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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Agama, suatu kata yang mudah diucapkan, dimengerti, juga dijelaskan 

maksudnya,tetapi sangat sulit diberikan batasannya.Menurut para agamawan perlu 

penjabaran secara baik, terumuskan, agar semua orang dapat 

memahaminya.Sehingga, orang-orang bisa merasakan dan melukiskan keindahan 

agama.Banyak dari para tokoh  memberikan defenisi mengenai agama, salah satunya 

adalah  Jhon Locke (1632-1704). Menurutnya, Agama bersifat khusus dan pribadi 

yang sumbernya adalah jiwa dan mustahil bagi orang lain yang memberikan 

petunjuk.
1
Tokoh lain juga memberikan pendapat mengenai agama adalah James 

Martineau yang mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan tentang Tuhan yang 

abadi, yaitu mengenai jiwa dan kemauan Ilahi yang mengatur alam raya dan 

berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat manusia.
2
 

Dalam kamus Oxford, Agama adalah kepercayaan dalam beribadah, seseorang 

yang mampu menaati, mengikuti perintah, terutama kepada Tuhan yang Satu atau 

banyak Tuhan.
3
Sedangkan Mahmud Syaltut menyatakan Agama adalah ketetapan 

Ilahi yang di wahyukan kepada Nabi untuk memberikan petunjuk bagi 

manusia.Sementara itu, Muhammad Abdullah Badran memberikan defenisi Agama 

dengan merujuk kepada al-Qur‟an.Menurutnya, kata Din terdiri dari tiga suku kata 

yakni Dal, Ya, dan Nun yang dapat dibaca Dain bermakna utang-piutang  atauDana, 

Yadinu yang berarti menghukum atau taat. Keduanya mengambarkan adanya dua 

pihak yang saling berkait, yakni Allah dan manusia.
4
Dalam hal keyakinan manusia 

memiliki pola pikir(akal) yang tajam sehingga apa yang dianggapnya sesuatu yang 

sakral ketika hati resah diradang masalah maka ia mencari perihal yang 

menyenangkan jiwanya.   

Hal diatas senada yang disampaikan ahli ilmu jiwa seperti Sigmund Freud 

agama ada, disebabkan ketika seorang anak membunuh ayahnya yang pada ahkirnya 

ia menyesal, seketika itu jiwanya merasa kehilangan,demi membahagiakan diri, 
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maka ia membuat penyembahan terhadap roh.
5
Disamping  itu D. C. Mulder sepakat  

agama itu ada gejala kebudayaan perkembangan sejarah menyebutkan tingkah laku 

manusia  selalu berpikir sehingga mencapai pada pilihan yang ia sembah.
6
 

Sedangkan Islam menyebut bahwa Agama muncul ketika Adam turun ke bumi 

sehingga ia menemukan keindahan, kebaikan dan kebenaran, dan jika digabung 

ketiganya, melahirkan maknakesucian. Dari sinilah kemudian manusia berusaha 

untuk memperoleh ketiga hal diatas guna mengantarkannya kepada yang Maha Suci, 

menjaga hubungan sehingga melahirkan kedamaian.
7
 

Seperti firman Allah yang terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 19 dan 67:
8
 

                     

                     

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih 

orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada 

mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-

ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. 

 

                     

 

Artinya: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia 

adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia 

termasuk golongan orang-orang musyrik. 

 

[201]  Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. 

