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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Al-Qur'an diyakini oleh kaum Muslim sebagai kitab suci yang sempurna. Di 

dalamnya terdapat tata aturan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan 

manusia dengan sesama makhluk. Isi al-Qur'an mencakup semua tuntunan bagi 

kehidupan manusia di muka bumi agar selamat dan bahagia menuju kehidupan 

akhirat yang kekal dan abadi. Bila dilakukan penelitian lebih lanjut, ayat-ayat al-

Qur'an yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan yang berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah swt. 

Namun, al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai setiap 

masalah dalam kehidupan manusia, melainkan cukup merumuskan prinsip-prinsip 

dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia, termasuk dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin hikmahnya agar manusia 

menggunakan akal budi dan daya nalarnya seoptimal mungkin atau dalam 

terminologi fikih disebut berijtihad untuk menjelaskan pedoman yang sifatnya 

global tadi, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi kehidupan mereka yang 

dinamis dan selalu berubah. Karena dalam prakteknya, semakin rinci dan detail 

sebuah aturan akan semakin sulit diimplementasikan dalam kehidupan yang 

dinamis dan berubah. Itulah sebabnya mengapa al-Qur'an dan ajaran Islam tidak 

ketinggalan zaman, dan selalu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

manusia yang berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan kaidah al-Islam shalih li kulli 
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zaman wa makan (Islam kompatibel dengan perkembangan zaman dan dimana 

saja). 

Fenomena sejarah sosial masyarakat di berbagai belahan dunia dapat 

dikatakan tidak pernah terlepas dari konflik, baik yang bersumber dari agama atau  

yang bersumber dari faktor non keagaaman, seperti etnis, politik, ekonomi, 

budaya, dan lain sebagainya
1
.  

Indonesia mengalami problematika goncangan kesatuan bangsa yang 

sangat luar biasa. Ini  terbukti dengan terjadinya kasus pembantaian di tahun 90-

an  yang terjadi di Ambon. Tahun 2016 penistaan agama oleh seorang Gubenur 

yang menduduki jabatannya di ibukota Negara. Terjadinya peperangan antar suku 

dan agama dari berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya, tempat ibadah, anak-

anak, wanita-wanita menjadi korban atas konflik yang terjadi. 

Untuk itu, pluralisme menjadi keniscayaan yang tak dapat dikesampingkan 

lagi untuk menjawab dan dijadikan solusi dari berbagai konflik tersebut. NKRI 

adalah harga mati dan pluralisme adalah jaminannya. Tidak akan terwujud sebuah 

negara kesatuan dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha di dalamnya 

tanpa ada tenggang-rasa antar umat beragama. 

Pluralisme di Indonesia sebenarnya bukan konsep baru dan asing, karena 

ia telah menjadi jiwa bangsa sejak dahulu. Hal tersebut tercermin pada semboyan 

negara Bhinneka Tunggal Ika yang dikutip dari Kakawin Sutasoma karya Mpu 

Tantular (1365) yang secara politis dan geografis bermakna “bermacam ragam 

                                                           
1
 Abu Darrin al-Hamidy, Antologi Kajian Islam: Toleransi dan Hubungan Antar Umat 

Beragama, ( Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2003), hlm. 171. 
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etnis dan agama yang hidup dikawasan Nusantara, tetapi memiliki satu tujuan 

yang sama”
2
. 

Konsep Bhinneka Tunggal Ika ini memuat cita-cita pluralisme, yakni 

sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan 

orientasi nilai etnis dan agama. Suatu kebudayaan tidak dapat menghargai budaya 

yang lain tanpa menghargai kebhinnekaan yang ada pada dirinya. Dialog 

antartradisi diperlukan, antara lain melalui pemikiran, perenungan, penelitian, 

penyebarluasan dialog antarbudaya dan antaragama
3
. 

Nurcholish Madjid menegaskan, pluralisme tidak saja mengisyaratkan 

adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan 

juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas 

dasar perdamaian dan saling menghormati. Allah berfirman: 

وهُ  لاْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديااِرُكْم أاْن تابارُّ يِن وا ِن الهِذينا لاْم يُقااتِلُوُكْم فِي الدِّ ُ عا ْم َلا ياْنهااُكُم َّللاه

ا يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينا  تُْقِسطُوا إِلاْيِهْم إِنه َّللاه  ( 8)وا

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak pula mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 

adil”. (Q.S: al-Mumtahanah : 8). 

