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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Agama adalah pengakuan seorang individu ataupun bersama terhadap unsur 

yang mempengaruhi pembentukan suatu kehidupan keagamaan di suatu 

masyarakat. Oleh sebab itu, agama harus dipandang dari sudut sejarahnya adat 

istiadat dan kepercayaannya.  

Dalam pengertian umum, nilai dan ikatan tak akan bisa terlepaskan dari 

agama tersebut. Keduanya harus melekat pada pengikutnya, yang pada akhirnya 

terbentuklah sebuah kebiasaan yang dapat diimplementasikan. 

Memahami fungsi agama merupakan sebuah kewajiban bagi pemeluk agama. 

Semua itu disebabkan oleh kehidupan hingga saat ini terlihat kurang baik. Agama 

sering dipandang dengan kacamata yang suram, keras. Berbagai perbuatan negatif 

yang dapat merugikan sesama, bahk an agama dipandang sebagai dalang 

kekerasan dan ujung-ujungnya diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan 

permasalahan tersebut1.  

Memahami agama sesuai fungsi yang sebenarnya mengharuskan pemeluknya 

menjalankannya sebagai sebuah ajaran atau nilai. Agama sebagai sebuah ajaran 

merupakan sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Agama dalam sebuah ajaran 

                                                             
1 Husna Amin, Makna Agama Sebagai Tradisi Islam dalam Bingkai Filsafat Parennial . Vol. 
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dan nilai bukan hanya sekedar aturan yang dijalankan pemeluk agama, akan tetapi 

menjadi bawaan dari sifat kemanusiaan yang telah ditanamkan oleh Allah SWT 

dalam hati manusia2.    

Sebagai contoh, Indonesia yang terkenal dengan bangsa majemuk. Bangsa 

yang memiliki agama, etnis, suku dan adat istiadat. Bangsa ini juga merupakan 

negara yang memiliki aturan, yakni mewajibkan penduduknya untuk memeluk 

salah satu agama yang diakui eksistensi atau keberadaannya. 

Kemajemukan suatu bangsa seperti bangsa Indonesia harus difungsikan 

sebagai alat untuk memperkuat persatuan dengan selalu mengedepankan sikap 

toleran, saling menghargai dengan sesama. Karena sebuah keberagamaan 

merupakan salah satu sumber kekayaan suatu bangsa3. 

Dengan pemahaman tersebut, perbedaan yang ada di suatu tatanan 

masyarakat sebenarnya untuk memenuhi kepentingan bersama agar dapat 

terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Bukan terbentuknya kelompok 

individual yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan menganggap orang lain 

hanyalah manusia yang dijadikan musuh. Dengan demikian, apabila ada 

perbedaan yang terjadi, maka secara otomatis mereka akan saling menyerang satu 

sama lain4. 

Terlalu banyak kasus yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Kalau dihitung 

mungkin tidak akan bisa terhitung jumlahnya. Salah satu dari sekian banyak kasus 

                                                             
2 Ibid. 
3 Lely Nisviliyah, Toleransi Antar Umat Beragama. Vol. 2 No. 1, 2013. 
4 Ibid. 
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tersebut muncul dari masalah intoleran atau tidak adanya rasa kebersamaan dan 

kurangnya rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut 

tidak jauh dari kurangnya pengetahuan dari sebagian kalangan masyarakat tentang 

betapa pentingnya sikap toleran antar umat beragama tersebut. 

Contoh saja bangsa Indonesia. Bangsa yang dikenal karena masyarakatnya 

yang memeluk berbagai macam agama yang ada. Sering kali terjadi kerusuhan, 

saling menyebar fitnah, menyudutkan agama tertentu ketika ada suatu tragedi.  

Pada tahun 2019 lalu, Lembaga pengamat Hak Asasi Manusia atau Imparsial 

menemukan 31 kasus intoleransi selama setahun. Ardimanto, sebagai Koordinator 

Program Imparsial menjelaskan bahwa pelanggaran hak KBB (Kebebasan 

Beragama dan Berkeyakinan) didominasi oleh pelarangan terhadap ritual, 

pengajian, ceramah atau pelaksanaan kepercayaan agama. Salah satu contoh dari 

kasus tersebut adalah perusakan terhadap rumah ibadah5. 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang diyakini sebagai pegangan 

hidup yang kalam nya diyakini bersumber langsung dari Allah SWT melalui 

perantara malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada manusia melalui nabi-

nabinya yang terpilih.  

