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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’ān dan al-Hadits adalah landasan Setiap muslim hendaknya 

mempelajari al-Qur`an sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para sahabat 

Rasulullah Ṣaw, jika mereka sedang membaca sepuluh ayat al-Qur`an, mereka tidak 

akan melanjutkan pada ayat berikutnya sebelum mengetahui kandungan yang 

menyangkut keimanan, ilmu dan amal. Berikutnya mereka menghubungkannya 

dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, mengimani semua apa 

yang terkandung di dalamnya, serta meneliti mana ayat perintah dan larangan lalu 

menerapkannya pada semua peristiwa dan problema yang ada di sekitarnya.1 

Untuk mendapatkan penjelasan al-Qur`an secara utuh dan benar, maka setiap  

muslim secara umum harus berusaha memahami pesan-pesan yang terdapat dalam al-

Qur’ān dengan mempelajari makna-maknanya. Pada saat al-Qur’ān diturunkan, 

Rasulullah saw., yang berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), menjelaskan 

kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan al-Qur’ān, khususnya 

menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami ataupun samar artinya. Keadaan ini 

berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah saw., walaupun harus diakui bahwa 

penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat tidak sampainya riwayat-riwayat 

                                                           
1 Abd al-Raḥmān Nāsir al-Sa’dī (W: 1376 H), 70 Kaidah Penafsiran al-Qur`ān (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2001 M), hal.3-4 
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tentangnya atau karena memang Rasulullah saw. sendiri tidak menjelaskan semua 

kandungan al-Qur’ān Kalau pada masa Rasulullah saw. para sahabat menanyakan 

persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka 

terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan seperti 

‘Ali bin Abi Thalib, Ibnu ‘Abbas, Ubay bin Ka’ab, dan Ibnu Mas’ud. Adapun 

kalangan ulama, maka mereka dituntut untuk menafsirkan ayat-ayat yang samar dan 

memberikan penjelasan kepada keumuman kaum muslimin sehingga sempurna 

pendataburan mereka terhadap kitab suci tersebut.2 

Al-Qur’ān menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebab 

turunnya al-Qur’ān melalui perantara beliau, al-Qur’ān mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk keberlangsungan umat manusia di dunia. Betapa tidak, semua 

persoalan manusia di dunia sebagian besar dapat ditemukan jawabannya pada al-

Qur’ān. Oleh karenannya kemudian al-Qur’ān di yakini sebagai firman Allah yang 

menjadi sumber hukum Islam pertama sebelum Hadist serta menjadi sumber ajaran 

bagi agama Islam. Kewajiban manusia untuk mengimani, membaca, menelaah, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran al-Qur’ān secara keseluruhan. 

Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran yang utama 

adalah al-Qur’ān dan as-Sunnah. Sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat 

untuk memahami al-Qur’ān dan as-Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan Agama 

Islam itu sendiri sebagai wahyu dari Allah SWT yang penjabarannya dilakukan oleh 

                                                           
2 Aḥmad Muḥammad Shākir, ‘Umdah al-Tafsīr (al-Iskandariyyah: Dār al-Wafā, 1425), hal. 

40 
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Rasulullah saw.  Di dalam al-Qur’ān (QS an nisa :156) kita dianjurkan agar menaati 

Allah dan rasul-Nya, serta ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya ini 

mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketentuan-Nya yang terdapat di dalam al-

Qur’ān, dan ketentuan nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam haditsNya. 

agama Islam berasal dari tanah Arab dan dari tanah Arab berkembanglah agama 

Islam kemana-mana, diantaranya ke Gujarat (India) dan Persia. Demikian pula 

berangsur-angsur meluas kearah timur hingga Semenanjung Malaka. Para pedagang 

Arab adalah sebagai salah satu sebab tersebarnya agama Islam tersebut.3 

Islam  sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 7 Masehi yang disebarkan 

oleh para pedagang Arab tersebut. Faktor Berkembangnya Islam tidak lepas dari para 

pedagang Asing yang semakin banyak melewati perairan Nusantara. Pelayaran di 

Indonesia semakin ramai sehingga tumbuh bandar-bandar di beberapa pulau di 

Indonesia, misalnya di Aceh, Palembang, Cirebon, Jepara, Tuban, Banjarmasin, 

Ternate dan Tidore. Semakin banyak bandar di Indonesia, perkembangan Islam di 

tanah air semakin lancar.4 

Dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1970-an, Nurcholish Madjid adalah 

ikon cendekiawan Islam yang dianggap paling kontroversi sekaligus paling 

kontributif. Pemikirannya meliputi diantara tiga tema besar; keislaman, 

keindonesiaan dan kemodernan. Dia berani mendekonstruksi pemikiran Islam yang 

                                                           
3 Deliar Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 LP3ES, Cetakan Pertama, 

Jakarta 1980, hal.37 
4 Ibid 
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dianggapnya sudah mengalami fosilisasi, kemandegan, stagnasi dan kejumudan yang 

membuat umat Islam menjadi kehilangan daya adaptasinya menghadapi laju 

problematika kehidupan nyata yang semakin kompleks. Salah satu pemikiran yang 

dianggap paling polemis dan kontroversial adalah ketika ia mendekontruksi 

eksklusivisme dan menawarkan inklusivisme sebagai gantinya. Hal ini jelas dianggap 

melawan arus pemahaman mainstream. Sebagai cendekiawan neo-modernisme, Ia 

membangun nalar inklusivisme menggunakan pendekatan dan metodologi modern 

tanpa menafikan argumentasi doktrin-doktrin otentik Islam itu sendiri, yaitu Al-

Qur’ān dan hadis plus pendapat ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itulah, walaupun 