 

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat 19 dan 67 dengan makna Agama 

mengadung kata ketundukan yang maksudnya adalah Islam mempunyai subtansi 

sebagai penyerahan diri secara penuh kepada Allah baik nilai yang diajarkan Adam 
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sampai kepada Nabi Muhammad karna Islam Agama rasul beruntung Allah 

menentukan bahwa Agama Muhammad adalah jalan resmi satu-satunya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka 

sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan diahkirat termasuk orang-orang yang 

rugi.
9
Quraish juga menjelaskan tentang maksud-maksud firman Tuhan sesuai 

kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada 

lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkambangan ilmu dalam menangkap 

pesan-pesan al-Quran.Keagungan firman Allah dapat menampung segala 

kemampuan, tingkat, kecederungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang 

mufassir di tuntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan 

masyarakatnya, sehingga al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, 

pemisah antara yang haq dan bathil serta jalan keluar bagi setiap probelam kehidupan 

yang dihadapi, Mufassir dituntut pula untuk menghapus kesalah pahaman terhadap 

al-Qur‟an atau kandungan ayat-ayat. 

Salah satu karya M. Quraish Shihab adalah Tafsîr al-Mishbâh yang banyak 

mengemukakan uraian penjelas terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi 

referensi yang mumpuni, informatif, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya 

bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi 

hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan 

yang menarik. 

Tiap-tiap tafsir al-Qur‟an memberikan corak haluan daripada pribadi 

penafsirnya.Dalam tafsir al-azhar, Hamka memelihara sebaik mungkin hubungan 

antara naqal dan‘aql‟ antara riwâyah dan dirâyah. Hamka menjanjikan bahwa ia 

tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat yang telah terdahulu, 

tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman pribadi. Pada saat yang sama, 

tidak pula melulu menuruti pertimbangan akal seraya melalaikan apa yang dinukil 

dari penafsir terdahulu. Suatu tafsir yang hanya mengekor riwayat atau naqal dari 

ulama terdahulu, berarti hanya suatu textbook thinking belaka. Sebaliknya, kalau 

hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis 

tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak 

disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama jadi dapat dipahami Tafsir dari Surat 

Ali Imran ayat 19 dan 67 mengatakan orang yang berilmu tinggi mendapat jejang 
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yang tinggi pula dimata Allah juga mempunyai keterpengaruhan yang kuat, bahkan 

Al-Ghazali menyebutkan bahwa ilmu telah mendapat kedudukan yang tinggi 

sehingga kita dekat denganNya dan malaikat pun dekat dengan kita artinya 

kebenaran akan diketahuai apabila ilmu telah didapat dari Allah, yakni kebenaran 

Agama yaitu Islam maka dari itu Hamka mengatakan diri akan dekat dengan Allah, 

tunduk, patuh,mengakuinya yang ada dalam bahasanya tiada Tuhan selain Allah.
10

 

Oleh karena itu Agama yang diajarkan nabi Adam, Sampai Muhammad 

termasuk Musa, Isa tidak lain adalah dari pada Islam dengan kata kunci Menyerah 

diri dengan tulus-Ihklas kepada Tuhan, percaya kepadaNYa. Itu lah Islam dan 

sekalian manusia yang menyerah diri kepada yang maha Tunggal, tidak bersekutu 

denganNYa walaupun memeluk agama apa. Maka dengan sendirinya sampai kepada 

Islam.Hamka mengatakan sebab maksud Agama adalah 1. Membersihkan jiwa dan 

akal dari kepercayaan akan kekuatan ghaib, yang mengatur alam ini. Yaitu percaya 

hanya kepada Allah dan berbakti, memuja dan beribadat kepadanNYa 2. 

membersihkan hati dan membersihkan tujuan dalam segala gerak gerik dan usaha, 

niat ikhlas kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata Islam jadi  kalau 

hanya Islam ktp yang jiwanya sendiri belum muslim maka mesti ia menyerah kan 

diri bulat-bulat kepada Allah swt seperti firman” tetapi tidaklah berselisih orang 

yang diberi Kitab itu melainkan sesudah didatangkan kepada mereka ilmu, lataran 

pelanggran batas di antara mereka”.
11

 