 Paparan di atas menyampaikan pada suatu pengertian sederhana bahwa 

pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau 

kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan menerimanya 

                                                           
2
 Neng Dara Affiah, Pluralisme Agama dalam Perspektif Kebangsaan, (Universitas 

Paramadina:2007), hlm. 12 
3
 Abdul Hadi WM, Multikulturalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, (Universitas 

Paramadina:2007), hlm. 33 
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sebagai kenyataan (sunnatullâh) dan berupaya untuk berbuat sebaik mungkin 

berdasarkan kenyataan itu.
4
 

Menurut Nurcholish Madjid, sebagai kepastian Allah, pluralitas itu secara 

teologis termasuk dalam kategori Sunnatullah yang tak terhindarkan. Kalau ada 

perbedaan dalam menumbuhkan pluralitas, perbedaan yang dapat ditenggang 

adalah perbedaan yang tidak membawa kerusakan kehidupan bersama sebagai 

prinsip etika agama
5
. Jika terjadi percekcokan dalam masyarakat maka ia harus 

dipandang sebagai hal yang wajar. Pluralitas adalah keragaman hidup yang telah 

menjadi sunnatullah. sedangkan pluralisme merupakan suatu kejiwaan dan 

kedewasaan mental dalam menerima keragaman itu 

Meskipun agama itu plural, namun semuanya akan menuju pada satu 

kebenaran, yakni kebenaran Allah. Kebenaran itu bersifat plural. Namun 

kebenaran dalam terminologi agama (Islam), semuanya harus bermuara pada satu 

kebenaran mutlak, yaitu kebenaran Allah. Bahkan, semua agama samawi itu, 

sebagaimana dianalisis Frihjof Schoun, mengandung kebenaran. Sebab, pada 

dasarnya semua agama dan ilmu itu berasal dari Allah Yang Maha Esa
6
.  

Secara garis besar pengertian konsep pluralisme itu tidak semata menunjuk 

pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun perlu adanya keterlibatan 

aktif dan interaksi positif terhadap kenyataan majemuk itu. Pluralisme adalah 

bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak 

                                                           
4
 Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi (Yayasan 

Abad Demokrasi: Jakarta, 2011), h. 288. 
5
 Budhy Munawar, Tugas Cendekia Muslim: Modernisme dan Tantangan Pluralisme 

Keagamaan, dalam Kebebasan Cendekiawan (Yogyakarta: Pustaka Republika, 1996), h. 234. 
6
 Ibid, hlm. 235 
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agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna 

tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan
7
. 

Sementara itu dalam pandangan Amin Abdullah, al Qur’an telah 

mengambil antisipasi timbulnya sikap dan budaya saling mencemooh dan 

merendahkan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Tindakan mencemooh 

dan mengejek, merendahkan orang, apalagi suatu kelompok, merupakan cikal 

bakal dan sumber konflik sosial yang potensial. 

Semua agama berbeda, tidak ada agama yang sama. Berbeda dalam 

doktrinnya, dalam institusinya, kelembagaannya, pemimpinnya, jenis umatnya, 

hari besarnya, hari dan waktu yang dianggap suci oleh pengikutnya dan begitu 

seterusnya. Tetapi dalam perbedaan itu terdapat commonalities yang tidak 

terekspresikan keluar. Artinya meskipun berbeda, terdapat kesamaan dalam 

agama- agama itu, misalnya seperti humanitasnya, rasa kemanusiaan, keadilan, 

prihatin terhadap lingkungan yang buruk, dan menolong orang yang susah, wanita 

dan anak-anak. Unsur-unsur kesamaan ini bukan bersifat relatif tetapi justru 

bersifat absolut. Absolut ide dasarnya tetapi relatif dalam pelaksanaan dan 

implementasinya
8
.  

