metode 

analitik atau tahlily dan pengambilan kesimpulan dalam setiap ayat yang 

diambil. Di antara lainialah: Pertama, Mengakui keberadaan seluruh agama 

yang ada. Kedua, Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang 

kita anut. Ketiga, Mengedepankan sikap tolernasi terhadap orang yang 

berbeda agama. 

   

Kata kunci: toleransi antar umat beragama, M. Quraish Shihab, tafsir Al-

Misbah. 

 

Abstract 

 

The Qur'an has explained many problems of human ummah in the matter of 

tolerance. Surah Ali Imran 64, surah Yunus 99-100, surah Al-Kafirun 6, is 

one of the many Qur'anic verses that discuss the matter. The explanation of 

the Qur'an is certainly not easy to understand if there is no help by the 

mufasir in explaining it. The mufasir give a diverse interpretation of the 

verses of tolerance. Among the mufasir is the Indonesian mufasir figure, M. 

Quraysh Shihab. In this study will explain how the interpretation of M. 
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Qurasih Shihab about the verse of tolerance. The purpose of this research is to 

find out the interpretation of M. Quraysh Shihab and the principle in 

tolerance. This type of research is literature research, using thematic 

interpretation approach. The primary source of this research is tafsir al-

Mishbah book first printed in 2002 Vol 2, 6 and 15 by Lentera Hati Karya M. 

Quraish Shihab and assisted by books, research, and ilmiyah works related to 

the object of study as a secondary source. Technical data analysis in this 

study uses descriptive analysis. The conclusions can be drawn in this study 

are in interpreting surah Ali Imran verse 6, surahYunus verses 99-100 and 

surah Al-Kafirun verse 6, M. Quraysh Shihab using analytical or tahlily 

methods and drawing conclusions in each verse taken. Among other things: 

First, Recognize the existence of all religions that exist. Second, Do not force 

others to embrace the religion that we anut. Third, Promote toleration 

attitudes towards people of different religions.    

Keywords: tolerance among religious people, M. Quraysh Shihab, tafsir Al-

Mishbah.   

 

1. PENDAHULUAN 

Kajian terhadap Toleransi Antar Umat Beragama di kalangan umat Islam terutama 

di Indonesia sudah sering kali diadakan oleh beberapa tokoh atau kelompok. 

Mereka mengadakan kajian tersebut dengan berbagai macam kegiatan, baik itu 

sebuah seminar, diskusi kecil-kecilan ataupun debat sekalipun. Pembicara atau 

narasumber kegiatan bukan hanya menyampaikan materinya dengan mengambil 

referensi dari berbagai interpretasi tokoh-tokoh, mereka juga kerap kali mengutip 

beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan toleransi ini. 

 Tema ini kerap kali menjadi sebuah pembahasan yang sangat hangat untuk 

dibicarakan. Karena sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang masih 

belum memahami hakikat dari sebuah keberagaman. Banyak tokoh Muslim yang 

sering kali menjelaskan melalui tulisan atau sebuah buku mengenai tema ini. 

Contoh saja Nurcholish Madjid. Seorang intelektual Muslim Kontemporer yang 

tak pernah bosan menyuarakan agar masyarakat mampu menerima sebuah 

keberagaman tersebut. Sebuah prinsip dari kebebasan beragama adalah sebuah 
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kehormatan bagi semua manusia yang telah Tuhan berikan. Hak manusia dalam 

memilih jalan atau keyakinannya telah diakui oleh Tuhan sendiri1. 

 Dalam kaitannya dengan Al-Qur’an, para mufasir menjelaskan ayat-ayat 

yang bertema toleransi agama. Mereka menjelaskan makna Qur’an dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda. Ajaran toleransi bukan hanya ada di dalam teks, 

akan tetapi juga diterapkan umat Islam ketika berdakwah. Pada awal munculnya 

islam, masyarakat jazirah Arab pada saat itu masuk Islam secara sukarela, karena 

sebuah argumentasi, ada juga yang kagum dengan kepribadian Nabi, kagum akan 

sikap Tauhid dan masih banyak lagi2. 

