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Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, 

ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah 

mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi 

bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah, Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk” 

(QS. Ali Imran:103).*
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1*

M.Quraish Shihab, Al-Qur’an dan Maknanya,(Jakarta:Lentera Hati, 2002),63. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Mentri Agama 

RI, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan  

 Daftar huuf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, dapat 

dilihat dalam tabel berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

  Ba  B Be ب

  Ţa T Te ت

 Ts Ţ Es (dengan titik di ث

atas) 

  Jim J  Je ج

 Ha H} Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

  Dal D De د

 Źal Ź Zet (dengan titik di ذ

atas) 

  Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dąd D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط
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bawah) 

 Źa Ź zet  (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain „_ Koma terbalik di„ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah _‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„) 

B. Vokal 

Vokal pada bahasa Arab, seperti vokal dalam bahas Indonesia, yang terdiri 

atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. 
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transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Dammah U U ا  

  Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa 

gabungan antara harakat dan juga hururf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

,yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I ل ي 

 Fathah dan wau Au A DAN u ل وي 

 Contoh: 

 haula :ح ويلي        kaifa :ك ييف   
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ABSTRAK 

Lia Mar’atus Sholikhah, 2021: Pandangan Hamka dan M.Quraish Shihab 

Tentang Toleransi Beragama (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-

Misbah). 

Kata Kunci: Toleransi Beragama, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, ini dinilai dengan 

banyaknya keanekaragaman etnis, suku, budaya, adat istiadat dan agama yang 

berbeda-beda. Keadaan ini sangat rentan terhadap perpecahan serta permusuhan di 

lingkungan masyarakat. Sikap toleransi antar umat beragama harus selalu dijaga 

dan di bina, agar bangsa Indonesia tidak terpecah dan saling bermusuhan. 

Persatuan sebuah negara sedikit banyak bergantung pada sejauh mana masyarakat 

dapat menjaga keharmonisan perbedaan terutama perbedaan agama. Dari sini 

pendapat Mufassir menjadi penting, dimana penduduk Indonesia dengan 

mayoritas umat muslim yang taat dan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur‟an. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mufassir, terlebih 

mufassir yang ada di Indonesia terkait penafsirannya tentang toleransi beragama. 

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana penafsiran Hamka dan 

M.Quraish Shihab tentang ayat-ayat toleransi beragama? (2) Apa persamaan dan 

perbedaan penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab tentang toleransi beragama? 

(3) Apa yang mempengaruhi pemikiran Hamka dan M.Quraish Shihab tentang 

toleransi beragama?(4) Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dan M.Quraish 

Shihab tentang toleransi dengan keberagaman di Indonesia ? 

  Adapun jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library 

research yaitu mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, artikel, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, misalnya prilaku, presepsi dan 

tindakan. Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti langkah deskriptif, 

yaitu menguraikan data secara teratur, dan komparasi, yaitu membandingkan data 

dari dua objek yang berbeda. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, penafsiran Hamka dalam toleransi 

lebih memberi nuansa pada kesalehan sosial, M.Quraish Shihab memandang 

bahwa tidak menjadikan toleransi sebagai justifikasi untuk mengorbankan 

keyakinan agama. Penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab tentang toleransi 

beragama memiliki banyak persamaan yaitu sikap menerima dan menghormati 

terhadap pihak lain yang berbeda. Hamka memandang toleransi yang berpedoman 

pada dimensi kemanusiaan, M.Quraish Shihab menyatakan toleransi bukanlah 

paksaan karena merupakan pilihan pribadi berdasarkan potensi akal yang 

dianugerahkan oleh Allah. Toleransi sudah menjadi budaya Indonesia, hal ini 

tergambar dalam dasar negara yaitu Pancasila, dan semboyan Indonesia yaitu 

Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, hubungan antar manusia sangat perlu 

dilakukan, hal ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 

sehingga dalam mewujudkan hubungan yang baik antar manusia perlu 

dilakukan, dengan cara mengembangkan etika pergaulan dan sikap 

toleransi.
2
 

Allah telah menganugerahi Nabi Muhammad SAW pengetahuan 

sosial yang sangat luar biasa. Beliau mengajarkan bergaul dengan keluarga 

sehingga ketentraman dan keharmonisan rumah tangga dapat terwujud. 

Beliau juga memberikan tuntunan bergaul dengan masyarakat secara 

damai walaupun beragam bahasa, warna kulit, serta ideologi.
3
 

Dalam buku sejarah banyak tercatat, sikap taauladan beliau dengan 

masyarakat luas dalam bergaul dengan satu agama atau umat agama lain. 

Pada antar suku  indahnya pergaulan serta persaudaraan yang beliau 

tunjukan kepada kaum Muhajirin dan kaum Anshor, Rasulullah dalam 

mengaplikasikan pergaulan antar bangsa dengan bersahabat baik dengaan 

An-Najasy seorang pemimpin dari negeri Habasyah, neliau juga 

melakukan sholat gaib atas kematiannya, dengan kaum non muslim beliau 

menunjukkan dalam Piagam Madinah, “ beliau sampaikan bahwa orang-

orang non muslim yang berada di Madinah bersama-sama Rasulullah 

                                                           
2
Radjudin Ismail, Akar Islam Kontemporer (Jakarta: Wadi Press, 2005),290.  

3
 Muhammad Ahmad Jad Al-Maula Bik, Muhammad Insan Teladan, Terj. Abdurrasyad 

Shidiq (Rembang: Pustaka Anisah, 2004 ), 118. 
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menganggapnya sebagai umat yang satu (ummaṫan wahidah). Tidak boleh 

adanya diskriminasi antara mereka. Siapapun yang berada di Madinah 

bersama Rasulullah maka harus di lindungi, terutama Yahudi Yatsrib tidak 

boleh ada yang terluka diantara mereka”.
4
 

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang majemuk, hal ini 

terlihat jelas dengan seluruh keanekaragamannya mulai dari bahasa, adat 

istiadat, suku dan bahkan aagama yang berbeda-beda. Dengan begitu 

Indonesia bukanlah negara sekuler tetapi bukan juga negara teokrasi, 

melainkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bernegara.
5
 Pancasila 

merupakan kalimatun sawa’ yang artinya adalah sebagai titik temu di 

tengah keragaman dan perbedaan.
6
 Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila 

pertama yang berarti bahwa Indonesia mempunyai kebebasan dalam 

beragama dan menjalakan ibadah sesuai ajaran agamanya.
7
 Agama-agama 

yang diakui pemerintah pada era reformasi hingga saat ini diantaranya 

Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Huchu. Kehadiran 

agama-agama tersebut pasti menambah kesemarakan khazanah bangsa 

Indonesia dalam bidang agama.
8
 

Sebagai bangsa yang majemuk, berbagai persoalan harus siap 

dihadapi, terlebih persoalan agama. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 

dan 2020, di Jakarta Dewan Pemimpin Daerah Front Pembela Islam (FPI) 

                                                           
4
Zuhairi Misraawi, Al--Qur’an Kitaab Toleransii  (Jakarta: Pustaka Oasis.2017), 13. 

5
Afif Muhammaad, Agama dan Konflik Sosial (Bandung: Marja, 2015), 21.  

6
Zuhairi Misraawi, Al-Qur’an Kitab Toleraansi (Jakarta: Pustaka Oasis,2017 ), 12. 

7
Erman S. Saragih, “Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 

Konteks Pluralisme Agama di Indonesia”, Jurnal Teologi “Cultivation” No.1,Vol.2, (Desember 

2017). 
8
Afif Muhammad,  Agama dan Konflik Sosial, (Bandung: Marja, 2015 ), 86. 
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umat Islam dilarang merayakan Natal. Hal ini tertulis dalam pengumuman 

FPI DKI Jakarta pada malam Natal dan tahun baru yang terbit pada Sabtu 

(22/12). Isi dari pengumuman tersebut meminta agar umat Islam tidak 

turun kejalan. Alasan mereka adalah Natal dan Tahun Baru bukanlah 

ajaran agama Islam. pemberitahuant tersebut dikeluarkan dan 

ditandatangai oleh Abdul Majid selaku ketua Tanfidzi DPD FPI DKI 

Jakarta, dan Sahid bin Yahya selaku sekretaris Tanfidzi DPD FPI DKI 

Jakarta, dan juga Muchsin bin Zaid Al-Attas selaku imam DPP FPI DKI 

Jakarta. FPI juga mendorong umat Islam untuk mewarnai hari tersebut 

dengan berdzikir, bersholawat, dan berdo‟a kepada Allah dengan tujuan  

kepentingan negara, bangsa, dan yang terpenting agama. Umat Islam pun 

dihimbau memeriahkan tahun baru Islam. Polemik perayaan ataupun 

pengucapan selamat Hari Natal kembali muncul kepermukaan. 

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur melarang umat Islam, 

kecuali Wakil Presiden RI Ma‟ruf Amin, mengucapkan Natal. Wakil 

Ketua Umum MUI Zainut Tauhid pihaknya mengatakan tidak 

menganjurkan ataupun melarang pengucapan selamat Natal.
9
 

Contoh permasalahan yang mengakibatkan pudarnya budaya 

toleransi dalam beragama, dapat kita lihat dari permasalahan atas 

kerusushan yang menyebabkan pembakaran rumah serta tempat obadah di 

Tanjungbalai, Sumatera Utara. permasalahan ini diawali dari protes dari 

salah satu warga terhadap masjid, yang mengeluhkan suara adzan maghrib 

                                                           
9
 Tri Wahyuni, “ FPI DKI Imbau Umat Islam Tak Turun ke Jalan Saat Tahun Baru,”, 

Desember 23,2019, https:m.cnnindonesia.com/nasional/20191223104139-459278/fpi-ddki-imbau-

umat-islam-tak-turun-ke-jalan-saat-tahun-baru.#. 
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yang berkumandang di depan rumahnya yang mengakibatkan  tersinggung  

dan emosi umat Islam sampai akhirnya terjadi pembakaran rumah dan 

Vihara.
10

 

Dalam bermasyarakat, kerukunan umat beragama sangat penting 

untuk dijaga dan dibina, agar negara Indonesia tetap berasatu dan tidak 

saling bermusuhan dengan yang lainnya dikarenakan permasalahan agama. 

