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PENGANTAR PENERBIT

Blku Pengantar Studi lslam (Perspektif Metodologi) merupakan
literatur kajian Metodologi Studi Islam yang diajarkan di
berbagai perguruan tinggi. Penyusunan buku ini diharapkan
dapat memotivasi pembaca supaya menjadikan teorlteori dan
berbagai metodologi konsep keilmuan digunakan untuk mema-
hami Islam dalam kerangka aktualisasi masalah kehidupan.

Materi yang menjadi pokok bahasan buku ini dikemas men_
jadi dua bagian. Bagian pertama membahas mengenai penelitian
agama, yaitu mulai dari bagaimana kedudukan penelitian agama,
macam-macam penelitian agama, hingga bagaimana agama
sebagai sasaran penelitian budaya, sosial, dan antropologi.
Bagian kedua membahas mengenai bagaimana pentingnya dan
pertumbuhan studi Islam, bagaimana peran Islam dalam
kehidupan, bagaimana karakteristik ajaran Islam dalam berbagai
bidang kehidupan, bagaimana pendekatan terhadap studi Islam,
bagaimana metodologi kajian Islam, dan bagaimana desain dalam
pengkajian Islam.

Lewat kajian buku ini, para pembaca diajak untuk memiliki
komitmen terhadap ajaran Islam agar mampu melaksanakan
ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penerbit



KATA PENGANTAR

Di zaman modem, agama-agama dihadapkanpada challenge
(tantangan) untuk mendefinisikan eksistensinya kembali. Seba_
gai suatu sistem nilai yang hadir di waktu dan tempat tertentu
pada masa lampau, peran agama sering kali dikritik karena di-
anggap " gagal" dalam merespon progresivitas dinamis perkem_
bangan zaman. Aspek doktrinal agama sejatinya tidak menjadi
seperangkat nilai yang ideal norma tif an sich, namunia juga mesti
dapat mengejawentah dalam realitas sehari-hari mengikuti per_
kembangan spasio-temporal manusia. Untuk itu, diperlukan ber-
bagai tools sebagai alat bantu untuk ,,membaca,, aspek doktrinal
agama lewat multi-dimensi pendekatan secara metodologis.
Agar agama tidak selalu "terjebak,, pada interpretasi baku yang
muncul pada sifuasi ruang dan waktu tertentu.

Pada konteks Islam, sebagai agama yang bersifat universal
(shalihun likulli al-mman ua al-makaL'l), Islam dalam penyebararurya
berhadapan dengan pluralitas sistem nilai yang multikultural.
Pada konteks ini, Islam bukanlah seperangkat doktrin normatif
religius, tetapi ia juga termanifestasikan ke dalam realitas sosial.
Islam hidup serta menielma pada kenyataan empiris historis di
kehidupan umat Islam yang mengimaninya. Sebab doktrinal
Islam yang memberikan kontruksi pandangan dunia (lslamic
World oiao) mau ndak mau als-a-uis dengan realitas sosial_budaya
masyarakatyang telah eksis sebelum kehadiran Islampada suatu
wilayah geografis dan iingkungan sosio-kultural tertentu.
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Fakta dan realitas dikhotomis distingtif Islam, yang mencer-

minkan dualitas Islam, menjadi "dua Islam" yang berbeda ini
kemudian secara bermacam-macam dirumuskan oleh berbagai

para ahli. Hamka misalnya, ketika menulis sejumlah karyanya

tentang sejarah membedakan kategorisasi antara sejarah Islam

dan sejarah umat Islam. Bagi Hamka, seiarah Islam mengacu

kepada historisitas normatif doktrinal Islam. Sedangkan sejarah

umat Islam dinilai sebagai dinamika pergumulan Islam dengan

realitas sosio-kultural masyarakat pemeluknya. Perbedaan lain
diperkenalkan oleh Gustave von Grunebaum (guru besar antro-

pologi UCLA), yang mengadopsi kerangka analisis Robert

Redfield, tentang istilah tradisi besar (great tradition) dan tradisi

kecil (lifile tradition). Kerangka ini kemudian dipakai von

Grunebaum untuk menjelaskan konteks Islam, ketika ia sebagai

doktrinal normatit (great tradition) dan ia ketika mengaktualisasi

ke dalam realitas sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan

dan lainnya (lif fle fradition). Namun bagi Azyumardi Azra, istilah

tradisi kecil (little tradition) ini dalam perkembangan diskurus

kajian Islam (lslamic studies) cenderung ditinggalkan untuk
diganti dengan istilah tradisi lokal (local tradition), guna menje-

laskan Islam yang mengeiawentah di dalam lingkungan masya-

rakat sosial budaya lokal tertentu.
Sementara itu, kerangka perbedaan selaniutnya juga di-

perkenalkan oleh Marshal G.S. Hodgson guru besar seiarah di

University of Chicago. Lewat magnum opus-nya The Venture of

Islam (3 jllid) Hodgson mengklasifikasikan kategorisasi Islam

men adi tiga bagian: Islam, yaitu doktrin normatif sebagaimana

yang terdapat pada teks-teks al-Quran dan Hadis serta teks-

teks baku lainnya; Islamicate, yaitu Islam yang mengejawentah

secara historis-empiris, dan terwujud dalam berbagai kehidupan

sosial budaya pemeluknya; Islamdom, yaitulslam yang terwujud
sebagai kekuatan politik dan kekuasaan.
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Menyadari adanya eksistensi kedua ranah Islam seperti yang
dikemukakan di atas persoalannya kemudian adalah; Adakah
otentisitas dalam Islam (Islam au te ntlk atau genuine) ? Di manakah
makna ruang eksistensial Islam, dalam universalitas atau
lokalitas? Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh menggelisahkan
banyak orang.

Dalam hal ini, terlepas mengapa Allah memilih Arab sebagai
locas ajaran-Nya, namun mengingat masyarakat tumbuh dalam
bangun kulfur yang beragam, maka ekspresi suatu agama secara
kultural dan simbolik sangat boleh jadi juga beragam, sekalipun
pesannya sama. Taruhlah, dalam hal keragaman bahasa: substan-
si suatu pesan Tauhid dapat saja sama tetapi simbol bahasanya
berbeda. Misalnya, sebutan untuk Allah SWT. di Jawa, Ia sering
disapa dengan sebutan "Gusti", di Madura Allah disebut ber-
gantian dengan nama "Pangeran" atau "Se Kobhasah,,, semen-
tara di etnis Sasak Lombok Ia akrab dengan nama ,,Ninik Kaji,,,
dan di suku Mbo.lo Bima Ia disebut takzim dengan nama ,,Ruma,,

atau "Tala".
Oleh karena itu Islam dan budaya memang tidak dapat

dipisahkan sehingga sangat logis bila artikulasi dan ekspresi ke-
islaman tidak pernah berwajah tunggal. Kendati terdapat ajaran
baku yang diyakini sama-serupa, tetapi di level penafsiran, tra-
disi dan keyakinan akan selalu dijumpai keanekaragaman. Sa-
yangnya/ kenyataan itu umumnya terabaikan dalam kesadaran
berislam umat. Yang berlangsung iustru keterikatan umat Islam
secara sangat takzim pada fakta-fakta partikular masa lalu.
Kebanyakan mereka kemudian bangga menyebut diri kaum
salafy (al-salaf al-shAhl)." Lantaran Islam lahir di tanah Arab,
ber-locus bahasa dan budaya Arab, dan ratusan tahun perkem-
bangannya dalam pergumulan sejarah Arab, maka secara kese_
luruhan performa keberagamaan umat Islam identik dengan
budaya Arab. Umat Islam sulit memisahkan antara mana yang
kultur Arab dan mana yang otentik ajaran Islam. Implikasinya,
(universalitas nilai) Islam yang sesungguhnya mengatasi dimensi
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ruang dan waktu menjadi terbekap erat oleh batasan-batasan

ruang Arab dan waktu Arab. Simbol-simbol Islam lokal-Arab,
semisal jilbab bercadar, ienggot, atau celana di atas mata kakl
akhirnya dianggap sebagai Islam itu sendiri, dan bukannya Islam
nalar Arab.

Pada konteks ini, bagaimanakah skategi mendamaikan kete-

gangan antara Islam yang hadir dalam ruang dan waktu ter-
tentu dengan sosio-kultural masyarakat yang memeluknya pada

suatu daerah tertentu? Bagaimana mengejawantahkan Pesan
substantif Islam di tengah aneka partikularitas lokal yang ber-

beda dengan situasi partikular Arab masa lampau di mana Islam
awal mula muncul?

Di sinilah urgensinya menghidupkan kaiian Islam (Islamic

siadies) atau studi Islam dalam berb agai dimensi approacing. Buku
ini hadir mencoba memberikan pr ovokasi (taught prouoking) untuk
menghantarkan pembaca bagaimana menjadikan teori-teori dan

berbagai multi-dimensi metodologi konsep keilmuan digunakan
untuk "membaca" Islam dalam kerangka aktualisasi masalah ke-

hidupan dengan nafas Islami. Bagian pertama buku ini berusaha

mendedah bagaimana agama dijadikan sebagai objek penelitian
dan kajian ilmiah ditiniau dari berbagai disiplin ilmu. Bagian

kedua, mendeskripsikan bagaimana agama Islam secara ideal nor-

matif dapat diimplementasikan kedalam realitas kehidupan se-

hingga Islam dapat menjadi agama transformatif dalam kehi-

dupan manusia " shalihun likulli al-zaman wa al-makan".

Wassalam,
Editor

Hakim Syah
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diharapkan buku ini bisa menjadi pelengkap literaturyang sudah
ada dalam kajian-kajian tersebut.
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pihak. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan
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I
- PENDAHULUAN -

PENELITIANAGAMA

A. KEDUDUKAN PENELITIAN AGAMA
Penelitian (research) adalah upaya sistematis dan obyektif

untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsipprin-
sipumum.

Selain itu, penelitian.juga berarti upaya pengumpulan infor-
masi yang bertujuan untukmenambah pengetahuan. Pengetahu-
an manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian
sampai terdapat penemuan-penemuan, sehingga manusia siap
merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemu-
an-penemuan baru.1

Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena meng-
gunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan
rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberi-
kan kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Sedangkan
pendekatan emperis merupakan kerangka pengu.jian dalam me-
mastikan kebenaran.'? Metode ilmiah ini adalah usaha untuk men-
cari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan kerangka
sistematis.

Kriteria metode ilmiah adalah; berdasarkan fakta, bebas dari
prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipo-

rGeorge Theodorson and achilles G. Theodorson, A. Moilern Dictiorlory of
Soab/og, (New York Thomas Y. Crowell Company, 1969), hal . J47 .

'1Ahmad Syafi'i, Penelitiafl Agama; Hakikat, Metode dan Kegunaanflla,, , hal. g3;
Lihat pula Affandi Mllij:.ta\ Menuiu Penelitian Keaganaan dalam persfektif penelitian
Sosial, (Bandung: IAIN Suiran Gunung Diati, 1996).
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tesis, menggunakan ukuran obyektif, menggunakan teknik kuan-
titatif dan kualitatif. Sedangkan langkahJangkah yang ditem-
puh dalam metode ilmiah adalah; memilih dan mendefinisikan
masalah, survei terhadap data-data yang tersedia, memformu-
lasikan hipotesis, membangun kerangka analisis serta alat-alat
dalam menguji hipotesit mengumpulkan data primer, mengolah
menganalisis dan membuat interpretasi, membuat generalisasi

atau kesimpulan dan membuat laporan.3

Kaitannya dengan agama sebagai obyek penelitian ilmiah
sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution, menunjukan pen-

dapat yang menyatakan bahwa agama tidak bisa di telln (research),

karena merupakan wahyu, tidak dapat meniadi sasaran penelitian
ilmu sosial, karena agama mengandung aiaran dasar yangdiwah-
yukan Tuhan melalui para rasul-Nya kepada manusia. Ajaran
dasar yang demikian yang terdapat dalam kitab suci itu memer-
lukan penjelasan tentang arti dan cara pelaksanaannya. Penje-

lasan-penjelasan para pemuka atau pakar agama membentuk
aiaran agama.a Dan kalaupun dapat dilakukan penelitian, ia harus
menggunakan metode khusus yangberbeda dengan metode ilmu
sosial. Dalam menjawab persoalan ini, Harun Nasution mengaju-

kan sebuah pertanyaan, "Betulkah ajaran agama hanya merupa-
kan wahyu dari Tuhan"?

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i, ia menie-

laskan bahwa agama sebagai obyek penelitian pernah menjadi
bahan perdebatan, kareua agama merupakan sesuatu yang
transenden. Agamawan cenderung berkeyakinan bahwa agama

memiliki kebenaran mutlak sehingga tidak perlu diteliti. Karena

ajaran dasar agama merupakan wahyu dari Tuhan, bersifat abso-

lut, mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa diubah.

Sedangkan penjelasan ahli Agama terhadap aiaran dasar agama

hanya merupakan penielasan dari hasil pemikiran, tidak absolut,

3 Ahmad Syaf i, Pe elihan Agarna..., hal. 34.
{ Parsudi Suparlao, (ed), Pengetahuan B daya, Ilmu-ilfllu Sosial dan Pengkaiian

Masalahrnosalall Agama, (lakafiai Pusat Penelitian dan Pengembangan lektur
Agama Badan Litbang Agarna, 1982), hal- 18.

4



tidak mutlak benar, dan tidak kekal. Bentuk ini bersifat relatif,
nisbi, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan
zaman.s

Bahkan pada awal tahun 1970-an berbicara mengenai pene-
litian agama di IAIN dianggap tabu waktu itu. Orang-orang
berkata; kenapa agama yang sudah begitu mapan mau diteliti,
agama adalah wahyu Allah. Bahkan, sikap serupa juga terjadi
di Barat. Dalam pendahuluan buku " Seaen Theories of Relegion"

dikatakan, dahulu orang Eropa menolak anggapan adanya ke-
mungkinan penelitian agama, sebab antara ilmu dan nilai, antara
ilmu dan agama (kepercayaan), tidak bisa disinkronkan.

Jadi timbul pertanyaan kembali mungkinkah kita meneliti
agama apalagi Agama Islam, oleh orang-orang Islam? Menurut
Mukti Ali, tentu saja, agama termasuk Islam dapat dan boleh
diteliti. Pendapat semacam ini meski banyak orang yang tidak
setuiu. Namun sekarang banyak pakar-pakar ilmu dibidang
keagamaan berpendapat demikian. Para ilmuwan beranggapan
bahwa agama juga merupakan obyek kajian atau penelitian, ka-
rena agama merupakan bagian dari kehidupan sosio-kultural.

Jadi, penelitian Agama bukanlah meneliti hakekat agama, me-
lainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan mem-
peroleh pengaruh dari agama. Dengan kata lain, penelitian Aga-
ma bukan meneliti kebenaran teologi atau filosofi tetapi bagai-
mana agama itu ada dalam kebudayaan dan sistem sosial berda-
sarkan fakta atau realitas sosio-kultural. Kita tidak memper-
tentangkan antara penelitian agama dengan penelitian sosial
terhadap agama.6 Karena kedudukan penelitian agama adalah
sejajar dengan penelitian-penelitian lainnya, yang membedakan-
nya hanyalah obyek kajian yang ditelitinya.

Agama bisa didekati secara kuantitatif dan kualitatif sekali-
gus, atau salah satunya tergantung pada agama yang sedang
diteliti itu dilihat sebagai ge.jala apa. Ada lima bentuk gejala

t Parsudi Suparlan, Pmgetahuon Budaya..., hal. 78
6 Affandi Mukhtar, Menuju Penelitian..., hal. 34.
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agama yang perlu diperhatikan kalau kita hendak melakukan
penelitian atas agama:

1) Scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-
simbol agama

2) Para penganut atau pemimpin atau pemuka agama yakni
sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya.

3) Ritus-ritus, lembaga-lembaga dan ibadat-ibadat, seperti
sholat, haji, puasa, perkawinan dan waris.

4) Alat-alat seperti masjid dan semacamnya.
5) Organisasi-organisasi keagamaan, tempat para penganut

agama berkumpul, dan berperan, seperti Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyyah, Persis, Syi'ah, dan lainJainnya.T

Dalam mempermudah peta penelitian agama, kita dapat
memahaminya melalui beberapa hal :

1) Agama yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan
pikiran manusia merupakan bagian dari budaya. Oleh ka-
rena itu, ia termasuk obyek penelitian Filsa{at atau kebuda-
yaan. Dalam Agama Islam terdapat gagasan para ahli filsafat,
ahli kalam, ahli hukum (Fikih), dan para sufi. Itu semua
termasuk wilayah budaya atau filsafat.

2) Agama yang terwujud dalam bentuk tindakan dan sikap
manusia merupakan produk interaksi sosial. Oleh karena
itu, ia merupakan bagian dari ilmu sosial dan ilmu sejarah.
Hubungan kyai santri dalam lingkungan lembaga Pesantren,

interaksi antara ulama dan umara dalam kehidupan politik,
interaksi antara kyai dan masyarakat sekitarnya merupakan
wilayah kajian dari ilmu ini.

3) Agama yang terwujud dalam bentuk benda-benda suci atau
keramat, seperti bangunan Masiid yang bernilai historis
tinggi, bangunan candi borobudur, dan beduk sunan-sunan

7 Atho Mudzhat Pendekatan Studi Islam, dalam Teoi dan Praktek, (Yogyakarta
Pustaka Pelajar, 1998), hal. 13-14.
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yang dipamerkan dalam festival Istiqlal misalnya/ merupa-
kan wilayah kajian antropologi dan arkeologi.s

3 Jaih Mubarok, " Metodelogi Studi lslan , (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal
58-59.
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Dalam penelitian keagamaan dapat mengambil sasaran di
atas. Orang boleh mengambil tokohnya Muhammad Iqbal,
Muhammad Abduh, KH. Hasyim Asy'ari, dan lainJainnya seba-
gai sasaran studinya. Studi semacam ini biasanya membahas ten-
tang kehidupan dan pemikiran tokoh itu, termasuk bagaimana
tokoh itu mencoba memahami dan mengartikulasikan agama
yang diyakininya.

Dalam penelitian mengenai naskah, atau sumber araran Islam,
yang pertama diteliti adalah persoalan filologi, dan kedua adalah
isi dari naskah yang ada. Misalnya dalam Islam membahas al-
Qur'an dan isinya, kritik atas teriemahan orang lain, kitab tafsir
atau penafsiran seseoran& kitab hadits, naskah-naskah sejarah,
Agama Islam dan sebagainya. Orang dapat pula meneliti ajaran
atau pemikiran-pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah
suatu agama (Islam).

Kalau orang hendak meniliti peralatan agama, maka tergan-
tung alat yang akan diteliti. Kalau yang hendak diteliti adalah
ka'bah, alat ritus dalam Islam misalnya, orang dapat meneliti
sejarah Ka'bah, kapan didirikan, siapa yang membangun, bagai-
mana bentuknya, berapa tingginya, berapa lebar kelambunya,
dari bahan apa kelambu dibuat dan sebagainya.

Demikianlah alat-alat agama dapat menjadi sasaran pene-
litian, namun perlu diperhatikan bahwa ada yang betul-b€tul
alat agama, atau yang sebenamya hanya dianggap sebagai alat
agama misalnya, peci. Di kampung, kalau orang pergi ke masjid
tidak memakai peci dianggap kurang Islam. Tetapi nyatanya
peci dapat juga digunakan untuk upacara sumpah jabatan dan
dipakai bukan hanya oleh orang Islam. Bahkan di daerah Batak
(Tapanuli Utara), Tapanuli Tengah, Simalungun, Dairi, dan seki-
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tarnya yang penduduknya banyak beragama Kristen, umumnya
mereka memakai peci iuga. ]adi konsep peci yang di kampung
tadi dianggap sebagai alat agama ternayata berbenturan dengan
konsep peci di tempat lain. Di tempat lain, peci lebih bersifat
simbol kebangsaan dari pada keagamaan. Kenapa begitu? ada
perdebatan dalam ilmu sosiologi, sesuatu benda dianggap suci
(sakral) karena orang menganggapnya demikian, tetapi benda
yang sama dapat menjadi tidak suci @rofane) kalat orang tidak
menganggapnya suci.