sejak ia mempublikasikan pemikiran-pemikirannya, ia telah mengundang kontroversi 

yang hebat bahkan sampai saat ini, ia tetaplah dianggap sebagai pemikir yang paling 

memiliki kontribusi yang cemerlang bagi dinamika pemikiran Indonesia. Nurcholish 

Madjid dikenal sebagai penarik gerbong pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Oleh 

pengamat Islam kontemporer, gagasannya dianggap sebagai paradigma intelektual 

gerakan pembaruan teologis di Indonesia.5 

Nurchalis Madjid atau kerap di sapa cak Nur juga sebagai pencetus 

pembaharuan pemikiran Islam. Itu dikarenakan pada pidatonya tanggal 2 Januari 

1970 di Jakarta dalam acara yang diselenggarakan oleh organisasi HMI (Himpunan 

Mahasiswa Indonesia), PII (Pelajar Islam Indonesia), GPII (Gerakan Pemuda Islam 

Indonesia), dan PERSAMI (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia). Pada waktu itu 

                                                           
5 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Paramadina, 1998), h. 21   
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Cak Nur membawakan makalah yang berjudul Keharusan Pembaharuan Pemikiran 

Islam dan Masalah Integrasi Umat, itulah momentum yang dianggap sebagai 

pembaharuan pemikiran Islam Indonesia.6  

Nurcholish Madjid melandaskan pemikirannya pada al-Qur’an dan Hadits, itu 

terlihat ketika Nurcholish berbicara tentang asas pluralisme dan toleransi sebagai 

pilar utama terbangunnya masyarakat Madinah Banyak sekali ide yang di lontarkan 

oleh cak Nur, khususnya setelah pulang dari Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa 

kalau seorang pemimpin harus seperti lokomotif bagian dari kereta api, yang tidak di 

tarik oleh gerbong-gerbongnya lokomotiflah yang harus menarik gerbonggerbongnya, 

pemimpin harus menarik umat kearah yang lebih baik.7 

Nurcholish mendefinisikan sekularisasi sebagai “menduniawikan masalah-

masalah yang semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam daru sikap 

mengukhrawikannya” Selain itu juga cak Nur juga kerap mengambil beberapa ayat 

Al-Qur’ān sebagai landasan pemikirannya sehingga berpengaruh terhadap keilmuan 

tafsir, sehingga kadang terdapat beberapa kontroversi  

Salah satu pemikiran nurcholis Madjid adalah masalah ta’wil, beiau 

mengambil dasar dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 7 : 

◆❑➔ ✓ ⧫⧫ ◼⧫ 
⧫  ⧫◆ 

                                                           
6 Akhmad Taufik, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, hlm. 152. 
7 Nurcholish Madjid, Islam kerakyatan dan Keindonesian, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.119. 
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☺⬧⧫ ➔  ⧫ 
◆ ⧫⧫  ⬧ 

⧫  ❑➔➔  
⧫❑➔◆⬧ ⧫ ⧫⧫⧫⬧  

◆⧫ ◆ 
◆⧫◆ ⬧  

⧫◆ ◼➔⧫ ⬧⬧  
  ⧫❑▪◆  

➔ ⧫❑❑→⧫ ⧫◆ 
    ◆◼◆  
⧫◆ ⧫  ❑ 

⧫     

Artinya: Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) 

nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al-Qur’ān dan yang 

lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat184. Adapun orang-orang yang dalam hatinya 

condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 

mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 

ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan 

orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-

ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat 

mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. 

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; atau ayat-ayat yang 

pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan 

dengan yang ghaib, misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan 

lain-lain. 

Nurchalis Madjid mendefinisikan Ta’wil sebagai Interpretasi metaforis, 

maksudnya adalah pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta-fakta tekstual 
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dari sumber-sumber suci (al-Qur’an dan al-Sunnah) sedemikian rupa, sehingga yang 

diperlihatkan bukanlah makna lahiriah kata-kata pada teks sumber suci itu, tapi pada 

“makna dalam” (bāthin, inward meaning) yang di kandungnya. Metode pemahaman 

ta’wil telah muncul sejak masa-masa dini sejarah Islam bahkan sejak masa Rasulullah 

Saw. sendiri, sebagaimana dikatakan dalam sejarah Islam. Karena itu persoalan 

interpretasi metaforis ini mempunyai saham cukup besar dalam timbulnya 

perselisihan, kemudian perpecahan-perpecahan di kalangan kaum Muslim.8 

Cak Nur memberikan jalan tengah atas dasar perbedaan pendapat tentang 

masalah ta’wil ini yakni agar tumbuhnya keinsafan lebih besar tentang bibit-bibit 

perselisihan paham dalam Islam, serta bagaimana seharusnya kita menempatkan diri 

dalam kancah perselisihan itu secara adil.9 

Menurut Nurcholis Madjid ayat-ayat yang muhkamat dan Mutasyabihat 

menimbulkan tiga jenis perbedaan pandangan.10 Pertama, perbedaan pandangan 

tentang mana saja ayat-ayat suci yang muhkamāt dan mana pula yang mutasyābihāt. 