Dapat dipahami perdebatan kebenaran Agama akan terlihat kalau setiap insan 

mau berserah diri kepada Allah seperti dalam firmannya” maka jika mereka 

membantah engkau, katakanlah: aku telah menyerah diri kepada Allah, demikian 

juga orang-orang yang mengikutiku. Pengajaran yang telah dikabarkan al-Qur‟an 

tidak lain adalah kembali kepada keyakinan yang benar dengan bertauhid kepada 

Allah SWT. Dan ayat 67 menekankan  bahwsanya kita manusia mempunyai satu 

rumpun yakni nabi Ibrahim diutus agar kita yakin Tauhid Yang disampaikan adalah 

benar adanya Allah Adalah Tunggal tinggal kepada kita  percaya dan yakin bahwa 

ini akan berkembang kepada nabi terahkir Muhammad SAW yang membawa agama 

rahmatanlilalamin yakni  Islam secara tidak langsung nabi semuanya Islam.
12

 

                                                             
10

Hamkan, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)  jilid II,129-134. 
11

 Ibid. 
12

Ibid, 797 -803. 



 
 

5 
 

Tafsir al-azhar mempunyai corak non-mazhabi, dalam arti menghindar dari 

perselisihan kemazhaban, baik fikih maupun kalam. Di sisi lain, tafsir al-azhar 

banyak diwarnai (diberi corak) oleh tafsir „modern‟ yang telah ada sebelumnya, 

Seperti al-manâr dan fî zhilâl al-Qur’ân. Selama ini, dua tafsir tersebut dikenal 

bercorak adabi-ijtimâ`î, dalam makna selalu mengaitkan pembahasan tafsir dengan 

persoalan-persoalan riil umat Islam.Warna-warna tafsir itu mempengaruhi tafsir al-

Azhar yang penulisnya jelas-jelas menyatakan kekaguman dan keterpengaruhannya. 

Manusia mempunyai kebebasan Ketika lahir, manusia tidak mempunyai 

pengetahuan mengenai sesuatu, akan tetapi ketika kesadaran telah muncul untuk  

menggunakan panca indra, akal, dan jiwa, maka sedikit demi sedikit ia akan 

mengetahuinya. Melalui hubungan sosial ia akan merasakan pentingnya kehidupan 

dengan aturan yang Tuhan berikan, maka roda peraturan akan berjalan sesuai yang ia 

inginkan. Akan tetapi muncul pertanyaan mungkinkah manusia bisa mematuhi aturan 

yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Terkadang manusia lalai terhadap perintah 

kebaikan malahan memilih kejahatan karena mempeturuti nafsu dan egonya. 

Muhammad Arkoun menyebutkan  manusia hilang kendali disebabkan karena 

manusia dituntut oleh beberapa kebutuhan. Pertama Kebutuhan ontologis: Dalam 

pikiran manusia ada dorongan mencari terus mencari sehingga mengantarkannya 

kepada penyebab yang didasari oleh pertanyaan mengapa. Kedua Kebutuhan 

Kosmologis: kebebasan akan kebutuhan menyebarkan berbagai kekerasan dan 

paksaan tertentu bagi kebaradaan manusia, keputusan-keputusan, kecerdasan, jiwa 

dan kondisi Surgawi sebagai tempat yang berkaitan dengan pemindahan arus 

kreativitas manusia. Ketiga Kebutuhan Fisik : keinginan hawa nafsu manusia untuk 

memperkaya diri, membuat kerusakan, kekacauan, ketidakadilan, membuat sesama 

manusia menjadi menderita bahkan bermusuhan demi kekayaan. Keempat 

Kebutuhan Politis : Dapat kita lihat sepanjang sejarah kepentingan politik membuat 

manusia menjadi kacau dan peradaban tidak berjalan dengan tatanan yang baik, sifat 

manusia dipenuhi keserakahan ingin menguasai dengan segala cara ia lakukan.
13

 

