
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur’anmerupakan kitab suci yang di turunkan kepada Nabi

Muhammad SAW. sebagai petunjuk bagi semua umat manusia, selain dari pada

itu adalah sebagai pembeda (Al-Furqān) antara yang haq dan yang bathil.





Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada

hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh
alam.1

Keadaan manusia akan selamanya gelap ketika tidak diterangi dengan

cahaya al-Qur’an. Untuk itu, orang-orang yang beriman dituntut untuk

membacanya, mengetahui isi kandungannya, mengamalkannya kemudian menjadi

pelajaran (ibrah) hingga dada dan hati menjadi lapang dan terang.

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT. baik huruf maupun maknanya telah

tersusun rapi, mempunyai keunggulan-keunggulan yang membuatnya istimewa

dibandingkan kitab suci lainnya. Kitab suci yang menjadi mukjizat, yang di

turunkan kepada Rasulullah SAW. melalui malaikat Jibril di sampaikan

secaramutawatir.2

1Al-Qur’an yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yang di terbitkan oleh
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannnya,(Depok: Cahaya Qur’an,2008)

2 Diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat
berdusta dari sejumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat
jumlah itu tidak berkurang pada setiap tingkatan sanadnya. Muhammad, Ajjaj Al-Khatib, Ushul
Al-Hadits (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003) hal. 271 lihat juga Manna Al-Qatthan, Pengantar
Studi Ilmu Hadits,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) hal.110



Kemudian al-Qur’an memberikan penjelasan dan di mudahkan untuk di

pahami, serta dijamin pemeliharaan keontetikannya sampai akhir zaman.3Kitab

suci yang di dalamnya terdapat berita orang-orang terdahulu dan berita tentang

orang-orang setelahnya, serta hukum yang jelas untuk menjadi pedoman.4

Al-Qur’an telah memaparkan kisah-kisah dan cerita-cerita para Nabi dan

orang-orang terkenal di masanya dengan balaghahnya yang sangat tinggi. Di balik

kisah-kisah tersebut tersimpan I’tibar yang patut kita ketahui dan menjadi

pelajaran berharga terhadap kisah kaum-kaum yaang taat kemudian yang durhaka

dan menentang perintah Allah swt.

Kesempurnaan al-Qur’an yang di turunkan kepada Nabi Muhammad

SAW. sangat luar biasa, tidak ada keraguan di dalamnya, diantaranya memuat

banyak kisah agama-agama dan kepercayaan orang-orang terdahulu. Banyak

sekali kisah didalamal-Qur’anyang sangat terkenal sampai saat ini ajaran dan

pegikutnya masih ada dan dapat diketahui didalamnya. Diantaranya adalah kisah

kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Shābiŭndan lain sebagainya. Diantara kisah-kisah

terdahulu yang terdapat di dalam al-Qur’an salah satunya adalah tentang kaum

Shābiŭn.

Kalau menurut Buya Hamka, Shābiŭn adalah orang yang keluar dari

agamanya yang asal, dan masuk kedalam agama lain, sama juga dengan arti

asalnya ialah murtad. Sebab itu ketika Nabi Muhammad mencela agama nenek

moyangnya yang menyembah berhala, lalu menegakkan agama Tauhid, oleh

3 Yusuf Al-Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997)
hal.8

4 Shalah Abdul Fattah al-Khaldi, Ma’a Qishash al-Sabiqin fi al-Qur’an, alih bahasa:
Abdullah, Kisah-kisah al-Qur’an; Perjalanan dari Orang-orang Dahulu (Jakarta: Gema Insani
Press, 1999), jil. I, hal. 21



orang Quraisy, Nabi Muhammad dituduh sebagai Shabi’ dari agama nenek

moyangnya5. Menurut riwayat lain dari ahli-ahli tafsir, golongan Shābiŭn itu

memanglah satu golongan dari orang-orang yang pada mulanya memeluk agama

Nasrani, kemudian keluar dan mendirikan agama lain.6Begitu juga menurut Ibnu

Katsir Shābiŭn adalah kaum diantara golongan Majusi, Yahudi dan Nasrani dan

mereka tidaklah memiliki agama.