Karena perselisihan ini maka ada ayat-ayat suci yang bagi suatu kelompok umat 

Islam bersifat muhkamāt, namun bagi kelompok lain bersifat mutasyābihāt. Firman-fi 

rman berkenaan dengan surga dan neraka, misalnya, bagi kebanyakan kaum Muslim 

bersifat muhkamāt, tapi bagi sebagian mereka, seperti golongan al-Bāthinīyūn 

                                                           
8 Nurholish Madjid, Kontektstualisasi Doktrin dan Sejarah:Masalah Takwil sebagai 

Metodologi Penafsiran(Jakarta: Paramadina, 1998), Cet. I, h. 255 
9 Ibid  
10 Nurcholis Madjid , masalah takwil sebagai metodologi penafsiran al-Qur,an. (Jakarta: 

Paramadina, 1998), hlm:162 
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(“Kaum Kebatinan” — lihat pembahasan di bawah), bersifat mutasyābihāt sehingga 

pelukisan tentang surga dan neraka itu mereka pahami sebagai metafor-metafor atau 

kiasan, yang tak mesti menunjuk pada hakikatnya.11 

Kedua, perbedaan pandangan tentang boleh atau tidaknya melakukan ta’wil 

terhadap ayat-ayat yang mutasyābihāt itu. Sebagian kelompok Islam 

membolehkannya, sehingga dalam memahami ayat-ayat mutasyābihāt itu, harus 

diadakan interpretasi di balik ungkapan-ungkapan lahiriah. Sebagian lagi yang tidak 

membolehkannya, berpendapat dalam memahami ayat-ayat itu kita harus berhenti 

pada makna-makna seperti yang dibawakan ungkapan lahiriah lafal dan kalimatnya. 

Termasuk dalam permasalahan ini ialah problema homonimi (ism musytarak, kata-

kata berserikat), seperti kata-kata “mendengar,” “mengetahui,” “melihat,” “tangan,” 

“marah,” “senang,” dan lain-lain yang dalam Kitab Suci disebutkan sebagai sifat-sifat 

Tuhan, padahal kata-kata atau sifat-sifat itu juga dapat diberlakukan kepada makhluk, 

khususnya manusia. Maka pelukisan itu mengesankan bahwa Tuhan dan manusia 

“berserikat” dalam beberapa sifat dan kelengkapan, dan ini menimbulkan problema. 

Mereka yang melakukan interpretasi (karena beranggapan bahwa Tuhan mustahil 

memiliki kualitas-kualitas yang sama dengan manusia) akan memandang ayat-ayat 

yang bersangkutan dengan itu sebagai metafor-metafor belaka, sedangkan kenyataan 

tidaklah seperti yang dikesankan pengertian lahir ayat-ayat itu. Mereka yang tidak 

                                                           
11 Nurholish Madjid, Kontektstualisasi Doktrin dan Sejarah:Masalah Takwil sebagai 

Metodologi Penafsiran(Jakarta: Paramadina, 1998), Cet. I, h. 255 
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membenarkan interpretasi akan melihat ayat-ayat itu seperti adanya, dengan memberi 

penegasan bahwa Tuhan memiliki kualitas-kualitas itu “tanpa bagaimana”. 

Ketiga, bagi mereka yang membolehkan interpretasi, masih terdapat 

perselisihan tentang siapa yang harus melakukan interpretasi itu. Karena interpretasi 

bukanlah pekerjaan yang gampang, maka sangat masuk akal bahwa hak untuk 

melakukannya harus dibatasi hanya pada lingkungan yang memenuhi syarat, antara 

lain pengetahuan yang luas dan kemampuan berpikir yang mendalam. Ini membawa 

konsekuensi terbaginya anggota masyarakat manusia kepada kelompok-kelompok 

khusus (khawwāsh) dan kelompokkelompok umum (‘awwām). Yang pertama adalah 

“kaum ahli,” dan yang kedua terdiri dari “orang-orang kebanyakan.”12 

Dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat Cak Nur lebih condong 

mengambil pendapat-pendapat dan pandangan para filsuf sebagai acuan karena para 

filsuf adalah kalangan orang-orang muslim yang paling banyak melakukan ta’wil, 

disebabkan kuatnya pengakuan sebagai pencari hakikat dan kebenaran demonstrative 

(yang terbuktikan secara tak terbantah). Mereka dengan kuat memandang, ungkapan-

ungkapan kebahasaan dalam sumber-sumber ajaran agama, baik Kitab Suci maupun 

Sunnah Nabi adalah ungkapan-ungkapan metaforis atau alegoris. Jadi tidak 

dimaksudkan Seperti apa adanya menurut arti lahiriah ungkapan-ungkapan itu, 

diperlukan disiplin dan latihan berpikir yang tinggi, yang menurut mereka hanya 

diperoleh melalui pemikiran kefilsafatan. Kemudian para filsuf mereka adalah 

                                                           
12 Ibid, hal. 255 
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golongan khawas di kalangan umat, dan mereka berhak, bahkan wajib, menggunakan 

metode interpretasi metaforis terhadap teks-teks keagamaan. 

Cak Nur memberikan jalan tengah atas dasar perbedaan pendapat tentang 

masalah ta’wil ini yakni agar tumbuhnya keinsafan lebih besar tentang bibit-bibit 

perselisihan paham dalam Islam, serta bagaimana seharusnya kita menempatkan diri 

dalam kancah perselisihan itu secara adil,13 akan tetapi Cak Nur banyak mengangkat 

beberapa ayat al-Qur’an yang di tafsirkan mengandung tentang liberalisme justru 

kemudian menimbulkan perbedaan pandangan kemudian membawa kepada 

perdebatan yang panjang di kalangan pemikiran modern. 