Dalam Islam juga terjadi hal yang sama, di dunia ini seknar-
nya tidak ada yang sakral, di dalam konsep Islam benda-benda
sakral sebenarnya tidak ada. Mengenai hubungan seorang
Muslim dengan hajar Aswad, misalnya Umar bin Khattab menga-
takan "Kalau saya tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak
akan menciummu". "Kamu hanya sebuah batu, sama dengan
batu-batu yang lain". Maka nilai haiar Aswad bagi seorang peng-
amat agama terletak dalam kepercayaan orang Islam mengenai
nilai yang ada di dalamnya. Islam tentu mensakralkan wahyu
Tuhan, tetapi ada perdebatan, apakah wahyu itu tulisan, yang
dibaca ataukah isinya. Jika yang disebut wahyu itu adalah isi
dan bacaannya, maka bentuk-bentuk tulisan al-Qur'an (rikhah

atau penggambaran titik dan harkat apalagi kaligrafi al-Qur'an)
adalah jelas merupakan gejala budaya yang dapat dijadikan
obyek penelihan.

Mengenai agama sebagai gejala sosial, pada dasarnya ber-
tumpu pada konsep sosiologi Agama. Pada zaman dahulu, sosio-
logi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama
dan masyarakar. Masyarakat mempengaruhi agama, dan agama
mempengaruhi masyarakat. Belakangan sosiologi agama mem-
pelajari bukan soal hubungan hmbal balik itu melainkan lebih
kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Ba-

gaimanapun juga, adajuga pengaruh masyarakat terhadap pemi-
kiran keagamaan. Orang tentu sepakat lahimya teolo$ syi'ah,

Khawarij, Ahli Sunnah zoal-lamaah, sebagai produk pertikaian poli-
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tik. Tauhidnya memang asli dan satu, tetapi anggapan bahwa
Ali sebagai Imam dan semacamnya adalah produk perbedaan
pandangan politik. Jadi, pergeseran perkembangan masyarakat
dapat mempengaruhi pemikiran teologi atau keagamaan.

Oleh karena itu, dapat juga diteliti bagaimana perkembang-
an masyarakat industri mempengaruhi pemikiran keagamaan.
Contoh, kita hidup di kampung dan di sebelah rumah kita ada
Masjid, kalau kita tidak pernah kelihatan sholat Jum'at di situ,
kita dianggap kurang shaleh dalam beragama. Tapi kalau kita
tinggal di kota walaupun setahun kita tidak pernah sholatJum'at
di Masjid di mana kita tinggal, kita dianggap tetap shaleh dalam
beragama. Mengapa? karena indikasi keshalehan telah bergeser
dalam berbeda bagi orang desa dan kota. Kehidupan kota telah
menyebabkan pergeseran itu; perkembangan masyarakat telah
mempengarugi cara berfikir orang mengenai penilaian kesha-
lehan.

Contoh lain, dan ini sekaligus meniadi tantangan bagi para
pemuka agama. Di Jawa Timur pernah ada usul agar Pabrik ber-
operasi 24 (dua puluh empat) iam tanpa henti. Sementara shalat

Jum'at yang konvensional dikerjakan di suatu tempat hanya satu
kali. Kalau pabrik harus berhenti selama shalat Jum'at akan me-
nimbulkan kerugian aiau mengu rangi produktivitas. Pertanyaan-
nya, bagaimana kalau shalatJum'at dilakukan secara bergantian.
Misalnya, ada pekerja yang shalat Jum'at jam 12.00 Wib., ada
jam 13.00 Wib., dan ada pula jam 14.00 Wib. Dengan demikian,
Pabrik akan berjalan dengan terus menerus. Kalau shalat Jum'at
bergiliran itu tidak boleh, kita berarti berpendapat bahwa Islam
tidak mengakomodir perkembangan industri. Padahal waktu
Zuhur itu mulai dari jam 12.00 Wib. sampai jam 15.00 Wib. Me-
mang belum ada yang mem{atwakan seperti itu. Hanya saja perlu
dipertimbangkan, mana kira-kira yang lebih baik antara tidak
shalat Jum'at dengan shalat secara bergiliran. Lagi pula kalau
diperhatikan, sebelumnya secara tidak langsung kita telah mela-
kukan shalat Jum'at secara bergiliran juga. Sebab mas,id IAIN.
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misalnya berhenti shalat Jum'at pada jam 12;30 Wib., Masjid
sebelahnyajam 12.50 Wib., dan seterusnya. Hanya saja pergiliran
di sini tidak disengaja dan perbedaan waktu sedikit.

Sekedar contoh dari tuntunan seperti ini adalah shalat Idul
Fiki di Los Angeles, Amerika Serikat. Di kota ini, yakni di Islamic
Center-nya, sholat Idul Fitri dilaksanakan secara bergiliran. Ada
yang shalatldul Fitri fam 07.00, dan ada yangiam 09.00 di temPat

yang sama. Sebab, kalau semua datang pada waktu yang ber-

samaary tempat parkimya tidak cukup, karena hampir setiap
berjamaah datang dari tempat yang iauh itu membawa kendara-
an. Sahkah shalat idul Fitri dilakukan? jawabnya sah. Alasannya,

bahwa waktu shalat Idul Fitri adalah waktu dhuha. Jadi, sepan-

iang masih pada waktu dhuha shalat tersebut sah hukumnya.
Di Indonesia belum ada ketentuan untuk itu, karena tempat par-
kir masih cukup luas. Di Negara-negara induski seperti tadi, di
Negara-negara di mana tempat (space) sudah menjadi kesulitan
tersendiri, tuntunan-tuntunan itu ada. Perkembangan masyara-

kat seperti ini memerlukan dan menuntut pemikiran-pemikiran
keagamaan baru dalam hal ini dalam bidang hukum ibadat. Per-

bedaan geografi dan wilayah dapat menimbulkan persoalan-
persoalanyang menuntut pemikiran bagi keagamaan, yang selan-
jutnya dapat menjadi sasaran penelitian.

Persoalan berikutnya adalah interaksi antar pemeluk suatu

agama, dengan pemeluk agama lain. lumlah orang Islam banyak
sekali di dunia ini, sekarang umat Islam di seluruh dunia ber-
jumlah sekitar lebih dari 1 miliar. Yang satu sama lain saling
berinteraksi. Pengamatan terhadap apakah menggunakan atau

tidak menggunakan norrna-norma Islam termasuk penelitian ke-

Islaman. Demikian juga pengamatan terhadap pemeluk agama

Islam dalam interaksinya dengan para pemeluk agama lain. Ba-

gaimana karakteristik interaksi ini, bagaimana mereka mema-

hami dan mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam interaksi an-

tara pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, itu semua dapat
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men adi saran penelitian agama. Dalam hal ini meneliti Islam
sebagai gejala sosial.

Apa yang ingin dikemukakan di sini ialah pandangan kita
mengenai suatu problem keagamaan akan banyak dipengaruhi
oleh kepentingan, situasi, dan keadaan tempat kita berada. Di
dalam interaksi antar pemeluk agama inilah ilmu-ilmu sosial
dapat diterapkan. Di dalam studi mengenai interaksi ini ilmu
sosial dapat dilihat lebih dekat kepada ilmu keagamaan karena-
nya metodologi ilmu keagamaan dapat diterapkan.

e Atho Mudzhar, Pendekatdtl 
'tudi 

Isfuzr..., hal. 35
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B. PENELITIAN ACAMA DAN PENELITIAN KEAGAMAAN

M. Atho Mudzhar menginformasikan bahwa sampai seka-
rang, istilah penelitian agama dengan penelitian keagamaan
belum diberi batas yang tegas. Penggunaan istilah yang pertama
yaitu (penelitian agama) seringjuga dimaksud mencakup penger-
tian istilah yang kedua (penelitian keagamaan), dan begitu
sebaliknya. Salah satu contoh yang diungkapkan oleh M. Atho
Mudzhar adalah pemyataan Mukti Ali yang ketika membuka
Program Latihan Penelitian Agama (PLPA), menggunakan
kedua istilah tersebut dengan arti yang sama.

Selanjutnya, Atho Mudzhar mengutip pendapat Middleton,
guru besar antropologi di New York University, mengatakan
bahwa penelitian agama (research on relegion) berbeda dengan
penelitian keagamaan (religius research). Penelitian Agama lebih
mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya ter-
letak pada tiga elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic.
Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada
agama sebagai sistem atau sistem keagamaan (religious system).,
M. Atho Mudzhar menegaskan bahwa, perbedaan antara pene-
litian agama dengan penelitian keagamaan perlu disadari karena
perbedaan tersebut membedakan jenis metode penelitian yang
diperlukan. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah
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Agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodo-

logi penelitian tersendiri sudah terbuka, bahkan sudah ada yang
pemah merintisnya. Adanya ilmu Usftul alf4ft sebagai metode
untuk istimbat hukum dalam Agama Islam dan ilmu Mushthalah
al-hadits sebagai metode untuk menilai akuratnya sabda Nabi
Muhammad SAW. merupakan buktibahwa keinginan untuk me-

ngembangkan metodologi penelitian tersendiri bagi bidang
pengetahuan agama ini pemah muncul. Persoalan berikutnya
adalatr, apakah kita hendak menyempurnakamya atau meniada-
kannya sama sekali dan menggantikannya dengan yang baru,
atau tidak menggantikannya sama sekali.10 Sementara untuk pe-

nelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial,

kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Ia

cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada.

Memanp kemungkinan lahimya suatu ilmu jangan dibuat secara

artifisial karena semangat yang berlebihan. Mungkin akan lebih
biiaksana apabila metodologi penelitianyang diharapkan itu tum-
buh dari proses seleksi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman

dalam menggunakan berbagai metode penelitian sosial.

Dengan demikian, apabila mengikuti pembedaan antara Pe-
nelitian agama dengan penelitian keagamaan yang dikemukakan
oleh Middleton di atas, kita akan menggunakan metode yang
berbeda apabila masalah yang akan kita teliti termasuk wilayah
pertama atau wilayah yangkedua. Dalam pendangan Middleton,
adalah penelitian yang obyeknya adalah Agama sebagai produk
interaksi sosial. Tepatnya, baik penelitian agama maupun peneli-
tian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama seba-

gai obyek penelitian. Bagi penulis, penjelasan Middleton merupa-
kan kelanjutan dari pembedaan agama yang telah ada sebe-

lumnya.
Salah satu ialan keluar dari persoalan tersebut adalah dengan

mempelajari gagasan yang ditawarkan oleh Juhaya S. Praia (Guru

L2

roAtho Mudzhar, Pendekatan Studi Islim..., hal.36



Penelitian tentang hidup keagamaan adalah penelitian ten-
tang praktik-praktik aiaran agama yang dilakukan oleh manusia
secara individu, dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut,
penelitian hidup keagamaan meliputi hal-hal sebagai beriku!
1) Perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakabrya

yang didasarkan atas agama yang dianutnya.
2) Perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku

politik, budaya maupun yang lainnya yang mendefinisikan
dirinya sebagai penganut suatu agama.

3) Aiaran Agama yang membentuk pranata-pranata sosial,
corak prilaku dan budaya masyarakat beragama.l2

4) Berkenaan dengan metode penelitian yang diperlukan,
Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan apabila penelitian Agama
berkenaan dengan pemikiran atau gagasan maka metode-
metode, seperti filsafat, fisiologi, adalah pilihan yang tepat.

rrJuhana S. Praja, Pe gontat Filsafot lbnu; Filsafat llmu-ilmu lslarn, (Bandung:
Program Pascasarjana IAIN Sunan GununB Djati, 7997\, hal.37-32.

r':luhana S. Pftja, PenSa,ltat Filsafat..., hal. 32.
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besar Filsafat Hukum Islam UIN Sunan Cunung Djati) yang
mengajukan gagasan yang sejalan dengan gagasan Middleton,
yaitu penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan.

Dalam pandangannya Juhaya S. Praja mengatakan bahwa
penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama, dan
pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut
terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demi-
kian, Jelas Juhana terdapat dua bidang penelitian agama yaitu:
1) Penelitian tentang sumber aiaran agama yang telah melahir-

kan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadits.
2) Pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung

dalam sumber ajaran agama itu, yakni ushul al-fiqh yang
merupakan metodologi ilmu agama. Penelitian dalam bidang
ini telah melahirkan Filsafat Islam, IImu Kalam, Tasawuf,
dan Fiqh.lr
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Berdasarkan saran tersebut di atas, maka metode penelitian
yang kita gunakan dalam satu kegiatan penelitian tidak mesti
membangun metode baru, tetapi cukup meminjam, melaniutkan
atau mengembangkan metodologi yangsudah ada dibangun oleh
para ahli sebelumnya. Karena metode sosiologi dijadikan pende-

katan dalam memahami agama, maka metode yang digunakan
pun metode sosiologi seperti observasi, interuiew, dan angket.

Dalam dataran sosiologi, agama dipahami sebagai prilaku yang
konkrit. Juhana S. Praja menjelaskan tipe-tipe prilaku keagamaan

itu dalah sebagai berikut:
1) Pemyataan tentang supranatural, seperti sembahyang dan

pengusiran roh iahat
2) Musik, tari tarian dan lagu-lagu
3) Latihan psikologi seperti riyadlah

4) Exhortation (pernyataan kepada orang lain sebagai wakil
Tuhan)

5) Menrbaca kitab suci; qira'ah dan tilawah
6) Simulasi
7) Mana (menyentuh benda-benda yang mempunyai daya

sakral)
8) Taboo (menghindarkan diri dari segala sesuatu untuk men-

iaga terjadinya suatu kegiatan yang tidak diinginkan atau
peristiwa yang tidak dikehendaki).

9) Mengadakan pesta dengan menghidangkan makanan-
makanan yang sakral

74

r3Ahmad Syafi'i, Penelilion Agarna..., hal. 35

Apabila penelitian Agama berkaitan dengan sikap perilaku
agama, maka metode ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi,
antropologi, dan psikologi merupakan metode yang paling
tepat digunakan. Sedangkan untuk penelitian yang berke-

naan dengan benda-benda keagamaan, metode arkeologi

atau metode-metode ilmu natural yang relevan, tepat digu-
nakan.13



10) Pengorbanan seperti berqurban, persembahary dan sum-
bangan dalam bentuk uang.

11) Jama'ah atau jema'at seperti prosesi, rapat-rapat dan majelis
ta'lim

12) Inspirasi seperti Wahyu dan ektase mistik (itflrad)
13) Simbolisme, yakni penggunaan obyek-obyek simbolik
14) Memperluas dan memodifikasi kode hukum agama dalam

kaitannya dengan kategori kelima
15) Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam konteks non religius.la

C. PENELITIAN AGAMA DALAM SEBUAH KRITIK
Sejak paruh kedua tahun 1970-an sejarah kehidupan keaga-

maan di Indonesia mengalami babak baru. Agama dianggap
sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan kemasyara-
katan di Indonesia, yang karena itu perlu mendapat perhatian
dari Negara. Sejalan dengan itu, maka pengkajian dan penelitian
maslalah-masalah keagamaan iuga mengalami babak baru. Me-
lalui keputusan Menteri Agama no. 18 tahun 1975, yang merupa-
kan peniabaran dari keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974,
dalam struktur organisasi Dep. Agama dibentuk Badan peneli-
tian dan Pengembangan Agama (Litbang Agama) sebuah unit
baru yang tugas utamanya adalah membantu Pimpinan Kemen-
trian Agama untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan
bagi penetapan kebijaksanaan dan perencanaan jangka panjang.
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, Badan Litbang
Agama adalah aparat Pemerintah yang secara instifusional mela-
kukan sendiri dan mengkoordinasi berbagai kegiatan penelitian
dan pengembangan tentang berbagai masalah keagamaan yanE
dilakukan oleh unit-unit penelitiary khususnya yang berada di
bawah naungan Kemenkian Agama, termasuk dalam lingkungan
IAIN, STAIN dan UIN Syahid.15

laJulrana S. Praia, Pengantar Filsalat..., hat. 55-57.
l'!Faesal lsmail, Makalah " Penehtin4 Sosial Keagamaat Sebuah Tauarun Baru,,

Ciawi-Bogor tanggal 14 Mei 2002, hal. 1
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Di antara persoalan yang segera muncul pada awal perkem-

bangan Badan Litbang Agama adalah ketidakpuasan terhadap

hasil-hasil penelitian yang pernah ada atau pemah dilakukan,

terutama oleh ahli-ahli agama sendiri yang umumnya mengan-

dalkan spekulasi teoritis dengan menggunakan metode deduktif.

Caranya adalah dengan mengaplikasikan dalil umum (Kitab Su-

ci/Wahyu) pada situasi kemasyarakatan empirik yang khusus.

Penelitian dengan cara ini umumnya bersifat "Norm atif Theologis"

didasari atas kepercayaan mutlak terhadap kebenaran doktrin
Agama. Hasil dari penelitian dengan metode ini sering beruiung

pada kekecewaan, bahwa ialannya kebanyakan masyarakat tidak

sesuai dengan keyakinan agama dan karenannya masyarakat

tersebut harus dikutuk. Hal demikian ielas sangat simplistik dan

tidak dapat memecahkan masalah yang sesungguhnya.

Dari kekecewaan ini timbul keinginan untuk mencari alter-

natif melalui cara atau metode lain yang diperkirakan dapat me-

nangkap makna sebenamya dari realitas sosial sehingga hasilnya

dapat dipakai untuk memecahkan persoalan empiris masyarakat

yang kompleks itu. Untuk ini sebagian berpendapat akan perlu-

nya metode khusus penelitian agama yang non Barat.16 Sebagian

lagi berpendapat bahwa untuk itu cukup dengan menggunakan

metode penelitian yang berkembang pada ilmu-ilmu sosial dan

budaya yang sudah ada, yang notabene-nya merupakan "lradisi

intlektual Barat" walau untuk ini harus dilaksanakan dengan pe-

mahaman yang dalam kecermatan yang tinggi.
Perdebatan tentang perlu tidaknya metode khusus Penelitian

Agama ini hingga kini belum pernah terselesaikan, atau mungkin

tidak perlu diselesaikan. Kenyataan ini memang, penelitian aga-

ma terus berlangsung dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik

oleh para ahli asing maupun domestik baik dengan mengguna-

kan metode normatif deduktif maupun induktif emperik dengan

bantuan ilmu-ilmu sosial dan budaya.
16Hal itu mungkin dikarenakan oleh kekecewaan dengan hasil penelitian sarjana

Barat/Belanda semacam Snouck Hurgronie. Kraemers, dan lainlain yang dianggap

dipakai oleh kolonialisme untuk memoiokkan Islam
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Di Kemenkian Agama, tradisi penelitian deduktif lebih se-

ring dilakukan di lingkungan IAIN (untuk simplikasi, selanjutnya
disebut saja penelitian IAIN). Penelitian ini biasanya diperkaya
dengan analisis theo filosofis secara mendalam melalui studi
literatur yang sangat ekstensif. Studi-studi tentang pemikiran
para Ulama baik klasik maupun Modem yang bayak dilakukan
oleh Mahasiswa 52 dan 53, merupakan bagian dari kelanjutan
penelitian agama tradisi ini.

Sebaliknya, penelitian agama yang menagkap realitas sosial
yang sangat empirik oriented banyak dilakukan oleh Badan
Litbang Agama (untuk selanjutnya disebut penelitian Badan

Litbang Agama). Penelitian ini biasanya memang dilakukan agak
ektensif sehingga kaya dengan data-data emperik. Sayangnya,
karena pragmatismeyang agak berlebihan, studi literatur di ling-
kungan Badan Litbang Agama sangat terabaikan, bahkan se-

ring dilakukan secara mekanistlk (by the rule of thumb) tanpa
mengacu pada teori-teori tertentu yang mutakhir. Akibatnya,
arti dan implikasi dari fakta empirik yang diperoleh meniadi
sering sangat dangkal dan nyaris meniadi data pasif, karena
tidak disertai dengan analisis mendalam melalui studi li.teratur,
di mana makna-makna dari fakta tersebut bisa diterangkan.

Secara keseluruhan hasil-hasil penelitian yang dihasilkan
oleh seluruh unit penelitian di lingkungan Kementrian Agama,
termasuk UIN, IAIN dan STAIN, fumlahnya dipastikan sudah
ribuan, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya,
baik dari aspek subtansi maupun aspek metodologinya. Peneli-
tian UIN, IAIN dan STAIN unggul dengan analisis mendalam
melalui studi literatur yang ektensif, namun sering tidak mem-
bumi, sehingga nilai praktisnya sebagai bahan pemecahan ma-
salah tidak terlalu terasa. Sebaliknya, Penelitian Badan Litbang
Agama, seperti disebut di muka, kaya akan data-data empirik
dari lapangan, namun karena tidak disertai teori dan studi litera-
tur yang cukup, data yang ada sering tidak bisa berbicara ba-
nyak, dan sulit ditemukan implikasinya sehingga peman-
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faatannya pun bagi bahan kebijakan dan perencanaan jangka
panjang sangat terbatas. Pemanfaatan yang palingjelas baru seba-

tas untuk memenuhi Angka Kredit bagi peneliti yang bersang-
kutan.l7

Dari sisi sumber daya, penelitian yang kiniiumlahnya ribuan
tersebut diperkirakan sudah menghabiskan biaya, tenaga, dan
waktu yang sangat banyak. Persoalannya adalah, bagaimanakah
agar semua hasil-hasil yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan
secara maksimal, baik untuk keperluan pengembangan ilmu
pengetahuan terutama ilmu agama (bagi peneliti UIN, IAIN atau
STAIN) maupun untuk bahan masukan bagi penetapan kebijakan
(dalam hal penelitian Badan Litbang Agama).

