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ABSTRAK
Islam merupakan agama rahmat dari Alloh yang mengajarkan dengan salah satu tanda
kebesaran-Nya yaitu harus saling memberikan kasih sayang diantara sesama umat
muslim dan bertoleransi terhadap sesama makhluk ciptaan Alloh. Sesama manusia
saling bertoleransi atar umat beragama, bertoleransi anatar sesama muslim,
bertoleransi antar masyarakat dan bertoleransi antar sesama makhluk hidup. Tujan
penelitian ini untuk mendeskriptifkan toleransi berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah.
Metodologi penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi, dengan pengumpulan
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang
tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan jurnal.
Kata kunci : al-Qur’an, Sunnah, Toleransi

A. Latar Belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya selalu saling berhubungan
diantara satu sama yang lainnya. Namun terdapat keanekaragaman manusia di dunia ini
mulai dasi suku, adat, ras, dan agama. Keanekaragaman ini dapat menimbulkan konflik
yang luar biasa ketika perbedaan pendapat terjadi, misalanya ketika perbedaan agama
yang dianut. Sering terjadi kesalahpahaman yang tidak dapat diselesaikan diantara umat
beragama sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan.
Tinjauan kebelakang agama adalah sebuah nama yang terkesan membuat gentar,
menakutkan, dan mencemaskan. Agama di tangan para pemeluknya sering tampil
dengan wajah kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir banyak muncul konflik,
intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Pandangan dunia keagamaan yang
cenderung anakronostik memang sangat berpotensi untuk memecah belah dan saling
klaim kebenaran sehingga menimbulkan berbagai macam konflik.Fenomena yang juga
terjadi saat ini adalah muncul dan berkembangnya tingkat kekerasan yang membawa
nama agama (mengatasnamakan agama) sehingga realitas kehidupan beragama yang
muncul adalah saling curiga, saling tidak percaya, dan hidup dalam ketidak harmonisan.
Toleransi yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk
dalam kerangka sistem teologi Islam, semestinya harus dikaji secara mendalam dan
diaplikasikan dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam kehidupan beragama,
karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan
jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama.Kebebasan dan toleransi tidak
dapat diabaikan, namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satu pihak,
misalnya penekanan kebebasan beragama.
Misalnya aspek ajaran Islam yang pada saat ini banyak mendapat sorotan tajam
adalah konsep tentang pluralisme dan toleransi. Kaum Zionis dan Barat gencar
mengkampanyekan bahwa Islam adalah agama yang anti toleransi dan kemajemukan.
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Mereka juga berusaha keras merusak citra Islam dengan mengembangkan opini bahwa
Islam dan umat Islam tidak menghargai kesetaraan hidup (equality of life) dan hak-hak
asasi manusia. Upaya-upaya ini sangat membahayakan karena dilakukan secara
sistematis dan berkelanjutan.
Guna menghindari terjadinya perluasan kesalahpahaman isu antar umat
beragama, maka perlu adanya pembahasan secara mendalam tentang toleransi antar
umat beragama yang dapat dipahami oleh publik. informasi dapat disampaikan melalui
tokoh agama masing-masing, sehingga penyampaian pemahaman keagamaan dapat
terlaksana secara masiv dan efektif. Informasi tersebut menjelaskan kesalahan isu
tentang intoleran antar umat beragama menjadi isu toleransi antar umat beragama.
Toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, atau
membolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan
dirinya. Toleransi dalam Islam bukan berarti bersikap sinkretis. Pemahaman yang
sinkretis dalam toleransi beragama merupakan kesalahan dalam memahami arti tasâmuh
yang berarti menghargai, yang dapat mengakibatkan pencampuran antar yang hak dan
yang batil (talbisu al-haq bi al-bâtil), karena sikap sinkretis adalah sikap yang
menganggap semua agama sama. Sementara sikap toleransi dalam Islam adalah sikap
menghargai dan menghormati keyakinan dan agama lain di luar Islam, bukan
menyamakan atau mensederajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri.Sikap
toleransi dalam Islam yang berhubungan dengan akidah sangat jelas yaitu ketika Alloh
SWT. memerintahkan kepada Rasulullah SAW. untuk mengajak para Ahl al-Kitab
untuk hanya menyembah dan tidak menyekutukan Alloh SWT.
Menurut Umar Hasyim, toleransidiartikan sebagai pemberian kebebasankepada
sesama manusia atau kepadasemua warga masyarakat untukmenjalankan keyakinannya
atau aturanhidupnya dalam menentukan nasibnyamasing-masing, selama di
dalammenjalankan dan menentukan sikapnyaitu tidak melanggar dan tidakbertentangan
dengan syarat-syarat asasterciptanya ketertiban dan perdamaianmasyarakat 1.
Dalam Islam toleransi bukanlah fatamorganaatau bersifat semu. Tapi
memilikidasar yang kuat dan tempat yang utama. Adabeberapa ayat di dalam Al-Qur’an
yangbermuatan toleransi. Maka toleransi dapat dipilah menjadi empat bagian penting
untuk membedaknnya dalam pembahasan ini, diantaranya adalah toleransi antar umat
Islam, toleransi antar umat beragama, toleransi antar masyarakat, dan toleransi antar
mahkluk.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam
jurnal ini antara laian sebagai berikut :
1. Bagaimana toleransi antar umat islam dipandang menurut Al-Quran dan
Sunnah ?
2. Bagaimana toleransi antar umat beragama dipandang menurut Al-Quran dan
Sunnah ?
3. Bagaimana toleransi antar masyarakat dipandang menurut Al-Quran dan
Sunnah ?
4. Bagaimana toleransi antar makhluk dipandang menurut Al-Quran dan
Sunnah ?
1