Salah satu contoh adalah ”Kalimatin Sawa’”  dalam al-Qur’an surat Ali-Imran 

ayat 64  

➔ ⧫ ⧫ 

❑⬧➔⬧ ◼ ☺ 

◆❑ ◆⧫ ◆⧫◆  

Cak Nur mengartikan Kalimatin sawa’ sebagai titik temu atau common 

platform, maksudnya adalah titik pertemuan antar semua agama. Dalam Kitab Suci, 

Allah memerintahkan Nabi Muhammad, agar mengajak komunitas keagamaan yang 

lain khususnya para penganut kitab suci yakni ahlul kitab untuk bersatu dalam titik-

pertemuan itu. Pemahaman Kalimatin sawa’ ini Cak Nur sampaikan dengan alasan 

dari segi perbedaan dalam beragama dan kitab suci ini sudah sangat umum diketahui, 

                                                           
13 Nurholish Madjid, Kontektstualisasi Doktrin dan Sejarah:Masalah Takwil sebagai 

Metodologi Penafsiran(Jakarta: Paramadina, 1998), Cet. I, h. 255 
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dan kini adalah saatnya untuk mengembangkan secara positif segi persamaan antar 

kitab suci itu, demi suatu teologi baru yang lebih kontekstual dengan semangat 

dikembangkan.14 

Kemudian Cak Nur memberikan makna Kalimatin sawa’ ini sebagai ”al-

Islam” karena titik pertemuan dari segala perselisihan dalam beragama maka harus 

kembali kepada islam. Al-islam disini menurut Cak bukanlah sebuah nama bagi 

komunitas agama tetapi sebuah sikap keberagamaan bagi agama yang benar karena 

pada dasarnya semua agama adalah Islam. Mengenai hal ini Cak Nur juga mengutip 

ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam surat Ali-Imran ayat 85 : 

⧫◆ ⧫⧫ ◆ ◼ 

 ◼⬧ ⧫  ◆❑➔◆ 

 ⧫  

     

Artinya : Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah 

akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-

orang yang rugi. 

Dengan keberagaman dengan makna al-Islam ini sehingga menimbulkan pemahaman 

tentang kesamaan seluruh agama dari yang terdahulu sampai sekarang.15 

Menurut Nurcholish Madjid Ayat Kalimatin Sawȃ’ ini juga memberikan 

makna kesatuan umat manusia, karena pada dasarnya kita adalah umat yang satu, 

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 213 

                                                           
14 Ibid  
15 Nurholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1998), Cet. I, h. 19 
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⧫   ◼◆ 

➔⧫⬧   

◆ ⧫◆ ⧫⧫◆ 

➔⧫ ⧫ ⬧ 

⬧◆ ⧫✓⧫  ☺ 

❑→◼⧫    

Artinya : manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka 

Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan 

bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia 

tentang perkara yang mereka perselisihkan 

Berdasarkan pada ayat tersebut, menurut Cak Nur berpendapat semua umat 

manusia itu pada mulanya adalah tunggal karena berpegang pada kebenaran yang 

tunggal, kemudian mereka berselisih satu sama lain justru karena mereka mencoba 

memahami kebenaran yang tunggal itu berdasarkan kemampuan masing-masing. 

Kensekuensi dari pemahaman Cak Nur dari ayat di atas apakah dengan ini 

mengaggap semua agama itu sama? Kemudian apakah Kalimatin sawa’ di artikan 

sebagai al-Islam sebagai sebuah keberagaman bukan suatu komunitas keagaman? 

Untuk memahami ta’wil dari Kalimatin Sawa’ dalam al-Qur’ān konsep 

Nurcholis Madjid maka penulis mengangkat sebuah judul tesis “KONSEP TA’WIL 

MENURUT NURCHOLIS MADJID DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’ĀN 

(ANALISIS TERHADAP AYAT KALIMATIN SAWA’)” 

B. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu 

untuk memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas. 
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a. Konsep 

Kata Konsep berasal dari bahasa latin conceptum, yang artinya sesuatu 

yang dipahami. Aristoteles dalam bukunya "The classical theory of concepts" 

menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan 

pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia arti konsep adalah rancangan atau buram surat dan 

sebagainya;  ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.16 

secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang 

menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal 

pikiran dengan tujuan Konsep Arti Konsep untuk memudahkan komunikasi 

antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. 

Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran 

mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan 

juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam 

karakteristik. Pengertian konsep juga dikemukakan oleh beberapa ahli.17 

Ada beberapa ciri dari konsep : 

1. Konsep itu mempunyai sifat abstrak dan merupakan gambaran mental tentang 

benda, peristiwa ataupun kegiatan. 

                                                           
16 Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hal. 258 
17 Jacobsen, D.A., Eggen, P., dan Kauchak, D. (2009). Methods for Teaching (Metode-

Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA) (Eds. 8). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html
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2. Konsep ialah kumpulan dari benda-benda yang mempunyai karakteristik 

ataupun kualitas secara umum. Jadi yang ada di dalam konsep terdapat 

beberapa hal yang bisa di satukan. 

3. Konsep mempunyai sifat personal, pemahaman orang mengenai konsep 

“kelompok” misalkan mungkin berbeda dengan pemahaman orang lainnya. 