Nabi Muhammad saw. telah mencontohkan sebuah tatanan kehidupan 

yang tak berkonflik di tengah pluralitas agama dan suku. Dengan "Piagam 

Madinah"
9
 ternyata saat itu kedamaian mampu diwujudkan tanpa perlu 

                                                           
7
Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya (Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 2007), hlm. 29. 
8
Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Islam Kontemporer, ( 

Bandung: Mizan, 2000), hlm. 75-79 
9
Dalam Piagam Madinah ini intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar 

bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, prinsip persaudaraan dalam Islam 
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mengorbankan nyawa dan harta benda, namun mampu hidup berdampingan satu 

sama lain tanpa melihat perbedaan. Maka, patutlah kiranya kembali dapat 

diterapkan dalam konteks bermasyarakat sekarang
10

. 

Dalam al Qur’an yang notabenenya sebagai petunjuk bagi umat manusia 

sebenarnya banyak menyebutkan dan mengajarkan tentang  pluralisme tersebut. 

Al-Qur’an hadir dengan menanamkan sikap terhadap pluralisme suku, bangsa dan 

agama. Memang jika diteliti kata pluralisme yang dikenal dalam istilah bahasa 

Arab “ta’addudiyah” tak ditemukan dalam al-Qur’an. Namun jika melihat segi 

konteks istilah tersebut “kemajemukan”, maka akan didapatkan banyak sekali 

konsep pluralisme  dalam al-Qur’an tersebut. 

يااٍت لِْلعا  لِكا َلا انُِكْم إِنه فِي ذا أاْلوا ُف أاْلِسناتُِكْم وا اْختَِلا اْْلاْرِض وا اِت وا اوا ْلُق السهما ِمْن آيااتِِه خا الِِمينا وا

(22) 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 

langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 

                                                                                                                                                               
(ukhuwah Islamiyah), semua umat Islam dari berbagai latar belakang dan dari berbagai suku 
pada hakekatnya bersaudara. Kedua, prinsip saling menolong dan melindungi, penduduk 

Madinah yang terdiri dari beragam suku, agama, dan bahasa harus saling membantu dalam 
menghadapi lawan. Ketiga, prinsip melindungi yang teraniaya. Keempat, prinsip saling kontrol. 
Kelima, prinsip kebebasan beragama. Lihat Nurcholis Madjid, Islam dan Kebebasan Beragama, 
(PT. Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1998), hlm. 

195. 
10

 Hal ini akan memudahkan umat Muslim dalam memaparkan teladan yang pernah 

dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat Madinah. Dalam sebuah 

hadis riwayat Bukhârî dari Jâbir bin ‘Abd Allâh ra. menyebutkan bahwa Rasûlullâh saw. 

berpapasan dengan jenazah yang sedang diusung lalu beliau berdiri, seorang sahabat berkata, 

"Wahai Rasûlullâh, ini jenazah seorang Yahudi." Lalu beliau menjawab, "Bukankah ia seorang 

manusia?" Dr. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, (Jakarta: Perspektif, 

2005), hlm. 215. Sama halnya ketika ‘Ali bin Abî Thâlib ra. mengirim surat kepada gubernurnya 

di Mesir, Mâlik al-Asytar. Beliau menulis dalam surat tersebut: 

"Tanamkanlah dalam hatimu kasih sayang, cinta, kelembutan kepada rakyatmu… sesungguhnya 

mereka ada dua golongan, baik mereka sebagai saudaramu dalam agama, atau mitramu sebagai 

makhluk." Lihat Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, terj. 

Muhammad Abdul Ghaffar E. M., (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 172. 
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Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang mengetahui
11

. (QS: ar Rum: 22). 

اِم ُمْختالٌِف أالْ  اْْلاْنعا ابِّ وا الدهوا ِمنا النهاِس وا اُء إِنه وا ا ِمْن ِعبااِدِه اْلُعلاما ا ياْخشاى َّللاه لِكا إِنهما ذا انُهُ كا وا

فُوٌر  ِزيٌز غا ا عا  ( 28)َّللاه

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang 

melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam 

warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di 

antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun
12

. (Q.S: Fathir: 28) 

Dalam dua ayat di atas al-Qur’an menjelaskan bahwa dari tanda-tanda 

kebesaran ciptaan Allah yang ada di alam, Allah menciptakan langit dan bumi, 

mencipakan binatang-binatang yang berbeda jenis, dan menciptakan manusia 

dengan berbeda-bedanya bahasa dan wana kulit.  