Menurut pendapat yang lebih kuat mereka adalah golongan musyrik Arab

sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang berada dalam keragu-raguan

terhadap tindakan kaumnya, yang menyembah berhala, lalu mereka mendirikan

akidah sendiri yang mereka sukai kemudian mendirikan akidah Tauhid.7 Ada

pendapat ulama tafsir lain yang mengatakan bahwa mereka kaum Shābiŭn

melakukan Ibadah berdasarkan agama Hanif semula, yaitu agama Nabi Ibrahim

dan mereka meninggalkan tata cara peribadatan kaumnya, hanya saja tidak

mendakwahi kaumnya itu.

Dari pendapat Hamka timbul sebuah pertanyaan apakah benar Nabi

Muhammad seorang yang Sabi’ (keluar) dari agama nenek moyangnya

dikarenakan ada sebagian ajaran dari kaum Shābiŭn ini terdapat kemiripan dengan

syari’at yang dibawakan oleh Rasulullah sebagaimana tuduhan orang-orang

Quraisy dan Nasrani terhadapanya?.

5Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar,(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988),juz.1,hal.125
6Ibid
7Said Qutub, Tafsir fi Dzilalil Qur’anDiterjemahkan oleh As'ad Yasin-Muahotob

Hamzah, (Gema Insani Depok-Jakarta 2001)hal.90



Pertanyaan yang kedua apakah sampai saat ini masih ada kaum Shābiŭn

ini sebagaimana yang telah di ungkapkan dalam berbagai sumber bahwa mereka

merupkan suku Mandean yang saat ini berdomisili di Irak.

Dari hasil penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang menggunakan

kata Shābiŭnterdapat 3 ayat di dalam al-Qur’anmasing-masing pada :

1. Surat al-Baqarah ayat 62









Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang

Nasrani dan orang-orang Shabiin,siapa saja diantara mereka yang
benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh,
mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada
kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

2. Surat al-Maidah ayat 69








Artinya:Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan

orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar
saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.



3. Surat Al-Hajj ayat 17









Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-

orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-
orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada
hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Dari pemaparan ketiga ayat diatas, sekilas dilihat bahwasannya Allah swt.

Menyamakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi, Nasrani,

Majusi dan Shābiŭn, yaitu siapa saja dari golongan tersebut beriman akan

mendapat jaminan keamanan dari Allah, akan tetapi siapa yang kufur, Allah akan

menyiksanya.Namun dari defenisi secara umum  perbedaan antara orang-orang

beriman, Yahudi, Nasrani dan Shābiŭn sangat berbeda.

Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh tanpa

dicampuri keraguan sedikitpun8. Sebagaimana kita ketahui orang-orang yang

beriman sebagimana di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 3:





Artinya:(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat,
dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada
mereka.

8Busyra, Zainuddin Ahmad, Buku Pintar Aqidah Akhlaq,(Gema Insani Depok-Jakarta
2001) hal.33



Kalau kita melihat sejarah dan dalam konteks Al-Qur’an, kelompok-

kelompok Yahudi, Nasrani adalah mereka jelas orang-orang yang durhaka kepada

Allah yang dahulunya mereka beriman dan mendapatkan nikmat yang banyak

sekali dari Allah beriman kemudian mereka kufur terhadap Allah swt.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 70:








Artinya:Sesungguhnya Kami telah mengambil Perjanjian dari Bani Israil, dan

telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. tetapi Setiap datang seorang
Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diingini
oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari Rasul-rasul itu mereka
dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh

.
Di dalam al-Qur’an Allah SWT. memperingatkan kepada orang-orang

beriman agar berhati-hati dari tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani

sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 120:









Artinya:orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk
Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu
mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu,
Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.