4. Konsep dipelajari melalui sebuah pengalaman dengan belajar. 

5. Konsep bukanlah persoalan arti dari sebuah kata seperti yang ada di dalam 

kamus, kamus sendiri memiliki makana lain yang lebih luas 

b. Ta’wil 

, ta'wil berasal dari kata  األَْوُل ))أَْول    يَُؤْوُل  آَلyang artinya الرجوع(kembali),18 dan 

موئال  19 Sedangkan isim makan dan zamannya adalah,(akibat atau pahala)العاقبة 

atau  الموئلyang berarti  المرجعtempat kembali, Ada juga yang mengatakan 

bahwa kata "  َل  kembali dan bersandar)إليه و يعتمد عليه   الرجوع   yang berarti "أَوَّ

kepadanya), juga memberi pengertian unggul dan memiliki pengikut, Kata  َل أَوَّ

digunakan karena sesudahnya kembali dan bersandar kepadanya.20 

Sedangkan dalam terminologi Islam, Ibnu Manzhur menyebutkan dua 

pengertian ta’wil secara istilah dalam Lisan Al-Arab; pertama, ta’wil adalah 

sinonim (muradhif) dari tafsir. Kedua, ta’wil adalah memindahkan makna 

                                                           
18 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt). vol.XI h. 32 
19 Ibnu Faris, Mu'jam Maqayis Al-Lughah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979). vol.I h.162 dan 

Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum Al-Qur’ān, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2006). 

h.416. 
20 Ar-Raghib Al-Isfahani, Mufradat fi Gharib Al-Qur’ān, (Maktabah Nizar Musthafa Al-Baz, 

tt). vol I h. 40 
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zhahir dari tempat aslinya kepada makna lain karena ada dalil.21 Ibnu 

Taimiyah dalam bukunya Al-Iklil fi Al-Mutashabih wa At-Ta’wil menyatakan 

bahwa ulama mutaqaddimin (salaf) berpendapat bahwa ta’wil merupakan 

sinonim dari tafsir, sehingga hubungan (nisbat) diantara keduanya adalah 

sama. Seperti yang digunakan oleh Ibnu Jarir At-Thabari dalam tafsirnya 

Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Ayat Al-Qur’ān; ta’wil dari ayat ini adalah demikian, 

para ulama berbeda pendapat tentang ta’wil ayat ini. Kata ta’wil yang 

dimaksudkan oleh beliau adalah tafsir. Sedangkan ta’wil menurut ulama 

mutaakhkhirin (khalaf) dari kalangan ulama ushul, kalam, dan tashawwuf 

adalah mengalihkan makna lafazh yang kuat (rajih) kepada makna yang 

lemah (marjuh), karena ada dalil yang menyertainya.22 

c. Tafsir 

Secara etimologi kata tafsir berarti al-ibanah wa kasyfu al-mughattha 

(menjelaskan dan menyingkap yang tertutup). Dalam kamus Lisan al-‘Arab, 

tafsir berarti menyingkap maksud kata yang samar.23 

Sedangkan secara terminologi penulis akan mengungkapkan pendapat para 

pakar. Al-Zarqoni menjelaskan tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Qur’ān 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menjelaskan makna-

                                                           
21 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt). vol.XI h. 32 
22 Ibnu Taimiyah, Al-Iklil fi Al-Mutashabih wa At-Ta’wil, (Iskandariyah: Dar Al-Iman, tt). 

hlm.27-28 
23 Manna al-Khallil al-Qaththan, Mabâhis fî Ulûm al-Qur’ân, (Riyadh: Mansyurat al-‘ashr al-

hadits, 1973), hlm. 323. 
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maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.24 Menurut Abû 

Hayyân sebagaimana dikutip Manna al-Qaththân, mendefinisikan tafsir 

sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan lafaz Al-Qur’ān, petunjuk-

petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun, 

dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal lain yang 

melengkapinya.25 

Ilmu tafsir merupakan bagian dari ilmu syari’at yang paling mulia dan paling 

tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan Kalamullah 

yang merupakan sumber segala hikmah, serta petunjuk dan pembeda dari 

yang haq dan bathil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan 

berkembang hingga di zaman modern sekarang ini. Kebutuhan akan tafsir 

semakin mendesak lantaran untuk kesempurnaan beragama dapat diraih 

apabila sesuai dengan syari’at, sedangkan kesesuaian dengan syari’at bannyak 

bergantung pada pengetahuan terhadap Al-Qur’ān, kitabullah.26  

d. Al-Qur’ān 

Ditinjau dari segi bahasa, secara umum diketahui bahwa kata al-Qur’ān 

 .yang berarti mengumpul atau menghimpun  قرا berasal dari kata (القران  )

                                                           
24 Abdul Azhîm al-Zarqanî, Manâhil al-Irfân fi Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Maktabah al-

Arabiyah, 1995), vol 2, hlm. 6. 
25 Yang dimaksud “petunjuk-petunjuknya” adalah pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz-

lafaz. Kemudian “hukum yang berdiri sendiri atau yang tersusun”, meliputi ilmu Sharf, I’rab, Bayan, 

Badi’. “makna yang memungkinkan baginya ketika tersusun” meliputi pengertian hakiki dan majazi. 

Sedangkan yang dimaksud “hal-hal yang melengkapinya” adalah pengetahuan mengenai asbab nuzul, 

naskh mansukh, kisah-kisah dan lain sebagainya yang menjadi lingkup kajian ilmu al-Qur’ān. Lihat 

Manna al-Khallil al-Qaththan, Mabâhis fî Ulûm al-Qur’ân, hlm. 324 
26 Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Itqon fi 'ulum al-Qur’ān, (Cairo: Mathba'ah Hijazy, tt.) Juz II, 

hlm. 172 
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Qira’ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya 

dalam satu ungkapan kata yang teratur. al-Qur’ān asalnya sama dengan 

qira’ah, yaitu akar kata (mashdar-infinitif) dari qara’a, qira’atan wa qur’anan. 

Allah menjelaskan :27 

 ◆◼⧫ ➔⬧ 

⧫◆➔◆    ⬧⬧ 

⧫⧫⬧ ⬧ 

⧫◆➔     

Artinya : 17.Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 18 apabila Kami telah 

selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. 