Umar Hasyim.Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju
Dialog dan Kerukunan Antar Agama. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997). h. 22
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C. Pembahasan
Pengertian Toleransi
Kata toleransi sebenarnya bukanlah bahasa “asli” Indonesia, tetapi serapan dari
bahasa Inggris “tolerance”, yang definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata
toleransi/toleran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata
toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai
“bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)
pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya)
yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri2. menurut Abdul Malik
Salman3, kata tolerance sendiri berasal dari bahasa latin “tolerare” yang berarti
“berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal, atau berinteraksi dengan sesuatu yang
sebenarnya tidak disukai atau disenangi.Dalam terminologi Islam diambil dari Bahasa
Arab, istilah yang dekat dengan toleransi adalah ”tasamuh”.
1. Toleransi antar umat Islam
Toleransi antar umat Islam dapat dibahas dalam kajian al-Qur’an dan hadis
berikut ini;
a. QS : At-taubah ayat 714






Artinya :
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar,
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
b. QS : Ali-Imran Ayat 1595




2

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Depdikbud RI).
1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-2. Cet. Ke-1. h. 1065
3
Abdul Malik Salman. 1993. al-Tasâmuh Tijâh al-Aqaliyyât ka Dharûratin li al-Nahdhah. Kairo:
The International Institute of Islamic Thought. h. 2
4
Al-Qur’an al-Karim. Surat At-taubah ayat 71
5
Al-Qur’an al-Karim. Suarat Ali Imran ayat 159

AL-KARIMAH

Jurnal Ilmiah Ilmu Tarbiyah Dan Ekonomi Syariah

35

ISSN : 2356-3400

Volume 04 / Nomor 07 / Agustus 2017

Artinya :
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.
c. Hadis6
Hadis Nabi saw. yang telah diriwayatkan oleh al Bukhari menggambarkan
umat Islam, jika antara mukmin satu dengan mukmin lain ialah bagaikan
satu bangunan yang antara yang satu dengan yang lainnya saling
menguatkan.
Al-Bukhari, hadis No. 459

ﺧﻼد ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﯿﺎن ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﺮدة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﺮدة ﻋﻦ ﺟﺪه ﻋﻦ
ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل إن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾ◌َ ﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ
وﺷﺒﻚ ◌َ أﺻﺎﺑﻌﮫ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ
“Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah bin ‘Abdullah bin Abu
Burdah dari Kakeknya dari Abu Musa dari Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang mukmin dengan
mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama
lain. kemudian beliau menganyam jari jemarinya.”
Hadis-hadis soheh lainnya :
Muslim , hadis no. 4684

ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ وأ◌َ ﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ اﻷﺷﻌﺮي ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ◌ِ إدرﯾﺲ وأ◌َ ﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ح
◌َ أﺑﻮ ﻛﺮﯾﺐ ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﻛ ﺮ واﺑﻦ ◌ِ إدرﯾﺲ وأ◌َ ﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﻛﻠﱡﮭﻢ ﻋﻦ ﺑﺮﯾﺪ ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ ◌َ أﺑﻮ
ﺎَﻗل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ◌َ ﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن و ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء
ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﺮدة ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ
at-Tirmidzi, hadis no. 1851

اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻼل ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ
أﺑﻲ ﺑﺮدة ﻋﻦ ◌َ أﺑ◌ِ ﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ ﻗﺎل ◌َ أﺑﻮ ﻋﯿﺴﻰ ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮدة ﻋﻦ ﺟﺪه
اﻟﻤﺆﻣﻦ

6

Muhammad Abdul Gofir. “Sudahkah Kita Bertoleransi”, Studi Hadis tentang Toleransi dalam
Golongan-golongan Islam. Makalah 2013. (diakses 20 Januari 2017).
https://alquranassyifa.wordpress.com/2014/01/02/sudahkah-kita-bertoleran-studi-hadis-tentang-toleransi-dalam-golongan-golongan-islam/
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an-Nasai, Hadis no 2513

أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﮭﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎل ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮭﺪي ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﯿﺎن ﻋﻦ
ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻦ ◌َ أﺑﻲ ﺑﺮدة ﻋﻦ ﺟﺪه ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾ◌َ ﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ وﻗﺎل اﻟﺨﺎزن اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ ◌َ طﯿﺒﺎ ﺑﮭﺎ ﻧﻔﺴﮫ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ
اﻟﻤﺘ◌َ ﺼﺪﻗ◌َ ﯿﻦ
أﺣﺪ
Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadis no 18798

ﺳﻔﯿﺎن ﻋﻦ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﺮدة ﻋﻦ ◌َ أﺑﻲ ﺑﺮدة ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ رواﯾﺔ ﻗﺎل
ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ وﻣﺜﻞ اﻟﺠﻠﯿﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢِ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻄﺎر إن ﻟﻢ ﯾﺤﺬك ﻣﻦ ﺣﺪﺛ◌َ ﻨﺎ
ﻣﻦ رﯾﺤﮫ وﻣﺜﻞ اﻟﺠﻠﯿﺲ اﻟﺴﻮء ﻣﺜﻞ اﻟﻜﯿﺮ إن ﻟ◌َ ﻢ ﯾﺤﺮﻗﻚ ﻧﺎﻟ◌َ ﻚ ﻣﻦ ﺷﺮره واﻟﺨﺎزن اﻟﻤﺆﻣﻦ
َاﻷﻣﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺆدي ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﺆﺗﺠﺮا أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺼﺪﻗﯿﻦ ﻋﻄﺮه ﻋﻠﻘﻚ
Dari hadis diatas jelaslah bahwa Nabi saw telah menngambarkan
bagaimana seharusnya umat Islam ini saling menguatkan antara yang satu
dengan yang lainnya. Dengan saling menguatkan antara satu dengan yang
lainnya maka akan terlihat semakin kokohlah Islam ini sebagai agama yang
di ridhoi oleh Allah swt. Memang kenyataan ini banyak golongan
organisasi islam, tapi tetap harus memiliki visi dan misi yang sama, demi
menjalankan sayariat Islam.
2.

Toleransi antar umat beragama
Toleransi antar umat beragama dapat dibahas dalam kajian al-Qur’an dan hadis
berikut ini;
a. QS : Al-Kafirun ayat 1 s/d 67



Artinya :
(1) Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, (2) Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku
sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu
sembah, (5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan
yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

7

Al-Qur,an al-Karim. Surat al-Kafiruun ayat 1-6
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b. QS : Al-Mumtahana Ayat 88



Artinya :
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berlaku adil.
c. QS : Al-An’am ayat 1089



Artinya :
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah
kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu
mereka kerjakan.
d. Hadis10
Di samping menjalin kemesraan dengan sesama Muslim, Rasulullah
SAW juga mengadakan kontak dagang dengan non Muslim. Bahkan,
menurut keterangan sebuah hadis, Nabi SAW sempat meminjam barang
kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Klimaks dari
toleransi itu tercatat dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melarang
umatnya untuk menyakiti kafir dzimmi, sebagai berikut:

َ ﻣﻦ آذى ذﻣﯿﺎ ﻓﺄﻧﺎ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
(ﺧﺼﻤﮫ وﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﺧﺼﻤﮫ ﺧﺼﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻘ◌ِ ﯿﺎﻣﺔ )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد
Dinarasikan Ibnu Mas’ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
“Siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku kelak yang akan
8

