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ABSTRAK

Pemikiran mempengaruhi semua hal dan semua perbuatan manusia.
Pengaruh pemikiran tersebut dapat terjadi kepada siapa saja termasuk kepada
salah satu tokoh yaitu Rasjidi. Beliau termasuk salah satu pemikir Islam yang
sangat berpengaruh, pemikirannya menghasilkan sebuah ide yang dituangkan
dalam bentuk buku dan tulisan-tulisan bentuk karya ilmiyah lainnya.

Skripsi ini berjudul “ Biografi dan pemikiran H.M Rasjidi “ adapun skripsi
ini ditujukan untuk menjawab permasalahan tentang : (1) Bagaimana biografi
H.M Rasjidi ? (2) Bagaimana pemikiran Rasjidi ?.

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian
sejarah yaitu Heuristik atau pengumpulan sumber, Kritik sumber, interpretasi atau
penafsiran sumber dan historiografi atau penulisan sejarah. Dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan pendekatan historis dan pendekatan intelektual.
Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui biografi Rasjidi mulai dari latar
belakang keluarga, latar belakang pendidikan, perjalanan karir, dan akhir riwayat
hidup tokoh. Sedangkan pendekatan intelektual digunakan untuk mengungkapkan
pemikiran suatu tokoh. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori
varian pemikiran, teori ini bertujuan untuk memahami dan menentukan
pemikiran-pemikiran Rasjidi.

Dari hasil penelitian yang di lakukan, dapat diketahui bahwa : 1. Rasjidi
lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede Yogyakarta, dan meninggal pada
tanggal 30 Januari 2001 saat berusia 85 tahun. Rasjidi terlahir di keluarga dan
lingkungan masyarakat kejawen yaitu Islam tapi masih mempercayai adat istiadat
nenek moyang. Rasjidi mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan
Islam, pernah menempuh pendidikan di Kairo Mesir. Dalam karirnya beliau
pernah menjabat menjadi Menteri Agama, Sekjen Kementrian Agama, sekretaris
sekaligus bendahara delegasi ke Timur Tengah, Dubes RI di Mesir, dan Pakistan,
dosen McGill University, direktur Islamic Center, dan dosen UI. 2. Rasjidi semasa
hidupnya banyak menghasilkan karya tulis, yang beliau tujukan untuk
menyelamatkan umat Islam dari pengaruh-pengaruh yang akan merusak
kemurnian. Bahkan dalam tulisannya banyak menyinggung masalah teologi,
filsafat dan agama, kehidupan pribadi, bahkan tulisannya banyak yang berisi
tentang kritikan terhadap tokoh yang di anggap sudah menodai kemurnian Islam.
3. Pemikiran Rasjidi tertuju pada Agama, Teologi, dan Filsafat. Rasjidi
merupakan pengungkap gamblang mengenai hubungan antar agama. Beliau
imengemukakan pendapat bahwa semua agama itu tidak sama. Dalam hal filsafat
Rasjidi sependapat dengan filsafat Al-Gazali, sedangkan dalam teologi Rasjidi
menganut faham As’ariyah.