Disamping itu masih ada lagi bentuk mashdar dari lafadh qara’a yaitu qur’ 

( ءقُرْ  ) tanpa alif dan nun yang mengikuti wazan fu’l (  فُْعل). Dengan demikian 

kata qara’a mempunyai tiga wazan (bentuk/sighat) mashdar, yakni qur’an 

 Ketiga wazan tersebut tetap memiliki satu .(قُْرء) ’qira’ah, dan qur ,(قرآن)

makna yaitu bacaan. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa kata Al-Qur’ān 

merupakan bentuk mashdar yang mengandung fungsi makna isim maf’ul 

(yang di......), sehingga maknanya menjadi yang dibaca atau bacaan.28 

Sedangkan secara istilah, menurut Ulama Mutakallimin (ahli teologi islam), 

al- Qur’an adalah kalam Allah yang qodim bukan makhluk dan terbebas dari 

                                                           
27 Manna’ Al-qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’ān, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 

hlm. 16 
28 Muchotob hamzah, Studi Al-Qur’ān Komprehensif, (Wonosobo: Gama Media, 2003), hlm. 

1-2 
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sifat-sifat kebendaan. Sedangkan menurut Ulama Ushuliyyah, Fuqaha, dan 

Ahli Bahasa, Al-Qur’ān adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw, yang di awali surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah 

an- Nass 

e. Analisis 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan 

Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut : 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, 

sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). 

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, 

penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk 

mendapatkan  pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan. 

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya 

setelah ditelaah secara seksama. 

d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis 

(dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa 

kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). 

e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam 

bagian- bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai 

pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana 

Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan 

sebagainya). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan 

Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

f. Ayat 

Dalam kajian literatur ulumul Al-Quran, pembahasan mengenai ayat Al-Quran 

cukup banyak mendapat perhatian besar. Ada ahli qiroah yang sengaja mengarang 

atau menyusun sebuah kitab secara khusus.29 

Sedangkan pengertian ayat menurut istilah para ulama adalah sebagai berikut : 

1. Az Zurqany 

“Bahwasanya ia (ayat) adalah kelompok yang mempunyai permulaan dan 

penutup yang masuk di dalam surat Al-Quran.”30 

2. Al Qattan 

Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surah Al Quran.”31 

3. Al-Ja‘bari 

“Ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat sekalipun secara 

                                                           
29Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Ilmu-ilmu Al Qur'an: Ilmu-ilmu Pokok dalam 

MenafsirkanAl Qur'an (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 125 
30 Moh. Abd .Adzim Az Zurqany, Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, Jilid III, Isa Al 

Halaby,Wasy Syirkah, hal. 339 
31 Al-Qattan, Mabahis fi ‘Ulum Al-Qur’an, Mansyurat Al ‘Ashr Al-Hadist, cet.ke-2, hal. 139. 
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taqdiri (perkiraan) yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam 

surah”32 

 Dari tiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ayat adalah kalam 

Allah yang merupakan bacaan, terdiri dari dua kalimat atau beberapa 

kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan merupakan 

bagian dari surah. Dengan demikian syarat-syarat ayat adalah sebagai 

berikut: 

1. Ayat harus merupakan kalam Allah.Kalau bukan kalam Allah tidak 

dinamakan ayat dalam konteks ini. 

2. Terdiri dari beberapa kalimat sempurna sekalipun secara perkiraan 

(taqdiri) seperti ayat yang terpendek di dalam surah Al-Mudatstsir 

(74):21.Sekalipun ayat ini terdiri dari dua kata tetapi maknanya 

sudah merupakan kalimat sempurna yang sudah mengandung 

subyek,predikat,dan obyek.Artinya adalah Kemudian dia 

memikirkan 

3. Memiliki permulaan dan akhiran.Sekalipun panjang kalimatnya dan 

terdiri dari beberapa kalimat,tetapi tidak menyebutkan permulaan 

dan akhiran ayat maka tidak disebut ayat. 

4. Merupakan bagian dari surah Al-quran,karena surah adalah himpunan 

beberapa ayat.33 

g. Kalimatin Sawȃ’  

                                                           
32 Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, Al-Itqan fi ‘ulum Al-Quran ( Beirut, Dar Al-Fikr, t. th), 

hal. 68 
33 Abdul Majid Khon, Praktikum Qiraat : ”Keanehan Bacaan Al-Quran Qiraat Ashim dari 

hafash, (Bandung, MizaN, 1994), Cet I.hal. 16. 
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Kalīmatin sawa’ berarti kalimat, ide atau prinsip yang sama, yakni 

ajaran yang menjadi “common platform” antara berbagai kelompok manusia 

Kalimatin sawa’ sebagai titik temu maksudnya adalah titik pertemuan antar 

semua agama. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir di jelaskan bahwa kalimatin sawa’ lebih 

kepada celaan bagi orang yang meyakini ketuhanan Al Masih dan 'Uzayr serta 

isyarat mereka adalah dari jenis manusia seperti mereka sendiri, dan kehinaan 

bagi orang yang mengikuti rijal (pemuka) agama sehingga menghalalkan apa 

yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan. 