Agama bukan hanya sekedar percaya, atau politik untuk meraut keuntungan 

pribadi, tetapi berimankepada satu Tuhan memberikan rasa aman kepada mahkluk 

sosial,dinamakan Rahmatan lilalamin, oleh karenanya Islam mempunyai prinsip 
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“untukmu Agamamu dan untuku lah Agamaku” Kendatipun demikian, dalam 

mencari hisotoris agama ada dua metode. Pertama, Agama bersumberkan pada 

ajaran-ajaran  wahyu  yang diturunkan Tuhan kepada manusia.
14

Kedua, Tinjau 

teoritis yang diteliti oleh Antropologis, Sosiologis, Historis dan Psikologis.dalam 

tinjauan ini ada beberapa perjalanan konsep Tuhan diantaranya:
15

 

a. Animisme dan dinamisme: kepercayaan masyarakat primitive tentang adanya 

roh atau jiwa bagi setiap benda yang ada dibumi 

b. Politeisme: yakni yang percaya bahwa roh memiliki kekuatan, pribadi yang 

kuat, sakti, berkuasa. Karena ruh-ruh itu banyak, maka mereka memiliki tuhan 

yang banyak. Oleh sebab itu kepercayaannya terhadap tuhan yang banyak pula. 

Hal ini dilakukan oleh Siwa Brahma dan Wisnu  dalam agama Hindu dan juga 

dalam tradisi Yunani kuno, Mesir dan lainnya. 

c. Henoteisme: banyak tuhan, namun menyembah satu Tuhan dengan maksud 

meskipun mereka percaya pada tuhan yang banyak, baik itu bernama tuhan, 

ruh atau dewa namun hanya satu yang dianggap sebagai Yang Tertinggi. 

d. Monoteisme: ada satu tuhan yang paling berkuasa diantara dewa atau ruh yang 

pada akhirnya manusia menemukan kesimpulan sesungguhnya tuhan itu satu. 

Kepercayaan ini mengungkapkan Tuhan Maha Kuasa, bijaksana, pemberi 

balasan untuk orang yang berbuat baik dan buruk. Kepercayaan pada Tuhan 

yang satu merupakan ajaran agama yang berawal dari Ibrahim, seperti Yahudi, 

Nasrani dan Islam. 

e. Ateisme: kepercayaan yang menafikan keberadaan Tuhan. 

Beragam kepercayaan antar umat beragama dari sesuatu yang dianggap 

memberikan kekuatan seperti batu, keris, dan meningkat kepada dewa, percaya 

banyak tuhan sampai pada keyakinan satu Tuhan bahkan menafikan tuhan. Bukankah 

perjalanan historis Agama banyaknya terjadi konflik? seperti Charles Kimball 

mengatakan setiap yang mempunyai keyakinan( Agama) semua jadi bencana seperti 

perperangan Hindu dan Islam, Kristen diadili setelah pelaku melakukan tindakan 
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keras terhadap muslim, atau muslim dibunuh oleh orang yahudi dan masih banyak 

terjadi perperang lainnya.
16

 

Permasalahan ideologi telah terjadi masa kehidupan al-Hallaj tokoh sufi yang 

hidup abad III H. Dikisahkan  Abd Allah ibn Tahir al-Azdi tentang  pertengkaran 

dirinya dengan seorang Yahudi. Katanya “aku bertengkar dengan seorang Yahudi 

pada suatu pasar di Baghdad. Aku maki  Yahudi itu dengan memanggil,” Hai Anjing. 

Disaat itu al-Hallaj lewat dan melihat kejadian itu dengan wajah marah kemudian 

beliau berkata kepadaku,‟jangankau maki anjingmu, setelah itu ia bergegas pergi. 