Dari Indonesia sendiri muncul beberapa mufasir yang mencoba menjelaskan 

makna dan tujuan Al-Qur’an menurut pemahaman yang mereka pahami, di 

antaranya adalah Quraish Shihab, Buya Hamka dan beberapa mufasir lokal 

lainnya. Berkaitan dengan tema di atas, penelitian ini memusatkan perhatian pada 

prinsip keberagaman atau Toleransi Antar Umat Beragama menurut tafsir Al-

Mishbah, karya mufasir Indonesia, Quraish Shihab. Tafsir yang memiliki corak 

Adabi-Ijtimai yaitu memperlihatkan keindahan bahasa Al-Qur’an dan mencoba 

menjelaska makna, tujuan yang tersembunyi di dalamnya3. 

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini, peneliti akan mencoba 

membuat rumusan masalah terkait pembahasan yang akan di ambil. Rumusan 

masalah pada peneitian ini adalah: Bagaimana toleransi antar umat beragama 

dalam tafsir Al-Mishbah.  

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dengan 

demikian data yang digunakan adalah karya mufasir Quraish Shihab.  Peneliti 

akan menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan tema Toleransi 

Antar Umat Beragama menurut penafsiran M. Quraish Shihab. Sumber data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber, yaitu: Sumber 

                                                             
 1 Nurcholish Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan. (Jakarta: Paramadina. 2008) hlm 220. 

 2 Hamid Fahmy Zarkasyi, MISYKAT. (Jakarta: INSISTS. 2012) hlm 161. 

 3 Syukron Affani, Tafsir Al-Qur’an dalam Sejarah Perkembangannya. (Jakarta: 

Prenadamedia group. 2019) hlm 49. 
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Data Primer yakni adalah Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, dan Sumber 

Data Sekunder yakni contoh jurnal, skripsi dan karya dari tokoh-tokoh yang 

membahas tentang tema tentang toleransi. Peneliti mencoba menganalisis secara 

mendalam dan mencari inti dari pemikiran tokoh tersebut, lalu mengambil 

kesimpulan yang dengan demikian dapat diimplikasikan ke dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata toleransi sebagai sifat 

menenggang (menghargai) Sementara pengertian bahasa Arab, toleransi lebih 

dikenal sebagai at-Tasamuh atau as-Samaha. Berakar dari samaha yang memiliki 

makna berbaik hati dan memberi secara dermawan atau mudah. Sikap 

keberagaman yang baik, seperti yang telah disebutkan dalam hadits Rasulullah 

SAW. yaitu al-Hanifiyyah as-Samhah yakni memberikan sikap kemudahan. 

 Kata tasamuh atau samaha tidak ditemukan dalam Al-Qur’an. Kata tersebut 

dapat kita temukan dalam hadits, seperti dalam ungkapan “ismah yusmahlaka” 

(permudah, niscaya anda akan dipermudah)4, “al-samah rabah” (memudahkan 

dalam segala sesuatu akan menguntungkan pelakunya)5. Kata toleransi bermakna 

sikap atau sifat toleran. Upaya menghargai sebuah keyakinan orang lain. Allah 

telah menjelaskan masalah ini dalam surah Al-Kafirun ayat 6, “Agamamu adalah 

Agamamu, Agamaku adalah Agamaku”. Kita tak pantas memaksa orang lain 

meyakini agama kita. Karena keyakinan adalah hak manusia yang bebas mereka 

tentukan6. 

Islam adalah ajaran kedamaian. Pemeluknya diajarkan untuk selalu 

mengedepankan rasa damai. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW 

ketika beliau masih hidup. Belaiu bahkan memberikan sebuah jaminan 

perlindungan dan hak yang sama terhadap selain agama islam, selama itu mereka 

                                                             
 4 Ibn Al-Atsir, An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, 2/398. 

 5 Muchlis M. Hanafi, Moderasi Islam, (Jakarta: Pusat Studi Al-Qur’an, 2013) hlm 252. 

 6 Kholidia Efning Mutiara, Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti 

Radikalisme. Vol. 4 No 2, 2016. 
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tidak mengganggu atau memusuhi umat Islam. Semua itu telah tertera di dalam 

Mithaq Madinah atau yang lebih kita kenal Piagam Madinah7. 