Rasanya perlu reinventarisasi dan reaiairr terhadap semua
hasil-hasil penelitian yang sudah ada tersebut, termasuk kritik
dan komentar serta saran-saran pengayaan analisis dan pena-
jaman subtansi demi perbaikan dan peningkatan kualitas berikut
pemanfaatannya kedalam suatu iaringan informasi penelitian
agama. Untuk itu, Forum Jaringan Penelitian (Jarlit) yang dulu
sudah pemah ada perlu dihidupkan kembali.

rTFaisal Ismail, " Penclitian Sosial Keagafiaon.., hal.3
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MACAM-MACAM
PENELITIANAGAMA

Seseorang yangakan menyusun langkah-langkah pokok pe-
nyusunan draft penelitian dan pengkajian suatu agama maka
terlebih dahulu perlu mengetahui bentuk dari macam-macam
penelitian, karena perbedaan macam penelitian yang dilakukan
akan mempengaruhi bentuk konskuksi teori penelitian yang
dilakukan termasuk pula penelitian agama.

Penelitian dapat mengambil bentuk bermacam-macam ter-
gantung dari sudut pandang mana yang digunakan untuk mel!
hatnya. Dilihat dari segi hasil yang dicapainya, penelitian dapat
dibagi menjadi penelitian menjelajah (exploratory atat diskriptif
dan penelitian yang bersifat menerangkan (explanatory). Dalam
penelitian yang bersifat menjelajah, di mana pengetahuan me-
ngenai persoalan masih sangat kurang atau belum ada sama se-
kali, maka teori-teorinya belum ada atau belum diperlukan, de-
mikian pula penelitian yangbersifat diskriptif. Sedangkan dalam
penelitian yang bersifat menerangkan di mana sudah pasti ada
teori-teori yang menjadi dasar hipotesa-hipotesa yang akan diuji,
jelas memerlukan teori.l

Selanjutnya jika dilihat dari segi bahan-bahan atau obyek
yang akan diteliti, maka penelitian dapat dibagi menjadi peneli-
tian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan-

t Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat,
Melode Penelitian Masyarakat, oakarta, 1993), cet. V, hal. 20.
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bahan tertulis seperti manuskrip, buku, maialah, surat kabar,

dan dokumen lainnya. Dan penelitian lapangan (feld resenrch)

dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran

penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden

melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawan-

cara, observasi dan sebagainYa.

Jika dilihat dari segi cara menganalisanya, maka penelitian

dapat dibagi menjadi penelitian yang bersifat kualitatif dan yang

bersifat kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap

obyek penelitian yang b€rsifat sosiologis; sedangkan penelitian

kuantitatif ditakukan terhadap obyek penelitian yang bersifat

fisik, material, dan dapat dihitung jumlahnya. Sikap keagamaan,

kecerdasan, pengaruh kebudayaan dan lain sebagainya termasuk

obyek penelitian yang bersifat kualitatif. Sedangkan obyek pene-

litian yangsifatnya ingin mengetahui iumlah para lulusan,iumlah
orang yang melanggar peraturan dan sebagainya dapat dilaku-

kan penelitian yang bersifat kuantitatif.

Jika dilihat dari segi metode dasar dan rancangan penelitian

yang digunakan, maka penelitian dapat dibagi menjadi penelitian

yang bersilat historis, perkembangan, kasus, korelasional, kausal-

komparatif, eksperimen sungguhan, eksperimen semu dan pe-

nelitian hndakan (action research).2

Dari berbagai cara melihat penelitian yang menimbulkan

macam-macamnya itu, cara melihat penelitian dari segi metode

dan rancangan yang digunakan itulah yang umumnya digunakan

sebagai acuan, karena cara pandang yang disebutkan sebelum-

nya dinilai sudah tercakup dalam cara melihat penelitian dari

segi metode dan rancangannya. Berbagai macam penelitian yang

didasarkan pada segi metode dan rancangannya ini dapat dike-

mukakan sebagai berikut :

'? Sumadi Suryabrata , "Metodologi Penelilian Agama", oakarta: Rajacrafindo
Persada, 1994), cet. VIU, hal. 9-26.
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A. PENELITIAN HISTORIS (HISTORICAL RESEARCT4

Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat re-
konstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan
cara mengumpulkary mengevaluasi, memverif ikasi serta mensis-
timatisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan mem-
peroleh kesimpulan yang kuat.

Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain; 1) bergantung
kepada daya diobservasi orang lain dari pada yang diobservasi
oleh penelitian sendiri, 2) harus tertib, ketat, sistematik dan tun-
tas, dan bukan sekedar mengkoleksi informasi-informasi yang
tidak layak, tidak reliabel dan berat sebelah, 3) bergantung pada
data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari sum-
ber primer yaitu si peneliti secara langsung melakukan observasi
atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Sedangkan
data skunder diperoleh dari sumber skunder, yaitu peneliti mela-
porkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah
lepas dari kejadian aslinya, 4) harus melakukan kritik ekstemal
dan kritik intemal. Kritik ekstemaI apakah dokumen itu otentik
atau tidak, apakah data tersebut akurat atau relevan, sedangkan
kritik internal harus menguji motif, berat sebelah dan seba-
gainya.

B. PENELITIAN KASUS DAN PENELITIAN LAPANGAN
Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah un-

tuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan
sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu,
kelompok, lembaga atau masyarakat.

Ciri-ciri dari penelitian kasus dan penelitian lapangan ini
antara lain; 1) penelitian kasus adalah penelitian mendalam me-
ngenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran
yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit ter-
sebut, 2) dibandingkan dengan studi survei yang cenderung me-
neliti sejumlah kecil variabel pada unit sampel yang besar, studi
kasus cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil tetapi
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mengenai variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar

iumlahnya.
Penelitian-penelitian kasus sangat berguna terutama untuk

informasi latar belakang guna perencanaan yang lebih besar da-

lam ilmu-ilmu sosial. Data yang diperoleh dari penelitian-pene-

litian kasus memberikan contoh-contoh yang berguna untuk
memberi ilustrasi mengenai penemuan-penemuan yang dige-

neralisasikan dengan statistik.
Adapun kelemahannya antara lain karena fokusnya terbatas

pada unit-unit yang sedikit iumlahnya, penelitian kasus ini ter-

batas sifat representatifnya. Studi ini tidak memungkinkan ge-

neralisasi pada populasinya, sebelum penelitian laniutan yang

berfokus pada hipotesis-hipotesis tertentu dan menggunakan

sampel yang layak selesai dikerjakan.

C. PENELITIAN KORELASIONAL (CORRELATIONAL
RESEARCT4

Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi se-

jauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan

variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan

koefisiensi korelasi.
Di antara contoh penelitian korelasional ini adalah studi

yangmempelajari saling hubungan antara skor test masuk Pergu-

ruan Tinggi dengan Indeks Prestasi : serta studi untuk meramal-

kan keberhasilan belajar berdasarkan atas skor pada test bakat.

Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain; 1) cocok dilakukan

bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan/atau tak dapat

diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipu-
lasikan,2) studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa

variabel dan saling hubungannya secara serentak dalamkeadaan

realistiknya.
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D. PENELITIAN KAUSAL-KOMPARATIF (CAUSAL
coMPARATtW RESEARCT4

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan
hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan
terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin
menjadi penyebab melalui data tertentu. Hal ini berlainan
dengan metode eksperimental yang mengumpulkan datanya
pada waktu kini dalam kondisi yang dikontrol.

Di antara contoh penelitian ini adalah penelitian untuk me-
nentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan mempergunakan daya
yang berupa catatan mengenai sejarah perlengkapan selengkap
mungkin.

Adapun ciri dari penelitian ini antara lain bahwa data di-
kumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlang-
sung (lewat masanya). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat
(sebagai depmdent aaiabe[) dan menguji data itu dengan menelusuri
kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab saling ber-
hubungan dan maknanya.

E. PENELITIAN EKSPERIMENTAL SUNGGUHAN
Penelitian eksperimental sungguhan dilakukan untuk

menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan
cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen,
tal dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih ke-
lompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuan.

Diantara contoh penelitian eksperimental sungguhan ini
adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki pengaruh
dua metode mengajar sejarah pada murid-murid kelas III SMA
sebagai fungsi ukuran kelas (besar dan kecil) dan taraf intele-
gensi murid (tinggi, sedang dan rendah) dengan cara menem-
patkan guru secara random (acak) berdasarkan intelegensi,
ukuran kelas dan metode mengajar.

Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain; 1) menuntut
pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimental
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secara tertib ketat, baik dengan konkol maupun manipulasi lang-

sung maupun dengan menggunakan pengaturan secara acak, 2)

secara khas menggunakan kelompok konkol sebagai garis dasar

untuk membandingkan dengan kelompok-kelompok yang dike-

nal perlakuan eksperimental.3

F. PENELITIAN TINDAKAN (ACTION RESEARCT4

Penelitian tindakan dilakukan dengan tuiuan untuk mengem-

bangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan

baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan lang-

sung di dunia keria atau dunia aktual yang [ain.

Di antara contoh penelitian tindakan ini adalah suatu pro-

gram inservise training untuk melatih Para konselor bekeria

dengan anak putus sekolah unhrk menyusun program peniajakan

dalam pencegahan kecelakaan pada pendidikan pengemudi,
untuk memecahkan masalah apatisme dalam penggunaan
tekhnologi modern atau metode menanam padi yang inovatif-

Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain praktis dan lang-

sung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja, serta flek-

sibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama

masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepen-

tingan inovasi.

G. PENELITIAN SURVEI

Informasi dikumnpulkan dari responden dengan mengguna-

kan kuesioner. Dalam survei, Pengertian survei dibatasi pada

penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi

untuk mewakili seluruh populasi. Ini berbeda dengan sensus

yang informasinya dikumpulkan dari seluruh populasi. Dengan

demikian penelitian survei adalah pengertian yang mengambil

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpulan data yang Pokok.

24
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Penelitian survei dapat digunakan paling kurang untuk tujuh
tujuan, (1) digunakan untuk maksud penjajakan (eksploratif);
(2) untuk mengambarkan (deksriptif); (3) untuk penjelasan (ex-
planatory) atut pnegasan (confrmafory) yakni untuk menielaskan
hubungan kausal dan pengujian hipotesa; (4) untuk keperluan
penilaian (evaluasi); (5) untuk prediksi untuk meramalkan kejadi-
an-kejadian yang mungkin akan timbul di masa yang akan da-
tang (6) untuk digunakan sebagai bahan atau landasan bagi pene-
litian yang lebih bersifat operasional; dan (7) sebagai upaya un-
tuk mengembangkan indikator-indikator sosial.

H. GROTINDED RESEARCII

Jika penelitian survei sebagaimana dikemukakan di atas
merupakan pendekatan kuantitatif, maka titik berat grunded
research adalah pada pendekatan yang bersifat kualitatif. pada
penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan wawan-
cara bebas, dimana para peneliti tidak memulai penelitiannya
dengan teori atau hipotesa yang akan diuji, melainkan bertolak
dari data yang akan dikumpulkan. Berkenaan dengan penelitian
ini Glaser dan Strauss (1967) mengatakan bahwagrou nded. rescarch
merupakan reaksi yang tajam dan sekaligus menyajikan jalan
keluar dari "stagnasi teori" dalam ilmu-ilmu sosial, dengan me-
nitikberatkan pada sosiologi. Kritik dilontarkan baik kepada
pendekatan yang kuantitatif maupun yang kualitatif yang selama
ini dilakukan.

Dengan kata lain grounded researclt dalam operasionalnya
tidak terikat pada teori tertentu. Penelitian model ini pada ha-
kekatnya merupakan upaya mengkritik terhadap keterikatan
para peneliti yang berlebihan terhadap teori-teori yang sangat
umn,J,l (grand theories) dari tokoh-tokoh besar seperti Weber,
Persons, Veblery Cooley, dan lain-lain. Yaitu kritik terhadap studi
yang menjurus ke arah verifikasi yangbermunculan seperti jamur
di musim hujan, yakni verifikasi dari teori-teori tersebut melalui
pendekatan kuantitatif dan test statistik yang hasil akhirnya
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merupakan verifikasi dari teori atau hipotesa. Crori nded Research

sebagaimana dikatakan Masri Singarimbun adalah menyajikan

suatu pendekatan yang baru. Data merupakan sumber teori,

teori berdasarkan data, dan karena itu dinamakan grounded.

Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh
peneliti di lapangan. Data yang bertambah dimanfaatkan untuk
verifikasi teori timbul di lapangan, yang terus menerus disempur-
nakan selama penelitian berlangsung.a
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III
AGAMA SEBAGAI SASARAN
PENELITIAN BUDAYA, SOSIAL DAN
ANTROPOLOGI

A. AGAMA SEBAGAI SASARAN PENELITIAN BUDAYA
Agama sebagai sasaran penelitian budaya tidaklah berarti

agama yang diteliti itu adalah hasil kreasi cipta, rasa dan karsa
budaya manusia. Agama tetap diyakini sebagai wahyu dari
Tuhan, maksudnya adalah bahwa pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan penelitian yang lazim digunakan dalam pene-
litian budaya.

Yang termasuk penelitian budaya seperti disinggung sebe-
lumnya, adalah penelitian tentang naskah-naskah (filologi), alat-
alatritus keagamaan, benda-benda purbakala agama (arkeologi),
sejarah agama, nilai-nilai dari mitos-mitos yang dianut para pe-
meluk agama, dan sebagainya.

Kalau sebelumnya dikemukakan beberapa contoh dengan
uraian singkat, pada bagian ini ditulis contoh lain dengan uraian
yang lebih panjang, yakni contoh penelitian sejarah. Dalam con-
toh ini penulis mencoba menganalisis naskah-naskah yang ada.
Contoh yang akan diuraikan dalam kasus ini adalah penelitian
tentang naskah Sirah Ibn Hisyam tentang orang yang pertama
masuk Islam.

Para sejarawan berbeda pendapat mengenai siapa orang
yang pertama masuk Islam dari Sahabat. Ada yang mengatakan
Khadijah, ada yang mengatakan Ali bin Abu Thalib, ada yang
berpendapat Abu Bakar Siddiq dan ada pula yang menunjukkan
Zaid bin Harits. Para sejarawan sepakat mengenai nama-nama
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sahabat yang masuk Islam setelah mereka berempat yaitu
Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf,

Saad bin Abi Waqas, dan Thalha bin Ubaidillah, yang kesemua

itu disebut denga n Assabiqun al-Awroah rl. Sebab utama munculnya

perselisihan pendapat di kalangan para sejarawan adalah karena

dengan mendapatkan status sebagai Sahabat pertama yang ma-

suk Islam, ia mempunyai kehormatan tersendiri. Dalam hal ini
yang akan kita bahas ialah suatu sumber sejarah yang beriudul

Sirah al-Nabawiyyah, karya Abdul Malik bin Hisyam (atau ter-

kenal dengan Ibn Hisyam) pada abad ke-8 Hiiriah Dalam buku-
nya dikatakan bahwa Sahabat Pertama yang masuk Islam AIi
bin Abi Thalib, tanpa menyebut nama Khadiiah.

Adapun konsep metodologi yang hendak diuii dan dite-
rapkan di sini meliputi seiarawan dan fakta yang dimilikinya,
proses seleksi dari fakta-fakta keseiarahan itu, baik yang bersifat

kritik ekstemal, mauPun internal, dan beberapa jauh sejarawan

sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat tertentu mem-

punyai dampak terhadap penafsiran sejarawan.

Pendapatlbn Hisyam bahwa Ali adalah yang pertama masuk

Islam didasarkan pada riwayat Abdullah bin Abi Najjah yang

mengatakan; "adalah suatu kebetulan suku Quraisy dilanda kisis
ekonomi, sehingga paman Nabi yang bernama Abu Thalib yang

mempunyai anak banyak itu menitipkan salah seorang anaknya

bemama Ali kepada Nabi Muhammad, yang waktu itu belum

menjadi Rasul, dan seorang bemama Ja'far kepada Abbas bin

Abdul Muthalib. Penitipan tersebut dimaksudkan untuk meri
ngankan bebannya.

Menurut Ibn Hisyam, setelah Muhammad diangkat menjadi

rasul, Ali sering mendampingi beliau melakukan shalat secara

sembunyi. Orang lain tak pemah mengetahui sampai pada suatu

hari Abu Thalib memergokinya, yang kemudian menanyakannya

agama macam apa yang dipraktekkan itu' Menurut Ibn Hisyam,

Zaid masuk Islam setelah Ali. Sebab Zaid adalah budak Khadijah

yang kemudian diberikan kepada Nabi. Setelah itu barulah Abu
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Bakar. Akan tetapi, karena Abu Bakar seorang dewasa dan tidak
menyembunyikan ke-Islaman-nya, maka ke-Islamannya lebih ce-
pat diketahui orang secara luas ketimbang ke-Islaman Ali dan
Zaid. Bahkan Abu Bakar mampu mengislamkan lima orang sa-

habat lagi yang termasuk A ssabiqun al-Awwilan di atas.

Timbul pertanyaan mengapa Ibnu Hisyam mengutamakan
Ali daripada yang lainnya? jawabnya perlu dicari dari lingkungan
Ibn Hisyam dan sumber-sumber digunakan, yaitu karya Ibn
Ishak. Ibn Hisyam lahir di Basrah dan meninggal di Mesir pada
tahun 834 M/218 H. ia dikenal sebagai ahli ilmu Nahwu. Ia tidak
menulis sendiri Kitab Sirrah al-Nabi. Kitab ini gabungan singkat
dari dua buah karya Ibn Ishak yang berjudul kttab Al-Mabda,
yang berisi riwayat hidup Nabi sebelum Hi.lrah, dan Kitab Al-
Maghazi, yang berisi riwayat peperangan Nabi selama tinggal
di Madinah. Kedua buku itu sampai kepada Ibn Hisyam melalui
murid Ibn Ishak yang bernama Ziyad bin Abdullah al-Bukhari.
Kedua buku ini digabung oleh Ibnu Hisyam dan diberi nama
Sirah al-Nabi. Muhammad Muhyiddin Abd. Hamid dalam kata
pengantarnya untuk buku ini (edisi kairo) mengatakan, Ibn
Hisyam menyimpan kedua karya Ibnu Ishak itu dengan perubah-
an di sana sini. Termasuk dibuangnya seiumlah syair yang dipan-
dang terlalu paniang. Selain dari itu semua karya asli Ibn Ishak,
Guillaume juga mengatakan bahwa textus receptus yang ada
sekarang masih mewakili Karya Ibnu Ishalg karena Ibnu Hasyim
hanya memotong bagian-bagian dari masa sebelum hijrah, se-
dangkan masa sesudah hijrah masih tetap, utuh dan dapat diper-
caya. Atas dasar ini, pernyataan dalam kitab Sirah al-Nabitlah
sahabat yang pertama masuk Islam adalah Ali bisa bersumber
dari Ibnu Hisyam sendiri, atau bisa iadi juga dari Ibnu Ishak
karena peristiwa masuk Islam Ali sebelum Hijrah.

Kalau begitu perlu kita telusuri lebih lanjut, apakah pemya-
taan mengenai masuk Islam Ali adalah dalam karya asli Ibn Ishak.
Perlu dicatat, bahwa karya Ibn Ishak yang asli dan utuh memang
sudah tidak ada lagi, tetapi ada naskah lain dari karya itu yang
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disebar oleh murid lain Ibn Ishak yang bernama Yunus bin
Bukhair, yang semula diketemukan disimpan di Masjid
Qirawandi Fez. Dari jalur ini ditulis bu,ku Tarikh al-Thabari, aI-

Badayahwa al-Nihayahkaryalbnu Atsir. Temyata Ibnu Atsir yang
mengambil bahan dari Yunus bin Bukhair ini iuga mengutip
pendapat Ibn Ishak yang mengatakan bahwa Ali adalah Sahabat
pertama yang masuk Islam. Ini berarti, pemyataan dalam kitab
Sirah al-Nabiyahbahwa Ali adalah Sahabat pertama masuk Islam
bukan pernyataan Ibnu Hisyam sendiri, melainkan kutipan dari
Ibnu Ishak. Kalau begitu, yang harus ditelusuri lebih laniut ialah
siapakah Ibn Ishak itu sesungguhnya?

