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ABSTRAK 

 

Hanhan Moch Hary R (1211103023): Konsep Al-Ummah Al-Wahidah 

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. 

Islam merupakan ajaran yang diturunkan kepada manusia untuk dijadikan 

dasar dan pedoman hidup di dunia. Dimana seluruh aspek kehidupan manusia 

diatur di dalamnya, baik sebagai hamba Allah, individu atau anggota masyarakat. 

Salah satu ciri Islam ialah agama ini tidak membenarkan cap-cap bersifat ras, 

kelas, profesi atau daerah. Karena Islam berlandaskan pada akidah serta ukhwah 

Islamiyah. Namun, terkadang adanya perbedaan kepentingan dan golongan 

seringkali menyebabkan perpecahan antar umat, ditambah dengan rendahnya rasa 

persatuan dan kesatuan dalam diri umat Islam itu sendiri. Tengok saja contohnya 

konflik Sunni dan Syiah dengan Arab Saudi dan Iran sebagai kekuatan besar yang 

mewakilinya, Di Indonesia kaum Muslim juga tidak kalah memprihatikan partai-

partai politik yang berafiliasi ke pemlih Muslim saling bersaing, bukannya saling 

menguatkan dalam memperjuangkan tegaknya kehdupan islami dengan berusaha 

menerapkan syariah Islam, para aktivis partai-partai Islam malah 

memperjuangkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep 

ayat-ayat Umatan Wahidatan dalam Tafsir Al-Azhar. Dan tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui seperti apa konsep ummtan wahidatan itu  dalam Tafsir Al-

Azhar, karya Hamka. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif content analisys, jenis 

data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, teknik yang digunakan adalah 

studi kepustakaan atau book survey, dan sumber data penelitian ini ada dua, yaitu 

sumber Primer; Tafsir al-Azhar dan beberapa buku Hamka, dan sumber Sekunder: 

Sejarah Umat Islam 

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini adalah, bahwa kata ummatan 

wahidatan merupakan seruan khususnya bagi umat islam untuk membentuk satu 

persatuan dan kesatuan. Dan dalam al-Quran terdapat 9 kali kata ummah yang 

disandingkan dengan kata wahidah. 

Penelitian ini berhasil menemukan pengertian ummatan wahidatan 

menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. 1). Ummatan wahidatan adalah 

umat yang satu dalam segi kemanusiaan. 2). ummatan wahidatan itu merupakan 

kesatuan dalam satu aqidah (Tauhid). Serta empat kaidah ummatan wahidatan, 

yakni, 1). tauhid, 2). ukhwah, 3). musawah, dan 4). amal. 


