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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis tentang 

1. Nurcholis Madjid lebih mengedepankan persamaan antara Ta’wil dan Tafsir 

artinya Tafsir dan ta’wil mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam 

terminologi Islam, Ibnu Manzhur menyebutkan pengertian ta'wil secara istilah 

dalam Lisan Al-Arab; ta'wil adalah sinonim (muradhif) dari tafsir. Ayat yang 

muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami 

dengan mudah. Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihat: ayat-ayat 

yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana 

yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam 

2. Nurcholis Madjid mengartikan Kalimatin Sawa’ sebagai titik temu atau 

common platform maksudnya adalah al-islâm. Karena ada paralelisme atau 

kesinambungan bahkan identik antara makna tidak menyembah selain Tuhan 

dan al Islam, sebagaimana pengertian umum atau pengertian dasar dari al-

Islam yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah sebelum Islam menjadi proper 

name bagi agama Nabi Muhammad SAW. al-islâm dalam pandangan 

Nurcholish Madjid sejalan dengan pandangan tokoh yang selalu ia sebutkan 

dalam bukunya yaitu Ibnu Taymiyah. Menurut Ibnu Taymiyah mengatakan 
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bahwa Islam berasal dari kata-kata al-Istislam dan al-Inqiyad yang semuanya 

mengacu pada sikap penuh pasrah dan berserah diri serta tunduk dan juga 

patuh kepada Dzat Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya Berawal dari 

Kalimatin Sawȃ’ Ide-ide Nurcholish Madjid terutama berkenaan dengan 

monoteisme (tauhid) dan sikap pasrah (al-Islam) sebagai kesatuan agama 

agama, sangat penting dipertimbangkan dalam diskursus teologi kesatuan 

agama-agama Berawal dari penjabaran makna kalimatin sawa oleh Nurcholis 

Madjid maka terjadi beberapa pengaruh aspek sumber inspirasi yang di 

kembangkan oleh beliau : 

a. Titik Pertemuan Kesamaan Antar Agama 

b. Dialog antar agama 

c. Pencarian Kebenaran Nurcholish Madjid mengartikan pencarian 

kebenaran sebagai Al-Hanîfiyat al-Samhah. 

B. Saran 

Dengan hadirnya penelitian ini, Penulis juga berharap agar karya tulis ini 

dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan keilmuan pada umumnya. Maka 

untuk dapat menghasilkan kajian yang lebih luas lagi, penulis, menyarankan agar 

pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk 

penelitian-penelitian yang baru dan lebih komperhensif. 

Akhirnya hanya kepada Allah hamba serahkan segala urusan, dan semoga 

penelitian ini menambah catatan kebaikan. Âmîn 