Didalam surat al-Baqarah ayat 62 dan surat al-Maidah ayat 69 terdapat

kemiripan yakni tentang jaminan Allah terhadap orang-orang beriman, Yahudi,

Nasrani Majusi dan Shābiŭn yang benar-benar shaleh, tidak akan takut dan

bersedih hati, namun pada surat al-Hajj ayat 17 berbeda dari segi redaksinya yaitu

Allah mengancam orang-orang kaum Shābiŭn dengan mengadili di hari kiamat.

Alasan selanjutnya yang menjadi urgensi dari penulisan ini adalah apakah

kaum Shābiŭn dikelompokkan dengan Ahlul Kitab sebagaimana orang Yahudi

dan Nasrani, karena ada beberapa ulama yang membatasi bahwa golongan Ahlul

kitab hanya dua golongan tersebut.

Penjelasan tentang siapa kaum Shābiŭn tidak se-detail Pemaparan tentang

orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi di dalam al-Qur’an yang lebih gamblang

dan cukup terlihat jelas di samping kita juga harus membutuhkan penafsiran yang

lebih lagi.

Bertitik tolak dari penjeasan di atas, penulis ingin mengangkat sebuh judul

bahasan“Makna Shābi’ŭndalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis mengangkat

pembahasan ini menjadi bahan pertimbangan dalam membuat judul ini

diantaranya :

1. Apakah Shābiŭn termasuk golongan ahli kitab

2. Di dalam pembahasan skripsi ini terdapat perbedaan pendapat pandangan

para ulama tentang Shābiŭn sehingga menarik untuk di teliti



3. Apakah benar Nabi Muhammad Saw. adalah seorang yang shabi’ dari

agama nenek moyangnya

4. Kajian ini adalah penelitian tafsir, sesuai dengan bidang dan keilmuan

yang penulis dalami di jurusan Tafsir hadits.

1.3 Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kekeliruan sekaligus untuk memudahkan

pemahaman terhadap judul ini, maka penulis akan menegaskan beberapa istilah

yang terdapat didalam judul, sebagai berikut:

1. Makna maksudnya adalah arti atau maksud, baik ditinjau dari segi bahasa

maupun dari segi konteks penggunaannya dalam sebuah redaksi kalimat.9

2. Shābiŭn : Shābiŭnini secara umum adalah bentuk jamak dari kata tunggal

صابئ dari akar kataصبأ، یصبأ، صبأ yang berarti ; mengganti agamanya

dengan agama yang lain. Secara bahasa Shābiŭn terambil dari kata صبأ

yang berarti keluar. Namun dalam lisanul Arab “Shābiŭn” terambil dari

kata صبأ adalah kaum yang mengira diri mereka adalah pengikut agama

Nuh AS karena kebohongan mereka10.

صار َصابِئا و َصبَأَ خرج من دین إلى دین وبابھ خضع وصبأ أیضا : صبأ ص ب أ 
الصابِئُوَن جنس من أھل الكتاب

( Shabiin yaitu yang keluar dari agama satu ke agama lain, mereka juga

golongan ahli kitab).

3. Al-Qur’an : al-Qur’an terambil dari makna dasarnya Qra’a mempunyai

arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira`ah berarti menghimpun

9Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.737
10Ibnu Manzur, Lisanul arab, (Beirut, Daru al-Kitab al-Ilmiah, 1993) hal.315



huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang

tersusun rapi. Qur`an pada mulanya seperti qira`ah , yaitu masdar dari

kata qara` qira`atan, qur`anan. Menurut istilah Al-Qur’an sebagai berikut:

“Al-Qur’an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan

kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan

perantaraan Malaikat Jibril AS. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang

kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan

mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah

dan ditutup dengan surat An-Nas” 11

1.4 Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini di paparkan KataShābiŭnhanya terdapat tiga kali

pengulangan di dalam al-Qur’anyaitu surat al-Baqarah ayat 62, al-Maidah ayat 69

dan surat al-Hajj ayat 17.

Adapun sebagai rumusan masalah, dari latar belakang yang telah dibuat,

untuk mempermudah kajian dan agar penelitian yang dilakukan terarah pada satu

objek, sehingga menghasilkan hasil yang komperhensif dan integral serta bisa

dengan mudah difahami dan dapat menuangkan pemikiran penulis, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran atas ayat-ayat yang berkaitan denganShābiŭn?