Dalam Islam, tidak ada satupun ayat Al-Qur’an atau Hadits yang 

mengajarkan pengikutnya tentang perbuatan kekerasan, kebencian dan segala 

perilaku negatif lainnya. Baik itu kepada sesama muslim maupun non-muslim. 

Kendati demikian, masih banyak orang yang melakukan suatu perbuatan 

kekerasan dengan mengatasnamakan agama islam. Mereka justru telah melanggar 

esensi dari agama islam itu sendiri8. Allah SWT berfirman: 

ن آنآا وآ ب آي ْنآُكْم أآَّنا ن آعْ  ِلمآٍة سآوآاٌء ب آي ْ ُُ ِاَّا هللآ وآَآ ُقْل َيآ أآْهلآ اْلِكتآاِب ت آعآا لآْوِاَلآ كآ ًاا وآ ُُب ي ْ َآ  ِِ ْْ ِب ِِ ْْ ِِ َآ  ُن َّآ َ آتا

ُُ ْوا بِآ  هآ َْ ِلُمْونآ ب آْعُضنآا ب آْعضاا أآْرَبآ َبا ِمْن ُدْوِن هلِل فآِاْن ت آوآلاْوا ف آُقْو ُلْوا ا ِْ   (46) ن انآا ُم

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah kita menuju 

kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita 

tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan 

selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 

“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.” (Q.S. Ali Imran [3]: 64) 

Al-Qur’an telah memberikan penjelasan bahwa manusia diciptakan beragam 

dan memiliki tujuan hidup sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Kenyataan 

tersebut harus diterima oleh manusia agar mampu memiliki rasa toleran terhadap 

sebuah perbedaan. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Dan tentunya hasil akhir pastilah ada di tangan Allah9. Sebagaimana firman-Nya: 

ُِِه النااسُ  كآ ب  رآ اءآ َآ وْ لآ وآ  ي ْعاا أآفآأآْنتآ ُتْك ِمُن مآْن ِف األآْرِض ُكل ُهْم َجِآ آ )َآ ْْ ِمِن ْْ َآَّا َآُكْونُ ْوا ُم ( وآمآا كآانآ 99 

ِْْمنآ ِاَّا َبِِْذِن هلِل وآ َيآْعآُل الِاْجسآ عآلآ  َْنآ َّآَ آْعقِ لِن آْفِس أآْن تُ  (011ُلْونآ )ى الا َِ   
                                                             
 7 Umi Sambulah dkk, Studi Al-Qur’an dan Hadits.(Malang: UIN Maliki Press, 2014) hlm 

320.  

 8 Ibid. hlm 321. 

 9 Ibid. hlm 322. 
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 Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 

bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka 

menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman 

kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak 

mengerti.” (Q.S. Yunus [10]: 99-100) 

Sikap menghargai atau toleran bukan hanya berlaku terhadap orang lain saja, 

akan tetapi juga berlaku kepada pribadi masing-masing. Karena rasa toleran itu 

muncul dari dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa bersikap toleran kepada orang 

lain sementara kepada diri sendiri saja tidak bisa toleran10. 

Dalam masalah pergaulan, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk 

bergaul dan bekerjasama kepada non-muslim. Selama itu semua bersifat kebaikan 

dan tidak ada mudhorotnya, Islam mensahkan perbuatan mereka11.  Allah 

memerintahkan kepada umat islam agar selalu berbuat baik dan adil kepada orang 

yang tidak memerangi agamanya. Allah hanya melarang untuk berbuat baik dan 

adil kepada orang yang memerangi dalam masalah agama12. Allah SWT 

Berfirman:  

َْن ) (4لآُكْم ِدَْ ُنُكْم وآِلآ ِد   

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (Q.S Al-kafirun [109]: 

6) 

3.1 Q.S Ali Imran ayat 64 

ن آنآا وآ ب آي ْنآُكْم أآَّنا ن آعْ  ِلمآٍة سآوآاٌء ب آي ْ ًاا وآ ُقْل َيآ أآْهلآ اْلِكتآاِب ت آعآا لآْوِاَلآ كآ ي ْ َآ  ِِ ْْ ِب ِِ ْْ ُُ ِاَّا هللآ وآَآ ُن ِِ َآ ُُب َّآ َ آتا