Al-Qur,an al-Karim. Surat al-Mumtahana ayat 8
Al-Qur,an al-Karim. Surat al-An’am ayat 108
10
Zainuddin MZ. Mengupas hadis-hadis tentang tolernasi. (diakses 20 Januari 2017).
9

http://resinue.blogspot.co.id/2014/12/mengupas-hadis-hadis-tentang-toleransi.html
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menjadi musuhnya. Dan siapa yang menjadikanku sebagai musuhnya,
maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat.”Hadis ini diriwayatkan
Khathib al-Baghdadi dalam Tarikh Bagdad: 8/370. Hadis ini juga memiliki
dua jalur sanad yang sama-sama lemah.
Dari paparan di atas, tampak begitu mulianya ajaran Islam di mata
internal umat Islam maupun non Muslim. Ibarat lebah, sekiranya orang
tidak menganggunya tentu dia akan dapat menikmati madunya. Namun
sekiranya ada orang yang mengganggunya jangan disalahkan apabila ia
menyengat bahkan mematikan.
Itulah gambaran kehadiran umat Islam sebagai rahmatan lil
‘alamin. Rahmat atau kasih sayang itu tidak hanya dirasakan umat Islam,
tapi non Muslim pun juga ikut merasakannya.Maka hati-hati memahami
hadis yang sekilas dapat difahami keliru sehingga mengidentikkan Islam
sebagai teroris, seperti ‘menghabisi’ non Muslim di jalanan dan lainnya.
Seharusnya hadis-hadis seperti ini difahami secara proporsional. Kajian
hadis di Barat diwarnai dengan teks-teks seperti di atas secara parsial,
sehingga Islam tidak pernah difahami sebagai agama pembawa rahmat
(kasih sayang).
3.

Toleransi antar masyarakat
Toleransi antar masyarakat dapat dibahas dalam kajian al-Qur’an dan hadis
berikut ini;
a. QS : Al-Hujarat ayat 1311



Artinya :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki 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
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.
b. Hadis 12
Mencintai sesama tetangga dijelaskan, antara lain, dalam sebuah
hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

 واﻟﺬى ﻧﻔﺴﻰ ﺑ◌ِ ﯿﺪه ﻻ ﯾﺆﻣﻦ:ﻋﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ◌َ ﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
(ﻋﺒﺪ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺐ ﺠِﻟﺎره ﻣﺎ ﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ )أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠ◌ِ ﻢ و ◌َ أﺑﻮ ﯾﻌﻠ◌َ ﻰ
11

Al-Qur’an al-Karim. Surat al-Hujarat ayat 13
Zainuddin MZ. Mengupas hadis-hadis tentang tolernasi. (diakses 20 Januari 2017).
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Dinarasikan Anas bin Malik RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
“Demi (Allah) yang jawaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang
hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai
dirinya sendiri.” (HR. Muslim dan Abu Ya’la: 2967).
Mencintai diri sendiri tidaklah cukup untuk menggambarkan
kualitas keimanan seseorang, melainkan juga harus dibuktikan dengan
mencintai semua tetangganya. Kata “tetangga” dalam teks hadis ini
cakupannya bersifat umum, yakni tetangga sesama Muslim atau tetangga
non Muslim.Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW tidak hanya
bertetangga dengan Muslim namun beliau juga bertetangga dengan non
Muslim. Di sekitar Madinah kala itu ada orang Yahudi, Nasrani, dan
lainnya. Mereka sama-sama mempunyai hak untuk dicintai. Dalam riwayat
lain, mereka juga punya hak untuk mendapatkan kedamaian.
Dalam redaksi hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