Bentuk pluralisme yang mendasar disini ialah bahwa al-Qur’an 

menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada warna kulit dan bahasa adalah 

sebagai tanda kebesaran Allah. Maka, tak ada bahasa dan warna yang lebih baik 

atas yang lainnya, semuanya itu Allah ciptakan dengan maksud untuk 

memperlihatkan bagaimana kebesaran atas ciptaanNya itu. 

فُوا إِنه أاكْ  ارا قاباائِلا لِتاعا ْلنااُكْم ُشُعوبًا وا عا جا أُْنثاى وا ٍر وا كا لاْقنااُكْم ِمْن ذا ُكْم يااأايُّهاا النهاُس إِنها خا ما را

ِ أاْتقااُكْم إِنه  بِيٌر  ِعْندا َّللاه لِيٌم خا ا عا  ( 31)َّللاه

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”
13

. (Q.S: al-Hujurat:13). 

                                                           
11

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Semarang:Toha Putra, 1989), hlm. 634 
12

 Ibid, hlm. 690. 
13

 Ibid, hlm. 837 
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Dalam ayat ini makna pluralisme lebih jelas, dimana manusia yang 

diciptakan dari jenis yang yang plural(laki-laki dan perempuan), dan manusia 

yang diciptakan dalam keadaan yang plural (bersuku-suku dan berbangsa-bangsa 

untuk saling kenal-mengenal) menyadari bahwa diantara bentuk yang plural itu 

yang terbaik pada sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa kepadaNya. 

Quraish shihab memberikan penafsirannya terhadap ini bahwa ayat ini 

merupakan prinsip dasar dalam hubungan antar manusia, karena itu ayat ini tak 

menggunakan panggilan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis 

manusia. Ayat ini mengajarkan manusia yang terdiri dari perbedaan jenis kelamin, 

suku dan bangsa untuk saling mengenal sehingga saling bantu- membantu dan 

saling melengkapi
14

.  

اْلياْوِم  ِ وا نا بِاَّلله ْن آما ابِئِينا ما الصه ى وا ارا النهصا الهِذينا هااُدوا وا نُوا وا ِملا إِنه الهِذينا آما عا اَْلِخِر وا

نُونا  َلا هُْم ياْحزا لاْيِهْم وا ْوٌف عا َلا خا بِِّهْم وا الًِحا فالاهُْم أاْجُرهُْم ِعْندا را  (22)صا

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani & orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yg benar-benar 

beriman kepada Allah, hari kemudian & beramal saleh, mereka akan menerima 

pahala dari Allah mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, & tidak (pula) 

mereka bersedih hati”
15

.( Q.S: al-Baqarah:62). 

Dalam ayat ini menerangkan tentang pluralisme agama, dimana al-Qur’an 

menjelaskan berbagai subtansi agama, yakni orang beriman, Yahudi, Nashrani, 

dan Shabiin. Akan tetapi,  jika mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan 

beramal shalih, mereka tak akan merasakan kekhawatiran dan tidak pula merasa 

sedih.  

                                                           
14

 M. Quraish Shihab, tafsir al-Mishbah, Vol: 13, ( Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 260. 
15

 Ibid, hlm. 15 
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Quraish Shihab memberikan penafsirannya pada ayat ini bahwa orang-

orang beriman yakni yang mengaku beriman kepada nabi Muhammad saw, 

orang-orang yahudi, yakni yang mengaku beriman kepada nabi Musa as, orang-

orang Nashrani yang beriman kepada nabi ‘Isa as, dan orang-orang shabi’in, 

kaum musyrik dan penganut kepercayaan lain. Siapa saja diantara mereka benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian sebagaimana yang sesuai dengan 

unsur yang diajarkan Allah melalui para nabi serta beramal shaleh, yakni yang 

bermanfaaat sesuai dengan tuntunan Allah, maka untuk mereka pahala amal-amal 

shaleh mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka menyangkut sesuatu 

apapun yang akan datang, dan tidak pula mereka bersedih menyangkut sesuatu 

yang telah terjadi
16

. 