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 

                                                             
5 Kumparan, Minggu 17 November 2019.  
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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. 

Pada dasarnya akar persoalan konflik antar umat beragama tidak lepas dari 

truth claim (klaim kebenaran).6 Dalam kehidupan ini tentu kita tidak berharap 

agama dijadikan “truth claim” terhadap segala macam bentuk keyakinan (faith) 

yang membabi buta dengan menolak kebenaran yang muncul diluar dari 

agamanya. Karena seluruh pakar agama-agama dunia telah sepakat bahwa semua 

agama menganjurkan kepada kebaikan dan penghormatan terhadap humanisme 

sesama manusia. 

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh pada 

kita akan kehidupan masyarakat yang toleran dan menghormati perbedaan, 

piagam madinah merupakan salah satu konsep perjanjian yang di dalamnya 

mengakomodir seluruh masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, 

                                                             
6 Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2003) hlm. 21. 
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beragam suku agama dan budaya tercover dalam semua hak dan kepentingannya 

dalam piagam Madinah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan konsep 

piagam madinah yang ditawarkan oleh Nabi, sehingg piagam madinah dijadikan 

sebagai dasar dalam membangun kota Madinah yang ramah terhadap segala jenis 

suku, agama dan etnis, kesemuanya terlindungi haknya, sama-sama memiliki 

kewajiban untuk menjaga keutuhan kota Madinah. Dalam pandangan Nurcholish 

Majid Piagam Madinah merupaka dokumen politik resmi pertama yang 

meletakkan prinsip kebebasan beragama.7 Bahkan sesungguhnya Nabi juga 

membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat 

Yahudi dan Kristen di mana saja, sepanjang masa. Perbedaan umat manusia, baik 

dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa serta 

agama dan sebagainya, merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi 

ketetapan Allah s.w.t. 

Sebuah prinsip dari kebebasan beragama adalah sebuah kehormatan bagi 

semua manusia yang telah Tuhan berikan. Hak manusia dalam memilih jalan atau 

keyakinannya telah diakui oleh Tuhan sendiri8. 

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.  

                                                             
7 Nurcholish Majid, Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik 

Kontemporer, (Jakarta : Paramadina, 1992) hlm. 195 
8 Nurcholish Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan. (Jakarta: Paramadina. 2008) hlm 220. 
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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 lagi9. 

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 

menjelaskan makna, tujuan yang tersembunyi di dalamnya10. Corak Adabi Ijtimai 

merupakan salah satu corak yang memiliki ciri kemasyarakatan, dengan demikian 

peneliti mengambil tafsir ini dikarena coraknya sangat berhubungan dengan tema 

pada penelitian ini.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Melihat penjelasan singkat dari latar belakang di atas, maka peneliti mencoba 

membuat rumusan masalah. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

                                                             
9 Hamid Fahmy Zarkasyi, MISYKAT. (Jakarta: INSISTS. 2012) hlm 161. 
10 Syukron Affani, Tafsir Al-Qur’an dalam Sejarah Perkembangannya. (Jakarta: Prenadamedia 

group. 2019) hlm 49. 
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adalah: Bagaimana toleransi antar umat beragama dalam Al-Qur’an menurut tafsir 

Al-Mishbah karya Quraish Shihab? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian: 

Memahami prinsip toleransi antar umat beragama dalam Al-Qur’an menurut 

tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan keislaman terutama dalam 

ruang lingkup toleransi dalam beragama. 

b. Memahami penafsiran M Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah 

tentang ayat toleransi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya fakultas Agama 

Islam dalam memahami prinsip toleransi antar umat beragama. 

b. Bagi negara Indonesia 

Memberikan bantuan pemikiran mengnai prinsip toleransi antar umat 

beragama menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. 
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E. SISTEMATIKA KEPENULISAN 

 Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan hasil yang sistematis, 

maka dalam penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, agar lebih mudah 

mengetahui ke mana arah dan tujuan penelitian ini.   

BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian 

BAB II merupakan landasan teori, yang berisi kajian pustaka, kajian teori,  

BAB III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika kepenulisan. 

BAB IV merupakan pembahasan, yang berisi biografi dari tokoh M. Quraish 

Shihab, tentang riwayat hidup, pendidikan, penafsiran Al-Mishbah tentang ayat 

toleransi dan analisis data. 

BAB V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 