Untuk mencapai kehidupan yang penuh dengan kedamaian maka di 

butuhkanlah sikap toleransi. Toleransi merupakan hal penting dalam 

kehidupan sosial. Toleransi beragama berarti sikap saling menghormati, 

berlapang dada , dan tidak memaksa untuk  mencampuri urusan agama 

masing-masing.
11

  

Allah menurunkan agama Islam kepada manusia sebagai agama 

sempurna, proses panjang yang telah dilalaui, mulai dibawa oleh para nabi 

sejak nabi Adam hingga pada akhirnya berada di tangan nabi Muhammad 

SAW sebagai nabi terakhir. Sumber kesempurnaan agama Islam ini ada 

pada Al-Qur‟an dan Assunah yang sekaligus merupakan standar atau 

patokan bagi umat Islam untuk menentukan suatu nilai, benar dan salah, 

baik dan buruk, indah terpuji atau keji tercela.
12

 Sebagai rujukan yang 

paling utama salah satu hakikat diturunkannya Al-Qur‟an adalah sebagai 

pedoman yang umum bagi umat manusia dalam meluruskan problema 

sosial yang  berada di tengah masyarakat. Itu alasan mengapa Al-Qur‟an 
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 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160730093221-20-148070/kerusuhan-

pecah-di-tanjungbalai-rumah-ibadah-dibakar 
11

 Dwi Ananta Devi, Toleransi Beragama ( Semarang: Alprin, 2009 ), 22. 
12

Syaikh Muhammad bin Ibrohim At-Tuwajiri, Pilar-pilar Ajaran Islam, terj. Farijal 

Tarmizi ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2000 ), 63. 
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secara tematik, justru dihadirkan untuk menjawab berbagai problema yang 

dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika yang ada.
13

  

Islam juga sangat menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap 

agama lain. Hal ini dipertegas dengan ayat-ayat Al-Qur‟aan sebagi pusat 

pertama dan pedoman hidup kaum beriman khususnya umat manusia. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat petunjuk, dan merupakan pedoman 

untuk diamalkan, tidak akan menjadi sumber inspirasi bagi manusia yang 

dapat mengantarkan untuk memperoleh ketenangan kelak di alam akhirat 

di depan Allah, terkecuali telah menganalisa dan memahami Al-Qur‟an 

serta merealisasikan nasehat dari petunjuk yang dikandungnya. Ini tidak 

akan menjadi kenyataan tanpa melalui penjelasan terhadap segala objek 

dan pengenalan ayat-ayatnya yang dikenal dengan Ilmu Tafsir.
14

 

Tokoh mufasir Indonesia yang bisa menjadi teladan bagaimana 

toleransi beragama dengan baik adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

atau lebih dikenal dengan Hamka. Sebagai ulama yang mempunyai sikap 

toleransi dalam perbedaan ditengah masyarakat. Hamka bersikap aktif 

dalam menyebarkan pemahaman tentang toleransi, seperti pada surah Al-

Baqoroh ayat 143, Hamka menafsirkan bahwa banyaknya persoalan pada 

menerapkannya toleransi yang tidak mudah. Karena disebabkan oleh sikap 
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Umar Shihab, Kapita Selekta Mozaik Islam: Ijtihad, Tafsir, dan isu-isu kontemporer ( 

Bandung: PT.Mizan Media Pustaka, 2014 ), 23 . 
14

Muhammad Ghalib, Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya, 

(Jakarta:Paramadina,1998),2. 
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toleransi yang tidak hanya sebatas pada lingkungan internal Islam saja, 

akan tetapi lebih luas lagi yaitu pada masyarakat diluar Islam.
15

  

Selain Hamka, tokoh mufassir yang karyanya mempengaruhi tafsir 

di Indonesia adalah M.Quraish Shihab. Beliau merupakan salah satu 

ulama‟ yang memperbolehkan pengucapan selamat Natal, di dalam 

Tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah menuliskan bahwa, Allah S.W.T 

mengabadikannya dalam Surah Maryam ayat 33. Dalam hal tersebut 

M.Quraish Shihab menafsirkannya, jika dalam ucapan tersebut  umat 

agama lain memahami sesuai dengan apa yang diyakininya, maka biarlah 

demikian, karena jika oraang muslim yang memahami apa yang 

ucapkannya sesuai dengan keyakinannya. 
16

 

Pemahaman tentang  ayat-ayat toleransi beragama. Penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian pandangan tokoh ulama Tafsir 

Indonesia tentang toleransi beragama yaitu Hamka di dalam kitabnya yaitu  

Tafsir Al-Azhar dan M.Quraish Shihab di dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-

Misbah. Untuk kemudian di komparasikan dengan menganalisis sisi 

persamaan dan perbedaan tentang penafsiran dari kedua tokoh tersebut. 

Kedua tafsir ini dipilih karena pengarangnya yang berkebangsaan 

Indonesia. Dari histori terselesainya Tafsir Al-Azhar memiliki pengaruh 

yang sangat besar dalam menanggapi problema sosial masyarakat, 

sebagaimana situasi dan kondisi konflik pada masa penulisan tafsir 

tersebut sangat pelik, sehingga orientasi lingkunan mufassir memiliki 
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Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 274.  
16

 Daniel Prima, “Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-prinsip Toleransi 

Beragama dalam Tafsir Al-Misbah”, Vol. 4. No 1, (2015)  
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pengaruh besar terhadap karyanya. Sedangkan M.Quraish Shihab lebih 

banyak berkecimpung dalam dunia akademik, Tafsir Al-Misbah yang ia 

tulis disela-sela kesibukannya, sehingga di dalamnya banyak merespon 

beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia maupun Internasional.   

Hamka yang mewakili tokoh tafsir periode 1951-1980 dan M.Quraish 

Shihab sebagai tokoh tafsir era 1980-an hingga sekarang.  

B.  Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab tentang ayat-ayat 

toleransi beragama ? 

2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan M.Quraish 

Shihab tentang toleransi beragama ? 

3. Apa yang mempengaruhi pemikiran Hamka dan M.Quraish Shihab 

tentang toleransi beragama ? 

4. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab tentang 

toleransi dengan keberagamaan di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab 

tentang ayat-ayat toleransi beragama. 

2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka 

dan M.Quraish Shihab tentang toleransi beragama. 

3. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran Hamka 

dan M.Quraish Shihab tentang toleransi beragama 
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4. Untuk mendeskripsikan relevansi penafsiran Hamka dan M.Quraish 

Shihab tentang toleransi dengan keberagamaan di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfat Secara Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk kemudian diharapkan 

dapat menambah pengetahuan ilmu agama dalam bidang tafsir Al-

Qur‟an tentang toleransi beragama. Khususnya dalam pandangan dua 

mufassir yaitu Hamka dan M.Quraish Shihab. 

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian skripsi Nur 

Lu‟lu‟il Maknunah yang berjudul “Toleransi Beragama Dalam Al-

Qur‟an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)” yang 

menyimpulkan bahwa konsep toleransi yang dikemukakan oleh 

Hamka lebih didasarkan pada prilaku sehari-hari, dan keyakinan 

beragama yang tidak dapat dicampuradukkan 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan lebih tentang 

toleransi beragama dalam Al-Qur‟an dan pengalaman tentang 

penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk melakukan 

penelitian yang akan datang. 
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b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan referensi bagi kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 

serta mahasiswa yang ingin melakukan atau mengembangkan 

kajian yang berkaitan tentang toleransi beragama. Secara objektif 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi komparatif 

selanjutnya tentang penelitian pemikiran mufasir dengan karya 

lainnya. 

c. Bagi Pembaca atau Masyarakat Luas 

Penelitian ini juga diharapkan sebagai ilmu pengetahuan 

baru untuk mengetahui lebih luas tentang toleransi beragama dalam 

Al-Qur‟an melalui pandangan mufasir Indonesia yaitu Hamka dan 

M. Quraish Shihab, sehingga dapat berguna bagi seluruh lapisan 

masyarakat atau pembaca untuk mengimplementasikan bagaimana 

sikap toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Definisi Istilah 

Adapun kata istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

adalah: 

1. Toleransi  

Toleransi diartikan sebagai keadaan yang bebas kepada seluruh 

lapisan masyarakat ataupun kepada sasama manusia untuk 

melaksanakan keyakinan untuk mengatur hidupnya. Selama dalam 

menjalankan ataupun bersikap tersebut tidak bertentangan, ataupun 
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melanggar syarat yang nantinya akan menciptakan perdamaian dan 

ketertiban dalam masyarakat.
17

 

2. Beragama 

Beragama berasal dari kata agama, yang mempunyai artisistem 

untuk melaksanakan keyakinan dan peribadatan kepada Tuhan, serta 

hubungan yang mengatur pergaulan manusia maupun manusia dengan 

lingkungannya. Jadi kata beragama adalah menganut atau memeluk 

agama yang mereka yakini.
18

  

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan, dan 

menghasilkan penelitian yang runtut dan sistematis, maka penulisan 

skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tergambar kemana arah dan tujuan 

dari penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus 

kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada 

penelitian ini dan kajian teori.  

BAB III  METODE PENELITIAN 
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Umar Hasyim, Toleransii dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar 

Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umatt Beragama,. (Surabaya: Bina Ilmu,1979),22.  
18

Poerwodarminta, .Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:tt,1996)  
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Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data, dari 

data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis data.  

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Pada bab ini dibagi pada sub-bab. Pertama, pembahasan mengenai 

garis besar pengarang atau penulis Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. 

Kedua, pembahasan mengenai penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab 

terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan toleransi beragama yang 

kemudian akan dikomparasikan untuk diketahui persamaan dan 

perbedaannya, serta menggambarkan isu-isu yang berkembang saat ini 

mengenai relevansi toleransi beragama dengan keberagamaan di 

Indonesia. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini terdiri atas kesimpulan dan juga saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Rahmalia yang berjudul “Toleransi Beragama Dalam 

Prespektif Tafsir Fī Zhilālil Qur’an”, skripsi ini membahas mengenai 

Toleransi Beragama dalam kitab Tafsir Fī Zhilālil Qur’an karya 

Sayyid Quthub. Deduktif, metode content analisis, dan hermeneutika  

adalah metode yang digunakannya. Hasil dari penelitian ini adalah 

toleransi yang di maksudkan oleh Sayyid Quthub memiliki batas yang 

sangat ketat. Sebagai identitas Islam yang berlandaskan Al-Qur‟an 

melalui ayat-ayatnya yang menerangkan tentang hubungan umat Islam 

dengan umat lainnya. Menurur beliau, jika beriman kepada Allah di 

hari akhir dan juga beramal baik, umat Nasrani atau Yahudi maka akan 

mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak perlu khawatir dan tidak 

perlu bersedih hati. Karena fanatisme bukanlah akidah agama. Beliau 

pun tidak melarang interaksi sosial kepada pemeluk agama lain, seperti 

halnya Yahudi dan Nasrani, karena merpakan bagian dari suku dan 

pluralitas agama. Dalam penelitian di atas tidak membandingkan 

pemikiran muffasir, sehingga kajian tentang toleransi beragama hanya 

terbatas pada satu muffasir saja.
19

 

2. Skripsi Syahru Ramadhan yang berjudul “Larangan Melecehkan 

Penganut Agama Lain Prespektif AL-Qur‟an (Suatu Kajian Tafsir 
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 Rahmalia, “Toleransi Beragama  Dalam Prespektif Tafsir Fi Zhilālil Qur’an”, ( 

Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).  
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Tahlili Terhadap QS Al-An‟am/6:108)”. Metode yang digunakan 

adalah metode penelitian kepustakaan (library research), dan metode 

pendekatan tafsir dalam menuraikan kandungan ayat dalam QS Al-

An‟am/6:108. Pada skripsi ini peneliti menggunakan fokus kajian 

larangan melecehkan penganut agama lain prespektif Al-Qur'an. Hasil 

dari penelitian ini bahwa wujud dari melecehkan penganut agama 

diluar Islam dapat berupa ucapan (lisan) maupun perbuatan yaitu 

dengan cara mengolok-olok, mencaci maki, mengejek, menginjak 

kitab suci. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang sikap 

toleransi. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian, 

penelitian ini menggunakan dua objek penelitian yaitu tafsir Al-Azhar 

dan Tafsir Al-Misbah.
20

 

3. Skripsi Nur Lu‟lu‟il Maknunah yang berjudul “Konsep Toleransi 

Beragama dalam Al-Qur‟an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan 

Tafsir An-Nur)”. Kepustakaan dan komparatif adalah metode yang 

digunakan, adapun metode penelitian menggunakan hermeneutika. 