ُُ ْوا بِآ  هآ َْ ِلُمْونآ ن ا ب آْعُضنآا ب آْعضاا أآْرَبآ َبا ِمْن ُدْوِن هلِل فآِاْن ت آوآلاْوا ف آُقْو ُلْوا ا ِْ   (46) نآا ُم

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah kita menuju 

kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita 
                                                             
 10 Muchlis M. Hanafi, Moderasi Islam. (Jakarta: Pusat Studi Al-Qur’an, 2013) hlm 268. 

 11 Ibid. hlm 269. 

 12 QS. Al-Baqarah (2): 8-9. 
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tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan 

selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 

“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.” (Q.S. Ali Imran [3]: 64) 

Tafsiran ayat: 

Usaha yang begitu besar dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau 

sangat menginginkan agar orang-orang Nasrani masuk ke dalam agama Islam. 

Allah kemudian memerintahkan beliau untuk mengajak semua pihak Ahlul-Kitab 

termasuk juga orang-orang Yahudi untuk menerima sebuah tawaran yang adil, 

dengan metode yang lebih halus dibanding metode metode sebelumnya. 

Sangat indah kata-kata yang Allah perintahkan nabi Muhammad untuk 

mengajak mereka masuk Islam. Ia (Allah) menggunakan kata “Wahai Ahlul-

Kitab”, karena mereka juga mendapat anugerah sebuah Kitab Suci tanpa 

sedikitpun menyinggung perubahan-perubahan yang mereka lakukan.  

Hingga pada kalimat akhir pada ayat tersebut: “jika mereka berpaling 

(menolak) ajakan ini, maka Katakanlah: Saksikanlah bahwa kami adalah orang-

orang muslim.” Quraish Shihab berbeda dengan sebagian mufassir dalam 

menafsirkan kalimat tersebut. Menurut beliau, kalimat tersebut memiliki makna, 

“Jika kalian berpaling atau menolak ajakan ini, maka saksikanlah bahwa kami 

adalah orang-orang muslim, yang akan menjalankan dengan teguh apa yang kami 

yakini.  

Pengakuan kalian tentang eksistensi kami sebagai seorang muslim walau 

keyakinan kita berbeda menuntut kalian agar membiarkan kami melakukan 

tuntunan agama kami. Karena sejak dini kami telah mengakui eksistensi kalian 

tanpa meyakini apa yang kalian yakini. Dengan demikian kami mempersilahkan 

kalian untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama kalian13. 

 

                                                             
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Vol 2. Hlm 115. 
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3.2 Q.S Yunus ayat 99-100 

ُِِه النااسُ  كآ ب  رآ اءآ َآ وْ لآ وآ  ي ْعاا أآفآأآْنتآ ُتْك ِمُن مآْن ِف األآْرِض ُكل ُهْم َجِآ آ ) َآ ْْ ِمِن ْْ ( وآمآا كآانآ 99َآَّا َآُكْونُ ْوا ُم

َْنآ َّآَ آْعقِ  ِْْمنآ ِاَّا َبِِْذِن هلِل وآ َيآْعآُل الِاْجسآ عآلآى الا َِ (011ُلْونآ )لِن آْفِس أآْن تُ   
 Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 

bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka 

menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman 

kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak 

mengerti.” (Q.S. Yunus [10]: 99-100) 

Tafsiran ayat:  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beriman 

ataupun menolak. Seperti kaum Nabi Yunus yang sebelumnya tidak mau beriman, 

dengan kasih sayang Allah dan penuh kesadaran, mereka akhirnya beriman. Allah 

menginginkan manusia agar memilah dan memilih dengan hati yang suci dan 

pikiran yang positif tanpa dorongan nafsu belaka. Karena Allah telah 

menganugerahi manusia potensi akal untuk memilih mana yang baik dan mana 

buruk. 