Selesai kejadian itu aku pun pergi menuruti al-Hallaj namun ia masih memalingkan 

wajahnya, aku pun minta ma‟af lalu beliau berkata, wahai anakku semua Agama 

adalah milik Allah SWT. Iasibukkan setiap golongan dengan suatu Agama, bukan 

sebagai pilihan mereka, tetapi dipilihkan atas mereka.maka dari itu ketahui lah 

Yahudi, Nasrani, Islam dan Agama lainya yang namanya berbeda-beda tetapi tujuan 

sama.
17

Dikisah al-Hallaj memberikan jalan tengah yang dikenal dengan konsep 

kesatuan agama(wahdat –Al-Adyan), yang mana al-Hallaj menekankan secara 

hubungan sosial meminta kesadaran sebagai hamba yang berketuhanan tidak boleh 

menghina sesameberagama sebab  pada hakekatnya Tuhan jua lah yang disembah 

karena sesungguhnya Yahudi, Nasrani, Majusi adalah Islam. Allah SWT lah satu-

satunya Tuhan yang wajib disembah maka tidak ada perbedaan melainkan dari 

luarnya saja.
18

 

Hazrat Inayat Khan telah mengembangkan konsep al-Hallaj menurutNya, 

kesatuan Agama (wahdat al-Adyân) yang menjaga hubungan antar keyakinan 

beragama adalah sufisme karena mengawalinya dengan hati, yang mana paling 

utama mencari Tuhan didalam hati manusia. Pertama mengenal ketuhanan pada 

setiap diri manusia, juga memahami setiap orang yang berhubungan dengan kita, 

baik pola pikiran, perkataan dan tindakan. Ketika personalitas manusia itu sangat 

lembut maka hatinya hidup, hati yang hidup bertanda sensitif dalam artian cinta 

dalam hatinya, cinta kepada Tuhannya namun sebaliknya ketika hati tidak sensitif 

bertanda ia tidak berperasaan atau lebih dikenal mementingkan diri sendiri. Kedua 

memikirkan perasaan orang lain ketika berbicara dihadapan kita, namun yang lebih 

penting menjaga perasaanya diwaktu ia tidak ada. Ketiga menyadari bahwasanya 
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perasaan  sendiri dengan perasaan Tuhan bisa menimbulkan cinta yang mendapatkan 

percikan cahaya dalam menerangi jalan untuk sampai pada kebenaran.
19

 

  Disamping itu Inayat menekankan Agama dulu, sekarang bahkan yang akan 

datang, ketika seorang membagi kebenaran kepada yang satu pada yang banyak 

bukan itu suatu yang benar, sedangkan Nabi Isa mendukung, yang mengatakan” 

pikirkanlah , aku bukan datang untuk menghancurkan hukum itu, atau para nabi, 

aku tidak datang untuk menghancurkan , tetapi memenuhi?” artinya apa  ini 

pembuktian  bahwasanya Isa telah lebih dulu membawa kesatuan  agama serta 

kebenaran agama.
20

maka dari itu Inayat mengatakan tidak berhak seseorang yang 

mencapuri urusan keyakinan suatu hamba,  hal yang demikian telah mengambil 

urusan Tuhan
21

. Pemikiran Inayat yang menyatakan manusia mempunyai tuhan yang 

sama secara esensi ini yang menjadi penelitian penulis bagaimana Inayat 

menjelaskan bahwasannya kesatuan agama yang terjadi sejatinya bermuara pada 

Tuhan yang sama yakni Allah SWT. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa  konsep Wahdat  al-Adyân menurut Hazrat Inayat Khan? 

2. mengapa Konsep Wahdat al-Adyân jalan ideal Agama menurut Hazrat 

Inayat Khan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

dalam perumusan masalah, lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk Mengetahui Konsep Wahdat al-Adyân menurut Hazrat Inayat Khan. 

2. Untuk mengetahui penjelasan Hazrat Inayat Khan tentang kesatuan Agama 

yang berasal dari satu Tuhan. 

3. Untuk mengatahui sejauh mana  konsepWahdat al-Adyân Hazrat Inayat 

Khan. 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaa‟at untuk mengembangkan dan 

melengkapi khasanah kajian pemikiran dan peradaban Islam, terutama 

KonsepWahdat al-Adyân yang sudah banyak diketahui umat Islam . 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfa‟at bagi keperluan dakwah. Maka 

penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada umat 

Islam terhadap pemikiran Wahdat al-Adyân dalam mewujudkan Agama 

Ideal menurut Hazrat Inayat Khan. 