Pada skripsi ini peneliti menggunakan objek penelitian berupa kitab 

Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan kitab Tafsir An-Nur karya Hasbi 

Ash-Shiddiqie. Penelitian ini mempunyai hasil, konsep toleransi yang 

di jelaskan oleh Hamka lebih didasarkan pada prilaku sehari-hari, dan 

keyakinan beragama tidak dapat dicampuradukkan, toleransi yang 

dijelaskan oleh  Hasbi A-Siddiqie diantaranya adalah hukum bersosial, 

                                                           
20

Syahru Ramadhan, “Larangan Melecehkan Penganut Agama Lain Prespektif Al-Qur‟an 

(Studi Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS. Al-An‟am/6:108)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 

2018).  
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etika bergaul, bermuamalah, sesuai dengan keyakinan agama yang 

dianut. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajian yang 

pembahasannya tentang toleransi beragama. Adapun perbedaannya 

terdapat pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan Tafsir Al-

Azhar dan Al-Misbah untuk di komparasikan. 
21

 

4. Tesis Sri Agustini yang berjudul “Pendidikan Multikultural dalam 

Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar (Studi Komparatif Surah Al-

Hujurat ayat 13)”. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah 

metode komparatif dan pendekatan teori meaning and understanding 

oleh Jorce Gracia. Fokus  penelitiannya adalah pendidikan 

multikultural sebagai salah satu sikap toleransi. Hasil dari penelitian 

ini  multikultural yang ditekankan oleh M.Quraish Shihab bahwa 

multikultural adalah seseorang yakin dan mengakui adanya persamaan 

,keragaman maupun perbedaan. Hamka dalam kitab tafsirnya yaitu Al-

Azhar multikultural lebih menunjukan kepada manusia untuk bersatu 

padu karena pada dasarnya asal manusia dari keturunan yang sama. 

Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang 

menggunakan Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. 
22

 

 

 

  

                                                           
21

 Nur Lu‟lu‟il Maknunah,. “Konsep Toleransi Beragama dalam Al-Qur‟an. ( Studi 

Komparatif Tafsir Al--Azhar dan Tafsir An-Nur.), (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2016). 
22

 Sri Agustini, “Pendidikan Multikultural dalam Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar 

(Studi Komparatif Surah Al-Hujurat ayat 13)” , (Tesis, IAIN Palangkaraya,2019). 
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Tabel 1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini  

dengan Penelitian Terdahulu 
 

No Judul Perbedaan Persamaan 

1. Toleransi Beragama dalam 

Prespektif Tafsir Fī Zhilālil 

Qur’an 

Menggunakan 

satu tafsir sebagai 

objek penelitian. 

Metode yang 

digunakan metode 

deduktif, content 

analisis, dan 

metode 

hermeneutika.  

Mengkaji tentang 

toleransi beragama. 

2. Larangan Melecehkan 

Penganut Agama Lain 

Prespektif AL-Qur‟an 

(Suatu Kajian Tafsir Tahlili 

Terhadap QS Al-

An‟am/6:108) 

Pada penelitian 

sebelumya peneliti 

hanya membahas 

larangan 

melecehkan 

penganut agama 

lain prespektif Al-

Qur‟an dan fokus 

pada satu objek 

penelitian yaitu 

QS. Al-

An‟am/6:108, 

pada penelitian ini 

lebih mengkaji 

toleransi 

beragama dalam 

pandangan 

seseorang. 

Mengkaji tentang 

toleransi beragama. 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode kepustakaan 

(library research). 

3. Konsep Toleransi Beragama 

dalam Al-Qur‟an (Studi 

Komparatif Tafsir Al-Azhar 

dan Tafsir An-Nur) 

Menggunakan 

metode  penelitian 

hermeneutika. 

Objek 

penelitiannya 

Tafsir Al-Azhar 

dan Tafsir An-Nur 

Mengkaji tentang 

toleransi beragama 

4. Pendidikan Multikultural 

dalam Kitab Tafsir Al-

Misbah dan Al-Azhar (Studi 

Komparatif Surah Al-

Hujurat ayat 13) 

Pada penelitian 

sebelumnya fokus 

yang dikaji adalah 

tentang 

pendidikan 

multikultural 

sebagai dasar 

Menggunakan tafsir 

Al-Azhar dan Al-

Misbah sebagai  

objek penelitian. 
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sikap toleransi, 

penelitian ini lebih 

mengkaji sikap 

toleransi 

beragama secara 

umum. Meode  

yang digunakan 

adalah metode 

komparatif. 

    

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa, sudah banyak yang membahas tentang 

toleransi beragama tetapi belum ada yang membahas toleransi beragama 

dalam pemikiran tokoh Hamka dan M.Quraish Shihab. 

B. Kajian Teori 

1. Toleransi 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan toleransi 

yaitu kelapangan dada, yang berarti siapapun suka, menghargai 

pendapat, ataupun pendirian lain, tidak menganggu kebebasan berfikir 

dan keyakinan orang lain.
23

 Kata “tasamuh” dalam bahasa Arab yang 

merujuk pada kata toleransi mempunyai makna saling memudahkan 

atau mengizinkan.
24

  

Istilah toleransi merupakan istilah modern, di lihat dari segi 

segi namanya maupun maknanya.
25

 Istilah ini, lahir pertama kali di 

Barat, dibawah situasi dan kondisi budaya, sosial, dan politis yang kas. 

Toleransi yang berasal dari bahasa latin yakni tolerantia berarti 

                                                           
23

 Poerwoodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia .( Jakarta : tt, 1996 ), 4010. 
24

 Abd.. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis 

Al-Qur’an ( Depok: Kata Kita, 2009 ), 215. 
25

 Anis Malik Thoha, Treen Pluralisme Agama ( Jakarta : Prespektif, 2005 ), 212. 
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kesabaran, hati yang lembut, ataupun keringanan. Sikap toleransi  

memberikan hak yang penuh kepada orang lain agar menyampaikan 

pendapatnya, walaupun pendapatnya salah ataupun berbeda.
26

 

Dalam pandangan beberapa ahli mempunyai beragam 

pengertian. Toleransi yang dikatakan oleh Hailer dapat  di wujudkan 

dengan kata maupun perbuatan yang harus dijadikan sebagai sikap 

untuk melihat pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran dan 

harus dilakukan dalam kerjasama dan bersahabat dengan antar 

pemeluk agama.
27

 

Adapun toleransi yang di maksudkan oleh Umar Hasyim  

adalah manusia atau warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk 

mengatur hidupnya, menentukan nasib ataupun menjalankan 

keyakinannya masing-masing, akan tetapi dalam melaksanakan  

sikapnya tersebut tidak bertentangan ataupun melanggar syarat-syarat 

demi ketertiban dan perdamaian yang tercipta.
28

 

2. Toleransi dalam Al-Qur‟an 

Sikap toleransi yang ditetapkan oleh Abdurrahman Wahid tidak 

bergantung pada tingkat pendidikan, akan tetapi tetapi persoalan 

prilaku maupun hati. Tidak hanya menghormati dan tenggang rasa, 

akan tetapi sikap saling pengertian dan pengembangan rasa juga harus 

                                                           
26

 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi ( Jakarta: Pustaka Oasis,2017 ), 161. 
27

 Djam‟anuri, Ilmu Perbandingan Agama: Pengertian dan Objek Kajian ( Yogyakarta: 

PT. Karunia Kalam Semesta, 1998 ), 27. 
28

 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar 

Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama, ( Surabaya : Bina Ilmu, 1979 ), 22. 
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diwujudkan dalam kehidupan dan menjadikan istilah ukẖuwah 

bašyariyah.
29

 

Islam adalah agama yang terbuka, sebagai konsep 

kemajemukan umat manusial. Al-Qur‟an secara jelas menjelaskan 

tentang adanya inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme 

misalnya QS. Al-Hujurat ayat 13: 

                         

                     

     

 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha mengenal”. (QS.Al-Hujurat:13) 

 

Agama Islam telah menjunjung sikap kebersamaan dan 

toleransi internal maupun eksternal. Hal tersebut menjadi suatu aturan  

penting dalam sistem ajaran agama Islam. Karena Allah telah 

mengingatkan tentang adanya keanekaragaman manusia, mulai dari 

agama, suku, warna kulit, adat-istiadat, dan lainnya.
30

  

  

                                                           
29

Suwardiyamsyah,”Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi 

Beragama”.,Jurnal Pendidikan dan Konseling, No.1, (Januari-Juni 2017)  
30

 Abu Bakar, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama”, Jurnal Media Komunikasi 

Umat Beragama, Vol.7, No.2, ( Juli-Desember 2015 ). 
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3. Agama dan sikap keberagaman 

Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. K.H.M. Taib 

Thahir Abd. Mu‟in dalam bukunya yang berisi tentang definisi dari  

agama, yaitu agama merupakan tuhan mempunyai aturan yang 

menganjurkan jiwa seseorang untuk mempunyai akal dan memegang 

aturan Tuhan menurut kehendaknya sendiri sehingga kebaikan dan 

kebahagiaan hidup dapat dicapai di akhirat nanti.
31

 

Agama dan manusia mempunyai hubungan yang tidak bisa 

dipisahkan. Makna agama ditentukan oleh kehidupan manusia. Agama 

mengandung makna ibadah, keyakinan, sikap moral yang mempunyai 

implikasi, tidak hanya duniawi sebagai batasannya saja akan tetapi 

juga pada kehidupan diakhirat atau disebut dengan kehidupan setelah 

meninggal. Kebutuhan dasar bagi manusia adalah agama jika ingin 

mempunyai makna dalam kehidupannya (meaningful).
32

 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia keberagamaan berarti 

sikap ataupun cara seseorang dalam menjalankan (melaksanakan) 

aturan agama yang dianut atau dipeluk.
33

 

A. Mukti Ali dengan teori pemikirannya yang bisa digunakan 

sebagai dasar dalam rangka terciptanya kehidupan umat beragama 

yang rukun, yaitu: 

                                                           
31

 Prof. K.H.M Taib Thahir Abd Mu‟in, Ilmu Kalam (Jakarta:Widjaya,1966), 121. 
32

Departemen Agama RI (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur‟an), Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur’an Tematik) (Jakarta: Departemen 

Agama RI,2015),19.  
33

Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia.( Jakarta : tt, 1996), 19.  
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1) Sinkretisme, dalam ilmu agama sinkretisme merupakan anggapan 

bahwa semua agama itu sama. Segala agama yang 

mencampurbaurkan berbagai aliran dan gejala menjadi satu serta 

meyakini jika semua agama pada dasarnya adalah sama. 