Ibnu Ishak lahir pada tahun 85 H dan wafat pada tahun 151

H./768 M. di Bagdad. Beliau dibesarkan di Madinah, ikut ka-
keknya yang bemama Yasar, orang kafir yang ditawan tentara
Islam setelah tertangkap di Gereia Ainur Tamir Irak dalam suatu
peperangan pada tahun 633 M/12 H, dan dibawah ke Madinah
meniadi Maula Abdullah bin Kais bin Makhzamah bin Muthalib
bin Abdi Manaf. Ibn Ishak banyak mengumpulkan cerita-cerita
tentang kehidupan Nabi Muhammad, kemudian ditulis meniadi
dua buah buku di atas. Sesungguhnya ada buku ketiga yang
ditulis Ibnu Ishak, yaitu Kitab Al-Kftulafa, tetapinaskah ini sudah
hilang.

Ibnu Khalikan mengatakan, Ibn Ishak menulis Kitab Al-
Maghazi itu di Kota Hira setelah ia kembali dari mengunjungi
Khalifah Abasiyah bemama Ja'far al-Mansur yang memerin-
tahkannya untuk menulis buku itu, reaksi terhadap buku Maghazi
bermacam-macam. Imam Syafi'i memujinya karena kualitas riwa-
yatnya. Tetapi lmam Malik yang terkenal sebagai ahli hadits
mencela Ibn Ishak sebagai Dajjal dan tukang pembuat cerita
bohong dan syair tentang Nabi. Imam Malik menuduh Ibn Ishak
sebagai penganut faham Syi'ah dan Qadariah. Bahkan diriwa-
yatkan, Imam Malik telah mengusir Ibnu Ishak dari Madinah.

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengomentari, ada
dua kemungkinan penjelasan atas tuduhan-tuduhan imam Malik
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il:u, pertama; mrtngkin karena Ibn Ishak pernah menganggap ren-
dah keturunan Imam Malik yang menjadi maula bani Taim bin
Marrah. Kedua; mungkin karena Ibn Ishak juga memandang
rendah keterpelaiaran Imam Malik, karena Ia pernah mengoreksi
karya Imam Malik. Berarti konflik antar Ibn Ishak dan Imam
Malik itu bersifat pribadi. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil,
karena Imam Malik dikenal begitu wara' dan berwudhu setiap
hendak menulis hadits. Bahkan Ia pun tak pemah mau menaiki
unta di Madinah karena katanya berarti berjalan di atas kubur
Nabi. Karena itu, tuduhan Malik terhadap Ibn Ishak mungkin
lebih bersifat subtansial, dan Ibn Ishak memang benar-benar
menganut Syi'ah sebagai kompensasi terhadap kekecewaan me-
reka secara politik. Perlu dicatat, pada saat itu menganut syi'ah
belum bersifat penganutan atas suatu aliran teologi, melainkan
lebih merupakah pengelompokan kekuatan politik yang kecewa
terhadap pemerintahan Abbasiyah, karenanya selalu dicurigai
merongrong kewibawaan pemerintah. Dalam kaitan ini, penon-
jolan Ali sebagai sahabat pertama masuk Islam diperlukan untuk
menunjukan kepemimpinan Ali sebagai Imam kaum Syi'ah. Te-
tapi ia mengakui bahwa Ibn Ishak telah mengabaikan sama sekali
riwayat mengenai masuk Islamnya Abu Bakar dan Zaid, yang
menurut riwayat, keduanya tidak menyukai syi'ah. Ini berarti,
pernyataan Ibn Ishak bahwa Sahabat yang pertama Masuk Islam
adalah Ali merupakan pemyataan politik, sekaligus menunjukan
pertentangan antar kelompok-kelompok tertelrtu waktu itu. Se-
cara metodologis, ini berarti bahwa sejarah Islam (dalam hal ini
mengenai Sahabatyang pertama masuk Islam) telah dipengaruhi
oleh kedudukan si penulis sejarah dalam masyarakat. Oleh ka-
rena itu, memahami suatu karya sejarah harus selalu dibarengi
dengan memahami si penulis sejarah itu sendiri.

Ada beberapa pendekatan dalam memahami dan menafsir-
kan sejarah Islam selama ini di antaranya adalah sebagai berikut;
1) Idealis Approach, yalht memahami dan menafsirkan sejarah

dengan cara mengedealiskan sedemikian rupah sehingga se-
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olah-olah dalam sejarah itu tidak ada cacatnya. Masa Khulafa
al-Rasyiddin, misalnya dianggap sebagai masa yang tak
bercacat, meskipun kita mengetahui bahwa di sana terjadi
juga pembunuhan Khalifah di masa itu. Pendekatan ini biasa-
nya dimiliki oleh orang Islam yang nalarnya tertutup.

2) Reductionist Approach, y ailu usaha memahami dan menafsir-
kan sejarah Islam dengan mengurangi apa yang semestinya.
Pendekatan ini biasanya dimiliki oleh para orientalis dan
musuh Islam.l

Kedua pendekatan itu sama-sama mempunyai kelemahan
karena tidak obyektif. Sekarang ini perlu dikembangkan pende-
katan baru yang obyektif dan mampu melihat sumber-sumber
sejarah sebagaimana apa adanya, tanpa menambah atau mengu-
ranginya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh para sejarahwan
muslim yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi.

Dari segi materi, sejarah Islam seringkali lebih dilihat sebagai

sejarah politik bahkan kadang-kadang menjadi sejarah etnik-
etnik tertentu. Cara pandang demikian tentu kurang tepat. Untuk
itu, sudah waktunya dikembangkan pendekatan lain seperti
regional approach, social economic approach, cocial history approach,

dan culture approach. Dengan pendekatan-pendekatan ini diha-
rapkan sejarah Islam tidak menjadi identik dengan politik atau
etnik tertentu, suatu kesalahan yang sudah lama terjadi.

Demikian suatu contoh penelitian sejarah Islam, dengan
bertolak dari naskah tertentu; Sirah Ibn Hisyam. Contohnya tadi
juga menunjukan, bahwa penelitian naskah sebagai penelitian
budaya sekaligus juga dapat digabung dengan pendekatan
penelitian agama sebagai geiala sosial, yaitu kaitan naskah Sirah
Ibn Hisyam dengan lingkungan sosial Politik dari sumber
naskahnya Ibn Ishak.

' Azyurmardi Azra, Makalatr" Penelition NormohJ TentarS .lsla,r " Ciputat IAIN
Sya f Hidayatullah Jakarta, 1998, hal- 3



B. AGAMA (ISLAM) SEBAGAI SASARAN PENELITIAN
SOSIAL DAN ANTROPOLOGI

Pada bagian ini akan absEaksikan perdebatan tentang bagai-
mana meletakkan ilmu sosial dan teorinya. Dengan kata lain,
pada bagian ini lebih menekankan pada pembahasan teori ketim-
bang aplikasinya.

1. Letak Ilmu Sosial

Umumnya, orang berpendapat bahwa ilmu sosial terletak
di antara ilmu alam dan ilmu Budaya. Hanya saja orang berbeda
p€ndapat mengenai letak yang sebenamya, apakah ilmu sosial
lebih dekat kepada ilmu alam atau ilmu budaya. Kaum struk-
turalis, termasuk di dalamnya sebagian antropologi, cenderung
meletakkan ilmu sosial lebih dekat kepada ilmu budaya. Mereka
melihat tingkahlaku sosial pada dasamya selalu mengacu kepada
aturan-aturan tingkahlaku (ruler of behaaior) yang berdasarkan
atas pola ideal yang bersumber dari nilai. Karena itu, kunci me-
mahami masyarakat adalah memahami nilai yang ada pada
masyarakat tersebut. Kaum strukturalis memandang begitu pen-
tingnya nilai, sehingga mereka lupa bahwa nilai itu sendiri
merupakan proses interaksi sosial juga. Karena itu murcul kaum
positivis yangberpendapat yangmemahami nilainya merupakan
perbuatan yang menduga-duga. Dalam hal ini mereka melihat
metode Verstelrcn juga sebagai perbuatan menduga-duga yang
tidak berdasarkan ilmiah. Bagi kaum positifis memahami ma-
syarakat haruslah dengan mengamati apa yang dapat dilihat,
dapat diukur dan dapat dibuktikan sebagaimana halnya dalam
ilmu pengetahuan alam. Prof. D.C. Mare, Guru Besar dari Uni-
versity of Nottingham, dalam sebuah teorinya tentang social
science dalam bttkt A Dictionary of Sociology, yang diedit oleh
profesor G. Duncan Mitchaill dari jurusan sosiology University
of Exeter mengatakan bahwa;
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" Social Science refers to the opplication of the scimtifc methods to
the study of the intricate and complex network of humman
relationship and the forms of organization designed anable peoples

to liae to gather in societies"z

Ilmu sosial menunjukan kepada penerapan metode ilmiah
untuk mempelajari jaringan-jaringan hubungan manusia yang
pelik dan rumit, dan bentuk-bentuk organisasi yang dimaksud
agar orang dapat hidup bersama dalam masyarakat.

2. Ilmu Sosial dan Teori

Perbedaan pandangan antara kaum strukturalis dan kaum
fositivis ini perlu dikemukakan karena mempunyai dampak lang-
sung terhadap perbedaan tingkat penggunaan teori dan pemi-
lihan metode penelitian. Para ahli ilmu sosial, khususnya para
sosiolog sependapat bahwa teori merupakan perlengkapan ilmu
yang sangat berguna. Mengutip pendapat Prof. Goode and Hatt,
teori sedikitnya berfungsi untuk;
1) Mendefinisikan orientasi utama dari suatu cabang ilmu

dengan mengarahkan bentuk-bentuk data mana yang perlu
diabstraksikan.

2) Menawarkan suatu kerangka konseptual untuk mengarah-
kan fenomena mana yang perlu disistimatisasikan, diklasi-
fikasikan, dan dihubungkan satu sama lainnya.

3) Meringkas fakta menjadi generasi dan sistem generasi.
4) Meramal fakta.
5) Menunjukan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan.3

'?,ohanHenddkMeulema,"lslamDalnnPersfektifPmgetohuonSosiar"(Pusiarlit,
1998), hal. 4-5; Lihat iuga Mark R. Woodward, Touatd A NetJ, ParudiSm; Recent

Dedelopment in lnilonesia lslamic Thought, (Anzor.a State University, Program for
Southeast Asian Studies Tempe, Arizona,1996). This publication funded in Part
by the U.S Depertment of Education

I Atho Mudzhar, Perulekatan Stuili lslotu, dnlan Teori da Pruklek, (Yogyakana.
Pustaka Pelajar, 1998), hal. 45-46; Iihat pula Peter Henrot 5J, " Lihgking Faith to

lustice", (Orbis Book i984.

34



Pcngantar Studi Islam

metodologis dari pandagan ini adalah diperlukan kejituan (pre-

diction) baik dalam operasionalisasi konsep maupun mengukur-
nya sehingga timbullah persoalan-persolan validitas dan reliabi-
litas. Akibat lebih laniut, penelitian seperti ini cenderung menjadi
kualitatif. Tetapi perlu dicatat, tidak semua penelitian kualitatif
memerlukan teori sebagaimana yang telah dilakukan oleh pene-
litian sebelumnya yang melahirkan teori itu.

3. Ilmu Ankopologi

a. PengertianAntropologi
Antropologi adalah studi tentang manusia dan kebudayaan-

nya. Manusia merupakan makhlukhomo sapieq yang berfikir dan
hidup dalam berbagai lingkungan dan ekosistem. Sedangkan
kebudayaan merupakan semua produk hasil pemikiran, ciptaan
serta kreasi manusia baik material maupun non material dalam
kedudukan sebagai anggota masyarakat. Hasil ciptaan yang
berupa material adalah benda-benda seperti rumah (tempat
tinggal) dan berbagai macam peralatan lainnya. Sedangkan non
materiil adalah misalnya kesenian, Agama, kepercayaan, pan-

dangan hidup, aturan-aturan, dogma-dogma, norma-norma, dan
nilai-nilai yang diakui, dijunjung dan mengikat mereka secara

bersama secara kelompok.5
Secara teknis maka seorang antropologi biasanya mem-

pelajari bagaimana manusia hidup dalam lingkup alam dan ke-
budayaan masyarakat yang dipelajarinya. Ini meliputi semua
hal yang baik secara langsung meupun tidak Iangsung, sengaja

atau tidak sengaja, dipelajari, diakui, dianutsecara bersama serta

digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai cara un-
tuk memenuhi kebutuhan hidup material dan spirituilnya. Sang

antropolog selalu mengkaji dan menganalisis sifat-sifat dan ciri
khusus masyarakat tersebut dan pola-pola umum kebudayaan

I Muhaimin, Makalah, "Kajia Agama dengarl Pendekatnn Sosial Antrcpologis;
Sebuoh Pengonlar" disampaikan pada Pelatihan Penelitian Profesional Dosen ffAl
selndonesia, tanSSal 18 Mei 2002 di Wisma Danamon, Ciawi Bo8or.
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2002.
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dan sistem kemasyarakatan yang berlaku didalam masyarakat
yang bersangkutan.

Seperti para ahli ilmu-ilmu sosial lainnya, mereka (para

antropologi) secara sistimatis melakukan penelitian, membangun
teori-teori dan melakukan pengetesan secara alamiah. Adapun
ciri utama dari kajian penelitian antropologis adalah penekanan
pada sudut pandang masyarakat yang diteliti bukan sudut pan-
dang, persepsi dan judgement peneliti atau pengamat.

b. Perkembangan Ilmu Ankopologi

Antropologi bidang ilmu yang relatif muda, baru berdiri
sendiri sebagai ilmu pada abad ke 19. Kaiian antropologis klasik
cenderung lebih menitikberatkan pada penerapan teori evolusi.
Mereka beranggapan bahwa sejarah kebudayaan manusia meru-
pakan proses evolusi dari bentuk yang lebih rendah ke arah
yang lebih tinggi. Puncak tertinggi yang dicapai melalui proses

evolusi adalah apa yang dimiliki oleh Eropa Barat dan Amerika
Utara saat itu, sedangkan bangsa-bangsa lain dianggap primitif,
atau berada pada tahap di bawah mereka. Ciri masyarakat pri-
mitif menurut antropologi klasik adalah penggunaan tekhnologi
yang sederhana, yang karena kesederhanaannya itulah lalu di-
anggap masih berada pada tahap perkembangan yang lebih ren-
dah dari masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara. Lewis
Henry Morgan (1818) misalnya meneliti pola perkawinan ber-
bagai masyarakat didunia. Ia berkesimpulan bahwa pola perka-
winan manusia dalam berbagai masyarakat di dunia selama ber-
abad-abad telah berkembang yaitu dari pola perkawinan kelom-
pok (group mattage) kepada pola perkawinan monogami model
Barat.6
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Pada akhir abad ke-19, sejumlah anhopolog mulai mengkri-
tik teori evolusi Morgan dan kawan-kawannya. Antropolog masa
ini mengemukakan argumentasi dengan bukti-bukti yang diper-
oleh melalui penemuan dan catatanratatan lapangan. Argumen-
tasi mereka menekankan pada adanya perbedaan antara ber-
bagai kelompok umat manusia, bukan adanya proses perkem-
bangan yang sifatnya evolusionistik. Di antara mereka adalah
Adolf Bastian dari Jerman, Frans Boas dari Amerika dan William
HR Rivers dari Inggeris yang rajin mengorganisir expedisi untuk
mengamati berbagai budaya untuk memperoleh informasi dari
tangan pertama. Pada tahun 1899 Boas mendirikan sebuah ju-
rusan antropologi di University Columbia. Di antara murid-mu-
ridnya adalah mereka yang kemudian meniadi antropolog terke-
nal seperti Ruth Benedict, Alfred Kroeber, Robert H Lowei dan
Margaret Mead. Mereka dilatih Boas untuk melakukan expedisi
yang hasilnya temyata memperkuat argumentasi Boas tentang
adanya perbedaan pola kebudayaan dari berbagai masyarakat
di berbagai bagian dunia. Di Inggeris, muncul Bronislav Caspar
Malinowski seorang tokoh yang kemudian mengembangkan
teori fungsionalisme. Ia menekankan bahwa perbedaan unsur-
unsur budaya yangada diberbagai masyarakat adalah kenyataan
yang harus diakui. Setiap budaya yang saling berbeda itu diper-
lukan oleh masyarakat yang bersangkutan dan masing-masing
kebudayaan tersebut berfungsi sebagai usaha manusia secara
kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup material
maupun spritual mereka. Di antara murid-murid Malinowski
adalah EE Evans Pritchard, Raymond Firth, Meyer Fortes, Max
Gluckman, Isaac Schapera dan HortensePowdermaker (Ameri-
ka). AR Radcliffe Brown seorang antropolog Inggris lainnya,
yang juga fungsionalis, punya pandangan berbeda dengan
Malinowski. Ia lebih menekankan pada aspek hubungan sosial
ketimbang aspek kebudayaan. Menurutnya berbagai bentuk
adat-istiadat termasuk ritual dan sistem kekerabatan pada ha-
kekatnya berfungsi sebagai usaha untuk men,aga keserasian
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hubungan sosial dari anggota masyarakat yang hidup dalam
kelompok.T

Sejak awal abad 1900-an anhopologi memulai babak baru
(modem) dan berkembang lebih pesat dan luas. Kalau pada ba-

bak sebelumnya (klasik dan pertengahan) sasaran kajian antro-
pologi lebih terbatas, yaitu pada masyarakat kecil, terpencil dan
dalam satu waktu tertentu. Antropologi modem mengkaji ma-
syarakat dalam lingkup budaya yang lebih luas serta dalam ren-
tang waktu tertentu. Antropologi modem tertarik untuk mem-
pelajari bagaimana masyarakat mengalami perubahan dan meng-
analisis perubahan itu misalnya Clifford Geertz, mempelajari
proses perubahan ekonomi di Jawa; Alfred Cohen mempelajari
peran agama dilingkungan pedagang temak pada masyarakat
Hausa (Afrika). Mereka juga mempelajari bagaimana masyarakat
terpencil membuat respon tatkala mereka mengalami kontak
dengan masyarakat lain yang lebih 'modem' seperti apa yang
dilakukan George Foster, antropolog Amerika, yang mem-
pelajari respon masyarakat kampung Tzintzuntzan di Mexico.
Carol Stack sengaja tinggal di lingkungan Negro Amerika untuk
mempelajari bagaimana pertalian kekerabatan dan persahabatan
membantu mereka untuk mengatasi saat-saat sulit.

Pada pertengahan tahun 1950-an muncul antropolog Ame-
rika yang mempelajari masyarakat Barat yang selama ini mengi-
rimkan antropolog-antropolognya ke negeri mereka. John Ogbu
mempelaiari sebuah sekolah di kota kecil negara bagian Cal!
fornia, sedangkan E U Essien Udom mempelajari kelompok
Nation Islam atau Black Muslim di Amerika Serikat.

Pesatnya perkembangan antropologi menyebabkan pesatnya
perkembangan bidang garapannya. Antropologi mulai meram-
bah hampir semua bidang kehidupan sehingga timbullah cabang-

cabang antropologi yang demikian banyak diantaranya adalah:
1) Antropologi linguistik yang mempelajari bagaimana cara

orang dari berbagai budaya menggunakan Bahasa.

7 Muhaimin, "Kajian Agama.., hal 4
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2) Anhopologi budaya yang meneliti asal. perkembangan dan
fungsi kebudayaan

3) Antropologi arkeologi, yaitu studi tentang sisa-sisa hasil
budaya manusia masa lalu.

4) Antropologi ekologi. yaitu mempelajari bagaimana manusia
melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan-
nya. dan bagaimana lingkungan mempengaruhi mereka.

5) Antropologi Ekonomi, mengkaji masyarakat dari berbagai
lingkungan budaya memproduksi dan mendistribusikan
barang.

5) Antropologi Etnografi yang secara umum menekankan pada
diskripsi berbagai masyarakat dari berbagai kelompok bu-
daya.

7) Antropologi Politik, yang menitikberatkan kajian pada ba-
gaimana masyarakat membuat keputusan dan mengatasi
konfliks dalam sistem politik tertentu

8) Antropologi fisik, disebutkan iuga antropologi biologis atau
biontropologi, mempelajari karakteristik biologis manusia.

