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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa persaudaraan menurut al-

Ahmad Musthofa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab memiliki konsep yang

sama dalam menafsirkan kata “Ukhuwah” dalam al-Qur’an, dimana secara

umum antara kedua mufassir tersebut menyepakati bahwa makna kata

ukhuwah itu adalah persaudaraan, baik seiman, sekandung atau tidak, bahkan

persaudaraan sesama muslim itu juga termasuk dalam ukhuwah.

Saudara kandung atau saudara seketurunan seperti pada ayat yang

menjelaskan tentang warisan atau mengharamkan mengawini orang-orang

tertentu misalnya pada surat an-Nisa’ ayyat 23.

Persaudaraan seagama, yang telah sudah dimaklumi terletak pada

surat al- Hujurat ayat 10.

Di atas telah dikemukakan bahwa dari segi bahasa, kata Ukhuwah

dapat mencakup berbagai persamaan. Dari arti ini lahir lagi dua macam

persaudaraan, walaupun secara tegas tidak disebut dalam al-Qur’an sebagai

persaudaraan , namun subtansinya adalah persaudaran. Kedua hal tersebut

adalah: pertama, saudara sesama umat manusia yang diciptakan Allah. Dari

orang laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa manusia

seketurunan dengan demikian menjadi bersaudara. Kedua, saudara semakluk

yaitu makluk yang dicipatakan Allah. Sabagaimana di jelaskan dalam surat al-
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An’am ayat 38, bahwa tidaklah (jenis binantang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya)  kecuali umat-umat seperti

kamu.

Walaupun demikian juga terjadi perbedaan antara Ahmad Musthofa al-

Maraghi dengan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan makna kata Ukhuwah.

Menurut Tafsir Al-Maraghi orang yang tidak mau menjalin ukhuwah dan juga

tidak berpegang pada tali Allah menuju jalan lurus Al-Maraghi menyamakan

seperti orang-orang fasik yang bisa mengakibatkan permusuhan seperti yang

terjadi antara suku Aus  dan Khazraj. Sedangkan Tafsir Al-Misbah

menjelaskan bahwa orang yang tidak mau menjalin ukhuwah dinamai dengan

ikhwan asy-syayatin dalam arti memiliki sifat yang sama dengan setan.

Dalam membina hubungan persaudaraan patut dipahami hadis-hadis

Nabi, bahwa seorang muslim itu bersaudara dengan lainnya, dia tidak

menganiayanya, tidak pula menyerahkan kepada musuh, barang siapa yang

memenuhi kebutuhan orang muslim, maka Allah akan memenuhi

kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan  seorang muslim satu kesulitan

dari berbagai macam kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan satu

kesulitan dari berbagai macam kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang

menutupi aib seoarang muslim maka Allah akan menutupi aibna besok di hari

kemudian.

Dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak

boleh menjadi penghianat dan pembohong, malah di anjurkan untuk saling
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tolong-menolong, untuk memotipasi agar seorang muslim mau selalu

menolong, maka nabi menjelaskan bahwa Allah menolong hambanya selama

hamba itu menolong saudaranya. Demikian terlihatlah betapa Ukhuwah itu

akan mengantarkan manusia mencapai hasil-hasil yang kongkrit dalam

kehidupan masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini peneliti berharap kajian ini dapat

memberikan kontribusi bagi pembaca sekalian. Dalam memahami sebuah

konsep persaudaraan dalam al-Qur’an.

Peneliti juga merasa bahwa apa yang telah dilakukan belum

sepenuhnya menyelesaikan persoalan, oleh sebab itu masih membutuhkan

kritik konstruksi dari berbagai pihak yang memiliki konsentrasi dibidang

kajian tafsir dan hadis Nabi SAW. Selebihnya, peneliti berharap apa yang

telah dilakukan ini ada manfaatnya khususnya bagi peneliti sendiri, dan

umumnya bagi pembaca laporan penelitian skripsi ini.