2) Rekonsepsi, yaitu meninjau kembali dan menyelami agamanya 

sendiri dalam hal dengan agamaa lain. 

3) Sintesis, yaitu menciptakan agama baru yang pada dasarnya dari 

berbagai agama, pemeluk dari setiap agama merasa jika sebagian 

dari agamanya telah menjadi bagian dari agama sintesis tersebut. 

4) Penggantian, yaitu pengakuan bahwa agamanya sendiri yang benar 

sedangkan agama lain adalah salah, dan berupaya keras agar para 

pengikut agama-agama lain itu memeluk agamanya. 

5) Setuju dalam ketidak setujuan (agree in disagrement). Gagasan ini 

menekankan bahwa agama yang dipeluk adalah yang paling baik. 

Walaupun demikian masih tetap mengakui bahwa diantara agama-

agama yang satu dengan agama-agama yang lainnya selain terdapat 

persamaan maupun perbedaan. Pengakuan yang seperti ini akan 

memberikan atas pengertian yang baik, sehingga dapat 

menimbulkan adanya saling menghargai dan menghormati antara 

kelompok pemeluk agama lain yang berbeda.
34

 

Menurut Mukti Ali dari kelima konsep diatas, konsep kelima 

(agree in disagrement) adalah jalan terbaik untuk menciptakan 

                                                           
34

 Muna Hayati ,”Rethinking Pemikiran A.Mukti Ali”, Ilmu Ushuluddin, Vol.16, N0,2, 

(Desember, 2017).  
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kerukunan umat beragama. Keyakinan orang yang beragama harus 

yang paling baik dan benar. Dengan keyakinan tersebut seseorang akan 

terdorong untuk berbuat sesuai dengan keyakinannya. Setiap agama 

memang berbeda, akan tetapi selain  itu juga ada persamaannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan timbul sikap saling 

menghormati sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. 

Dan salah satu wujud dari semangat “Bhineka Tunggal Ika”.
35

 

4. Teori Gadamer 

Selanjutnya penulis juga menggunakan teori hermenutika 

Hans-George Gadamer, teori ini digunakan sebagai landasan analisis 

memahami ayat/teks dalam pemikiran Hamka dan M.Quraish Shihab. 

Bagi Gadamer, pengarang memberikan pemahaman kepada 

author yaitu dengan tidak memahami kembali pengalaman-

pengalaman yang dilakukan oleh hermeneutik, atau dengan meyakini 

objeknya, dan tidak memperoleh melalui pencarian sisi psikologis 

author, inilah romantisme suatu keunggulan yang ada pada 

hermeneutik filosofis Gadamer. Karena isi kejiwaan tuhan tidak akan 

mampu kita orek-orek.
36

 

Manusia yang ada dibumi akan menerima ketika firman Allah 

turun ke bumi, dan manusia diciptakan oleh Allah karena ia mampu 

dalam memahami, dan menafsirkan firman-Nya. Artinya, ketika suatu 

                                                           
35

 Muna Hayati ,”Rethinking Pemikiran A.Mukti Ali. Ilmu Ushuluddin, Vol.16, N0,2, 

(Desember, 2017).  
36

 Ahmad Sahidah, “Hans Georg Gadamer:Kebenaran dan Metode”, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),465. 
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teks turun dan teks yang telah terhumanisasi dapat dipahami, maka 

upaya dalam menafsirkan manusia adalah yang paling mempunyai 

peran. Secara hermeneutis, jiwa-jiwa manusia yang halus dapat 

mengungkapkan makna dari firman-Nya
37

 

Mengulang kembali tentang bagaimana teks tersebut lahir tidak 

dapat kita ulang kembali, akan tetapi teks yang harus manusia pahami 

sendiri. Bukan berarti penafsir mempunyai peran penting dalam 

mengemukakan makna teks, akan tetapi yang menentukan adalah 

pengetahuan penafsir, pendirian personal atau pemikiran penafsir tentu 

untuk menguatkan makna teks sebagaimana apa yang dimaksudkan 

oleh penafsir, yang benar-benar membantu penafsir lebih dari itu 

sehingga membiarkan apa yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah 

arti dari sebuah makna.
38

 

Jika dikaitkan dengan pola flusion of horizon atau pemahaman 

pengetahuan, masa lalu yang merupakan asal dari teks  pada dasarnya 

penafsir menyimpan banyak pertanyaan, prihal waktu yang 

menyebabkan hal perbedaan antara teks dan dunia penafsir. Dari 

segala pertanyaan dan ditetapkan batasannya maka hal ini merupakan 

fakta yang menciptakan situasi hermeneutis yang terus berdialog, 

kemungkinan untuk penafsir menafsirkan teks semuanya sendiri 

(diluar batas) maka sudah pasti ditutup. Daerah batas seperti ini yang 

                                                           
37

Marthino G. DA Silva Gusmao, “Hans-George Gadamer: Penggagas Filsafat 

Hermeneutika Modern yang mengagungkan Tradisi”,(Yogyakarta: PT. Kansitius, 2019), 119   
38

Ahmad Sahidah, “Hnas George Gadamer:Kebenaran dan Metode”, 471  
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menghasilkan “arah” pada proses komunikasi dan sekaligus 

menjadikan teks tersebut berarti (make a sense).
39

 

Selanjutnya teori fundamental hermeneutika Gadamer, jika 

diuraikan kaitannya dengan ulumul Qur‟an dapat rangkum salah 

satunya konsep kesadaran akan pengaruh sejarah, unsur dari konsep ini 

bahwa kehati-hatian seorang penafsir dalam mengartikan isi dan tidak 

mengartikanya seperti yang ditunjukan oleh kehendakknya, 

prapemahaman yang telah terpengaruh oleh sejarah menjadi 

sumbernya, misalkan saya pengalaman maupun informasi 

sebelumnya.
40

 

Dengan pola hermeneutika kesadaran akan pengaruh sejarah 

pada teori Gadamer tersebut, jika di praktekkan pada ayat toleransi 

beragama, maka akan dibahas tentang bagaimana ayat tersebut 

dipahami pada masa Nabi dan melihat situasi masa sekarang dan yang 

akan datang. 

 

 

 

                                                           
39

Inyiak Ridwan Muzir, “Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer”, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2017), 163.  
40

Sahiron Syamsudin, “Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an”, 

(Yogyakarta:Pesantren Nawesea Press,2009), 82.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami apa yang dialami oleh peneliti, misalkan saja fenomena, 

perilaku, presepsi, tindakan, secara holistik dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
41

 

Sedangkan jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian 

kepustakaan (Library Research), yaitu jenis penelitian yang 

menggunakan literatur buku sebagai bahan bacaan. Oleh sebab itu, 

penulis banyak menggunakan sumber atau bahan bacaan dalam 

menemukan dan menjawab semua permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini.
42

 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya 

M. Quraish Shihab merupakan sumber data primer dari penelitian 

ini.  

                                                           
41

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D ( Bandung: Alfabeta, 

2008 ), 3. 
42

 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif  ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2009), 6. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah karya-

karya yang mempunyai hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Baik itu penelitian yang berhubungan 

dalam  bentuk buku, jurnal, artikel, maupun sumber dari media 

internet. Termasuk karya-karya dari para penulis yang 

pembahasannya  berkaitan tentang toleransi beragama dan juga 

kajian Al-Qur‟an lainnya.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan 

mengumpulkan referensi dan sumber-sumber terkait yang relevan 

dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan berasal dari buku, 

jurnal, skripsi dan lain-lain. Data dalam kepustakaan ini kemudian 

diolah dengan cara: 

1. Mengumpulkan ayat-ayat secara tematik terkait toleransi 

beragama, penulis menggunakan lima ayat yaitu tentang 

menghormati perbedaan dalam Surah Al-Hujurat:13, kebebasan 

beragama dalam Surah Al-Baqoroh:256, larangan menghina 

keyakinan dan simbol agama lain dalam Surah Al-An‟am:108, 

larangan mencampuradukkan akidah dalam Surah Al-Kaafirun:1-6, 

dan bekerjasama dengan umat agama lain dalam Surah Al-

Mumtahanah:8. 
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2. Mengumpulkan penafsiran-penafsiran terkait ayat-ayat yang telah 

dikumpulkan sebelumnya yakni dari Tafsir Al-Azhar dan Tafsir 

Al-Misbah. 

D. Metode analisis data 

Metode analisis data  yang digunakan adalah : 

1. Deskriptif 

Deskriptif yaitu menguraikan data secara runtut, dari kedua 

tokoh yaitu Hamka dan M.Quraish Shihab. Penulis 

mendeskripsikan dan menyimpulkan penafsiran keduanya terkait 

ayat-ayat tentang toleransi beragama. 

2. Komparasi 

Komparasi merupakan sebuah usaha untuk memperbandingkan 

data dari dua objek yang berbeda, sehingga dengan jelas dapat 

diketahui perbedaan dan persamaan sesuatu hingga maksud dari 

sebuah objek dapat dipahami. Penulis memperbandingkan 

pandangan Hamka dan M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang 

mempunyai kaitannya dengan toleransi beragama. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Hamka  

1. Biografi 

Hamka yang mempunyai nama lengkap H. Abdul Malik Karim 

Amrullah, lahir di salah satu desa yaitu Sungai Batang Maninjau 

Sumatera Barat , pada 17 Februari 1908/ 14 Muharram 1326 H. Dan 

Wafat pada Juli 1981 di Jakarta.
43

 Pada saat usia 7 tahun ayahnya 

memakukan Hamka ke sekolah desa dan di enyamnya selama 3 tahun. 