2. Bagaimana ciri-ciri Shābiŭn menurut al-Qur‟an ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

11Muhammad Ali ash-Shabuni, Shafwatut Tafassir, terj. KH. Yasin,(Pustaka al-
Kautsar:Jakarta Timur,20110) hal.165



Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan dan kegunaan

berdasarkan perumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui makna Shābiŭndalam al-Qur‟an

2. Untuk dapat mengetahui penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Shābiŭn

3. Supaya mengetahui ciri-ciri Shābiŭndalam al-Qur‟an.Adapun kegunaan

dari penelitian ini adalah:

1. Dari penilitian ini diharapkan bisa membantu dalam melakukan penelitian

yang lebih lanjut khususnya dikalangan mahasiswa yang ingin

melanjutkan penelitian serupa yang lebih mendalam.

2. Kemudian kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai penambah

Khazanah ilmu tafsir khususnya dalam kisah tentang Shābiŭn ini.

3. Sebagai sumbangsih pemikiran serta pemberian gambaran yang utuh dan

menyeluruh tentang penafsiran atas ayat-ayat Shābiŭn, sehingga

diharapkandapat menambah wawasan dan cakrawala berfikir dalam

memahami realitas kongkrit tentang umat Shābiŭn dalam perspektif al-

Qur’an.

4. Dan tujuan dari penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar

sarjana Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

1.6 Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan ini bermaksud untuk menunjang penulisan-

penulisan dalam skrpsi ini, mulai dari buku wajib yang harus penulis ambil

ataupun buku lain yang menyinggung dalam pembahasan ini. Setelah melakukan



pencarian tentang Shābiŭn, bahwa kata tersebut di ulang sebanyak tiga kali,

namun belum ada buku yang secara khusus membahas mengenai Shābiŭn.

Buku yang membahas secara khusus mengenai Shābiŭn ini memang

belum ada, namun penulis mendapatkan beberapa buku tentang kisah-kisah orang

terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad Saw.12 Yang salah satunya terdapat

kisah tentang kaum Shābiŭn dan nantinya bisa memberikan kontribusi dalam

melanjutkan penulisan skripsi ini.

Dalam pembahasan makna Shābiŭndidalam al-Qur’anmenurut mufassirin,

terdapat beberapa artikel tentang keberadaan kaum Shābiŭn ini kemudian

disebutkan juga bagaimana tatacara peribadatannya sehingga mereka

menyebutkan bahwa kaum Shābiŭn beribadah menyembah para malaikat,

menyembah bintang-bintang kemudian ada yang menyebutkan mereka beribadah

sebagaimana agama asalnya yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama

yang Hanif.

Ar-Razi13 juga banyak menyebutkan dalam tafsirnya dan dalam kitab Al-

Arbain fi uṣul Ad-Dinbahwa Shābiŭn adalah suatu kaum yang menyembah

bintang-bintang, dengan pengertian bahwa Allah telah menjadikannya sebagai

kiblat untuk ibadah dan do’a, yakni Allah menyerahkan pengaturan urusan alam

ini kepada bintang-bintang tersebut, beliau juga menyebutkan tata cara ibadah

yang di selenggarakan oleh kaum Shābiŭn memiliki kemiripan apa yang di

laksanakan oleh syari’at Islam.14

12 H.hidayah Ny. Salim Qishashul Anbiya, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1991)
13 Nama beliau adalah Abu Abdullah bin Umar Fakhruddi Arrazi, di lahirkan tahun 544

H. Wafat pada tahun 606 H.
14Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Arbain fi uṣul Ad-Din, (Dir Al-Jil,: 2004), hal. 35