Allah tidak akan pernah memperkenankan usaha seseorang untuk mengajak 

orang lain agar mengikuti apa yang kita yakini dengan cara yang tidak diinginkan-

Nya. Usaha kita lakukan tak akan pernah berhasil kecuali dengan kehendak Allah. 

Karena Dia hanya menghendaki iman yang tulus, tanpa rasa pamrih bahkan 

paksaan14.  

Pada kutipan ayat “Apakah engkau , memaksakan manusia” di atas, Allah 

menegur Nabi Muhammad yang saat itu membuat dirinya terancam akan 

keburukan demi mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Perbuatan Nabi 

tersebut dianggap Allah sama saja memaksakan orang lain.  

                                                             
 14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Vol 6. Hlm 161. 
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Kutipan ayat di atas, yang menegur Nabi akan sikap memaksanya, di sisi ayat 

lain juga Allah memuji perbuatan beliau pada Surah Al-Kahfi ayat 6 yang artinya: 

“Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena 

bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada 

keterangan ini (Al-Qur’an). 

Kata barangkali pada ayat tesebut memiliki makna la’alla yakni mengandung 

rasa kasihan yang terjadi kepada manusia (Muhammad). Pada ayat tersebut juga 

menjelaskan bahwa sikap kaum musrik pada zaman itu benar-benar di luar 

kekuatan Muhammad dalam merubahnya dan mengajaknya.  

3.3 Q.S Al-Kafirun Ayat 6 

َْن ) (4لآُكْم ِدَْ ُنُكْم وآِلآ ِد   

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (Q.S Al-kafirun [109]: 

6) 

Tafsiran Ayat: 

Dalam ayat tersebut dikhususkan untuk menjelaskan bagaimana menyatukan 

antara pengikut Muhammad dan yang tidak mempercayai beliau dalam kehidupan 

bermasyarkat, yakni tidak diperkenankan untuk mengganggu satu dengan yang 

lainnya khususnya dalam masalah akidah atau keyakinan. Dalam artian mereka 

bebas melakukan apapun dengan syarat tidak mengganggu kebebasan selain 

mereka. 

Antara Quraish Shihab dan sebagian ulama berbeda dalam memaknai kata 

 din. Mereka berpendapat bahwa kata tersebut bermakna balasan. Sedang  (دين)

Quraish Shihab mengartikan kata tersebut bermakna agama, balasan atau bisa 

juga kepatuhan. Para ulama mengambil makna balasan karena mereka 

beranggapan bahwa musyrikin Mekkah dahulu tidak bergama. Jadi tiap kelompok 

akan menerima balasan di akhirat kelak. 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya mengakui eksistensi keyakinan 

atau agama lain, sehingga di antara mereka dapat menjalankan ajaran agama 

masing-masing tanpa mengganggu sesama15. 

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab terhadap ketiga ayat toleransi di atas, 

setidaknya ada dua poin toleransi yang dapat kita ambil. Yakni: 

a. Menjauhkan sikap keterpaksaan dalam meyakini suatu agama 

Semua agama pada umumnya dan Islam pada khususnya tidak membenarkan 

umatnya untuk mengajak suatu individu atau kelompok untuk meyakini Islam 

secara paksa, sebagaimana Al-Qur’an juga telah memaparkan pada surah Yunus 

ayat 99-100 di atas. Ayat yang memiliki tema yang sama juga tertulis pada surah 

al-Baqarah ayat 256.   

Allah tidak membenarkan sikap keterpaksaan karena Ia ingin setiap orang 

yang ingin meyakini sebuah agama memiliki jiwa yang damai. Persoalan iman 

seseorang hamba tidak dapat dilakukan dengan sikap paksa, ia hanya bisa 

terwujud dengan upaya yang baik atau ikhtiar agar ia mampu mencapai puncak 

dari keimanan yang murni tersebut16.  

Dalam penjelasan prinsip pertama ini, peneliti mencoba memberi sedikit 

komentar bahwa, bagaimana mungkin seorang yang meyakini agama dengan 

secara terpaksa, ia mungkin akan berat hati jika menjalankan segala perintah yg 

ditetapkan oleh agamanya. Karena kedamaian akan lahir apabila jiwa dalam setiap 

pemeluk agama telah damai.   