Pada 1916 Hamka mulai memasuki Sekolah Diniyah yang didirikan 

oleh Zainuddin Labay el-Yunusy. Pada 1918, tempat ayahnya 

meberikan pelajaran agama atau biasa di kenal dengan surau jembatan 

besi berubah menjadi sebuah madrasah, yang disebut dengan Thawalib 

School.
44

 

Hamka menjadi lebih bosan dan malas karena keharusan 

menghafal. Walaupun seperti itu ia tetap naik kelas setiap tahunnya 

sehingga sampai duduk di kelas empat. Pada 1924 Hamka berangkat 

ke tanah Jawa tepatnya di kota Yogyakarta. Melalui pamannya yaitu 

Ja‟far Amrullah, Hamka kemudian mendapatkan kesempatan 

mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. 

Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo 

                                                           
43

Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2008),15.  
44

Mustarif, Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar, Jurnal 

Pendidikan Sosial dan Budaya Vol.1, No 1, (2019).    
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dan darinya ia mendapatkan pelajaran tentang Tafsir Al-Qur;an. Selain 

itu Hamka bertemu dengan Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Hamka 

juga berdialog dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti K.H 

Fakhruddin dan Syamsul  Ridjal, tokoh Jong Islamieten Bond.
45

 

  Berkaitan dengan karya terbesar Hamka yaitu Tafsir Al-

Azhar, Tafsir ini pada mulanya merupakan kajian yang disampaikan 

pada kuliah subuh disetiap harinya  oleh Hamka di Masjid Al-Azhar 

yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Setelah 

sebelumnya dikunjungi dan diresmikan oleh Syekh Mahmoud 

Shalthut (Rektor Al-Azhar), semasa kunjungannya di Indonesia 

sembari memberikan Piagam Doktor Kehormatan kepada Hamka dari 

Universitas Al-Azhar. Pemberian Muhamound Shalthut nama Masjid 

dengan nama Al-Azhar adalah dengan harapan agar menjadi kampus 

Al-Azhar di Indonesia. Sedangkan pemberian nama Tafsir Al-Azhar 

karya Buya Hamka dengan nama Tafsir Al-Azhar ini tidak terlepas 

dari tempat dimana tafsir tersebut lahir.  

  Sebelum menyusun kitab tafsir, Hamka menelaah sekian 

banyak kitab-kitab tafsir sebelumnya baik yang klasik maupun 

kontemporer dimasanya, demikian pula kitab hadist termasuk al-Kutb 

al-Tis’ah beserta syarah dan kitab-kitab lainyya, Nasr Abu Zayd 

dalam bukunya Mafhum al-Nāss, Dirassaṫ fī Ulum  ĀL-Qur’an 

sebagai yang dikutip oleh Fakhruddin Ar-Razy mengatakan ada dua 

                                                           
45

A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah,2009),101.   
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model penafsiran yang dijadikan contoh oleh Hamka dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an, yaitu karya Rasyid Ridho dalam kitab Tafsir 

Al-M,anar dan Muhammad Abduh dan kitab al-Jawahir karya 

Tanthawi Jauhari.
46

 

2. Penafsiran Hamka Tentang Toleransi Beragama 

a. Menghormati perbedaan (QS. Al-Hujurat:13) 

Penciptaan manusia dengan beranekaraga, suku, bahasa, 

budaya, warna kulit, agama dan lain sebagainya merupakan bukti 

atas kekuasaan Allah SWT. Penciptaan manusia dengan beragam 

ini bukan dengan tujuan untuk menjunjung satu bangsa dengan  

bangsa lainnya dalam hal penciptaan. Perbedaan tersebut juga tidak 

bertujuan untuk membuat umat manusia saling bermusuhan 

ataupun terpecah belah. 

                        

                    

       

Artinya :“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

mengenal”. (QS.Al-Hujurat:13) 

 

                                                           
46

 Mustarif, Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al--Azhar,. Jurnal 

Pendidikan Sosial dan Budaya Vol.1, No 1, (2019).  
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Menurut Hamka dalam tafsirnya pada pangkal ayat bahwa 

manusia seluruhnya pada awalnya adalah berasal dari seorang laki-

laki yaitu Nabi Adam AS, dan seorang perempuan yaitu ibu Siti 

Hawa. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya terjadi berbagai 

bangsa, suku bukan untuk berjauhan akan tetapi agar satu sama lain 

saling mengenal dan mengetahui dari mana asal nenek moyangnya.  

Hamka memberikan penjelasan bahwa kemulian hati, 

kemuliaan sifat, keta‟atan adalah yang dianggap bernilai oleh 

Allah. Pada  ujung ayat ini memberikan peringatan bagi manusia 

yang matanya silau karena urusan suku dan bangsanya, yang 

menyebabkan jika didunia ini bukan untuk bermusuhan melainkan 

untuk berkenalan.
47

 

b. Kebebasan Beragama (QS. Al-Baqoroh:256)  

 Dalam ayat ini Hamka menjelaskan walaupun setiap orang 

mempunyai pandangan yang berbeda, orang bisa bertentangga 

dengan baik dan jujur, dikarenakan dalam Islam agama tidak bisa 

dipaksakan . Agama merupakan suatu hidayah dan petunjuk tuhan. 

Hal ini dituliskan dalam Surah Al-Baqoroh:256: 

                                                           
47

Prof Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 9, (Singapura:Pustaka Nasional PTE 

LTD,1990), 6834-5836  
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Artinya:“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam). 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang 

sesat. Krena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taghut 

dan beriman kepada Allah, maka ssungguhnya ia telah 

berpegang teguh kepada gantungan tali yang amat kuat 

yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui” (QS.Al-Baqoroh:256) 

Hamka memberikan riwayat dari Abu Daud An-Nasa‟i, dan 

Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Hasyim dan Ibnu Mardawih 

dan Ibnu al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat lainnya, 

bahwa sebelum penduduk yang ada di Madinnah memeluk agama 

Islam, dan merasa kehidupan mereka jauh tidak lebih baik dari 

kaum Yahudi. Lantaran diantara mereka ada yang memberikan 

anaknya kepada kaumYahudi untuk di didik dan kelak akan 

menjadi orang Yahudi. Pada akhirnya, orang Madinah menjadi 

kaum Anshar dan memeluk Islam.  

Setelah berpindahnya Rasulullah ke Madinnah, Yahudi 

membuat perjajian dengan suku bangsa yang tinggal di Madinah. 

Akan tetapi sampai bertahun-tahun perjanjian tersebut  di ingkari 

mereka, baik dengan cara kasar ataupun halus. Sampai pada 

akhirnya Yahudi Bani Ndhir yang hendak membunuh nabi hingga 

dua kali menjadi terusir.. Akan tetapi diantara Bani Nadhir tersebut 
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terdapat seorang seorang Yahudi yang ternyata adalah anak dari 

orang Anshar. Ayah dari anak tersebut meminta kepada Nabi agar 

anaknya ikut masuk agama Islam, kalau perlu masuk dengan cara 

dipaksa. Ayahnya yang telah dulu masuk Islam tidak tega melihat 

anaknya yang menjadi Yahudi. “balahan diriku sendiri akan masuk 

neraka, ya Rasulullah!” kata orang Anshar tersebut. Dan pada saat 

tersebut ayat ini turun. Dalam  riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW 

nabi memanggilnya dan disuruh memilih, tetap menjadi seorang 

Yahudi atau masuk agama Islam. 

Penjelasan Hamka tentang ayat ini bahwa agama Islam 

yang benar dan merupakan tantangan bagi manusia. Islam tidak 

akan memaksa seseorang untuk memeluk agamanya, akan tetapi 

hanya diajak untuk berpikir dengan sehat, maka akan masuk 

kepada Islam. Hamka telah menjelaskan bahwa keyakinan dalam 

hal  agama tidak bisa dipaksa, karena : “Telah nyata kebenaran dan 

kesesatan”. Orang bisa mempergunakan fikirannya untuk memilih 

dan menimbang antara yang benar dan sesat. Asalkan fikiran 

manusia yang sehatt, pasti akan ada pada agama Islam, akan tetapi 

jika dengan adanya paksaan, maka menimbulkan pemaksaan 

fikiran dan juga taqlid.
48
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 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 1, 623-626. 
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c. Larangan menghina keyakinan dan simbol agama lain (QS. Al-

Ān‟am:108) 

                     

                   

               

Artinya:“Janganlah kamu memaki, sesembahan-sesembahan 

yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti 

akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada 

Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia 

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 

kerjakan” (Qs. Al-Ān‟am:108) 

 

Pada pangkal ayat ini Hamka menjelaskan, bahwa ayat ini 

merupakan peringatan untuk kaum Mu‟min jika berhala-berhala 

yang orang jahiliyah sembah tidak boleh di hina maupun dimaki-

maki. Dampak dari menyembah berhala lebih baik ditunjukan 

dengan logika yang masuk akal. Sebab jika di maki dan dihina, 

maka mereka pasti akan memaki apa yang disembah oleh kaum 

Mu‟min.
49

  

Hamka menunjukan pada ayat ini bahwa perbedaan 

pendapat atau pendirian yang menimbulkan makian tidak akan 

menunjukan orang yang berilmu bagi yang melakukannya, karena 

dalam bahasa Arab di jelaskan dalam kalimat   أ ليب اد ء  أ ظيل م “yang 
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 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 7, 2134  
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memulai lebih dahulu itulah yang lebih dzalim”. Hamka 

menegaskan kembali pada ayat tersebut bahwa kebiasaan jiwa di 

tiap-tiap golongan umat, yaitu selalu merasa bangga dengan 

kelebihan dan keutamaan yang ada pada diri mereka. Lantaran 

dalam hati telah dihiasi dengan sikap yang begitu, maka amal 

yang betul diangkat-angkat dan ditonjolkan setinggi langit, dan 

amal yang salah dibela mati-matian supaya dipandang betul. Pada 

pokok ayat ini menerangkan bahwa rasa bangga dengan usaha 

sendiri adalah ditanamkan oleh Allah dalam hati tiap-tiap 

ummat.
50

 

d. Larangan Mencampuradukkan Akidah (QS. Al-Kaāfirūn:1-6) 

                        

                               

                            

 

Artinya:“Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!”. Aku 

tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu 

bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak 

pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan 

kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku 

sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (QS. Al-

Kaāfirūn:1-6) 

 

Pada ayat ini Hamka menuliskan persoalan tentang akidah, 

diantaranya adalah tauhid yang mengesakan Allah, dan tidak dapat 

digabungkan atau dicampuradukkan dengan syirik. Jika tauhid di 
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campurkan dengan syirik, maka menjadi kemenangan syirik.  Menurut 

Hamka sebagaimana dikutib dari Aduh, ayat kedua dan ketiga 

menjelaskan tentang perbedaan yang disembah. Ayat selanjutnya 

keempat dan kelima menjelaskan tentang perbedaan cara beribadah. 