9) Antropologi Primatologi, mempelajari asal, struktur, per-
kembangan dan tingkahlaku manusia dan binatang, teruta-
ma jenis kera, yang dianggap mempunyai hubungan paling
dekat dengan sifat-sifat manusia.

10) Antropologi Psikis, mempelajari pola umum kepribadian
masyarakat yang terbentuk akibat kebudayaannya.

11) Antropologi Medis, mengkaji hubungan manusia dalam
usaha mempertahankan hidup sehat atau memulihkan rasa
sakit.

12) Antropologi Sosial meneliti hubungan antar kelompok da-
lam masyarakat.8

Semua cabang itu saling berkait sehingga walau titik berat-
nya berada pada satu cabang, studi kaiian antropologi biasanya
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selalu mengandung lebih dari satu aspek dari cabang-cabang di
atas. Ini disebabkan karena kajian/ penelitian antropologi meng-
gunakan apa yang dinamakan dengan pendekatan holistik, yaitu
pendekatan untuk menerangkan struktur dan pola-pola aturan
yangada pada kelompok masyarakat dalam konteks keseluruhan
sosial budaya masyarakat tersebut.

c. Agama (Islam) dan Penelitian Sosial Antropologi

Islam sebagai Agama dan masyarakat sebagai kesatuan sosial

bisa dikaji dengan berbagai cara dan pendekatan. Salah satu
diantaranya dengan pendekatan antropologis yang memang
sudah cukup banyak dilakukan orang. Beberapa contoh adalah
seperti dilakukan oleh Snouck Hurgronje Mekka in the Latter Part
of Tlrc Ninety Centry, English trans. by. J.H. Mohahn, E.J. Briil,
Leiden;1931.;The Atjehnese, English trans. By. A.W.S. O'Sullivan,
Leiden E.J. Briil 1906. Clifford Geertz, The Relegion of laua,
Glencoe; 1960, Ja me s Siegel, The Rope of Cod, Zamak}:.syari Dhofier,
The Pesantren Traditions, A.N.U; 1981, Mark Woodward , lslam in

laoa; Normatiae Piety and Mysticisme in the Sultanate ofYogyakarta,
Tucson;1989. M. Bambang Pranowo Creating Islamic Tradition in
Rural laoa), Monash University, 1991. A.C. Muhaimin.'llhe Islanric
Tradition of Cirebon; lbadat dan Adat Among lauanese Muslin, A.N.U.
1995. R. Wessing Cosmology aru[ Social Behaotour in West lauanese
Settlements, Ohio University; 1989 dan lain sebagainya.e

e Muhaimin "Kajion Aganta..., hal. 7 Untuk memahami secara mendalam Islam
dikaii secara mendalam dengan dendekatan ilmu Sosial antropologi, lihat Qodri
A. Azizi, Makalah. " Pendckatan-Pendekaldll IIr uJlilu Sosial Untuk Kajian lslatt;
Sebuah Redeltf', yang di diskusikan di Kampus Danamon Ciawi Bogor, 13-23 Mei
2002. Stephen Kemmis dan Robin McTaSgart, "the Action Research Plan,Et ", Victoria;
Deakin University, 1984. Walter Fernandez dan Rajesh Tandon (ed), "Participatory
Research and Eoaluation" New Delhi; lndian Social Institute, 1983. Conscientizing
Research; "A Methodologiml Gxidc", Inodep Document, Hongkong; Plaught
Publication, 1981. Yusuf Kassam dan Kemal Mustafa (ed), "Risel Pattipatoris,
Riset Al-Telflatif' Jakarta P3M, 1988. Participatory Research; An lntroduction.
New Delhi; Society for Participatory research, 1982. Desmont d'Abreo, "Ideology
dan Process of Patticipatory Eualuation", New Delhi; Indian Sociat Institute, 1983.
Oquist, P. "t7re Epistemology of action Reseorch", Unpublished paper, Symposia
Mundial Sobere, Cartagena, Colombia, 1977.
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Ada dua hal penting yang sering mengganial Intlektual Islam
untuk melakukan kajian ilmiah dalam perspektif ilmiah barat
umumnya dan antropologi khususnya. Pertama; menyangkut ke-

harusan untuk bersikap netral dalam melihat dan menerangkan
fenomena/ gejala alam termasuk m asyarakat- Kedua, mengguna-
kan antropologi sebagai alat bantu penelitian/kaiian terutama
karena antropologi, pada dasamya menganggap semua agama

termasuk Islam adalah kebudayaan. Pertanyaan yang biasa

timbul adalah kalau kita hendak mengkaji Islam secara sosial

antropologis haruslah Islam diasumsikan sebagai ciPtaan ma-

nusia? ada baiknya kalau terlebih dahulu kedua hal tersebut
kita waspadai.

Seperti ilmu pengetahuan yang lain yang dikembangkan di
Barat, dasar antropologi adalah emperik atau kenyataan yang
bisa ditangkap oleh pancaindra. Maka kalau antropolog mengkaji
Agama, seperti Islam, misalnya maka yang dikaii bukanlah zat
tuhan (Allah) yang transedental dengan segala sifat dan tindakan-
Nya atau benda alam Ghaib seperti Surga dan Neraka, karena

ini tidak bisa ditangkap pancaindera. Yang demikian adalah la-
pangan para teolog dan filosof. Yang dikaii oleh sosial antropo-

logi adalah Islam yang mengejawantah dalam masyarakat dalam
bentuk kebudayaan, atau masyarakat yang mengambil Islam
sebagai Agama dalam arfi bagaimana secara nyata masyarakat

yang bersangkutan mengeksperesikan ke-Islaman-nya dalam
hidup keseharian mereka. Eksperesi ke-Islam-an itu lalu menyatu
dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang
dimaksud oleh ungkapan antroPolog tentang Islam sebagai ba-

gian dari kebudayaan. Termasuk eksperesi ke-Islam-an ini ada-

lah persepsi penganut Islam tentang Tttharl Theodicy, mitos-mitos

orang suci, bentuk dan cara-cara ritual, pandangan ideal tentang
sistem perkawinan, kekerabatan, hubungan sosial, sistem eko-
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nomi, politik, pandangan eskatologi, institusi-institusi, benda-
benda dan alat-alat kegamaan dan sebagainya. Jadi, yang dibahas

dan dianalisa adalah kenyataan yang ada dan berlaku, dalam
masyarakat Islam bukan bagaimana seharusnya orang Islam
berprilaku. Yang terakhir ini adalah urusan missionaris dan Ju-
rusan Dakwah, bukan urusan ilmuan, termasuk antropologi.
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I
PENGANTARSTUDI ISLAM

A. PENTINGNYA STUDI ISLAM

Islam adalah Agama samawi terakhir. Ia berfungsi sebagai
rahmat dan petunjuk bagi manusia seluruhnya. Maka AllahSWT.
mewahyukan agama ini dalam nilai kesempumaan yang terting-
gi, kesempumaan ini meliputi segi-segi fundamental tentangdu-
niawi dan ukhrawi, guna mengantarkan manusia kepada keba-
hagiaan lahir dan batin serta dunia akhirat. Sebab itu, agama
Islam bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia dan cocok
dengan tuntutan hati nurani manusia seluruhnya sebagai
makhluk ciptaan Allah yang Maha Agung dalam menghadapi
dan menerima Islam yang hak itu.

Konsekuensinya, Islam menjadi Agama Dakwah yakni
agama yang harus disampaikan kepada seluruh manusia dengan
teks-teks yang jelas dalam sumber ajarannya al-Qur'an dan al-
Hadits. Aiaran-ajaran Islam itu perlu diterapkan dalam segala
bidang hidup dan kehidupan manusia, dijadikan pegangan yang
hakiki di dunia dan akhirat menjadikan Islam sebagai nikmat
dan kebanggaan manusia, karena di dalamnya terdapat berbagai
petuniuk tentang bagaimana seluruhnya manusia itu menyikapi
hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang
seluas-luasnya.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan ma-
nusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya al-
Qur'an dan al-Hadits, nampak amat ideal dan agung. Islam
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mengaiarkan kehidupan yangdinamis dan progresif yang meng-

hargai akal fikiran selalui pengembangan ilmu pengetahuan dan

tekhnologi. Juga trersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan
material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kcpedulian
sosial, menghargai waktu. bersikap terbuka, demokratis, ber-

orientasi pada kualitas egaliter, kemitraan, anti feodalistik, men-
cintai kebersihan, mengr.rtamakan persaudaraan, berahklak mulia
dan sikap-sikap positif lainnya.l

Gambaran ajaran Islam yang demikian ideal itu pernah di-
buktikan dan dicontohkan dalam seiarah di abad VII seperti
dalam penyebaran Islam Pertama, zaman Rasulullah SAW. ke-

mudian di zaman pengganti-pengganti beliau dari Sahabat

Khulafa al-Rasyidin, menyusul di zaman keemasan Islam, yang
manfaatnya dirasakan oleh seluruhumat manusia terutama kaum

Muslimin.'?
Namun demikian, kita yang hidup dalam abad ini tidak bo-

leh terpesona dan "dinina-bobokan" oleh zaman keemasan yang

lampau. Kita sendiri harus bangkit memikul tugas dan tanggung

iawab, yaitu tanggung jawab dakwah islamiyyah, di mana sudah

barang tentu harus dimulai dengan pemahaman Islam dengan

sebaik-baiknya, kemudian pengenalan terhadap problematika

Islam guna memberi kemampuan untuk menjawab tantangan

suci itu dalam kondisi dunia modern. Dan semua itu tentu harus

ditopang oleh ilmu pengetahuan sePerti telah pula diletakkan

I Arifi"r, Kapita Setekta Pendidikan (Islani dan Unum), (Jakarta: Bumi Aksara,
1992), hal.11-12.

'?Nasaruddin, Dienul Islan, (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), hal 7. Untxk
memahami secara mendalam tentang Seiarah Peradaban ini, Lihat Ahmad A.
Galwash, Tr,€ Religion oI lslam, (Cairo: al-Haab Printing House, 1968); A Syalabi,

Sejarah dan Kebudayaan lslam l, Uaka a: Pustaka al-Husna, 1983); Hasan Ibrahim
llasan, Seiarah ilon Kebudayaa lslnrn, (yo1Jyakafia]. Kota Kemban& 1989); M. Said

Rhamadan al-Buthi, Fiqh's Sirah, (Beirut: Dar al-Flkti, 1977\ Abbas Mahmud
Aqqad, Keagw{a Unar Bin-Khattab, (rakarta: Pustaka Mantik 1992); M. Husaein
Haekal, Ab" Bakar as-Shiddiq, 0akarta: Lentera Nusa, 1987.M), ka LaPidrs, Seiaruh

Sosial l)nat lslam, (Jakarta: Raia Grafindo PeEada, 1999); Sou'yb loesoeP' Sejarlh

Daulat Kllulofaur Rasyidin,,(Jakaia: Bulan BintanS, 7997); Radti Yatim, Sejarah

Perudabah Islatn, (fakarta: Grafindo Persada, 1998).
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dasar-dasamya oleh firman Allah dan sabda-sabda Nabi SAW.
Karena itu, dasar-dasar aiaran Islam (keimanan, Ubudiyyah, dan
Muamallah) bukanlah merupakan ajaran dogmatik yang mati,
tapi dapat didukung dan dianalisis dengan ilmu.

Kenyataan sekarang ini, Islam menampilkan keadaan yang
jauh dari cita Ideal tersebut. Ibadah yang dilakukan umat Islam,
seperti shalal puasa, zakat, haji dan sebagainya, hanya berhenti
pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang ke-
shalehan formal, sedangkan buah dari ibadah yang yang berdi-
mensi kepedulian sosial sudah kurang nampak. Di kalangan ma-
syarakat telah te4adi kesalahpahaman dalam memahami dan
menghayati pesan simbolik keagamaan itu.3 Akibat dari kesa-
lahpahaman dalam memahami simbol-simbol keagamaan itu,
maka agama Islam lebih dihayati sebagai penyelamatan indivi-
dual dan bukan sebagai keberkahan sosial secara bersama, yang
seolahTuhan tidak hadir dalam problematika sosial kita. Kerldati
nama-Nya semakin rajin disebut di mana-mana, pesan spiritual
menjadi mandek, terkristal dalam kumpulan mitos dan ung-
kapan simbolis tanpa makna. Agama tidak muncul dalam satu
kesadaran kritis terhadap situasi aktual.4

Muhaimin mengatakan bahwa pendekatan shrdy keislaman
yang mendominasi kalangan ulama Islam lebih cenderung ber-
sifat subyektif, apologis dan doktriner, serta menutup diri terha-
dap pendekatan yang dilakukan oleh kalangan luas Islam yang
sumber dasamya al-Qur'an dan as-Sunnah yang pada dasarnya
bersifat rasional dan adaptif terhadap tuntutan perubahan dan
pengembangan zaman. Islam telah berkembang menjadi ajaran-
ajaran yang baku dan kaku serta tabu terhadap sentuhan-sen-
tuhan akal rasionalitas dan tuntutan perubahan dan perkem-
bangan zaman. Bahkan kehidupan keagamaan serta sosial budaya
umat Islam terkesan mandeg, membeku dan ketinggalan zaman.

3 Muslim Abdurrahman. lslom Transhrmatif, 199L hal. 15.
{ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT_ Raja Grafindo persada,

1999), hal 3.
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5 Muhaimig Dinensi-Dine si Study Is/orr, (Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994),

hal. 12-13.
6 Ketidakmampuan lslam men8Santikan ajaran tslam yang bercamPur dengan

kultur karena: menurut Leaman, lslam diPraktekkan berdamPingan dengan

kepercayaan-kepercayaan lokal yang mengandung anasir non lslam Lihat Clifford
C,eerr, ihe Releiion of./ara, (New York: Pree Preys, 1960), hal 62; Pemiktan lain

iuga disampaiian oleh schwarz melukiskan keunikan fenomena Islam itu; di

ie6agian tempat, Islam dalam kePulauan Indonesia disebarkan dengan cara damai,

bukan dengJn penaklukkan. Secara umum bisa dikatakan bahwa Islam tidak
mengganti atau menghancurkan tradisi budaya yang sudah lama ada, utamanya
Hindu dan Budha, tetapi disinkritiskan dengan tradisi tadi, lagi Pula para Peda-
gang dan pembawa lslam yang menginjak kakinya di Pantai Indonesia hamPir
iem-uanya menyebarkan ajaran lslam dari Mazhab Sufi Islam yang lebih akomo-

datif te;hadap tradisi lokal di banding aiaran lslam ortodoks dari Arab. Lihat
Adam Schwaiz, 1994, A Nation ln Waiting Indonesia in the 1990' (Australia: Allen
and Anwin Pty Ltd), hal- 165-166, Syafi'i Ma'arit Studi tentang Percaturan Konsti-

tuantc lslam dan Masalah Kenegaraatl, 0akarta: LP3E5, , 1985), hal. 3.
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Dan celakanya, keadaan yang demikian inilah yang meniadi sa-

saran atau obyek study dari kaum orientalisme dalam study
keislamannya. Dengan pendekatan yang sifat obyektif rasional

atau pendekatan ilmiah, mereka mendaPatkan kenyataan-ke-

nyataan bahwa aiaran agama Islam sebagaimana yang namPak

dalam fenomena dan praktik umatnya temyata tidak rasional

dan tidak mampu meniawab tantangan zaman.s

Hal yang lain juga dikatakan Syafi'i Ma'arif, misalnya melihat

bahwa penyebabnya adalah kualitas keagamaan umat masih

rendah. Menurutnya, bahwa proses islamisasi sesungguhnya se-

cara kualitatif belum pernah mencaPai tingkahtya yang sempuma.

Islam sebegitu jauh belum mampu menggantikan sepenuhnya

kepercayaan-kepercayaan dan tradisi-tradisi kultur lokal sebagai

basis bagi organisasi sosial. Lebih laniut ia mengatakan jika Per-
kembangan sosial keagamaan berlan ut menurut arah ini, maka

usaha intlektual yang sungguh-sungguh dalam menielaskan dan

mensistimasikan berbagai aspek aiaran Islam mutlak perlu

digalakkan agar umatlslam punya kemampuan menghadapi dan

memecahkan masalah-masalah modem yang sedang dihadaPi,

seperti kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, pertumbuhan
penduduk, pendidikan, perkembangan politik, dan yang sangat

mendesak sekali adalah masalah keadilan ekonomi.6



Sekarang sudah saatnya kita mengembangkan indikasi ke-
beragamaan yang agak berbeda dengan yang kita miliki selama
ini. Sebagaimana dikemukakan di atas, rnaka kita dituntut untuk
menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam
sebagaimana yang ada dalam sumber dasamya yang bersifat
hakiki, universal, dan dinamis serta eternal, untuk dihadapkan
atau dipertemukan dengan kultur dan dunia modem, agar mam-
pu memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang di-
hadapi oleh umat manusia pada umunrnya dan umat Islam pada
khususnya, dengan tetap menggunakan cara pendekatan yang
sekiranya relevan yang lebih bersifat multi disiplin.

Dengan menggunakan pendekatan multi dimensional itu,
maka nilai urgensi dan arah studi Islam dapat dirumuskan se-
bagai berikut:
1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenar-

nya hakekat Agama Islam itu, metodologi pemahaman Islam,
dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-
agama lain dalam kehidupan budaya manusia.

2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran
Agama Islam yang asli, dan bagaimana penjabarannya dan
operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan pelkembagan
budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya.

3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran
Agama Islam yang tetap Abadi dan dinamis, dan bagaimana
aktualisasinya sepanjang sejarahnya.

4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan
nilai-nilai dasar ajaran Agama Islam, dan bagaimana reali-
sasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta
mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia
pada zaman modem ini.7

7 Muhaimin, Dinensi-Dimensi Study Islam..., hal.19-22
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B. PERTUMBUHAN STUDI ISLAM

Pertumbuhan studi Islam pada awalnya dilaksanakan di mas-
jid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat-Pusat studi
Islam klasik adalah di Mekkah dan Madinah (Hijaz), Basrah,

dan Kufah (Irak), Damaskus dan Palestina (Syam), dan Fistat

(Mesir). Madrasah Mekkah dipelopori oleh Mu'adz bin Jabal;
Madrasah Madinah dipelopori oleh Abu Bakar, Umar, Utsman;
Madrasah Basrah dipelopori oleh Abu Muasa Asy'ari dan Anas
bin Malik madrasah Kufah dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib
dan 'Abdullah bin Mas'ud; Madrasah Damaskus (Syiria) dipe-
lopori oleh Ubadah dan Abu Darda; sedangkan Madrasah Fistat
(Mesir) dipetopori oleh Abdullah bin Amr bin 'Ash.3

Pada zaman kejayaan Islam, studi Islam dipusatkan di Ibu
kota Negara yaitu Bagdad. Di Istana Dinasti Bani Abbas pada

zaman al-Makmun (813-833), putra Harun al-Rasyid didirikan
Bait al-Hikmah, yang dipelopori oleh khalifah sebagai pusat Pe-
ngembangan Ilmu pengetahuan dengan wajah ganda; sebagai

perpustakaan serta sebagai lembaga pendidikan (sekolah) dan
penerjemahan karya-karya Yunani kuno ke dalam Bahasa Arab

untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan.e

Di samping itu, di Eropa terdapat pusat kebudayaan yang
merupakan tandingan Baghdad, yaitu Universitas Cordova yang
didirikan oleh Abd al-Rahman lll (929-961 M). dari Dinasti

3 Zaini Muchtaram, Sejarah Pendidkan Islan, (Jakarta: DePartemen Agama Rl,

L986), hal.71-75.
e Harun Nasution, lslan Ditinjau dari Berbagai Aspcknya,lllid tl, (lakarta: tII

Press 1985), hal. 68i Pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun
pengembangan dialihkan ke bidang ilmu Pengetahuan. Buku-buku ilmu
Pengetahuan dan Filsafat didatangkan dari Byzantium yang kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan Peneiemahan diPusatkan Pada
sebuah tempat yan8 disebut dengan Bait al-hikmah. Kegiatan Pene4emahan Pada
masa dinasti Abassiyah dapat digolongkan kePada tiga Fase,1) Masa al-Manshur
hingga Harun al-Rasyid peneriemahan buku di bidang astronomi dan Mantiq,2)
al-Makmun hingga tahun 300 H. Penerjemahan buku bidang Filsafat, dan
Kedokteran.3) setelah tahun 300 H. pembuatan kertas dan buku-buku dalam
berbagai bidang diteremahkan semakin meluas. Lihat, Ahmad Arnlr., Dhutut aL'

Islorl, (Kairo: Lajnah wa al-Ta'lif wa al-Nasyr, ft.\, hal.207.
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Umayyah di Spanyol. Di Timur Islam, Bagdad juga diclirikan
Madrasah Nizhamiah yang didirikan oleh perdana menteri
Nizham al-Muluk dan di Kairo Mesir didirikan Universitas al-
Azhar yang didirikan oleh Dinasti Fatimiah dari kalangan syi'ah.
Dengan demikian, pusat-pusat kebudayaan yang juga merupakan
pusat studi Islam pada Zaman kejayaan Islam adalah Bagdad,
Mesir, dan Spanyol.

Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh
Negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan Negara
Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi Islam, seperti
Universitas al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di
Arab Saudi. Di Teheran didirikan Universitas Teheran. Di uni-
versitas ini studi Islam dilakukan dalam satu Fakultas yang dise-
bfi Kulliyat llahiyyaf (Fakultas Agama). Di Universitas Damaskus
(Syiria) studi Islam ditempatkan dalam Kulliyat al-Syari'ah
(Fakultas Syari'ah) yang di dalamnya terdapat program studi
Ushu luddin, tashawuf, dan se.jenisnya.

Di Universitas al- Azhar, dapat dibedakan menjadi dua
peiode; Pertama, periode sebelum tahun 1961; dan k eduaPeiode
setelah tahun 1961. Pada periode pertama, fakultas-fakultas yang
ada sama dengan fakultas-fakultas yang ada di IAIN, sedangkan
setelah tahun 1961, di Universitas ini diselenggarakan Fakultas
Umum disamping Fakultas Agama.

Studi Islam di Negara non Islam diselenggarakan di bebe-
rapa negara antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London,
dan Canada. Di Aligarch University (India), studi Islam dibagi
dua; Islam sebagai doktrin dikaii di Fakultas Ushuluddin yang
mempunyai dua jurusan yaitu;Jurusan Mazhab Ahli Sunnah dan
Jurusan Mazhab Syi'ah. Sedangkan Islam dari aspek seiarah di-
kaji di Fakultas Humaniora dalam jurusan lstamic Studies. Di
lamiah Milliyah lslamiyyah, New Delhi, Islamic Studies program
dikaji di Fakultas Humaniora yang membawahi iugaA rabic Studies,
Persisn Studies, and Political Science.
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Di Chicago, kaiian Islam diselenggarakan di Chicago Uni-

versity. Secara organisatoris, studi Islam berada di bawah pusat

studi Timur Tengah dan jurusan bahasa, dan kebudayaan timur
dekat di Lembaga ini, kajian Islam lebih mengutamakan kajian

tentang pemikiran Islam, bahasa Arab, naskah-naskah klasik
dan bahasa-bahasa Islam non Arab.

Di Amerika, studi-studi Islam pada umu(rnya mengutama-

kan studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab,

sastra dan ilmu-ilmu sosial. Studi Islam di Amerika berada di
bawah naungan Pusat Studi Timur Tengah dan Timur Dekat.

Di UCLA, studi Islam dibagi meniadi empat komponen:

Pertama, dokfiin dan sejarah Islam; Kedua, bahasa Arab; Kefiga,

bahasa Islam dan non Arab, seperti Urdu, Turki, dan Persia;

Keempat,llmu-llmu sosial, sejarah dan sosiologi. Di London, studi

Islam digabungkan dalam School of Oiental and African Studies

(Fakultas Studi Ketimuran dan AIrika) yang memiliki berbagai

jurusan bahasa dan kebudayaan di Asia dan Afrika.ro

Begitu pula di Indonesia, saat ini studi Islam dilaksanakan

di satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (diresmi-

kan Tanggal 20 Mei 2002),13 Institut Agama Islam Negeri, dan

39 SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Adaiuga seium-

lah perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggara-

kan pendidikan Tinggi Islam sebagai salah satu bagian studinya,

seperti Fakultas studi Islam di Universitas Islam Malang
(UNISMA), Universitas Muhammadiyah jakarta, dan Universitas

Islam Bandung (UNISBA).
Berdasarkan Pemikiran di atas, pada pembahasan selanjut-

nya akan dideskripsikan secara umum tentang ruang lingkup

ajaran Islam, juga mencoba mengemukakan berbagai metode

dan pendekatan, telaah kontruksi Metodologi Penelitian, dan

teori-teori yang merujuk para pakar, yang dapat digunakan

roAtho Mudzhar, Pendekstan Sludi lslom ilalam Teoti dan Pruktek' (Yogyakarta

Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24-29.
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untuk menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif,
dengan cara demikian, seorang muslim selain memiliki wawasan
yang menyeluruh dan integraI tentang aiaran Islam, juga dapat
mengembangkannya pemahaman Islam. Demikian itu diharap-
kan akan mampu meresponi berbagai masalah aktual yang
dihadapi dalam kehidupan.

Hal yang demikian dilakukan, karena pengajaran Meto-
dologi Studi Islam yang ada selama ini hanya diarahkan pada
terciptanya para lulusan yang dapat menghafal ajaran Agama,
tetapi tidak mampu mengembangkannya. Oleh karenanya selain
akan mencoba membawa pembaca untuk memiliki wawasan
yang utuh dan integral tentang Islam, juga diharapkan dapat
mengembangkannya. Untuk itu masalah metode dan pende-
katan dalam seluruh aspek ajaran Islam dikemukakan dalam
buku ini.
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II

A. MEMBANGUN TAUHID DENGAN ILMU
PENGETAHUAN

Dari segi unsur kebudayaan, agama bersifat universal-
kultural, artinya ia terdapat di setiap daerah kebudayaan di ma-
na saja masyarakat dan kebudayaan itu berada. Salah satu prinsip
teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak
berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Dengan kata lain, se-
tiap kebudayaan harus memiliki fungsi. Konsekuensinya, setiap
yang tidak berfungsi akan hilang atau sima. pada konteks ini,
karena selak dahulu hingga sekarang agama dengan tangguh
menyatakan eksistensinya, berarti, ia mempunyai dan memeran_
kan sefumlah peran dan fungsi di masyarakat.l

Perintah yang sangat mendasar yang terdapat dalam aiaran
Islam adalah meng-Esa-kan Tuhan dan Iarangan melakukan tin-
dakan syirik. Tauhid dan syirik adalah dua sisi yang tidak dapat
dipisahkan, meskipun antara yang satu dengan yang lainnya
sangat berbeda. Dalam a[-Qur'an Sura! al-Ikhlas (112): 1-4 Allah
berfirman :

r--i t;l d 
"( i: nt I : "L / r r-rr ar "t-f ar ,^ y

" Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa; Allah adalah Tuhan
yang segala sesuatu bergantung kepadanya; Dia tidak melahirkan

1 Diamai, Agama dalah Percfektif Sosiologi, (BandunS: Al-Fabeta, 7993\, hal7g
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dan juga tidak dilahirkan dan tidak ada seorang pun yanS setara

dengan Dia" 2

Sebagaimana dikatakan di atas, sisi kedua adalah menghin-

dari syirik. Dalam al-Qur'an Surat Lukman (31):13, Allah
berfirman :

dEJ 
glr ,.rln! JF Y g ! .L.:;"r o+Y JtjJ Ju ilJ

,P
"Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, kitika

ia memberi pelajaran kepada anaknya; 'hai anakku, janganlah kamu

mempersekutukan Allah; sesungguhnya mempersekutukanAllah
sdalah benar-benar kezaliman yang benar-'a

Perintah meng-Esa-kan Tuhan mengandung arti bahwa ma-

nusia hanya boleh tunduk kepada Tuhan. Ia tidak boleh tunduk
kepada selain-Nya karena ia adalah puncak ciptaannya.a Karena

ia hanya boleh tundukkepada Tuhary manusia oleh Allah diladi-

kan sebagai khalifah. Qur'an Surat al-Baqarah (2): 30 Allah
berfirman :

a 4.i ,-j,ii lrJu a;,1- .rt\t Q Jrt- +! a()-x $.l Ju i!-1

+l Jti d.lj r.J;:t.4r^1 e^ ;) el,-rJl gu*, t&i r-,i:

iJ,"L,!t ('ti

'z 
Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali, lttterPretaho

of The Mennings of The Noble Qll/'an. (Riyadh Saudi Arabiya: Dar-us-Salam
Pubfication, 19t5), hal.884-885; Lihat pula salyid Quthb, Talsi Fi zhilalil Qur'an,
(Kairo: Darus Syuruq, 1402 H./1982 tr{), cet. x.

3 Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
Interprctation..., hal. 583.

' Nurcholis Madjid, Ka lam Kekhalilaan Manusia dan Rehrrnasi Buni (S atu Percobaan

Pendekatan Siste|[atis Terhadap Konsep Antropologi Isla,,), Makalah Pidato
Pengukuhan Guru Besar Luat Biasa dalam Falsafah dan Kalam Pada Fakultas

Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.1998, hal.18.
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"Ingatlah ketika Tuhanmu berfrman kepada para Malaikat:
'sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifuh d.i muka
bumi', mereka berkata :'mengapa Engkau hmdak menjadikan fthali-
fah) di bumi itu orangyang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbilt dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfrman; 'se-
sun4guhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".s

Karena manusia adalah khalifah di bumi, maka alam selain
manusia ditundukkan oleh Allah untuk manusia; Al-eur'anSurat
Ibrahim (14): 32-33 Allah berfirman :

t 6rb et, cLJl ,y Jiis;rltj c,trr -.Jr ;I,- u;iJr .ir

"yla4te,S-aeellJt (5l F-)&E;rc.,t ,-:Jl ;,,

€ S*t neJl, r,-iJl3 
".-:.tt -<l ?*)* rtilr .i ;-'

..,kJr-: JoUt

" Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menu-
runkan air hujan dai langit, kemutlian Dia mengeluarkan dengan
air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu. Dan
Dia telqh menund.ukkan bahtera supaya kamu dapat melakukan
perjalanan di atasnya d.engan peintahnya, dan "Dia telah menun-
dukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dsn Dia telah mmundukkan
pula bagimu matahai danbulan yang terus mmerus beredar (dalam
orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang,,.6

F)tJ L,*.ljs 1ltts J"UI,'< F-,J
;;_)a"- 

e /.)tr1 euj 4 o! oy\ otr>,-.*t (1aJtJ

5 Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al_Hilali,
I nterpretation. -., hal. 39.

6 Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al_Hilali,
lnterpretation..., hal. 366-367 .
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" Dan Dia menundukkan malam dan slang, matahari dan bulan

untukmu, dan binatang-birwtang ditundukkan (untukmu) dengan

perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

ada tanda ftekuasaan) bagi kaum yang memahaminya" (QS. Al'
Nahl, [16]: 12)'

t-.. \3>7,:^;1\rt LJ r- t-;Jff:l r1t ;-. g.lJl s^S

-<JJJ ll;i ,r t*lt o+ r\-r $)il 6; j ta..:r--b a.L

..2.-OJru

" Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu

dapat memakan daging yang segar dari-Nya, dan kamu menge'

luarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mmcai keun-

tungan dai karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukut" (QS. Al'
Nahl, [16]:14).8

,yl. r*)t e q)A,!.A),rlt eu € r-' nr,.ri;;i
" Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan

bagimu apa yang ada dibumi dan bahtera yang berlayar di lautan

dengan peri ahnya....". (Q.S. al-Hqi, [22]:65)."

g-,i, ;r\tt g t-1 .:-,lytJl 0 t ,5J F- nl oi tt; 1i

a:b\'1;7;lb 4"n 
,r.<=1,

"Tidakkah kamu perlutikan sesungguhnya Allah telah me-

nundukkan untuk (kEentingtnmu) apa yang ada di langit dan

7 Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
I n t erp re t alion..., hal. 382 -

s'Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
lnteryretation..., hal. 382.

'Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
Inte rp te talion..., hal. 485.
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apa yang ada di bumi dan menyempumakan untukmu nikmat-
Nya lahir dan bathin....." (Q.S. Luqman [31]: 20.10

A*rt J, | +J.r,! .p elL;.tr ,jr-! r)t ri ;- .E;lr .lr

i)F-:; r{Ut
" Allah-lah yang mmundukkan lautan untukmu supayakapal-

kapal dapat bulayar pada-Nya dengan lzin-Nya, dan Supaya kamu
dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mud"ah-mudahan kamu
bersyukur. (Q.S. al-Jatsiyah; [45]:12).

,jp n K L_r U.a LJ ,,=- c;iJl dl,.*,,
" ... Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini

bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
(Q.S.al-Zukhruf [43]:13).rr

Firman Allah di atas menunjukan bahwa bumi, langit, laut
serta segala yang ada di bumi dan di langit dan laut telah ditun-
dukkan Allah untuk kepentingan manusia. Apabila tunduk ke-
pada selain Allah, berarti manusia telah menyalahi fungsinya
sebagai khalifah, tunduk kepada alam berarti tunduk kepada
selain Allah, tunduk kepada selain Allah, berarti Syirik (mem-
persekutukan Allah).

Dengan demikian, tauhid mendorong manusia untuk me-
nguasai dan memanfaatkan alam karena sudah ditundukkan
untuk manusia. Pedntah meng-Esa-kan Tuhan dibarengi dengan
larangan untuk mempersekutukan Tuhan (syirk). Jika manusia
mempersekutukan Tuhan berarti ia dikuasai oleh atam, padahal
manusia yang harus menguasai bumi karena bumi telah di-
tundukkan oleh Allah.1'?

'oMuhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
l Lerprctation..., hal. 585.

Muhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilati,
lnterp retation..., hal. 694.

"|aih Mubarok (et al), Metodelogi Studi Islan, (Bandung: Rosdakarya, 2000),
cet II, hal.16-17.
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rsMuhaimin dan Abdul Mujid, Pemikiran Pendidikan..., hal. 96.
l6Mulyanto, lslamisasi llmu Pengetahuan, lllufi1ul Qur'afi, No. 9, Vol. Il/

1991,.ha1.58.
lTMuhaimin dan Abdul M\tid, Pemikirun Pendidikon..., hal. 96
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muslimin. Pengintegrasian pengetahuan baru tersebut selanjut-
nya dimasukkan kedalam keutuhan warisan Islam dengan me-
lakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penye-
suaian terhadap komponen-komponen sebagai ?ool"l d uieu lslam
(pandangan dunia Islam), dan menetapkan nilai-nilainya. Dalam
disiplin pengetahuan ini. harus ada relevansi yang eksak dari
Islam dengan filsafat metode dan obyeknya.ls

Dengan kata lain, Islamisasi Sains adalah proses pengem-
balian atas pemumian ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip
yang hakiki, yakni prinsip al-tauhid, prinsip kesatuan makna
kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Dari
prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diturunkan aksiologi, epis-
timologi, dan antologi ilmu pengetahuan.l6

1. Perdebatan Islamisasi Ilmu
Konsep Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan sebenamya

telah dirintis oleh al-Ghazali ketika menghadapi polemik dengan
golongan Filsafat dan ilmu-ilmu, sebagaimana dalam bukunya
" Tahafut al-Falasifuh" dan " al-Munqizh min al-Dhslal". Kemudian
upaya itu diteruskan oleh Ibn Taimiyyah dengan menghilangkan
semua ilmu filsafat dan logika yang berpengaruh dari pemikiran
Yunani. Menurut Ibn Taimiyyah, upaya al-Ghazali masih belum
tuntas. Hal ini karena beliau memurnikan sains Islam dari segala
pengaruh pemikiran filsafat Yunani, tetapi beliau masih me-
ngembangkan ekomya, yakni mantiq (logika) padahal bagi Ibn
Taimiyyah, logika itu diharamkan untuk menghilangkan
pengaruh-pengaruh pemikiran yang tidak ilslami. Untuk itu Ibn
Taimilyah merumuskan dua teori yaitu teori Tajribiyah (em-
perisme) dan teori ljabiah (posinvisme).17

Gagasan Islamisasi Sains merupakan suatu respon intlektual
muslim terhadap efek negatif ilmu pengetahuan modem yang
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semakin tampak dan dialami masyarakat dunia. Islamisasi sains

yang sedang digarapnya bermula dari adanya kritik di dalam

basis ilmu modern yaitu konsepsi tentang realitas atau Pan-
dangan dunia yang melekat pada setiap ilmu Pengetahuan, yang

kemudian merembet kepada persoalan epistimologi, seperti sum-

ber pengetahuan, hubungan konsep dan realita, masalah kebe-

naran, bahasa dan lain-lain yang menyangkut Pengetahuan. Kri-
sis ini pada akhimya akan berpengaruh terhadap persoalan nilai
ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat modem,'8

Bila kita menengok sejarah, temyata islamlah sebagai agama

yang meniadikan cikal bakal ilmu pengetahuan modem. Per-

nyataan tersebut dapat dibenarkan karena Islam mempunyai
kitab suci ilmiah, di dalamnya termuat fenomena-fenomena ke-

manusiaan dan ke alaman yang terjadi di alam raya. Sebagaimana

Firman Allah Qur'an Surat al-An'am: 38 :

a-i V1 o.-t+ ,h -;tL )y ;_,!l e \t: 6,1,1

J)r:,1t'r Jl i ri u,."til ,J ubtv ,'(J*i
"Dsn tiadalahbinatang-binatang yang ada dibumi dan burung

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-
umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun di
dalam at-Kitab, kentudian kEada Tuhanlah mereka dihimpunkan"le

Maurice Bucille dalam bukunya "la Bible Ie Coran et la Science"

menyatakan; al-Qur'an diwahyukan dengan penyajian kepada

orang yang mempelaiarinya secara obyektif, dengan mengambil
petunjuk dari sains modern, suatu sifat yang khusus, yakni perse-

suaian yang sempuma dengan sains hasil modern. Lebih dari
itu sudah kita buktikan al-Qur'an mengandung pemyataan ilmiah
yang sangat modem dan tidak masuk akan jika dikatakan bahwa

orangyang hidup pada waktu al-Qur'an diwahyukan itu sebagai

'sMuhaimin dan Abdul Mtjid, Pemikiran Pe didikdtl.., hal.97
reQur'an Surat al-An'am, ayat 38.
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pencetus-pencetusnya. Dengan demikian ilmu pengetahuan mo-
dem memungkinkan kita untuk memahami ayat-ayat tertentu
dalam al-Qur'an/ yang sampai sekarang tidak atau belum dapat
ditafsirkan.'?o

Dengan demikiary ilmu pengetahuan modem bergantung
kepada ilmu pengetahuan Islam (al-Qur'an), tidak hanya terdiri
atas penemuan-penemuan teori-teori revolusioner yang menge-
jutkan, tetapi juga berutang dalam memperkenalkan metode-
metode dan semangat memperolehnya. Akan tetapi, utang itu
tidak akan pernah ditagih oleh umat Islam, sehingga beberapa
orang pandai di Eropa sekarang merasa malu dan mengakui
bahwa kehidupan Eropa yang sebenamya dibelit oleh ilmu pe-
ngetahuan dan kebudayaan Islam, sedangkan untuk melepaskan
diri tidaklah mungkin karena mereka sendiri telah mengakui
bahwa ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sebagai miliknya
sendiri.

Pada tahap berikutnya, khazanah keilmuan dalam Islam
mengalami kemunduran yang drastis. Kemunduran itu karena
umat Islam terlalu bangga atas produk-produk pendahulunya.
Mereka cenderung mempertahankan dan meligitimasi ilmu yang
pernah diterimanya, sehingga daya ijtihad menyusut dan stag-
nasi, pemikiran menjamur, ta'assub fi mazhab berkepanjangan.
Tidak hanya itu saja tekanan eksternal lebih parah lagi setelah
kekalahan umat Islam dalam perang salib, yang menghilangkan
semangat keilmuan dan terbakamya perpustakaan-perpustakaan
Islam, maka saat itulah bangsa Barat mengambil alih khazanah
keilmuan tersebut hingga mampu mendominasi seluruh aspek
ilmu pengetahuan.2l

Landasan sarjana Barat di dalam usaha mengembangkan
sains tidak terlepas dari nilai-nilai yang mereka yakini, yaitu:
1) Terpisahnya masalah dunia dan masalah agama, sebagai

reaksi yang berlebihan terhadap tindakan beberapa oknum
xMaurice Bucaile, Birel al-Qut'an don Sains Modsr,1, (teiemahan), 0akarta: Bulan

Bintang), cet. II, hal. 292.
nMuhaimin dan Abdul Mujid, Pemikiran Pendidikan.., hal- 98.
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agamawan di zaman kegelapan (dark ages), yang telah meng-
hambat kebebasan berfikir dan perkembnagan ilmu penge-
tahuan. Hal tersebut meyebabkan banyaknya saintis pelopor
yang terpaksa mengakhiri hidupnya di tiang salib atau di
dalam api. Sikap di atas telah melepaskan aktivitas ilmiah
dari nilai-nilai moral. Padahal nilai-nilai moral ini sangat
dibutuhkan oleh sariana dalam memelihara keseimbangan
mental.