ِ◌ﺧﯿﺮ اﻷ◌َ ﺻﺤﺎب ﻋﻨﺪ ﷲ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
، واﻟﺘﺮﻣﺬي واﺑﻦ ﺣﺒﺎن،ﺧﯿﺮھﻢ ﻟ◌ِ ﺼﺎﺣﺒﮫ وﺧﯿﺮ اﻟﺠﯿﺮان ﻋﻨﺪ ﷲ ﺧﯿﺮھﻢ ﻟﺠﺎره)أ◌َ ﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ
واﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﺒ◌َ ﯿﮭﻘﻲ ﻓﻰ اﻟﺸﻌﺐ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر واﻟﺪارﻣﻲ واﻟﺒﺨﺎﯾ ﺮ ﻓﻰ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد واﺑﻦ
(ﺧﺰﯾﻤﺔ
Dinarasikan Ibnu `Amr RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
“Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka
terhadap sesama saudaranya. Dan, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah
yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya.”Hadis ini
diriwayatkan oleh Ahmad: 6566, Turmudzi: 1944, Ibnu Hibban: 518,
Hakim: 1620, Baihaqi dalam Syu’abul Iman: 9541, Sa’id bin Manshur:
2388, ad-Darimi: 2437, Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad: 115, dan Ibnu
Khuzaimah: 2539.
Pada teks hadis di atas tampak jelas bahwa sebaik-baik insan
Muslim adalah dia yang terbaik mu’amalah (hubungan sosialnya) dengan
semua tetangganya, baik tetangga Muslim maupun non Muslim. Mereka
semua harus mendapatkan sentuhan kasih sayang dan kedamaian.Itulah
sebabnya, sejarah membuktikan bahwa banyak unsur masyarakat yang
berdampingan secara damai dengan Rasulullah, sebelum Madinah
dinyatakan sebagai tanah haram (yang tidak boleh dihuni kecuali oleh
Muslim). Rasulullah SAW kala itu bahkan bertetangga dengan orang
Yahudi, Nasrani, dan lain-lain secara damai.
4.

13

Toleransi anatar makhluk
Toleransi antar makhluk dapat dibahas dalam kajian al-Qur’an dan hadis
berikut ini;
a. QS : Ar-rum ayat 4113
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Artinya :
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).
b. Hadis14
Pesan untuk berkasih sayang (Rahmah) dalam Islam dapat kita telusuri
melalui sabda Rasulullah SAW, dikutip dalam Jurnalnya Mohammad
Ismail, (Jurnal At-ta,dib):

راﺣﻤﻮاﻣﻦ ﻓﻲ ا ﻻر ض ﯾﺮ ﺣﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎ ء
“Berbuatlah kasih sayang kepada siapa pun yang ada di bumi, maka kalian
akan dikasihi dzat yang di langit (Allah SWT)”
D. Analisis
1. Analisis Toleransi Antar Umat Islam
Islam mengarahkan umat sebagai penganutnya kejalan yang bijak sesuai
ajaran agama. Islam merupakan agama rahmat dari Alloh yang mengajarkan
dengan salah satu tanda kebesaran-Nya yaitu harus saling memberikan kasih sayang
diantara sesama umat muslim. Nabi SAW telah menggambarkan bagaimana
seharusnya umat Islam ini saling menguatkan antara yang satu dengan yang
lainnya. Memang kenyataan ini banyak golongan organisasi islam, tapi tetap harus
memiliki visi dan misi yang sama, demi menjalankan sayariat Islam.
Berbagai bentuk dan jenis organisasi Islam yang ada di Indonesia
merupakan bentuk dari cara mensosialisasikan ajaran agama, dan semua perbedaan
yang berada pada organisasi-organisasi Islam tersebut bukan menjadi alasan buat
sesama muslim menjadi berpecah belah. Justru sebaliknya harus menjadi saling
keterikatan dikeranakan saling mengisinya ruang dari sebuah perbedaan tersebut.
Perbedaan yang terjadi bukan sebuah kemunkaran selama tidak keluar dari ajaran
agama Islam. Justru dengan perbedaan tersebut harus dijadikan sebuah toleransi
antar sesama muslim dalam menjalankan ajaran agama.
Memang kenyataanya di jaman sekarang ini banyak sesama umat muslim
yang saling menghujat karena sebuah perbedaan. Namun perlu diluruskan bahwa
perbedaan tersebut harus dijadikan sebagai penguat dalam ikatan keagamaan dalam
menyampaikan siar keagamaan tersebut. Hak setiap golongan dan organisasi dalam
menentukan cara bersiar, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah ajaran islam. Selama