Surah ini menjadi pedoman yang tegas bagi pengikut Nabi Muhammad 

SAW. Bahwa akidah tidak dapat di campuradukkan atau 

diperdamaikan. Jika yang dipersutukan dengan yang bathil, maka yang 

bathil akan mendapatkan untung. Oleh sebab itu tauhid tidaklah 

mengenal apa yang dinamakan Cynscritisme, yang berarti 

menyesuaikan.
51

 

e. Bekerja Sama dengan Umat Agama Lain (QS. Al-Mumtahanah:8) 

                  

                    

         
Artinya : “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam 

urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung 

halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil” (QS. Al-Mumtahanah:8) 

 

Dalam ayat ini Hamka menjelaskan bahwa pengikut Nabi 

Muhammad SAW dalam hal ini adalah umat agama Islam jika untuk 

berbuat baik bergaul, jujur, dengan umat agama lain seperti Yahudi, 

Nasrani, Mustrik, Allah tidak melarangnya. Selagi peperangan dan 
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permusuhan tidak mereka lakukan dan juga tidak mengusir umat 

agama Islam dari kampung halamannya.  

Muqsithīn pada ayat tersebut dapat diartikan berlaku adil. 

Sedangkan Qisṯh  mengandung makna yang luas lagi dari adil, yakni 

meliputi pergaulan hidup. Hal ini seperti yang dicontohkan dengan 

sikap Nabi dalam menjenguk keluarga Yahudi yang mana seorang dari 

anak mereka yang sakit. Dan yang terakhir pada ayat ini Hamka 

menjelaskan kata Muhkamah yang berarti berlaku untuk selamanya, 

jika kata tersebut tidak mansuk. Hendaklah kepada orang yang tidak 

memusuhi, dan tidak mengusir dari kampung halaman kita untuk 

berbuat jujur dan adil. Karena sebagai umat Islam kita diwajibkan 

untuk menunjukkan sikap budi pekerti agama Islam yang tinggi.
52

 

3. Hal-hal yang mempengaruhi pemikiran Hamka tentang toleransi 

beragama 

Dalam kontes sejarah yang tertulis dalam buku Pribadi dan 

Martabat Buya Hamka. Contoh yang diberikan Hamka tentang bukti 

adanya sikap toleransi Islam kepada kaum Kristen Zimmi diantaranya 

Pusat Kopti Ortodhok Yunani yang hingga sekarang ini Iskandariyah 

yang masih menjadi pusat, yang tidak ada gugatan dari pihak penguasa 

Islam. 

Hal ini jelas, pada ayat ke-8 surah Al-Mmumtahanah Hamka 

memberikan penjelasannya bahwa untuk bergaul dan berhubungan 
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baik dengan dengan Ahlul Kitab, Allah tidak melarangnya. Selama 

kaum Muslimin tidak diserang karena Agama dan tidak juga mengusir 

dari kampung halamannnya.
53

 

Pada hal Kristenisasi, banyak pemberitaan tentang masalah 

modernisasi dan sekulerisasi. Pada  polemik ini, umat agama Islam 

yang menjadi terpojok sebagai golongan yang menentang program 

pembangunan dan juga modernisasi yang dimulai pada pemerintah 

Orde Baru. Pada saat tersebut, Hamka melaksanakan khutbah-khutbah 

yang tidak mendukung adanya Kristenisasi, dan menjelaskan tentang 

persoalan yang ada bahwa Modernisasi bukan berarti Kristenisasi 

dalam pandangan Islam.
54

 

Toleransi dalam beragama menurut Hamka bukan yang 

dimaksudkan bahwa seseorang meyakini dan berpindah keyakinan 

untuk mengikuti dan bergabung dengan ajaran agama lain 

(sinkretisme). Namun bukan juga mengakui jika persamaan ada pada 

semua agama, akan tetapi toleransi beragama adalah tetap berada pada 

sesuatu yang diyakini dan tidak menghalangi keyakinan orang lain. 

Karena didalam dirinya terdapat keyakinan sendiri menurut suara 

hatinya dan bukan atas dasar paksaan. Maka dalam pembahasan 

tentang toleransi beragama, Hamka merupakan ulama legendaris yang 

disegani, perjalannya memberikan banyak sekali pedoman berupa 
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fatwa kepada umat agama Islam khususnya yang ada di negara 

Indonesia dari sudut pandang akidah, terkait toleransi beragama. 
55

 

B. M.Quraish Shihab  

1. Biografi 

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A, atau biasa disebut 

dengan sapaan pak Quraish ini lahir di Rappang, Sulawesi Selatan 

pada tanggal 16 Februari 1944. Ujung Pandang adalah tempat ia 

memulai Pendidikan formalnya. Lalu ia meneruskan sekolah lanjutan 

tingkat pertama yang berada di kota Malang sembari menetap di 

pondok pesanren Dar Al-Hadist Al-Fiqhiyyah dan menjadi santri 

dikota yang sama. Ayahnya mengirim M.Quraish Shihab ke Al-Azhar, 

Cairo, pada tahun 1958 beliau diterima dikelas 2 tsanawiyah untuk 

mendalami studi keislamannya. Selepas itu beliau meneruskan  

pendidikannya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, 

dan meraih gelar LC (setingkat S1) jurusan Tafsir Hadist. Pada tahun 

1967. Dua tahun kemudian gelar M.A di raih oleh M.Quraish Shihab 

untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur‟an di Universitas yang sama.
56

 

Di samping itu semua ia juga aktif dalam kegiatan tulis 

menulis, seperti menulis dalam rubik Pelita Hati, mengasuh rubik 

Tafsir Al-Amanah dalam majalah yang terbit dua mingguan di Jakarta 

dan mengasuh salah satu rubik tanya jawab seputar agama di Harian 

Republika. Selain itu ia juga sempat tercatat sebagai dewan redaksi 
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yang terbit di Jakarta yaitu Jurnal Ulum Al-Qur‟an, dan Mimbar 

Utama. 

Berkenaan dengan karya terbesarnya, yakni Tafsir Al-Misbah. 

Tafsir ini beliau tulis ketika beliau bertugas pada masa pemerintahan 

Presiden Habibie kedutaan besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di 

Mesir, Somalia, dan Jibuti.
57

 Kata Al-Misbah ini berawal dari bahasa 

arab yang mempunyai makna lampu atau penerang, dalam bahasa 

jawa disebutnya dengan pelita atau lentera. Berkenaan dengan 

pemberian nama pada karya M.Quraish Shihab ini, banyak dari para 

peneliti yang berkomentar seperti yang dikatakan oleh Hamdani 

Anwar yang menyangkutkan nama Al-Misbah dengan rubik yang ia 

kelola dalam harian umum Pelita dengan nama “pelita hati” selama 

beberapa tahun. Selain dari pada itu ada juga yang menghubungkan 

dengan nama penerbit buku milik M.Quraish Shihab yaitu “Lentera 

Hati”, yang mana Tafsir Al-Misbah juga diterbitkan.
58

 

Tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab  dalam penulisannya  

beliau menyusunnya dengan susunan mushafi. Sedangkan dalam segi 

ayat yang ditafsirkan, metode yang gunakan adalah tahlili. Metode 

muqqaran yang ia gunakan ini terlihat dari cara penjelasan tafsirnya, 

yaitu sebuah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur‟an yang ditulis oleh 
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sejumlah mufassir, sebelum mengemukakan pendapatnya sendiri, atau  

mengemukakan pendapat para ulama‟. 
59

 

2. Penafsiran M.Quraish Shihab Tentang Toleransi Beragama 

a. Menghormati perbedaan ( Q S.Al-Hujurat:13) 

 Multikulturalisme merupakan suatu istilah yang biasa 

dipergunakan untuk menjelaskan kehidupan di dunia yang 

beraneka ragam, realita keragaman ini ditekankan sebagai 

penerimaan budaya. Dari seluruh budaya yang ada dalam 

kehidupan masyarakat mengenai sistem, budaya, kebiasaan,nilai-

nilai.
60

 Qs. Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang 

multikuluralisme.  

                         

                    

       

Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha mengenal”. (QS.Al-Hujurat:13) 

 

Penjelasan M.Quraish Shihab pada ayat 13 bahwa , 

sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
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seorang perempuan  merupakan suatu pembuka untuk menjelaskan 

bahwa persamaan yang ada di hadapan Allah SWT adalah derajat 

kemanusiaannya, perbedaan antar suku dengan yang lainnya itu 

tidak ada. Adapun kata تََعاَرفُْوا yang berasal dari kata  ََعَرف yang 

mempunyai arti saling mengenal. Sehingga jika perkenalan pihak 

yang satu terhadap pihak yang lainnya maka untuk saling 

memberikan manfaat akan semakin terbuka dan menjadi peluang. 

Perkenalan itu dibutuhkan untuk menekankan adanya saling 

mengenal.
61

 

  Dalam ayat ini beliau mengemukakan bahwa ketakwaan 

dan kamuliaan hati sesoranng, yang mengetahui hanyalah Allah 

SWT. Dalam ayat ini memberikan penutup yang mengisyaratkan 

jika Allah memberikan ketetapan yang mengenait hakikat  

kemuliaan merupakan yang sesuai. Bukan tentang apa yang banyak 

manusia perebutkan.
62

 

b. Kebebasan Beragama (QS. Al-Baqoroh:256)  

Penjelasan M.Quraish Shihab tentang Islam yang 

menjadikannya sebagai dasar dalam memeluk keyakinan dan 

sangat menghormati kebebasan dalam hal beragama. 
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Artinya:“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam). 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang 

sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada 

Taghut dan beriman kepada Allah, maka ssungguhnya ia 

telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui” (QS.Al-Baqoroh:256) 

 

 Bukan merupakan paksaan dalam menjalankan keyakinan 

agama, M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah menghendaki 

agar  kedamaian dapat dirasakan setiap orang. Dinamakan Islam 

karena mempunyai arti damai. Dan kedamaian tersebut dapat diraih 

jika tidak adanya paksaan. M.Quraish Shihab mendefinisikan jika 

tidak ada paksaan berarti akidah yang telah seseorang pilih, 

misalkan aja Islam yang dipilihnya, maka harus mengikuti segala 

tuntutan-tuntutannya, dan ia berkewajiban melaksanakan perintah-

perintahnya. Karena yang menyebabkan jika tidak damai adalah 

Paksaan. Karena itu dalam menganut keyakinan agama tidak ada 

paksaan.
63

 

Salah satu hakikat dari kehidupan manusia adalah 

kebebasan dalam beragama. Kerena merupakan martabat sebagai 
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makhluk ciptaan Tuhan, dan tidak berasal dari orang lain. Oleh 

sebab itu siapapun tidak dapat memaksa dalam menganut atau 

memilih agama  

c. Larangan menghina keyakinan dan simbol agama lain (QS. Al-

Ān‟am:108) 

                     

                   

             

Artinya: “Janganlah kamu memaki, sesembahan-sesembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada 

Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia 

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 

kerjakan” (Qs. Al-Ān‟am:108) 

  

Menyangkut larangan mencaci kepercayaan kaum musyrkin 

ayat ini ditujukan khusus kepada kaum muslimin, karena bisa saja 

terjadi dilakukan oleh kaum Muslimin. M. Quraish Shihab 

menjelaskan kata tasabbu yang berasal dari sabba yang berarti 

kekurangan aib terhadapnya dan penghinaan terhadap sesuatu. yang 

menjadi penisbahan. Karena sesuatu yang menyangkut 

kemaslahatan agama berupa makian tidak akan menghasilkan. 