1.4 Alasan Pemilihan Judul 

Dipilihnya  Wahdatal-Adyân dalam mewujudkan Agama Ideal studi pemikiran 

Hazrat Inayat Khan sebagai judul skripsi yang didasari oleh.  

1. Perkembangan penafsiran, pemahaman Agama menggunakan bentuk-

bentuk metode, sehingga terjadi perbedaan yang menimbulkan pemusuhan 

antar umat beragama  bahkan bagi umat tertentu juga memiliki 

permusuhan sehingga melahirkan sekte dan mazhab. oleh karena itu Khan 

berkeinginan membawa umat untuk berkeyakinan pada Tuhan yang satu 

demi tercipta kehidupan yang damai. 

2. Kesatuan Agama menurut Khan adalah sebagaiamana konsepsi Tuhan 

ideal dapat diterima oleh manusia demi memahami Agama itu benar 

dengan satu Tuhan. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji 

lebih lanjut. 

1.5 Studi Kepustakaan 

Berkenaan dengan studi pustaka peneliti memiliki beberapa karya Hazrat 

Inayat Khan yang membahas Wahdat al-Adyan diantara bukunya: 

Kesatua Idieal Agama-Agama dari buku The Unity Of Religion Ideals yang 

berisikan apa sebanarnya agama, juga penyelasai dalam hubungan umat manusia 

menurut pemikiran Hazrat Inayat Khan.  

The Heart of Sufism buku yang berisikan penjelasan menganai agama, yang 

berpotensi untuk mencapai hubungan seorang hamba kepada ilahi dengan meraih 

ridhonya Ilahi. 

Dimensi Spritual psikologi dari buku Spritual dimiensionsof Psychology yang 

menjabarkan penyingkapan tingkatan-tingkatan pencapai spiritual juga Khan 

memberikan proses-proses mental dalam diri manusia. 
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Pada penelitian ini penulis akan mambahas Wahdat al-Adyan menurut 

pemikiran serta perjalanan kehidupan Hazrat Inayat Khan. Dalam studi kepustakaan 

Karya Ilmiah atau Skripsi, yang mengenai  Konsep Wahdat al-Adyan Hazrat Inayat 

Khan, penulis hanya menemukan pembahasan Khan yaitu mengenai Dimensi musik 

studi pemikiran Hazrat Inayat Khanoleh Ali Kemal
22

, ini jelas berbeda dengan judul 

skripsi diatas.  

Dilihat dalam, tesis, disertasi penjabaran mengenai Kesatuan Agama seperti 

tesis yang dibawakan oleh Abdul Qudus yang berjudul Kesatuan Transendental 

Agama-Agama Perfestif Filsafat Perenial( Studi Analisis terhadap pemikiran Frithjof 

Schuon)
23

. Disini beliau menjelaskan pemikiran Fithjof Schuon mengenai agama 

menurutnya banyak kejadian yang terjadi pada setiap agama baik itu berkenaan 

dengan krisisnya pemahaman, dunia modern, pengkajian, keyakinan ini yang akan 

disuguhkan oleh Schuon. 

Disamping itu Jauhar Azizy memberikan kepastian juga menganai kesatuan 

agama menurut  Islam seperti tesis yang dibuatnya dengan Judul Pluralisme Agama 

Menurut Al-Qur’an Perpestif Tafsir Departemen Agama.Tesis ini memberikan 

penjelasan bagaimana al-Qur‟an memandang kesatuan agama, pertama persaudaraan 

antar umat Agama, kedua prinsip tolong menolong, ketiga prinsip melingdungi yang 

lemah, keempat saling mengingatkan( control emosional) kelima, kesatuan antar 

beragama
24

. 