2) Kekuasaan manusia sebagai pemegang mandat penuh dari
Tuhan untukmenguasai alam ini demi kepentingan manusia.
Nilai ini memberikan legitimasi bagi manusia mengeks-
ploitasikan alam ini sesuai dengan keinginannya (hawa
nafsu) dan kepentingan fisikal manusia itu.22

Memang usaha itu telah banyak memberikan kemajuan dan
kekayaan yang bersifat material, karena keberhasilan dalam me-
naklukkan penyakit, menjajah dunia dan ruang angkasa, namun,
saat kehebatan pemanfaatan sains ini mulai dikalahkan oleh "side

effect" yangmengancam eksistensi mereka sebagai akibat keang-
kuhan, kecongkakkan, sombong, tamak, egoisme, dan pribadi
yang pecah (spllt personality). Hal ini terjadi karena mereka telah
lepas dari nilainilai Ilahiyah yang obyektif. Kondisi seperti ini
menuntut adanya upaya islamisasi sains guna mengembalikan
citra ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kesejah-
teraan dalam ridha Allah SWT.

2, Upaya dan Langkah-langkah Islamisasi Ilmu
Untuk islamisasi ilmu pengetahuan atau sains diperlukan

adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam, yaitu :

1) Ilmu tidaklah diabdikan kepada praksis, tetapi dihambakan
pada tujuan-tuiuan memahami eksistensi hakiki alam dan
manusia. Pengetahuan ini berkembang bukanlah tak terken-
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dali, tetapi geraknya penuh makna, sehingga ilmu pengeta-
huan dapat menghantarkan umat pada peningkatan iman
kepada Tuhan yang menciptakan ilmu serta sebagai sumber
ilmu tersebut.

2) Membebaskan keterjeratan ilmu pengetahuan dari pengaruh
sekularisme, dengan demikian tidak ada kebenaran ilmiah
atau kebenaran religius, tetapi yang ada hanya kebenaran
tunggal.

3) Menjadikan al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan di
samping ayat-ayat tak tertulis (fenomena alam)'?3.

Pada ketiga prinsip tersebutmenjadi hubungan secara simul-
tan dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Dari prinsip
itu, tersusunlah langkahJangkah praktis dalam upaya isalmisasi
sains. Ismail Raji al-Faruqi merumuskan langkah-langkah tersebut
dalam 12 tahapan yaitu:
1) Penguasaan disiplin ilmu modern dan penguraian kategoris
2) Survei disiplin ilmu pengetahuan
3) Penguasaan khazanah Islam, sebuah ontologis
4) Penguasaan Khazanah ilmiah Islami, tahap analisis
5) Penemuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu

pengetahuan
6) Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modem, tingkat per-

kembangannya dimasa ini
7) Penilaian kritis terhadap khazanah Islam, tingkat perkem-

bangan dewasa ini
8) Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia
9) Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam
10) Analisis kreatif dan sintesis
11) Penuangan kembali disiplin ilmu modem kedalam kerangka

Islam
12) Penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamisasi.

?Mulyanto, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Ulunul Qur'an.--, hal- 58
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Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa islamisasi sains
pada hakikatnya adalah;
1) Similiarisasi, menyamakan konsep-konsep sains dengan kon-

sep-konsep dari Agama, padahal hal itu belum tentu sama,
seperti nafsu amarah, lawwamah, dan muthmainnah disa-
makan dengan id, ego, dan superego.

2) Paralelisasi, menganggap konsep al-Qur'an sejalan dengan
konsep sains, karena kemiripan konotasinya, tanpa meng-
identikkan keduanya, misalnya Isra' Mi'rai disamakan pergi
ke ruang angkasa.

3) Komplementasi, antara al-Qur'an dengan sains saling
mengisi dan memperkuat satu sama lainnya, tetapi tetap
mempertahankan eksistensi masing-masing, misalnya pro-
gram Keluarga Berencana dijustifikasikan dengan landasan
al-Qur'an.

4) Komparasi, membandingkan konsep atau teori sains dengan
konsep atau teori agama mengenai geiala yang sama.

5) Induktifikasi, asumsiasurnsi dari teori ilrniah yang didukung
dengan penemuan emperis, dilaniutkan pemikirannnya
secara teoritis, abstrak, ke arah metafisik (ghaib) kemudian
dihubungkan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.

6) Verifikasi, mengungkapkan hasil penelitian ilmiah yang
menopang dan membenarkan kebenaran al-Qur'an.

3. Paradigma Islamisasi Ilmu
Produk-produk pemikiran bangsa Barat tidak selamanya

islami. Di sana kita temukan dikhotomi keilmuan, ketidaksamaan
prinsip dasar dalam berfikir ilmiah antara pemikirannya dengan
prinsip berfikir Qur'ani, sedangkan prinsip tersebut merupakan
paradigma ilmu pengetahuan yang perlu dipatuhi.

Misalnya sekarang ini kita dihadapkan pada ilmu Islam dan
ilmu bukan Islam (Ilmu Agama dan Non Agama. Di negara kita
perbedaan ini dapat dilihat dari istilah tekhnis yang dipakai.
Sekolah Agama adalah sekolah-sekolah yang mengaiarkan Aga-
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zNurcholish Madiid, Islam da llnlu Pengetahuan dan Tekhnologi, (hubungan
organik iltnu dan bnan clalam lslatn, serts psndangan kritis sekilas atas keadsan IPTEK
dunia lslam masa kiri" makalah disampaikan dalam salah satu seminar di IAIN
Sunan Gunung Djati, Bandung, 1998, hal.3-4.
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ma (Madrasah). Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang fokus
kajiannya pendidikan umum (sekolah) mengajarkan pendidikan
umum merupakan sesuatu hal yang berbeda diantara keduanya.
Padahal antara Madrasah (Bahasa Arab) dengan sekolah (Bahasa

Indonesia) hanya berbeda asal usul Bahasa.

Dalam satu seminar, Nurcholish Madjid menjelaskan tentang
hubungan organik antara iman dan ilmu dalam Islam. Menurut-
nya, ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk mem-
perhatikan dan memahami alam raya ciptaannya, sebagai mani-
festasi atau penyingkapan tabir akan rahasianya.2a Garis argumen
ini dijelaskan oleh Ibn Rusyd, seorangfilosof Muslim yang karya-
karyanya mempengaruhi dunia pemikiran Eropa yang mendo-
rongnya ke zaman renainsans dalam makalahnya yang amat pen-
ting Fashl al-Maqal wa Taqrir ma bain al-Hikmah wa al-Syari'ah min
Iffisftal. Antara iman dan ilmu tidak terpisahkan, miskipun dapat
dibedakan. Dikatakan tidak terpisahkan karena iman tidak saja

mendorongbahkan menghasilkan ilmu, tetapiiuga membimbing
ilmu dalam bentuk pertimbangan moral dan etis clalam peng-
gunaannya. Meskipun demikian, ilmu berbeda dari iman karena
ilmu bersandar pada observasi terhadap alam dan disusun
melalui proses penalaran rasional atau berfikir, sedangkan iman
bersandarkan pada sikap membenarkan atau mendukung pem-
benaran berita yang dibawah oleh para pembawa berita atau
mereka yang disebut Nabi yang menyampaikan berita tersebut
kepada umat manusia selaku utusan Allah. Memang benar dalam
iman juga bersangkut penalaran rasional atau penggunaan akal,
tetapi hal ini hanya menyangkut proses pertum-buhannya. Obyek
iman itu sendiri, seperti kehidupan sesudah mati, berada diluar
jangkauan pengalaman emperis manusia sehingga tidak adajalan
untuk menerima adanya kehidupan sesudah mati itu, kecuali
dengan mempercayai berita yang disampaikan para Rasul.
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Dalam proses mengenal Tuhan, manusia hanya menerima
tanda-tanda yang diberikan-Nya. Dalam bahasa Arab, kata 'ilmu
satu akar kata dengan kata 'alam (bendera atau lambang), alamah
(alamat atau pertanda), dan 'alam (agad raya, univers). Ketiga
perkataan ini "'alam, alamah, dan 'alam" mewakili gejala yang
harus diketahui alalu di-ma'Ium-4 yakni menjadi obyek pengeta-
huan.5

Jagad raya mempunyai makna penting bagi kehidupan ma-
nusia karena nilainya sebagai sesuatu yang diciptakan untuk
menopang kebahagiaan hidup manusia. Jagad raya disebut'alam
karena fungsinya sebagai pertanda kebesaran sang Maha Pen-

cipta, yang merupakan penyingkap sebagian dari rahasia-Nya.

Jadi jagad raya disebut'alam karena ia adalah manifestasi Tuhan.
Maka Tuhan adalah sumber pengetahuan manusia melalui wah-
yu lewat para Rasul dan nabi yang harus diterima (dengan Iman)
dan dipelaiari. Sangat erat kaitannya dengan pandangan ini bah-
wa manusia diciptakan sebagai makhluk-Nya yang terbaik, dan
dengan begitu, secara logis, jagad raya pun diciptakan dengan
tingkat yang lebih rendah daripada manusia.26

Hanya saja, tidak semua manusia dapat membaca tanda-
tanda atau alamat yang sudah diberikan Tuhan. Nurcholish
Madiid menjelaskan bahwa manusia akan mampu menangkap
berbagai pertanda Tuhan dalam alam raya ini adalah:
1) Mereka yang berfikir mendalam (ul al-albab)

2) Mereka yang memiliki kesadaran tujuan dan makna hidup
abadi

3) Mereka yang menyadari penciptaan alam raya sebagai ma-
nifestasi wujud transedental.

4) Mereka yang berpandangan positif dan optimis terhadap
alam raya, menyadari bahwa kebahagiaan dapat hilang ka-
rena pandangan negatif pesimis terhadap alam.27

5Nurcholish Madjid, ls?a ..., hal 1-2
aNurcholish Madiid, Islan..., hal. 2.

'Nurcholish Madjid, lslan..., hal. 25
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Dengan tanda-tanda kekuasaan yang diberikan Allah SWT
kepada manusia, kita secara langsung merujuk kepada al-Qur'an
dalam Surat al-Baqarah (2):164 Allah berfirman:

+Jl JXijlJ ,kilr #Jl .i):rl; ir!l; c,lJLJl .rL + 0l

q t"-ti ru ga rLJt ;, .irr J;i uJ u,LJt €tu.r1t + g*
.-,I-.-Jl; CL-)t ,A*S il, F.r k=i e+-r Ur, .r+ ;r!t

;tl4 CA.:.,,111 "r)!l; rt*Jl ;41 ,*-Jt

" Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih ber-
gantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar dilaut membawa
apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah Turunkan
dailangit berupa air,lalu dangan air itu Diahidupkan bumi sesudah
mati fteing) dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis heuan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan
bumi; sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda ke-Esa-an dan kebe-

saran Allah bagi kaum yang memikirkan .2s

Ayat di atas secarajelas mengilustrasikan kepada kita bahwa
seluruh kejadian alam ini merupakan tanda-tanda kekuasaan
Allah. Dengan demikian, mengenal dan beriman kepad Allah
dapat dilakukan melalui tanda-tanda yang diberikan-Nya mela-
lui diri kita sendiri, jagad raya, wahyu, ataupun benda-benda
lainnya, semuanya dapat diiadikan media untuk beriman kepad
Allah SWT.

Untuk kepentingan analisis, tanda-tanda Tuhan dapat kita
bedakan menjadi tiga yaitu jagat raya, manusia, dan wahyu (al-

Qur'an dan Sunnah Mutawatir). Dari ketiga obyek ini, kita akan
melihat ilmu yang berbeda-beda tetapi tidak dapat dipisahkan
antara yang satu dengan yang lainnya.

zMuhammad Muhsin Khan, dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
lntetptetatiofi . -., hal. 65
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Manusia yang hendak menyingkap rahasia Allah melalui
tanda-Nya berupa jagad rayal menggunakan perangkat berupa
ilmu-ulmu fisik, seperti lmu fisika, kimia, geografi, geologi,
astronomi, dan falak. Dengan kesadaran yang telah dijelaskan
di atas, manusia yang mendalami ilmu-ilmu tersebut akan mam-
pu menyingkap tabir rahasia Allah.

Manusia yang hendak menyingkap rahasia Allah melalui
tanda-Nya berupa manusia, akan memunculkan berbagai ilmu.
Dari segi fisik, pendalaman terhadap struktur tubuh manusia
melahirkan ilmu biologi dan kedokteran. Sedangkan aspek psikis
manusia memunculkan ilmu Psikologi. Apabila dikaji secara

kolektif atau kelompok, kajian terhadap manusia melahirkan so-

siologi, ilmu lingkungan, komunikasi, hukum, ekonomi dan
se.jarah.

Ketika manusia berusaha menyingkap (research) rahasia Allah
melalui tanda-Nya berupa wahyu, muncul ilmu keagamaan

seperti'ulum al-Hadits,'ulum al-Qur'an, Tafsir, Fiqih, Ilmu Ka-

lam, dan Tasawuf. Dengan demikian, jalur manapun yang digu-
nakan manusia dalam rangka menyingkap Tabir kekuasaan-Nya,

akan melahirkan manusia yang semakin dekat kepada Allah
SWT.

Paradigma ini sekaligus merupakan jawaban terhadap
dikhotomi ilmu Agama dan ilmu nonagama. Pada dasarnya
Agama dan non Agama hanya dapat dibedakan untuk kepen-

tingan analisis, bukan untuk dipisahkan apalagi dipertentangkan.
Dalam sejarah, tercatat Ulama yang mendalami agama dapat
menjadi filosof dan dokter, seperti Ibn Sina, atas dasar paradig-
ma tersebut.

C. MEMBANGUN SAINS DUNIA ISLAM MASA KINI
Pembahasan di atas menunjukan bahwa antara iman dan

ilmu dalam Islam dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-
kan. Setelah itu, kita juga melihat bukti dalam sejarah ternyata
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temyata umat Islam zaman pertengahan beiasa dalam pengem-
bangan sains.

Pengungkapan jasa umat Islam dalam pengembangan sains
bukan sekedar untuk bemostalgia, lebih dari itu, tujuannya ada-
lah untuk membangkitkan etos keilmuan dikalangan umat Islam,
sebagai pangkal dibangunnya kembali tradisi intlektual yang
terbuka, kritis, dan kreatif. Sebab, salah satu segi negatif yang
sangat terasa dalam masa-masa kemunduran umat Islam seka-
rang ini adalah melemahnya etos keilmuan dan tradisi inte-
lektual.2e

Sains di dunia Islam sekarang ini sangat menyedihkan, dunia
Islam merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang di
antara penganut-penganut Agama besar. Negara-negara Islam
jauh tertinggal oleh negara-negara yang menganut agama lain.
Umat Islam sangat terbelakang dalam bidang sains dan keting-
galan oleh eropa utara, Amerika Utara, Australia, dan Selandia
Baru yang memeluk protestan, Oleh Eropa Selatan dan Amerika
Selatan yang menganut Katolik Romawi; oleh Eropa Timur yang
menganut Kotolik Ortodoks; oleh Israel yang Yahudi, oleh India
yang mayoritas memeluk Agama Hindu; oleh China, Korea Se-

latan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura yang menganut Agama
Budha-Konfusianis; oleh Jepang yang menganut Agama Budha-
Taois, dan oleh Thailand yang Budhis. Jadi tegas Nurcholish,
"Tidak ada satu pun Agama Besar di muka bumi ini yang lebih
rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologinya dari pada
Islam." Dengan perkataan [ain, di antara semua penganut agama
besar di muka bumi ini, para pemeluk Islam adalah yang paling
rendah dan paling lemal.r dalam pengembangan sains dan tek-
nologi.30

Keadaan yang memprihatinkan itu terjadi karena umat Islam
tidak mampu menangkap ajarannya yang lebih dinamis dan
sekaligus lebih otentik. Oleh karena itu kita harus mampu me-

aNurcholish Madjid, isla,r..., hal. 9
$Nurcholish Madiid, Islari..., hal. 9
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nangkap api Islam dan meninggalkan Abunya. Tugas kita seka-

rang adalah menangkap kembali ajaran Islam yang otentik dan
dinamis, sehingga mendorong ekselerasi kebangkitan penguasa-

an ilmu-ilmu eksakta sehingga umat Islam terhindar dari ke-

munduran.

7+



III
KARAKTE RISTIK AJARAN ISLAM

Selama ini kita mengenal Islam dalam potret yang ditampil-
kan beberapa pemikir Islam. Di antaranya Muhammad Iqball
dengan nuansa filosofis dan sufistiknya, Islam yang ditampilkan
Mohammad Arkoun2 yang bernuansa filosofis. Demikian .juga,
Islam yang ditampilkan pemikir-pemikir lainya seperti Hassan
Hanafi,3 Sayyed Hossein Nasr,l Mohammed Abid al-Jabiri.s dan
lainJainnya.

I Muhammad lqbal adalah seorang aktifivis besar dalam bidang pembaharuan
di Pakistan, yang mempunyai nilai besar dan tidak dilupakan oleh seiarah Islam.
Aktiviitas pentin8 yang telah dilakukan adalah menyatakan perang secara terang-
terangan terhadap Barat dan peradaban materi. Pada masanya, Iqbal merupakan
satu-satunya orang yang tidak tertandingi keahliannya dalam bidang filsafat Barat
dan pengctahuannya tentang peradaban berikut kehidupannya- Tatkala dia bangkit
menyerang filsafat dan pemikiran materi Barat maka lenyaplah sihir peradaban
Barat yang memenuhi hati dan menguasai jiwanya. Lihat karyanya"Reconstructiotl
oI Religius Tl..oughf in Islam" dan telah diterjemah dalam Bahasa Atab " Tajdidul
Fiktid-dnti f lslant", Asrcr lKhudi (1915) datl Dnelopi,tc,t of Mctaphysics in Persia; A
Cor9lribution to the Hislory oJ Muslim Phylosophy (1908).

'i Muhammad Arkoun seorang pemikir Islam Intemasional yang sangat brilian
dari Aljazait Dia mengemukakan berbagai pemikimn keJslamannya seperti Filsafat
Modern, konsep mitos yang di8umuli Paul Ricoeur, konsep Posmodernisme, setta
wacana discourse dan episteme yang dikembangkan Michel Fou.elt, konsep
dekonstruksi dll. Lihat karyanya; Traite d'ethique, Nnlat lslani dan nalat Mode ,
Co tlibutio a'l'etude de I hunarristne arabe.

r Hassan Flanafi adalah seorang cendikiwan kontemporer dari Mesir, yang kritis
menanggapi persoalan. Dia membawa gagasan pembebasan, pembaharuar! dan
emansipasi yang merupakan misi propetis. Islam menurut Hanafi memiliki misi
propetis untuk mcngantar sebuah pembebasan revolusioner bagi keseiehteraan
manusia sebagai realisasi dari ideal kebiakanaa+ cinta persaudaraan, dan stimulasi

75



Pengaotar Studj Islam

Selanjutnya di Indonesia kita mengenal pemikir Islam dari
Harun Nasution, yang banyak menggunakan pendekatan filo-
sofis dan historis, sebagai acuannya. Begitu pula H.M. Rasyidi
melalui karyanya yang berjudul Kritik atas lslam Ditinjau dari
Berbagai Aspeknya buku Harun Nasution. Melalui pendekatan
normatif legalisti( H.M Rasyidi melihat bahwa potret Islam yang
ditampilkan Harun Nasution dinilai kurang menunjukkan Islam
sebagai yang dikehendaki al-Qur'an dan al-Hadits.

Belakangan muncul potret Islam dalam versi dan masih ba-
nyak yang lainnya. Kenyataan tersebut bagi Nurcholish Madjid,
Abdurrahman Wahid, )alaluddin Rakhmat, memperlihatkan
adanya dinamika intemal dari kalangan ummat Islam untuk me-
nerjemahkan Islam dalam upaya meresponi berbagai masalah
umat yang mendesak. Titik tolak dan tujuan mereka sama, yaitu
ingin menuniukan konskibusi Islam sebagai salah satu alternatif
dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi ummat.
Selain itu, kenyataan tersebut menunjukan bahwa Islam merupa-
kan sebuah Agama yang dapat dilihat dari sisi mana saia, dan
setiap sisinya itu akan senantiasa memancarkan cahaya yang
terang.