 Beliau juga memberikan pendapat beberapa ahli tafsir 

diantaranya Muhammad Sayyid Thanthawi yang menjelaskan 
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tentang ayat ini seperti sanjungan yang menyebabkan kaum 

musyrikin dengan  kebodohan dan pelampauan/permusuhan 

membela kepercayaan mereka yang sesat. Satu umat dari seluruh 

umat dan  amal-amal mereka telah dibuat dengan indah, apakah 

keimanan atau kekufuran mereka baik atau buruk, karena 

menyangkut tabiat manusia yang berlaku sebagai ketentuan, jika 

tradisi dan kebiasaan mereka  yang dianggapnya baik.
64

 

d. Larangan Mencampuradukkan Akidah (QS. Al-Kaāfirūn:1-6 ) 

                         

                              

                         

 

Artinya:“Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!”. 

Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan 

kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku 

tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 

Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa 

yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku 

agamaku” (QS. Al-Kaāfirūn:1-6) 

 

Pada ayat 1-3 dalam Surah Al-Kaafirun M.Quraish Shihab 

menjelaskan tentang menolak dengan tegas kaum Musyrikin yang 

merupakan pesan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menolak 

usul yang sudah diajukan, akan tetapi juga menegaskan diantara 

Nabi Muhammad SAW dan kaum Musyrikin pada waktu itu tidak 

akan mungkin ada titik temu, karena dalam jiwa mereka sudah 
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menetap dan sudah mendarah daging. Selanjutnya pada ayat 4-5 

dijelaskan bahwa dan tidak juga aku akan menjadi penyembah  di 

masa datang dengan cara yang selama ini kamu telah sembah, 

yaitu dengan berhala yang beraneka ragam. Serta menjelaskan bagi 

kaum Musyrikin bahwa cara yang aku sembah tidak akan menjadi 

apa yang mereka sembah.
65

 

 Selanjutnya pada ayat ke enam merupakan bentuk 

pengakuan secara timbal balik, Untukmu agamamu, dan untukku 

agamaku, sehingga apa yang dianggapnya benar dan baik  dapat 

dilaksanakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengabaikan 

keyakinan masing-masing. 
66

 kemudian kutipan QS. Saba‟ ayat 24-

26, yang M.Quraish Shihab jelaskan bahwa pada ayat tersebut 

menjelaskan tentang keyakinan dan kebenaran ajaran Islam Nabi 

Muhammad, akan tetapi kandungan ayat tersebut menjelaskan: 

Mungkin kami adalah benar, mungkin juga engkau, mungkin 

engkau yang salah, mungkin juga engkau. Maka selayaknya kita 

serahkan saja kepada Tuhan.
67
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e. Bekerja Sama dengan Umat Agama Lain (QS. Al-Mumtahanan:8) 

                 

                    

         
Artinya:“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam 

urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung 

halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil” (QS. Al-Mumtahanah:8) 

 

 Pada ayat ini pandangan M.Quraish Shihab dalam 

memusuhi orang kafir atau non muslin bukan merupakan perintah 

yang berlaku secara general. Ayat ini menjelaskan tentang hubungan 

dasar antara muslim dan non muslim. Hubungan baik telah Allah 

perintahkan dalam segala hal dan juga berlaku  adil kepada non 

muslim, selama mereka tidak memerangi, memeusuhi, ataupun 

mengusir umat Islam dari halamannya. jika ada dalam hubungan sosial 

maka pihak yang benar adalah mereka, sedangkan salah seorang dari 

umat muslim, maka pihak non muslimlah yang harus di menangkan 

dan dibela. 

3. Hal-hal yang mempengaruhi pemikiran M.Quraish Shihab 

tentang toleransi beragama 

M.Quraish Shihab tidak secara jelas berpegang dengan teks. 

Tentang pola pemikirannya mengenai Tafsir Al-Qur‟an yang dilandasi 

oleh konsepnya tentang hubungan antara akal dan agama. Sejumlah 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

47 

 

 
 

prinsip dari tafsir Al-Qur‟an yang beliau gunakan dalam semua karya 

tafsirnya tercermin dari pendekatan takwil. M.Quraish Shihab juga 

memperhatikan makna kontekstual, menurutnya jika dihadapkan 

dengan realita sosial, hakekat ilmiah dan keagamaan pemahaman 

literal terhadap teks Al-Qur;an akan menimbulkan problem. 

Berdasarkan historisitas terlihat sangat jelas bahwa pola pikir 

M.Quraish Shihab terhadap keyakinan agama lain tidak berarti juga 

akidah yang menjadi korban yang telah dipedomi yang sebenarnya 

tidak menutup pemahaman terbuka
68

 

Kebebasan untuk memilih menjadi konsekuensi, M.Quraish 

Shihab melanjutkan bahwa untuk memilih sesuatu yang diyakininya 

terlebih lagi masalah agama tersebut tidak dapat dipaksakan, karena 

hal tersebut merupakan hak pribadi yang berlandaskan kemampuan 

akal yang telah dianugerahkan oleh Allah, seperti yang terlihat dalam 

penafsiran surah Al-Kaāfirūn Lakum dīnukum wa līa dīn,, itu 

merupakan suatu langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi 

adanya perbedaan keyakinan.
69

 

Kebebasan beragama dalam kontek ke-Indonesiaan dibangun 

bukan dari kelompok agama tertentu, akan tetapi dari berbagai macam 

agama dan latar belakangnya hal ini dengan jelas ada pada apa yang 

                                                           
68

Nor Salam, “Nalar Inklusiv Ayat-ayat Kebebasan Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah”, 

Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.7, No.2, (Juli-Desember,2018).  
69

 Nor Salam, “Nalar Inklusiv Ayat-ayat Kebebasan Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah”, 

Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.7, No.2, (Juli-Desember,2018). 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

48 

 

 
 

ditafsirkan oleh M.Quraish Shihab. Sehingga untuk menyakini dan 

mempercayai agamanya tidak sepatutnya memaksakan orang lain.
70

 

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab 

Tentang Toleransi Beragama 

Secara konstektual dari apa yang ditafsirkan oleh Hamka dan 

M.Quraish Shihab memiliki banyak persamaan. Hamka bisa dikaitkan 

sebagai tafsir yang multicorak hal ini dikarenakan beliau adalah seorang 

ulama multidispliner yang segala bidang ia kuasai, sehingga Tafsir Al-

Azhar ini disusun sebagai tafsir yang dirancang dengan metodologi oleh 

beberapa ulama tafsir. M. Quraish Shihab yang merupakan ahli dalam hal  

ilmu tafsir membuat Tafsir Al-Misbah disusun secara sistematis dan ketat 

yang sesuai dengan metodologi yang dirancang para mufassir. 

Kemudian persamaan mengenai metode penulisan tafsir, Hamka 

dan M.Quraish Shihab menyusun tafsirnya menggunakan sistematika 

mushafi, dan sama-sama mengutip pendapat ulama terdahulu meskipun 

latar belakang dang kompetensi Hamka dan M.Quraish Shihab berbeda-

beda. Dari sistematika pembahasan Hamka lebih menguraikan penafsiran 

dengan ayatnya yang dipotong-potong menjadi perkalimat, untuk 

kemudian ditafsirkan. M.Quraish Shihab mngutip beberapa kata-kata yang 

dianggapnya penting untuk memperjelas makna ayat. Dari sumber 

penafsiran yaitu sama-sama menggunakan metode iqtiran yaitu suatu 

metode dengan sumber bi al-ma‟thur dan bi al-ra‟yi untuk dipadukan, 
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dengan didasarkan atas perpaduan riwayah yang shahih dan kuat dengan 

hasil ijtihad yang benar. Dalam keluasan penjelasan keduanya sama-sama 

menguaraikannya terlebih dahulu secara global (ijmaly), untuk kemudian 

menjelaskannyaa secara rinci.  Sedangkan dalam segi ayat yang ditafsirkan 

sebagai sasaran, baik Hamka maupun M.Quraish Shihab sama-sama 

menggunakan metode tahlili, yakni suatu cara yang dimaksudkan untuk 

menjelaskan seluruh aspek dari kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an.
71

 

Dalam hal kebebasan beragama baik Hamka dan M.Quraish Shihab 

memahami secara seragam bahwa agama Islam tidak memperkenankan 

umatnya untuk mengikuti agama Islam dengan paksaan. Hal ini sudah 

terlihat jelas bahwa Islam sangat menyukai kedamaian dan kedamaian 

yang tidak dapat diraih jika dengan adanya suatu paksaan. 

 Pada ayat tentang larangan menghina keyakinan simbol agama 

lain, Hamka dan M.Quraish Shihab mengungkapkan bahwasanya ayat ini 

memang ditunjukan untuk melarang umat muslim menghina kepercayaan 

umat lain, dan menghimbau umat mislim secara tersirat dalam tafsir 

mereka, agar umat muslim diupayakan menahan diri untuk tidak menghina 

sesembahan umat lain. 

Dari substansi penafsiran, penulis simpulkan jika  Hamka dan 

M.Quraish Shihab mengatakan bahwa toleransi beragama tidak berlaku 

dalam persoalan teologis dan hanya berlaku dalam persoalan sosiologis, 

menghormati dan menerima terhadap pihak lain yang berbeda. 
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Dalam penafsiran dari Hamka dan M.Quraish Shihahb sama-sama 

sesuai dengan teori pemikian A.Mukti Ali yang digunakan sebagai dasar 

dalam menciptakan kerukunan umat beragama yaitu setuju dalam ketidak 

setujuan (agree in disagrement). Karena ini merupakan jalan yang terbaik 

untuk menciptakan kerukunan dan terciptanya persatuan. Setiap orang 

yang beragama harus meyakini agamanya tersebut adalah yang paling baik 

dan benar. Akan tetapi masih tetap mengakui bahwa diantara agama 

lainnya terdapat perbedaan maupun persamaan. Berdasarkan pengertian 

tersebut, muncullah sikap menghormati dan menghargai yang akan 

menciptakan antar umat berbeda agama mencaji rukun.  