Dilain itu skripsi yang berjudul Wahdat al-Adyân  dan relevansinya dengan 

prularisme Agama yang dibuat oleh Fajri Khairullah yang berisikan sosio 

historikesatuan agama-agama dimulai dari pandangan al-Qur‟an dan Islam juga 

pendapat para tokoh tasawuf dan barat.
25

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tidak mendapatkan Konsep Wahdat al-

Adyân yang dijelaskan serta tidak mengkhususkan dalam pemikiran Hazrat Inayat 

Khan juga perbedaan dan persamaan antara para tokoh pemikir Islam dan sufi lainya 

                                                             
22

Ali Kemal,”Dimensi Musik Studi pemikiran Hazrat Inayat Khan”,(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2010). 
23

 Abdul Qudus,”Kesatuan Transendental Agama-Agama Perfestif Filsafat Perenial, Studi Analisis 

terhadap pemikiran Frithjof Schuon”, (disertasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003). 
24

 Jauhar Azizy,” Pluralisme Agama menurut Al-Quran perpestif tafsir departemen Agama”, (disertasi 

pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007). 
25

Fajri Khairullah,”Wahdah al-Adyan relevansinya dengan pluralisme agama”(,skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah,Jakarta 2010). 
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oleh sebab itu penulis merasa perlu membahas konsep Wahdat al-Adyân menurut 

Hazrat Inayat Khan. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian Tasawuf ini berbasiskan kajian perpustakaan(Library study) yang 

mana rujukan dibagi menjadi Primer dan sekunder
26

. Khusus dalam penelitian 

primer penulis akan menggunakan karya Hazrat Inayat Khan. Kesatuan Ideal 

Agama-agama,The Way Illumunation, The Heart of Sufisme,Dimensi Spiritual 

psikologi,Dimensi Mistik music dan bunyi. 

Sedangkan rujukan sekunder penulis akan memfaatkan karya lainya yang 

bertemakan kesatuan Agama sepertiMerentasa Jalan Teologi Agama-agama Di 

Indonesia(Tim Balitbang PGI) Satu Tuhan banyak agama pandangan Sufistik 

Ibn’Arabi, Rumu dan Al- Jili (Media Zainul Bahri), Figih Lintas Agama (Nucholis 

Madjid),Membumikan al-Qura’an(Quraish shihab), Islam dan Pluralisme Akhlak 

Quran menyikapi perbedaan (Jalaluddin Rahmat), juga karya lain-lain yang dapat 

membantu penulisan skripsi. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar maka penelitian ini, diambil dari berbagai 

literatur yang berkenaan dengan Wahdatal-Adyân khususnya dalam Karya 

Hazrat Inayat Khan.Kemudian literatur-literatur tersebut ditelaah, dianlisis dan 

diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan yang selajutnya 

disistematikankan menjadi sebuah data yang jelas dan dapat dipahami sesuai 

dengan pedoman penulisan skirpsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ushuluddin 

Uin Suska Riau. 

1.6.3 Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang terkempul dan diklarisifikasikan sesuai dengan 

kebutuhan penulisan diperlukan teknik analisa yang tepat. Dalam menganalisa 

penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menguraikan secara tepat 

pandangan tokoh, tentang Wahdatal-Adyân dan akan ditampilkan sebagai mana 

mestinya. 

 

                                                             
26

 Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya, sedangkan sekunder data 

yang telah diteliti orang lain dengan penjelasan yang berbeda namun dapat membantu data primer.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini terdiri dari Empat bab.  

Bab I pendahuluan yang mencakup beberapa pembahasan, yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.Bab IImengungkapkan  tentang riwayat hidup 

(biografi) Hazrat Inayat Khan, dan karya-karya Hazrat Inayat Khan.Bab III 

membetangkan data mengenai konsep Wahdat- al-Adyândalam mewujudkan Agama 

Ideal studi pemikiran Hazrat Inayat Khan Bab IV penutup.Bab ini berisikan 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


