
 

 

Abstrak 

ABDUL MUTOLIB : Toleransi Beragama dalam Alquran (Analisis Deskriptif 

pada Tafsir Fath al-Qadir karya Imam As-Syaukani). 

Toleransi merupakan sebuah persoalan yang belum selesai dari waktu ke 

waktu, apalagi di Indonesia yang sangat beragam agama dan keyakinannya. Perlakuan   

Intoleransi selalu terjadi terhadap kaum minoritas, adapun isu toleransi yang belum 

selesai dari zaman dulu adalah terkait penodaan agama, pendirian rumah ibadah, dan 

penyiaran agama. Masalah harus menjadi kajian yang selalu disuarakan oleh 

siapapun, terutama oleh para cendikiawan dan pemuka agama sehinga terciptanya 

suatu konsep toleransi yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat banyak. Walaupun 

kajian tentang toleransi sudah banyak yang dibahas akan tetapi dari waktu kewaktu 

selalu ada perubahan, maka dengan itu setiap kajianpun harus terus dikembangkan 

terutama dalam pembahasan toleransi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait 

toleransi bergama yang terdapat didalam alquran dengan merujuk kepada ayat-ayat 

yang berkaitan dengan toleransi serta diperjelas dengan penafsiran salah seorang 

mufasir yang moderat dan menjadi bahan referensi banyak Ulama pada zaman dahulu 

dan sekarang. Sehinga bisa menjadi acuan semua masyarakat untuk menciptakan rasa 

perdamaian, karena salah satu tujuan manusia adalah hidup damai dan tentram tanpa 

ada paksaan baik lahir maupun batin. 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 

Kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilakn 

penemuan-penemuan yang tidak bisa dicapai menggunakan prosedur-prosedur 

statistik. Secara umum metode kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti 

kehidupan suatu masyarakat, sejarah,tingkah laku, aktivitas sosial dan lain-lainnya. 

Sedang deskriptif merupakan sebuah metode untuk menjelaskan sistematis fakta, atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Adapun 

teori yang dipakai adalah teori toleransi yang diungkapkan oleh Umar Hasyim yakni 

toleransi adalah  pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada warga 

masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya dalam 

menentukan nasibnya masing-masing, selama didalam menjalankan dan menentukan 

sikapnya tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas 

terciptanya ketertiban dan perdamaian. 

Hasil yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah konsep toleransi 

yang terdapat dalam alquran, bagaimana alquran memandang sikap toleransi terhadap 

orang yang berlainan agama  dan juga bagaimana penafsiran salah seorang mufasir 

moderat dalam memandang ayat-ayat toleransi beragama dan manfaat dari sikap 

toleransi. Adapun pandangan alquran terhadap orang non muslim yaitu memberikan 

keleluasan untuk memeluk agama yang diyaninya, dan beribadah sesuai dengan 

anjuran agamanya masing-masing. Alquran menghendaki perdamaian diseluruh 

penjuru dunia karena semuanya merupan atas kehendak sangpencipta.  
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