Allah telah menjelaskan bahkan memperlihatkan kepada manusia antara yang 

benar dan yang salah. Urusan selanjutnya kitalah sebagai manusia yang memilih. 

Allah telah percaya kepada manusia yang memiliki kemampuan berpikir untuk 

memilih. Itulah salah satu alasan mengapa Allah tidak mengirim seorang utusan 

(nabi) lagi di tengah-tengah masyarakat. 

                                                             
 15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Vol 15s. Hlm 582. 
 16 Zakiyuddin Baidhawi, Kredo Kebebasan Beragama. Hlm 34. 
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Memikirkan dan memilih merupakan anugerah terindah dari Allah kepada 

kita manusia. Bagaiamana tidak, Dia telah menjelaskan secara gambling bahwa Ia 

tidak ingin manusia ini memiliki satu keyakinan saja. Karena jika menyatukan 

dari keyakinan-keyakinan tersebut, tidak akan terbuka jalan manusia untuk 

berpikir bahkan memilih. 

b. Mengakui esksistensi agama lain dan toleransi sebagai pondasi kedamaian 

Berdasarkan tafsiran M Quraish Shihab terhadap surah Ali-Imran ayat 64 di 

atas, peneliti menggaris bawahi kalimat mengakui eksistensi tanpa meyakini. 

Hemat peneliti yakni makna sesungguhnya kata Pluralisme yang kerap kali 

dipermasalahkan oleh masyarakat, adalah mengakui keberadaan suatu agama 

tanpa mengikut campurkan apa yang mereka yakini dalam urusan akidah. 

Allah mengutus begitu banyak utusannya (nabi/rasul) dengan bertujuan Ia 

ingin bahwa manusia di muka bumi ini mengenalnya. Bagaimana mungkin 

makhluk tidak mengenal Kholiq (Pencipta)nya?.Seorang utusan dalam 

memperkenalkan penciptanya memiliki perbedaan dalam menyampaikan 

dakwahnya. Karena setiap dari mereka memiliki karakteristik yang tentunya pasti 

berbeda. Dengan demikian, seseorang yang didatangi oleh banyaknya utusan 

Allah tersebut tentu juga berbeda-beda dalam menerimanya. Itulah hemat peneliti 

mengapa muncul berbagai macam agama dan keyakinan.  

Berdasarkan penafsiran M Quraish Shihab dalam akhir surah Al-Kafirun 

diatas, beliau mengungkapkan pribadi Rasulullah ketika berdakwah dulu, yang 

menyampaikan Islam dengan ramah tanpa paksaan sekalipun. Bagaimana beliau 

mempersilahkan masyarakat memeluk agama yang mereka yakini. Tugas utama 

seorang utusan ialah hanya menyampaikan, tidak sampai memaksakan hak orang 

lain. Karena semua agama khususnya Islam adalah agama yang mengajarkan 

kedamaian. 

Kedamaian merupakan sebuah impian bagi seluruh pemeluk agama di dunia 

ini. Khususnya di Indonesia yang pemeluk agamanya hidup secara berdampingan. 
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Karena prinsip dari sebuah agama adalah memperlakukan orang lain dengan 

ramah, bukan malah berbuat jahat, tidak adil hingga mereka terpuruk17.  

Jika dilihat dari kacamata sejarah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. 

Khususnya pada zaman nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengemban 

amanah sebagai Nabi. Bagaimana tidak, ia telah memberikan begitu banyak 

contoh bagaimana seharusnya sikap orang yang beragama kepada orang-orang di 

sekitarnya.  

Sebagai seorang Muslim yang berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan 

Sunnah, seharusnya kita menjadikan tatacara atau akhlak yang telah 

dicontohkannya kepada sesama masyarakat sekitar.  

Beliau mengajarkan bagaimana berkehidupan yang aman dan damai dengan 

suasana masyarakat yang menganut berbagai kepercayaan dan agama. Sebelum ia 

menjadi nabi, Muhammad dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang berakhlak 

karimah.    