Melihat pemaparan ayat al-Qur’an di atas, maka Penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam tentang pluralism dalam perspektif mufassirin. Dengan judul: 

“PLURALISME DALAM PERSPEKTIF MUFASSIRIN.” 

Kajian ini menjadi penting, karena belakangan ini munculnya pemahaman 

yang menganggap bahwa pluralisme adalah suatu faham yang beranggapan semua 

agama adalah sama, dan karenanya kebenaran agama adalah relatif
17

. 

 

B. Rumusan  dan Batasan Penelitian. 

Agar arah penelitian ini menjadi jelas dan sesuai dengan latar belakang 

yang telah dipaparkan, serta agar mendapatkan pembahasan yang konsisten 

                                                           
16

 Op.Cit,  Tafsir al-Mishbah, vol:1, ( Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 214 
17

 Budhy Munawar- Rachman, Moh Shofan,  Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme ( 

Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 6 
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mengenai objek penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana penafsiran mufassir tentang ayat-ayat pluralisme. 

b. Bagaimana implikasi pluralisme dalam kehidupan modern. 

Untuk menjadikan penelitian lebih jelas dan terarah, maka penulis 

membatasi pembahasan ini pada pluralisme agama, maka ayat yang diteliti adalah: 

surah al- Baqarah ayat 62, 148, 213, dan 256 , surah Ali Imran ayat 64, 85, dan 

118-19, surah al-Maidah ayat 48,  surah al-An’am ayat 108, surah Yunus ayat 99 

dan 108, surah Hud ayat 118-119, surah  al-Isra ayat 17,  surah al-Kahfi ayat 29, 

dan surah al-Hajj ayat 17. Penulis juga membatasi penasiran pada ayat-ayat di atas 

dengan mengutip penafsiran dari Ibnu Katsir sebagai perwakilan dari mufassir 

mutaqaddimin dan menafsirkan dengan bersumber bil ma’tsur, Sayyid Quthb 

(Mesir) dan Quraish Shihab (Indonesia) sebagai perwakilan dari mufassir 

mutaakhkhirin, dan juga sama-sama mempunyai corak penafsiran adabul ijtima’i, 

dan berasal dari negara yang terdiri dari keanekaragaman suku dan agama. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui penafsiran Mufassir klasik dan kontemporer terhadap 

ayat-ayat yang berbau pluralisme. 

b. Mengetahui apa implikasi dari pluralisme dalam kehidupan modern. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran dari mufassir terhadap pluralisme, sehingga 

menjadi solusi bagi subtansi-subtansi dalam menyikapi perbedaan,, 

yakni pluralisme terhadap agama. 

b. Meluruskan penafsiran-penafsiran yang tidak benar terhadap ayat-ayat 

pluralisme dengan mengangkat kembali penafsiran-penafsiran para 

ulama. 

c. Memberikan implikasi dari pluralism, terlebih-lebih dalam praktek 

kehidupan di Indonesia 

d. Memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran khususnya dalam 

studi ilmu al Qur’an, serta memberikan landasan teologi bagi 

penyelesaian probematika sosial terutama yang berkenaan dengan ilmu 

Tafsir. 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka penulis membagi alur 

kajiannya kedalam 5 bab. 

Bab   I   berisi   pendahuluan.   Didalamnya   mencakup pembahasan  terkait  

arah  dan  acuan  penulisan  tesis  yang meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan  manfaat  penelitian,  kemudian sistematika 

pembahasan sebagai bagian terakhir. Bab ini sangat penting untuk 

mengetahui kerangka penulisan, serta menjadi acuan untuk penulisan pada 

bab-bab selanjutnya. 
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Bab II berisi tentang landasan teoritis, berisi tentang kajian umum tentang 

makna pluralisme, sejarah kelahiran pluralisme, perkembangan pluralisme, 

hal-hal yang berkaitan tentang pluralisme. Dan berisi tentang biografi 

Mufassir. 

Bab III tentang metode penelitian: berisi jenis penelitian, sumber data, dan 

teknik analisa data. 

Bab IV berisi tentang telaah terhadap penafsiran para mufassir. 

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran-saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