Tabel 2 

Persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab. 

 

 

 

 

 

Menghormati 

Perbedaan  

(QS.Al-

Hujurat:13) 

Persamaan Perbedaan 

Hamka M.Quraish 

Shihab 

Hamka M.Quraish Shihab 

Pada mulanya 

manusia berasal dari 

Nabi Adam dan Siti 

Hawa. 

Yang paling 

bernilai di 

sisi Allah 

adalah 

kemuliaan 

hati, 

kemuliaan 

sifat, dan 

ketaatan. 

Yang paling 

ernilai di sisi 

Allah adalah 

ketakwaannya 

dan hal ini 

hanyalah Allah 

yang 

mengetahuinya. 

Kebebasan 

Beragama 

(QS.AL-

Baqoroh:256) 

Islam adalah agama 

yang tidak 

memperbolehkan 

umatnya untuk 

memaksa umat lain 

untuk mereka masuk 

kedalam agama Islam. 

Karena kebenaran dan 

kesesatan sudah 

terlihat jelas. Agama 

Islam sangat 

Tidak ada 
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menghendaki 

kedamaian, dan 

kedamaian tidak dapat 

diraih dengan 

paksaan. 

 

Larangan 

menghina 

keyakinan 

dan simbol 

agama lain 

(QS. Al-

Ān’am:108) 

 

Tidak ada tidak 

boleh 

memaki 

dan 

menghina 

berhala 

yang 

sembah 

oleh 

orang 

Jahuliyah

, lebih 

baik 

ditunjuka

n dengan 

alasan 

yang 

rasional 

bagaiman

a 

keburuka

n 

menyemb

ah 

berhala. 

larangan memaki 

kepercayaan kaum 

musyrikin, karena 

makian tidak 

menghasilkan sesuatu 

yang menyangkut 

kemaslahatan agama. 

Larangan 

Mencampura

dukkan 

akidah (QS. 

Al-

Kaāfirūn:1-6) 

 

Ajaran agama tidak 

bisa 

dicampuradukkan. 

Tidak ada Tidak ada 

Bekerja Sama 

dengan Umat 

Agama Lain 

(QS. Al-

Mumtahanah:

8) 

Tidak melarang untuk 

berbuat adil kepada 

siapapun termasuk 

umat agama lain. 

Tidak ada Tidak ada 
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D. Relevansi Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-

Misbah dengan Keberagamaan Indonesia  

Dalam mewujudkan sikap toleransi beragama yang baik tidaklah 

mudah  dengan apa yang telah diucapkan, salah suatu proses yang sangat 

kuat, dan juga dukungan atas tokoh-tokoh dari masing-masing agama yang 

saling terlibat. Persamaan ini akan menimbulkan adanya pemahaman 

bahwa inilah yang mengantarkan pada keindahan dan kerukunan diantara 

masyarakat beranekaragam. Sehingga perbedaan memberikan pemahaman 

tentang makna toleransi kepada mereka.
72

 

Dari ayat-ayat diatas terlihat jelas jika penafsiran Hamka dalam 

Tafsir Al-Azhar mengenai toleransi beragama ini mempunyai pedoman 

pada dimensi kemanusiaan. Hamka menunjukkan bahwa esensi dari 

agama, ranah sosial, tolong menolong, kerjasama, menghormati dan lain 

sebagainya merupakan bentuk toleransi beragama. Kebaikan dan 

keburukan dari batasan ini dapat diterima. Dalam hal mengikuti perayaan 

hari besar yang agama lain. Karena mencampuradukkan ajaran agama 

bukanlah arti dari toleransi.  

Tidak jauh berbeda dengan Hamka, Quraish Shihab dalam tafsir 

Al-Misbah menilai jika keberagaman dan perbedaan adalah hal yang 

sangat mutlak dan tidak dapat terhindarkan. Namun hal ini bukan sebagai 

justifikasi untuk mengorbankan suatu keyakinan dalam agamanya. 
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dalam penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa relevansi 

toleransi beragama dengan keberagamaan yang ada di Indonesia yaitu 

kebebasan dalam memeluk agama, prinsip akan persaudaraan dan 

penghormatan kepada agama lain. Prinsip dalam hal kebebasan beragama 

yang dijelaskan adalah kemerdekaan atau kebebasan dalam memilih 

keyakinan yang akan dianutnya. Seperti yang tertulis dalam dokumen 

HAM (Hak Asasi Manusia), sejumlah undang-undang secara tegas 

menyatakan tentang kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia 

yang sangat mendasar dan tidak akan bisa sedikitpun untuk dikurangi 

(non-derogable) ada pada konstitusi Indonesia . Pengembangan reinterpasi 

agama yang mengajarkan lebih kondusif untuk memenuhi hak kebebasan 

beragama. Hal tersebut merupakan ajaran yang membebaskan manusia 

dari belenggu kebencian dan juga tirani, ajaran yang akomodatif terhadap 

nilai-nilai kemanusiaan, yang merupakan ajaran agama yang hakiki.
73

 

Dalam hal kebebasan beragama baik Hamka dan M.Quraish Shihab 

memahami secara seragam bahwa agama Islam tidak memperkenankan 

umatnya untuk mengikuti agama Islam dengan paksaan. Hal ini sudah 

terlihat jelas bahwa Islam sangat menyukai kedamaian dan kedamaian 

yang tidak dapat diraih jika dengan adanya suatu paksaan. 

 Pada ayat tentang larangan menghina keyakinan simbol agama 

lain, Hamka dan M.Quraish Shihab mengungkapkan bahwasanya ayat ini 

memang ditunjukan untuk melarang umat muslim menghina kepercayaan 
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umat lain, dan menghimbau umat mislim secara tersirat dalam tafsir 

mereka, agar umat muslim diupayakan menahan diri untuk tidak menghina 

sesembahan umat lain. 

Kepada agama lain kita dapat melakukan penghromatan dengan 

menghromati simbol dan juga praktik dari agama lainnya merupakan salah 

satu langkah dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan 

kerukunan agama, akan tetapi bukan untuk tujuan mengakui kebenaran 

seluruh agama. Hal itu dapat dilaksanakan kerjasama di dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan akidah yang tidak dicampuradukkan.  

Salah satu wujud dari toleransi beragama seperti yang berada di 

desa Banyubiru, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama 

(NU) yang turut serta mengamankan Persembahayangan Hari Raya 

Galungan. Anggota Banser ini diantaranya membantu dalam mengatur 

arus lalu lintas dan menyebrangkan krama Hindu yang akan 

bersembahyang ke Pura. Hal seperti itu dapat menjaga toleransi, saling 

menjaga dan menghormati antar umat beragama. Karena jika ingin 

terwujudnya persatuan dan kesatuan maka keharmonisan harus tetap dijaga 

tanpa memandang agama.
74

 

Walaupun semua lapisan masyarakat mempunyai perbedaan prinsip 

dalam hal akidah dapat melakukan kerjasama. Perbedaan yang ada bukan 

bermaksud untuk menunjukkan kelebihan dari setiap agama namun demi 
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tegaknya persatuan, dan persaudaraan dengan cara saling mengenal. 

Seperti yang tertulis dalam semboyan Negara Kesatuan Republik 

Indoneisa yaitu Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda 

tetapi tetap satu jua. Makna dari semboyan tersebut adalah walaupun 

negara  Indonesia disuguhkan dengan perbedaan dalam segala hal, 

diantaranya adalah agama, akan tetapi sikap toleransi bangsa Indonesia 

akan tetap menjadi tujuan.  

Penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab mempunayai relevansi 

jika toleransi beragama yang ada di Indonesia adalah toleransi yang bukan 

berlaku pada persoalan teologis dan hanya berlaku pada persoalan 

sosiologis. Oleh sebab itu kerjasama dengan agama lain dalam urusan 

dunia sangat dianjurkan dan tidak dilarang.   

Sesama manusia dan juga sesama warga negara Indonesia  akan 

menjadi satu dan tidak terpecah belah karena dilandasi dengan adanya 

sikap toleransi akan benar-benar terwujud.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan mengenai toleransi beragama di dalam Al-

Qur‟an berdasarkan pandangan  Hamka dan M.Quraish Shihab dalam 

tafsir mereka yaitu Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah yang juga 

mengacu kepada jawaban dari rumusan masalah, disini penulis bisa 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, penafsiran Hamka tentang toleransi beragama, 

meunjukan bukan hanya ada pada esensi agama melainkan juga terdapat 

dalam ranah sosial. Sedangkan M.Quraish Shihab dalam penafsirannya 

bahwa dengan tidak menjadikan toleransi beragama sebagai justifikasi 

untuk mengorbankan keyakinan agamanya. 

Kedua, dari semua ayat yang diteliti, secara konstektual penafsiran 

Hamka dan M.Quraish Shihab tentang toleransi beragama memiliki 

banyak persamaan yaitu sikap menerima dan menghormati terhadap pihak 

lain yang berbeda. Perbedaan dalam menafsirkan terdapat dalam gaya 

bahasa yang disampaikan dari setiap ayat baik ayat tentang menghormati 

perbedaan, kebebasan beragama, larangan menghina keyakinan dan simbol 

agama lain, larangan mencampuradukkan akidah, dan bekerjasama dengan 

umat agama lain. 

Ketiga, pada ayat-ayat toleransi beragama Hamka memandang 

toleransi yang berpedoman pada dimensi kemausiaan. Diantaranya adalah 
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lebih mementingkan kemaslahatan umat agar terjadinya hubungan yang 

baik di lingkungan masyarakat. M.Quraish Shihab memberikan konsep 

tentang pemikirannya bahwa toleransi bukanlah paksaan karena hal 

tersebut merupakan pilihan pribadi berdasarkan potensi akal yang telah 

dianugerahkan oleh Allah. 

Keempat, sikap toleransi dalam beragama sudah menjadi budaya 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya dasar negara yaitu Pancasila. 

Dan semboyan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti berdeda-

beda tetap satu jua. Masyarakat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti saliang tolong menolong terhadap sesama manusia 

tanpa memandang suku, ras dan agama. 

B. Saran 

1. Peneliti selanjutnya 

a. Lebih mendalami materi tentang toleransi beragama dengan 

menggunakan pendapat mufassir yang lebih banyak lagi. 

b. Membahas semua ayat dalam Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

toleransi beragama. 
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