4. PENUTUP 

Setelah memaparkan penjelasan dan analisis pada bab IV mengenai penafsiran M 

Quraish Shuhab tentang Toleransi Agama, maka peneliti mencoba mengambil 

sedikit kesimpulan pada penelitian ini, yaitu: 

4.1 Penafsiran M Quraish Shihab tentang Toleransi Antar Umat      

Beragama: 

1. Surah Ali Imran ayat 64 

Kepada Ahlul-Kitab termasuk juga kaum Yahudi, Allah memerintahkan 

nabi Muhammad merubah metode dakwah yang dulu sering beliau 

gunakan. Allah memerintahkan agar mengajak kaum tersebut masuk Islam 

dengan metode atau cara yang adil dan halus. 

2. Surah Yunus ayat 99-100 

Pada ayat ini, Allah tidak memperkenankan seseorang untuk beriman 

kecuali dengan hati yang jernih. Ia menginginkan agar manusia memilih 

                                                             
 17 Hamid Fahmy Zarkasyi, Minhaj (Berislam, dari Ritual hingga Intelektual). Hlm 37. 
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agama mereka sesuai dengan kesadaran mereka masing-masing. Seperti 

halnya kaum nabi Yunus yang beriman atas kasih sayang Alah dan sebuah 

kesadaran. 

3. Surah Al-Kafirun ayat 6 

Melalui ayat ini, Allah mengingatkan akan pentingnya setiap kaum 

mengakui keberadaan atau eksistensi sebuah agama di sekitar mereka, dan 

tetap fokus menjalankan ibadah masing-masing tanpa mengganggu ibadah 

orang lain.  

 

4.2 Toleransi berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat surah 

Ali Imran ayat 64, Yunus ayat 99-100. Al-Kafirun ayat 6: 

a. Kebebasan dalam memeluk suatu agama (tanpa paksaan). 

Allah tidak membenarkan sikap keterpaksaan manusia dalam memeluk 

suatu agama. Allah hanya menginginkan seseorang memeluk agama 

karena rasa damai. Karena ia percaya kepada manusia memiliki 

kemampuan untuk berpikir agar memilih mana yang benar dan mana yang 

salah. 

b. Mengakui keberadaan (esksistensi) agama lain dan mengedepankan 

sikap toleransi terhadap agama lain.   

Dalam hal mengakui eksistensi agama, sebagai umat Musim kita hanya 

diperintahkan untuk mengakui keberadaan agama lain saja, tidak sampai 

mengakuinya hingga urusan akidah yang mereka anut. 

Dalam hal toleransi, sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk 

mengedepankan sikap toleran terhadap sesama. Tapi ada yang perlu 

digarisbawahi. Yakni toleransi yang tidak berlebihan atau dengan kata lain 

ada batas tertentu yang harus diingat. Kita toleransi tanpa mengorbankan 

akidah. Kita berakidah tanpa mengorbankan toleransi. 

Selama Al-Qur’an masih dijadikan pedoman hidup bagi umat Muslim, 

diskursus tentang tafsir Al-Qur’an mungkin tidak akan pernah berhenti. Penelitian 

ini merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh peneliti untuk mewarnai kajian 
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tafsir menggunakan studi tematik dari kitab tafsir Al-Mishbah karya M Quraish 

Shihab. 

Tentunya dalam penelitian ini memiliki banyak sekali kekurangan. Peneliti 

berharap adanya kritik terhadap penelitian yang dilakukan ini. Peneliti berharap 

agar penelitian ini dikaji lebih lanjut lagi oleh peneliti selanjutnya khususnya yang 

berkaitan dengan tema Toleransi Antar Umat Beragama dalam pandangan mufasir 

lain secara umum. Sehingga prinsip-prinsip toleransi dapat di implementasikan ke 

dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang beragam. Khususnya negara 

kita Indonesia ini. Peneliti berharap besar kepada Lembaga Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, mahasiswa dan masyarakat agar penelitian ini 

dijadikan pertimbangan agar bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut 

oleh peneliti. Di penghujung tulisan ini, peneliti sangat berharap agar penelitian 

ini memiliki manfaat bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum.  
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