Kemudian kata kalimatin dalam konteks ayat ini digunakan untuk menyatakan 

kalimat sempurna, yang dapat dipahami. Apakah bentuk kalimat sempurna 

tersebut? Jawabannya: sawâ’ in baynanâ wa baynakum (yang sama, yang tidak 

ada perbedaan antara kami dan kalian). Frasa ini merupakan sifat, yang 

menjelaskan kata kalimatin yang sebenarnya mempunyai konotasi tertentu. Lalu 

apa konotasi kalimatin sawâ’ in baynanâ wa baynakum? Tidak lain adalah 

kalimat tauhid, yaitu: Allâ na‘buda illâ Allâh (Hendaknya, kita tidak 

menyembah selain Allah). Inilah kalimat sawâ’ yang sesungguhnya, yaitu 

kalimat tauhid, yang menyatakan bahwa tiada zat yang berhak disembah kecuali 

Allah, dan tidak  menyekutukan-Nya dengan yang lain: wa lâ nusyriku bihi syay 

an (hendaknya kita tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun) 

Imam Suyuti dalam pendapatnya mengatakan kalimatin sawa yang di 

maksud adalah untuk semua ahli kitab untuk menyembah Allah sebagaimana 



22 
 

mereka dahulu mengikuti para rahib dan pendeta mereka, setelah ajaran Islam 

telah di sempurnakan oleh Rasulullah maka mereka di perintahkan untuk 

mengikutinya. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Memahami konsep Nurcholis Madjid dalam mengemukakan 

permasalahan ta’wil 

2. Mengidentifikasi pemahaman Nurcholish Madjid tentang ayat 

Kalimatin Sawa’ dalam al-Qur’an surat Ali- Imran ayat 64 

3. Mengidentifikasi pengaruh pemikiran Nurcholis Madjid dalam 

memahami ayat Kalimatin Sawa’ 

2. Batasan masalah 

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut perlu adanya pembatasan 

masalah, agar kajian dalam penelitian ini dapat terarah sesuai dengan batasan 

masalah yang tegas. Adapun kajian penelitian ini dibatasi pada masalah-

masalah berikut: 

a. Memberikan pendapat Nurcholish Madjid dalam memahami tentang 

konsep ta’wil  

b. Mengemukakan pemahaman Nurcholish Madjid Kalimatin Sawa’ 
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c. Pengaruh pemikiran Nurcholish Madjid terhadap penafsiran ayat Al-

Qur’an tentang Kalimatin Sawa’ 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan berikut ini: 

a. Bagaimana Pemikiran Nurcholish Madjid dalam memahami ayat 

tentang Kalimatin Sawa’ 

b. Apa Pengaruh pemikiran Nurchalis Madjid terhadap penafsiran ayat 

Al-Qur’ān tentang Kalimatin Sawa’ 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sehingga hasil penelitian 

tersebut diharapkan memiliki kegunaan yang bermanfaat. Kedua aspek inilah 

yang menjadi ukuran seberapa besar urgensi suatu penelitian. Adapun tujuan 

dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Nurcholis Madjid dalam memahami ayat 

Al-Qur’ān 

b. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang peran Ta’wil 

dalam penafsiran Al-Qur’ān 

c. Untuk mengetahui pemahaman Nurcholish Madjid tentang Kalimatin 

Sawa’ 
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d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman Nurchalis Majdid 

dalam penafsira al-Qu’an 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada 

semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada; 

a. Untuk Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya 

pendalaman kajian ilmu bagaimana cara Nurcholis Madjid dalam 

memahami suatu ayat kemudian pengaruh pemikirannya terhadap dunia 

pemikiran Islam 

b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan konstribusi positif kepada 

almamater dan kepada pihak-pihak yang berminat melanjutkan studi 

tersebut. 

c. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister di bidang 

Ilmu Tafsir Hadis. 

E. Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan Pustaka mempunyai arti: peninjauan kembali pustaka-

pustaka yang terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, 

suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka 

(laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan, tidak 

selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi 

termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Fungsi peninjauan kembali pustaka 

yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, bahwa 
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semakin banyak orang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (berkaitan erat 

dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya 

meneliti permasalahan yang dihadapi. Dan untuk menghilangkan terjadinya 

kekhawatiran terhadap suatu kajian, tinjauan kepustakaan merupakan hal yang 

sangat penting. Hal ini di lakukan agar terhindar dari bentuk daur ulang, 

plagiasi serta duplikasi.34 

Oleh karena itu penulis ingin menjelaskan tentang tinjauan kepustakaan 

terkait dengan kajian konsep Nurcholis Madjid dalam memahami ayat. Sejauh 

penulis yang ketahui belum ada pembahasan secara spesifik tentang 

bagaimaimana Nurchalis Madjid dalam memahami sebuah ayat Al-Qur’ān, 

karena selama ini banyak yang mengkritik tentang pemikirian-pemikiran 

beliau, tentang keberagaman, kemodernan, leberalisme beliau, sejauh buku 

karangan Nurcholis Madjid yang penulis baca, beliau banyak banyak 

mengutip ayat-ayat Al-Qur’ān sebagai landasan pemikirannya, solah-olah 

beliau memposisikan diri sebagai mufassir. Disamping itu juga pemikiran 

itulah yang banyak menjadi pengaruh dan inspirasi bagi pemikir-pemikir 

setelahnya, banyak kaum intelektual yang memposisikan Nurcholis Madjid 

sebagai ujung tombak ilmu pengetahuan. Ada beberapa karya ilmiah seperti 

Makalah, Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, atau pun Disertasi yang membahas 

                                                           
34 Amin Abdullah dkk, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner, (Yogayakarta: 

Kurnia Kalam semesta, 2006), hal. 10   
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tentang pemikiran-pemikiran Nurchalis Madjid dan perbandingan pendapat 

para tokoh misalnya 

a. Nurcholis Madjid “ Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah” Buku ini 

memuat kumpulan tulisan dengan muatan yang bervariasi—bahkan satu-dua 

bisa kita katakan makalah—dari beberapa pemuka Islam di negeri ini, pada 

dekade 1990-an. Mereka antara lain Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, 

KH Alie Yafie, Masdar Farid Mas’udi, Atho’ Mudzhar, Jalaluddin Rakhmat, 

Zainun Kamal, Komaruddin Hidayat, M Quraish Shihab, dan KH Ibrahim 

Hosen. 

b. Islam, Doktrin dan Peradaban, adalah tiga rangkain kata yang mencakupi 

masalah berebeda, namun disatukan dalam satu pembahasan. Prof. Dr. 