Dari pendapat Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa kaum Shābiŭn mereka

adalah kaum antara yahudi dan Nasrani yang lembut perkataannya dari pendapat

ini banyak ulama yang mengambil dalil darinya sehingga terjadi perbedaan

pendapat lain dari kalangan ulama yang lain.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan penulis dalam Penelitian ini termasuk dalam

penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dengan mengadakan penelitian

dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan

diteliti. Proses penyajian dan analisa data masalah Makna Shābiŭn menurut

mufassirin inidengan menggunakan metode tafsir tematik. Untuk penelitian ini

dilakukan beberapa hal berikut:

1. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, pertama :

data primer, yaitu al-Qur`an dan Hadits serta kitab-kitab tafsir seperti kitab

Tafsir Mafaatih al-Ghaib, Ibnu Katsir, Anwar at-Tanzili Waisror at-Ta’wil,

al-Sa’di.Sedangkan data sekundernyaterdiri dari buku-buku yang mengkaji

tentang makna Shābiŭnserta buku-buku yang menunjang penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Keseluruhan data diteliti dan dikumpulkan melalui beberapa tahap yaitu:

Pertama, mengumpulkan data dan buku-buku literatur, kedua,

mengklasifikasikan buku-buku tersebut, ketiga, membaca, memahami, dan

mengutip mana yang dirasa perlu baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dalam melacak ayat penulis menggunakan Mu`jam Mufahras Li



Al-Fazhil Qur`an al-Karim karya Muhammad Fu`ad Abdul Baqi. Selanjutnya

data-data yang terkumpul tersebut dianalisa dengan pendekatan

tafsirtematikPendapat-pendapat ulama Tafsir yang akan dikemukakan oleh

penulis adalah penafsiran dari Syaikh Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya Al

Jami’ li Ahkāmil Al-Qur’ān, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

dalam tafsirnya Jami’ Al-Bayan Ta’wil Ayi Al-Qur’ān, Ibnu Katsir dalam

tafsirnya Tafsir Al-Qur’ānal-Azim, dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Penulis mengambil dari penafsiran diatas dikarenakan para mufassir

menyajikan penafsiran yang akurat sangat masyhur kemudian penulis

mengambil pendapat-pendapat yang berkaitan serta mengumpulkan buku-

buku yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Teknik Penyajian Data dan Analisa Data

Selanjutnya setelah data-data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut

disajikan secara sistematis dengan menggunakan tekhnik analisa isi dengan

pendekatan tafsir tematik.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menetapkan permasalahan yang akan dikaji, dalam hal ini adalah “Makna

Shābiŭndalam Al-Qurān” dengan pendekatan tafsir tematik.

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian ini,

dalam hal ini penulis menggunakan Mu`jam Mufahras Li Al- Fazhil

Qur`anil Karim karya Muhammad Fu`ad Abdul Baqi.

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara berurutan.



4. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna

dan utuh (out line).

5. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu

sehingga pembahasan semakin sempurna dan lebih jelas.

6. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan sesuai kemampuan yang

penulis miliki.

1.8 Sitematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan hasil penelitian ini nantinya akan ditulis

dalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub yang merinci dari pembahasan bab

tersebut. Sebagai gambaran awal, dapat dirincikan sebagi berikut:

Bab pertama: pendahuluan, latar belakang penelitian, alasan pemilihan

judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua berisi tinjauan secara umum tentang makna Shābiŭn, yang

meliputi pengertian Shābiŭnbaik secara etimologi dan terminologi, kemunculan

istilah Shābiŭnsertakeberadaan kaum Shābiŭn sampai saat ini.

Bab ketiga, di bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Shābiŭn, kemudian

penafsiran ayat Shābiŭn, hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya dan

mencari Asbabun-Nuzulnya.

Bab keempat, di mana dalam bab ini yaitu berisi tentang analisa dari ayat-

ayat tentang Shābiŭn, kemudian mengambil pendapat-pendapat ulama lain yang

membahas tentang Shābiŭn. Kemudian penulis memaparkan bagaimana toleransi

antar umat beragama sehingga Islam bisa menjadi Rahmatal Lil ‘alamin.



Bab kelima, adalah penutup. memuat uraian kesimpulan yang berisi

jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan

masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian

lebih lanjut.