14

Mohammad Ismail. Kritik Atas Pendidikan Toleransi Perspektif Multikulturalisme.
Jurnal Vol.7 , No. 2., Desember 2012. h.234
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berjalan dijalan keislaman dan tidak terjadi kemungkaran maka diditulah letak
toleransi yang harus dijunjung tinggi oleh sesama umat muslim.
2. Analisis Toleransi Antar Umat Beragama
Indonesia memiliki berbagai jenis suku dan agama, terdapat beberapa
agama yang diakui di Indonesia diantaranya Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen
Protestan, Hindu dan Budha. Jika tidak ada sebuah norma yang membentengi
perbedaan tersebut maka akan terjadi kegaduhan diantara umat beragama, sehingga
dalam hal ini adalah toleransi merupakan norma yang harus dijunjung tinggi oleh
setiap agama, sehingga terbentuklah istilah toleransi antar umat beragama.
Muhammad Abdul Gofir15dalam makalahnya mengemukakan , Toleransi
dalam bahasa agama disebut tasamuh. Istilah toleransi ini janganlah didramatisir,
dibuat suatu konsep sedemikian pula lalu mecampur aduknya. Jadi sudah ada
petunjuk jelas di dalam agama, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
Dalam Islam ada ajaran aqidah (iman), syariah (Islam), dan akhlak (ihsan). Akhirakhir ini memang banyak orang memberikan makna toleransi sengaja agar
masyarakat tidak faham.
Ada orang yang sengaja mendistorsi makna toleransi dengan tujuan tertentu
sehingga membuat makna toleransi menjadi rancu. Sehingga ada suatu kelompok
yang mengusulkan pada saat bulan suci Ramadan umat Nasrani boleh mengadakan
shalat tarawih kemudian buka bersama di dalam Gereja. Ini secara faktual memang
ada upaya, dengan dalih kerukunan umat beragama. Dalam kesempatan ini kami
menjawab, bahwa hal seperti itu tidak boleh. Haram. Sebab yang ingin dibangun
oleh Islam dalam hal toleransi adalah masalah-masalah sosial, misalnya ketika
orang terkena musibah, atau problem yang menyangkut masalah kemanusiaan,
umat Islam tidak mempermasalahkan.
Ketika kita bertetangga dengan orang non muslim, kemudian dia sakit, kita
boleh membesuk, kita boleh membawa oleh-oleh untuknya. Atau ketika dia punya
hajat mantu, kita boleh untuk menyumbang (Jawa:buwuh). Atau ketika umat Islam
menemui orang yang sedang kecelakaan harus menolong dan tidak perlu
menanyakan terlebih dahulu agamanya apa. Jadi secara kemanusiaan, umat Islam
memberikan toleransi untuk saling menolong dan membantu yang membutuhkan
bantuan. (Al Maidah:2) Ketika menyangkut masalah aqidah dan syirik Islam sangat
tegas, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Kafirun : 1-6.
Jadi jika umat Islam diminta untuk hadir dalam acara natalan, MUI (Majelis
Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 7 Maret 1981 yang waktu
itu ketuanya Buya HAMKA, dengan tegas menyatakan bahwa menghadiri natalan
bersama adalah haram. Dan keputusan hukum itu sampai sekarang tidak dicabut.
Jadi kalau umat Islam sapapun dan mempunyai jabatan apapun jika diundang oleh
umat Kristiani, haram menghadirinya.
Mengamini doa umat lain yang berkeyakinan beda, yang mempunyai tuhan
berbeda, jika kita mengamini, berarti menyetujui mereka, inilah yang menjurus
kepada perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda : Ad du’aa’u muhhul ibaadah
(doa adalah otaknya ibadah). Kalau kita cermati kegiatan doa bersama ini adalah
merupakan taktik, dan merupakan skenario global, yang tujuan utamanya adalah
merusak aqidah umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Karena mereka tidak akan
mungkin memeranginya dengan fisik, karena akan sia-sia. Untuk itu, umat Islam
15
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harus memahami betul, sehingga tidak salah dalam bersikap. Umat muslim harus
memaknai arti toleransi dengan bijak, bahwa tolernasi tersebut adalah tidak
mengganggu dan tidak ikut campur urusan agama lain.
3. Analisis Toleransi Antar Masyarakat
Toleransi antar masyarakat dapat digambarkan dalam beberapa hal berikut
ini, diantaranya :
a. Bebas dan merdeka
Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerakmaupun
berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilihsuatu agama
atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusialahir sampai nanti ia
meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yangmanusia miliki tidak dapat