Nurcholish Madjid yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Nur, membahas 

tiga rangkaian masalah (pembahasan) yang terbagai dalam empat bagian dan 

masing-masing bagian terdapat urain yang disebut dengan sub bagian. 

Pada bagian satu, Cak Nur membahas tentang “Tawhid Dan Emansipasi 

Harkat Manusia” dengan sepuluh sub bagian penjelasannya. Pada bagian 

kedua “Disiplin Ilmu Keislaman Tradisional” dengan lima sub bagian 

penjelasan yang cukup lugas. Selanjutnya pada bagian ketiga Cak Nur 

membahas tentang “Membangun Masyarakat Etika” 

c. Masyarakat Tamadun : kritik hermeneutis masyarakat madani Nurcholish 

Madjid 



27 
 

Buku karangan sufyanto ini berisikan cara pandang atau world view terhadap 

al-din Islam, misalnya, Nurcholis Madjid menyebut orang yang selalu 

mengaitkan al-din al-Islam sebagai identitas dirinya sebagai orang yang 

bersikap apologetic, keengganannya menggunakan identitas tersebut didasari 

oleh tiga alasan, pertama, akan melahirkan apresiasi ideologis-politis totaliter, 

kedua, akan berpendirian bahwa dengan menggarap bidang-bidang lain selain 

bidang spiritual akan merasa tidak akan kalah dengan Barat, ketiga, akan 

selalu berpikir serba legalistic terhadap Islam dengan kata lain akan 

melahirkan sikap fikihisme. Tentunya ini sejalan dengan penafsiran kata al-

Islam yang baginya bukan merupakan sebagai identitas sebuah agama, tapi ia 

cukup ditafsirkan dengan berserah diri saja. 

d. Dasar kepustakaan tentang pemikiran Nurcholish Selanjutnya adalah 

karya yang ditulis oleh Pardoyo 1996 dengan tema pokoknya 

“Sekularisasi dalam Polemik”. Berpijak kepada dasar pertanyaan “apakah 

isu sekularisasi dan sekularisme yang dilontarkan Nurcholish Madjid pada 

dasawarsa 1970-an antagonistis terhadap Islam ataukah masih harus 

diperdebatkan kembali di kalangan cendekiawan muslim?” Pardoyo 

mencoba menjelaskan beberapa deskripsi terarah dari rancangan 

sekularisasi yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid. Di  atas  semua  

kebertolakbelakangan Amien  Ra’is dan H.M. Rasjidi terhadap isu 

sekularisasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, Pardoyo 

memberikan penegasan bahwa dikotomi sakral dan profan, imanen dan 
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transenden sebagai tawaran dalam realitas kehidupan adalah realitas yang 

harus ditegaskan dan didefinisikan dengan baik dan terarah. 

e. Malki Ahmad Nasir : Tentang Kritik terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid 

Nurcholis Madjid banyak diinpirasi oleh pemikir-pemikir Barat dan tanpa 

berusaha melakukan kritik terhadap gagasan tersebut, misalnya gagasan 

perlunya pembaharuan tapi dengan semangat sekularisasi, yang tentunya 

setiap orang sekarang mengetahui bahwa ia diinpirasi oleh seorang theologian 

yang bernama Harvey Cox dalam salah satu karyanya, the secular city, 

kemudian juga berikutnya, ia mengatakan, “..kita harus bersedia 

mendengarkan perkembangan ide-ide kemanusiaan dengan spektrum yang 

seluas mungkin, kemudian memilih diantaranya mana yang menurut ukuran-

ukuran objektif mengandung kebenaran.” Jadi, bagi Nurcholis Madjid, dari 

manapun ide-ide itu yang penting mengandung kebenaran, dan pada saat yang 

sama tidak pernah dijelaskan bagaimana proses keilmuan masuk dalam ranah 

worldview of Islam. Karena itu, kata ketika Nurcholis Madjid tidak menyebut 

proses ini, sebenarnya ia telah merancukan antara world view Islam dan barat, 

sebab sangat jelas bahwa istilah dan maksud objektifitas dalam pengertian 

Barat akan selalu bertentangan dengan istilah dan maksud subjektifitas.  

F. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bab, di mana antara satu bab dengan lainnya memiliki korelasi 

yang logis dan sistematis, dengan sistematika sebagai berikut: 

http://pecintaquransunnah.blogspot.com/2009/12/tentang-kritik-terhadap-pemikiran.html
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Bab I : Pendahuluan dengan memaparkan; Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Permasalahan (Identifikasi Masalah, Pembatasan dan 

Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan 

Kepustakaan, Sistematika Penulisan. 

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Biografi Nurchalis Madjid dan buku 

karangannya yang berisikan; Kelahiran dan Kepribadiannya, Pendidikan dan 

Gelar yang Disandangnya, Guru-Guru dan Murid-muridnya, Karya-

karyanya,dan siapa saja yang mempengaruhi pemikirannya 

Bab III : Metodologi penelitian 

Bab IV : Membahas tentang data penelitian serta analisanya, yaitu dalil 

Kalimatin Sawa analisis terhadap ayat al-Qur’an 

Bab V : Merupakan bab penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini 

yang mana memuat hasil kajian keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan 

juga saran 

 

 

 

 

 

 

 

 