digantikan atau direbut oleh orang lain dengancara apapun. Karena kebebasan
itu adalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan
dilindungi. Di setiap negara melindungi kebebasankebebasansetiap manusia baik
dalam Undang-Undang maupun dalamperaturan yang ada. Begitu pula di dalam
memilih satu agama ataukepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas
dalam memilihnyatanpa ada paksaan dari siapapun.16
b. Mengakui hak setiap orang
Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalammenentukan sikap
perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikapatau perilaku yang
dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau melanggar hak orang
lain, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.
c. Menghormati keyakinan orang lain
Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan,bahwa tidak benar
ada orang atau golongan yang berkeras memaksakankehendaknya sendiri kepada
orang atau golongan lain. Tidak ada orangatau golongan yang memonopoli
kebenaran dan landasan ini disertaicatatan bahwa soal keyakinan adalah urusan
pribadi masing-masing orang.
d. Saling mengerti
Selanjutnya tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia
bilamereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci,
salingberebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya salingmengerti
dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.
4. Analisis Toleransi Anatar Makhluk
Alloh SWT ciptakan semua makhluk yang ada di dunia semata-mata untuk
beribadah kepada-Nya, menjalankan segala perintahnya. Manusia adalah
diantaranya makhluk yang sempurna yang memiliki akal, sehingga dapat berinovasi
sesuai kemajuan jaman dan ilmu pengetahuan. Namun dibalik kesempurnaan
manusia tersebut ada kalanya diantaranya ada yang berlebihan dalam menggunakan
kesempurnaannya tersebut, sebagai contoh banyak hutan terbakat akibat ulah
manusia, banyak sungai tercemar akibat ulah manusia, banyak hewan dan
tumbuhan mati dan punah akibat manusia. hal tersebut merupakan sisi lain dari
manusia yang merupakan keserakahan dari kesempurnaan yang dimiliki manusia.
Dalam QS. ar-Rum ayat 41, yang artinya “Telah nampak kerusakan di darat
dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan
16
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kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar)”. Ayat tersebut menunjukan adanya keserakahan dari
manusia, maka perlu diluruskan perbuatan manusia tersebut sehingga terjadinya
klarifikasi perbuatan yang salah menjadi perbuatan yang benar.
Manusia diciptakan untuk beribadah kepada sang pencipta yaitu Alloh
SWT, bukan untuk merusak. Berbagi bentuk ibadah yang dapat dilakukan adalah
ibadah langsung kepada Alloh SWT, melalui sesama manusia, melalui hewan dan
tumbuhan, melalui ciptaan tuhan yang lainnya. Maka dengan itu manusia harus
menyayangi dan menjaga semua makhluk ciptaan tuhan agar kelestariannya terjaga
dan tidak menimbulkan kerusakan di dunia.
E. Kontekstualisasi dengan Keadaan Sekarang
Toleransi merupakan sebuah sitem yang secara otomatis harus dipahami oleh
setiap individu, apalagi di negara Indonesia yang begitu heterogen penduduknya,
banyak perbedaan dari segi sosial, budaya, suku, adat, ras, dan agama. Selain itu
Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan yang sangat luas,
sehingga letak geografis tersebut pula dapat mempengaruhi keadaan budaya.
Makna toleransi memang sangat luas, yang menggambarkan tujuan utamanya
adalah kesejahteraan bagi seluruh umat manuisa. Tidak menjadi sebuah alasan karena
perbedaan menjadi sebuah kerusuhan diantara umat manusia, tetapi sebaliknya
perbedaan tersebut harus dijadikan sebuah tali erat persaudaraan diantara umat manusia
dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Toleransi dapat dijadikan
sebuah pandangan hukum tertinggi yang harus dijunjung oleh setiap manusia, dengan
demikian maka akan terciptanya kerukunan antar umat manusia baik dintara manusia
seiman (Islam dengan Islam), kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar
masyarakat dan lebih luas lagi kerukunan antar sesama makhluk sebagai ciptaan tuhan.
Kenyataannya, pada masa sekarang ini toleransi sudah banyak yang dilanggar,
yang mengakibatkan sebuah kericuhan diantara sesama umat manusia. berikut ini
gambaran intoleransi sesuai kajian diatas ;
1. Intoleransi antar umat Islam
Terjadinya kegaduhan antar golongan atau organisasi-organisasi Islam. Saling
menyalahkan satu sama lain.
2. Intoleransi anatar umat beragama
Teerjadinya kegaduhan antar umat beragama, misalnya umat muslim dipaksa untuk
merayakan natal, dan begitu juga sebaliknya.
3. Intoleransi antar masyarakat
Memaksakan kehendak individu ditengah-tengah masyarakat, dan melakukan
intervensi terhadap orang lain dalam menentukan pilihan.
4. Intoleransi anatar makhluk
Melakukan perusakan pembakaran hutan, pencemaran sungai dan laut.
Selain sisi negatif tersebut yaitu intoleransi, memang masih banyak segi positif
juga yaitu dari segi toleransi, namun hal tersebut masih belum sepadan dari segi
pemahaman terhadap arti toleransi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan
adanya budaya yeng terlalu ekstrim dalam menyikapi toleransi antar umat beragama,
misalnya saling mengucapkan selamat atas perayaan hari-hari besar keagamaan.
Padahal hal tersebut dapat memicu perdebatan, karena sebagian masyrakat beranggapan
bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari toleransi. Toleransi antar umat
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beragama selayaknya tidak ikut masuk kedalam kehidupan agama umat lain, tetapi
saling menghormati dengan tidak ikut campur urusan agama lain dan tidak mengganggu
peribadatan agama lain.
F. Nilai Filosofis
Pembahasan tentang toleransi, tentunya berdasarkan nilai-nilai filosofis yang
memuat beberapa unsur landasan filosofis ilmu pengetahuan, diantaranya;
1. Landasan ontologi
Kajian studi al-Qur’an dan hadis tentang toleransi ini berdaskan keadaan realitas
pada kenyataan sekarang ini, yang didasarkan kepada referensi al-Qur’an dan hadis.
Kenyataan dimaksud adalah gambaran kesimpulan yang ada pada saat ini, lebih
khusus lagi mengerucut pada keadaan di negara kita tercinta Negara Indonesia.
2. Landasan epistemologi
Kajian studi al-Qur’an dan hadis tentang toleransi ini berdasarkan referensi alQur’an dan hadis yang telah dipilah sesuai tema yang bersangkutan dan dapat
menjelaskan arah dan makna dari tema tersebut. Beberapa ayat al-Qur’an diambil
dan analisis deengan keadaan sekarang ini, begitu juga hadis.
3. Landasan aksiologi
Toleransi merupakan hakikat norma yang perlu diangkat oleh setiap orang, suku,
ras, agama. toleransi menciptakan kerukunan, kedamaian antar manusia, antar
agama, anatar masyarakat dan antar makhluk di dunia.
G. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa studi tematik al-Qur’an dan
hadis tentang toleransi dapat mengangakat kajian berikut ini :
1. Toleransi Antar Umat Islam
Berdasarkan QS. at-Taubah ayat 71 dan QS. Ali-Imran 159 dan juga hadis – hadis
rasul ;
Sesama umat Islam hendaknya saling tolong-menolong, saling menghargai
perbedaan golongan atau organisasi, menyatukan visi dan misi dalam bersiar guna
berbakti dan menjalankan ibadah kepada Alloh SWT. Diantara mukmin dengan
mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain,
kemudian beliau menganyam jari jemarinya. Sehingga umat Islam menjadi kuat.
2. Toleransi Antar Umat Beragama
Berdasarkan QS. al-Kafiruun ayat 1-6, QS. al-Mumtahana ayat 8 dan QS. alAn’am dan juga hadis rasul;
Dalam kehidupan beragama, harus saling menghormati, saling menghargai. tidak
mengganggu ibadah agama lain, tidak ikut campur dengan urusan agama lain. tetapi
dalam kontek individu diperboolehkan saling tolong-menolong walaupun berbeda
agama.
3. Toleransi Antar Masyarakat
Berdasarkan QS. al-Hujarat ayat 13 dan juga hadis rasul;
Sesama masyarakat harus saling mengenal, saling mengahargai, menciptakan
kerukunan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, salaing mengerti dan
merasa bebas dan merdeka.
4. Toleransi antar Makhluk
Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 41 dan juga hadis rasul;
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Banyak kerusakan di dunia yang diakibatkan oleh tangan manusia, sehingga dalam
hal ini manusia harus dapat menyayangi sesama makhluk. Jauh dari pengrusakan
dan pemusnahan, sebaliknya manusia harus sebagai pemelihara, pelindung dan
pemanfaat bagi makhluk-maklhuk lain ciptaan Alloh SWT.
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