Pemikiran para ilmuan muslim dengan mempergu.nakan ber-
bagai pendekatan tersebut di atas kiranya dapat digunakan se-

bagai bahan untuk mengenal karakteristik ajaran Islam, tidak

rasa tanggunB iawab.Lihat karyanya; al-Dh ua ol-Tsaaruh f Mist (1956-198L), a|-
Sala,,iyltot u0 alilnoniyyat f Fikrina a!-Mu'aslit (1989).

I Salyed Hossein Nasr, pemikir Islam Intemasional dilahirkan di Teheran, Iran,
dia seorang yang menggeluti bidanS Filsafat Epistemologi, dan dimplimentasikan
dalam sejumlah buku dan artikel, jurnal ilmiah. Diantara karya\ya; Three ,nuslin
Sages (1,964), lnt'roduction to lslantic Cosmological Doctine (L964) Sciare ancl Goilizatioi
in lslanic (1968).

s Mohammed Abid al-Jabiri seorang filosof kontemporer berkebangsaan Maroko
yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, dimana dia melihat pemikiran
Arab kontemporer masih berputar pada lingkarannya tidak mencaPai kemajuan
apapun dalam banyak persoalan yang dihadapi selama seratus tahun yang lalu.
Dia menuangkan pemikjran baru yaitu " Trilogi Kritik Nalar Amb". I-ahar karyanya;
Naqd ql-'Aqli al-Arabi; Takuin al AqIi al-A'rabi (1991), al-Khitab al-Arabi aL-Mu'sihr;
Dirusah al-Tahliliyah al-Naqdiyyah, (1994).
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mencoba memperdebatkannya antar satu dan lainnya, melainkan
lebih mencari sisi-sisi persamaannya untuk kemaslahatan ummat
umumnya dan untuk studi Islam pada khususnya.

Dari berbagai sumber pemikiran tentang Islam yang ditulis
para tokoh tersebut di atas dapat diketahui bahwa Islam memiliki
karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya
dalam berbagai bidang:

A. DALAM BIDANG AGAMA
Melalui karyanya yang berjudul I slam Doktrin dan Peradaban,

Nurcholish Madiid banyak bicara tentang karakteristik ajaran
Islam dan bidang agama. Menurutnya, bahwa dalam bidang
Agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut
Nurcholish Madjid adalah sebuah aturan Tuhan (Sunnah Allah)
yang tidak akan berubah, dan juga tidak mungkin dilawan atau
diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan
tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan
penganisme atau syirik untuk hidup dan menjalankan aiaran
masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian dengan
pengakuan hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan
dasar paham kemajemukan sosial budaya dan Agama sebagai
ketetapan Tuhan yang tidak berubah.6

Firman Allah Surat al-Maidah (fl;a4-49 :

ly:La ;,jJJ rJJi dJ,ijl Jll q f<4 .)rr 6ra r+j ;lrrJt UJi[ Ul

).;rl-r*.i *tt(I"l,l .-t f Ol+i...:-l k..,,!-!1r A}j\)l)
.i,l ..t;i rr..-<+ I crl y,U ttt ol\ ts;s !1 r.r_.1=11 o"At tFi

JriKJr e JJ.:JJL

6 Nurcholish Madjid, Islan Doklri ilan Peradaban, Sebuah telaah krilis tentang
mosalah Kcimanan, Kefionusiaan, .lan Kemodernan, (Jakarta: Paramadina, 2000), cet.
IV.
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" Sesungguhny a kami telah mmurunkan kitab Taurat di ddlam-

nya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab
itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang
menyerah kepada Allah, oleh orang-orang AIim mereka dan pmdeta-
pendeta mereka, dixbabkan mereka dipeintahkan munelilara kita\
kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu
janganlah kamu takut kEada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku

dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku detgan harga yang
sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa lang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafr" .7

;l)jt j, c+ J:1l U $r..s f-), Jl .5^-.+,..".1tlf u& Ui.:

4p.b J 6t) jl :./ o,-r,- A tI U-r"r-; ), ) 6b 4* ,-f#)l oLi'J

ut :^lJ &ty1

"Dan kami iringkan jejak mereka (Nabi-Nabi bani Israel) dengan

lsa Putra mariyam, membenarkan kitab-kitab sebelumrula, yaitu;
Taurat, dan kani telah membeikan kEadanya kitab injil sedangkan

di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan

membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi
petunj uk serta pengaj aran untuk orang-orang yang ber taqwa"s

errJli; .lr J;i u..<* I as * "lur J;i tr..1=+1r J"ai p.GJJ

ir-t re
"Dan hendaklah mereka pengikut Injil, memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa

7 Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqi[ddin al-H1lali, " llltcrpretation
oJ The Meani gs of The Noble Qur'ar", (Riyadh Saudi Arabiya: Dar-us-Salam
Publication), 1995, hal. 767.

3 Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al'Hllali, " lnter'
prelation..., ha). 167
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tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik"e

tj^.,{-.J .-KJl g".4$- * tL u,u,,.;I! .;t(Jt el"}l tJ_rfr

#+ 5--u qL

r<! tl,- Jn 6}t ;, 3rt* t r arctyrf C, )J nt Jil k.

t* dru 5A1 ;stra,i r<t4 ar,u: /: sWs *-i
d-l+, l,-^r 6*, ar ,_11 c.,rrfr 1";-l.u ,*tul

" Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan mem-
bawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-
kitab (yang diturunkan xbelumnya) d.an batu ujian terhadap kitab-
kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa
yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa rufsu
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepa-
damu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami beikan aturan
dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghmd.aki niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu
t e rha d ap p anberi an -N y a k E a d amu, m ak a b erl o mb a-lomb aI al t b erb u at
kebajikan, hanya kepada Allah kembali kamu semuanya, Ialu
diberitahukan-Nya kepadnmu apa yang telah ka mu perselisikan itu.la

e Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilal;, " lntet
plelatiofl..., hal.168; Pengikut-pengikut lnjil itu diharuskan memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah didalam injil itu, sampai kepada masa
diturunkan al{ur'an.

l0Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali, "lntet
pretation-.., hal.168; Maksud dari ayat ini adalah al-Qulan menjadi ukuran untuk
menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang
sebelumnya. Dan (untuk tiap-tiap umat diantara kamu) maksudnya adalah ummat
Nabi Muhammad SAW dan umaFumat yang sebelumnya.
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:J -.-: ol f-,j-ly grela"l 3:s 11 ,nf J;ii rr. a.6+ -C-r .ri,

f-'=a'- bi^lr a, ul .Jlu rr; Jli ,rul ir J;i r, ,f,; re
or-tij.r"tjjl i.rtr-S iLt rljt jb4

" Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu meng-

ikutihawa nafsu mereka.dan berhnti-hatilah kamu terhadap mereka,

supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang
telah diturunkan Allah kepadamu.lika mereka berpaling (dai hu-
kum yang telah diturunkan Allah), maka ketshuilsh bahwa sesung-

guhnya Allah mmghmdaki akan menimpakan musibah kepada me'
reka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesunggulmya

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik" 
1l

Kesadaran kontinuitas Agama juga ditegaskan dalam kitab
suci di berbagai tempa! disertai perintah agar kaum muslimin
berpegang teguh kepada ajaran kontinuitas itu dengan beriman
kepadaSunnah Nabi dan Rasul tampak kecuali dan tampak mem-

beda-bedakan antar mereka baik yang disebut dalam kitab suci
maupun yang tidak disebutkan. Qulan Surat Al-Baqarah, (2):136

Allah berfirman:

ov--b kwlJr+l-ri Jl J;l t , t.tr J;i u, au L:,'r lri
LV\:J,"y4)

t -i ;* o:, ) gat cf tty)t 3j\ vs s-*) cf f ,)11 U1

J ".I^-- 4J .1,' .-z:.oJ v rla

I'Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
" lnLetprctation..., hal. 168.
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" Kntakanlah, (hai orang-orang Mu'min); kami beiman kepada
Allah dan apa yang diturunkan kEada kami, dan apa yang ditu-
runkan kepada lbrahim, lsmdl, lshaq, Ya'qub dan anak cucunya,
dtn apa yang diberikan kepada Musa, dan lsa serta apa yang dibei-
kan kEada Nabi-Nabi dari Tuhan-Nya, kami tidak membedakan
seorangpun diantara mereka, dan kami hanyn untuk patuh kepada-
Nya".rz

Agama Islam selaku Agama besar terakhir, tidak boleh
mengklaim sebagai agama yang memuncaki proses pertumbuhan
dan perkembangan agama-agama dalam garis kontinuitas terse-
but. Tetapi harus diingat, bahwa penyelesaian terakhir yang
diberikan Islam sebagai Agama terakhir untuk persoalan keaga-
maan itu adalah ajaran pengakuan akan hak-hak agama itu untuk
berada dan untuk dilaksanakan. Karena itu agama tidak boleh
dipaksakan.

e,rt!J! 6 ; .,Jr .* -ul Jt ..ni J .rJr .! or 5! )l>rJYJt

d" c:" "1t, U ,' *,,r i (,,ajrr ;Jlr .i.J*-^:-t -ra nr., ;rrr
"Tidak ada paksaan untuk memasuki Agnma (lslam), sesung-

guhnya telah jelas jalan yangbaur daripada jalan yang sesat. Knrma
itu barang siapa yang ingkar kepada Thagttt, d.an beriman kepad.a

Allah, maka sesunggulmya ia telah berpegang kepada buhul tali
yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Malu mende-
ngar lagi Maha mengetahui".l3

Bahkan al-Qur'an mengisyaratkan bahwa para penganut
berbagai Agama asalkan percaya kepada Tuhan dan hari kemu-
dian serta berbuat baik, semuanya akan selamat. Qur'an Surat
al-Baqarah (2): 62 Allah berfirman :

IMuhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
" lntetpretation..., hal. 35.

rrThagut; adalah Syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT.
Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali, " Itlterpretation...,
hal.63.
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e-Jrr ir.: ;r,1 ;r, *.j;ls a;-,l-.J:lr l.;;Lo ;r,jJl; lJr"i !/iJl o!

e, Y; f*J' .if ).1 4-, -r..l gr_.rf f-6li llL";i..c, ;Yt
rii

" Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi,
orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in), siapa saja diantara
mereka t1ang benar-benar berriman kepada Allah, mereka akan

meneima pahala dari Tuhan mcreka, tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " .ta

Qur'an surat al-Maidah (5) : 25 Allah berfirman :

* ,rt >lr;r!t e Otq*-aL, t 
".t)i r+Jr a,.; tiF Ju

,'J.-Ul , JJI
\J

" lika demikian, maka sesungguhnya negei itu diharamkan atas

mereka selama 40 tahun, selama itu mereka akan berputar-putar
kebingungan di bumi itu. Maka janganlah kamu bersedih luti mmti-
kirkan nasib orang-orang yang fasik"ts .

Inilah yang selanjutnya menjadi dasar toleransi agama yang
menjadi ciri-ciri sejati Islam dalam sejarahnya yang otentik suatu
semangat yang merupakan kelanjutan pelaksanaan ajaran al-

Qur'an.16
Di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu ke-

nyataan, iuga mengakui adanya universalisme, yakni mengaiar-

kan kepercayaan kepada Tuhan dan hari Akhir, menyuruh ber-

r{Orang-orang mu'min begitu pula orang Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in yang
beriman kepada Allah termasuk beriman kepada Nabi Muhammad SWT, Percaya
kepada hai akhirat dan menge4akan amalan yang shaleh, mereka mendaPatkan
pahala dari AIIah. Muharnmad Muhsin Khan dan Muhanrmad Taqiuddin al-Hilali,
" lnlerpretation..., hal- '19

rsMuhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
" Interyrctation..., hal. 763

16Nurcholish Madjid, lslan Doktrin..., hal- 92.



buat dan mengajak kepada keselamatan. Inilah selaniutnya yang
dapat dijadikan landasan untuk membangun konsep toleransi
dalam beragama. Dalam hubungan menarik sekali apa yang d!
katakan Quraish Shihab. Menurutnya bahwa dengan menggali
ajaran-ajaran agama, meninggalkan fanatisme buta, serta berpiiak
pada kenyataan, jalan akan dapat dirumuskan. Bukan agama-
agama monotheisme dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa,

pada hakekatnya menganut paham universalisme. Tuhan Yang
Maha Esa itulahyang menciptakan seluruh manusia. Pandangan
ini merupakan modal besar disamping itu, diyakini secara penuh
oleh setiap penganut agama bahwa Tuhan yang merupakan sum-
ber ajaran agama, tidak membutuhkan pengabdian manusia. Ke-
taatan dan kedurhakaan manusia tidak menambah atau mengu-
rangi kesempumaan-Nya.r7

B. DALAM BIDANG IBADAH

Secara harfiyah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah
SWT, karena didorong dan dibangkitkan oleh ibadah tauhid.
Ibadahada yangumum dan ada yangkhusus. Yang umumadalah
segala amalan yang diizinkan Allah, sedangkan yang khusus
adalah apa yang telah diterapkan Allah akan perinci-perinci,
tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah ibadah dalam
arti yang nomor dua, yaitu ibadah khusus. Dalam yurisprudensi
Islam telah diterapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh
ada "kreativitas" sebab yang menE:'create" atau yang memben-
tuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk
Nabi sebagai kesesatan. Bilangan sholat lima waktu serta tata
cara mengerjakannya, ketentuan ibadah haji, dan tata cara me-
ngeriakan misalnya adalah termasuk masalah ibadah yang tata
cara mengerjakan telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ketentuan ibadah demikian itu termasuk salah satu bidang
ajaran Islam dimana akal manusia tidak perlu campur tangan,

'7M. Quraish Shihab, Wauasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1991), ,l.al.41-42
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Melainkan hak dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Kedudukan
manusia dalam hal ini mematuhi, mentaati, melaksanakan dan
menjalankan dengan penuh kedudukan pada Tuhan sebagai bukti
pengabdian dan rasa terimakasih kepada-Nya. Hal demikian me-
nurut Ahmad Amin, dilakukan sebagai arti dan pengisian dari
makna Islam yang berserah diri, patuh, dan tunduk guna men-
dapatkan kedamaian dan keselamatan. Dan itulah yang selan-
jutnya membawa manusia menjadi hamba yang sholeh. Seba-

gaimana dinyatakan Allah dalam Qur'an Surat al-Furqon,'25; 63:.

i-rl,ot+l F+-tt, li!-9 U9 .f,,<!t Jo dr"3-#iJl ir^Jl ,1."-l

t )t- lru
" Dan lnmba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah)

orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan
apabila orang-orang jahail mmyapa mereka, mereka menngucapkan
kata-kata yang baik" .18

Hambah Allah yang sholeh adalah yang berlaku rendah hati
(tidak sombong dan tidakangkuh), iika mereka diejek oleh orang
bodoh mereka selalu berkata selamat dan damai. Dengan demi-
kian, visi Islam tentang Ibadah adalah merupakan sifat, jiwa.
dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penci p
taan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar

beribadah kepadanya.

C. BIDANG AQIDAH
Dalam kitab Mu' jam al-Falsaf, Jamil Shalibah mengartikan

aqidah menurut bahasa adalah menghubungkan dua sudut se-

hingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Karakteristik
Islam yang dapat diketahui melalui aqidah ini adalah bahwa
aqidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun proses-

r3Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
" ln lerpre ta Lion.... hal. 568
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nya. Yang diyakini dan diakui sebagai tuhan yang wajib disem-
bah hanyalah Allah. Keyakinan tersebut sedikitpun tidak boleh
diberikan kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang
berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasar-
kan atas panggilan Allah. Dalam prosesnya keyakinan tersebut
harus langsung tidakboleh melalui perantara. Aqidah demikian
itulahyang akan melahirkan bentuk dan pengabdian hanya pada
Alla[ yang selanjutnya berjiwa bebas, merdeka dan tidak tunduk
pada manusia dan lainnya yang menggantikan posisi Tuhan.

Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang
Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah; ucapan dengan lisan
dan bentuk dua kalimat syahadat yaitu mengatakan tidak ada
Tuhan selain Allah, dan bahwa nabi Muhammad sebagai utusan-
nya; perbuatan dengan amal sholeh. Aqidah demikian itu me-
ngandung arti bahwa dari orang-orang yang beriman tidak ada
rasa dalam hati, atau ucapan dimulut dan perbuatan melainkan
secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni
tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh
orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak
Allah.

Aqidah dalam Islam selanjutnya harus berpegang ke dalam
segala aktifitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai
aktifitas tersebut bernilai ibadah. Dalam hubungan ini Yusuf al-

Qardawi mengatakan bahwa iman yang sebenamya ialah keper-
cayaan yang meresap kedalam hati, dengan penuh keyakinan,
tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi
pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari.1e

D. BIDANG ILMU DAN KEBUDAYAAN
Ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan harus

bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Yakni dari segi
satu Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan

FYusuf al'Qardawi, al-lman @a-AI Hayat, 0akarta: Bulan Bi^|an9,1977\.
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dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni
tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan,
melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Da-
lam bidang ilmu dan tekhnologi, Islam mengaiarkan kepada pe-
meluk untuk bersikap atau tidak tertutup. Sekalipun kita yakin
bahwa Islam itu bukan timur dan bukan barat, ini tidak berarti
kita harus menutup diri dari kebudayaan. Bagaimana Islam ada-
lah sebuah paradigma terbuka, ia merupakan mata rantai per-
adaban dunia.

Banyak contoh yang dapat diiadikan bukti tentang peranan
Islam sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam misalnya me-
ngembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari China,
sistem pemerintahan dari Persia, logika dari yunani, dan seba-

gainya. Tentu saja dalam proses peminjaman dan pengembangan
itu teriadi dialektika internal. Jadi misalnya untuk pengkajian
tertentu Islam menolak logika Yunani yangsangat rasional untuk
diganti dengan cara berfikir intuitif yang lebih menekan rasa

yang dikenal dalam Tasawuf. Dan dengan proses ini pula Islam
tidak sekedar mewarisi tetapi iuga melakukan enrichment dalam
subtansi dan bentuknya. Melalui inilah Islam akhirnya mampu
menyumbangkan warisan-warisan sendiri yang otentik.20

Dan melalui sumbangan Islam kepada Ilmu dan Peradaban
modern, kita dapat memperoleh informasi yang agak lengkap
mengenai peranan yang dimainkan Islam dalam memhangun
ilmu pengetahuan dan peradaban modern, baik berkenaan
dengan ilmu alam, tekhnik, dan arsitektur, maupun ilmu penge-

tahuan sosial, Filsafat, sastra, kedokteran, matematika, fisika,
dan lain sebagainya.

Karakteristik Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan ke-
budayaan tersebut terdapat pula dalam ajaran Islam Qur'an Su-
rat al-Alaq ayat 1-5 Allah berfirman;

xKuntowijoyo, Paratlignn lslant l teryretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan,1991),
hal. 290-291.
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E. BIDANG PENDIDIKAN
Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setap

orang (education for all), laki-laki atau perempuan, dan berlang-
sung sepanjang hayat (long life education). Dalambidang pendi-
dikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan,
kurikulum, guru, metode, sarana dan lain sebagainya. Semua

aMuhamrnad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
" hltelpretation..., hal. '1079. Makud Qalam di sini adalah Allah mengajarkan manusia
dengan perantaraan Tulis dan baca.
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,;b;.. oL.;lt;I* ;L .jrJle!.,9-! i;r

d* I t Jriyr* dJri rL'c;iJr tflt J.yi;t
" Bacalah dengan (mmyebut) namaTuhan-mu yangmencipta-

kan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah,

dan Tuhan-mu yang Maha pemurah, yang mengajar manusia
denganperantaraan Kalam, Dia mengajarkan kEada manusia apa

y an g tidak dike t ahuiny a ".21

Pada ayat tersebut diatas terdapat kata Iqra' yang diulang
sebanyak dua kali kata tersebut menurut A. Baiquni, selain ber-
arti membaca dalam arti biasa, juga berarti menela'ah, mengob-
sewasi, membandingkan, mengukur, mendiskripsikan, mengana-
lisa, dan menyimpulkan secara induktif. Semua cara tersebut
dapat digunakan dalam proses mempela.iari sesuatu. Hal itu salah
satu cara yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam
demikian kuat mendorong manusia agar memiliki ilmu penge-
tahuan dengan cara menggunakan akal untuk berfikir, merenung
berspekulasi, berkontemplasi dan sebagainya. Demikian penting
ilmu ini hingga Islam memandang bahwa orang menuntut ilmu
sama nilainya dengan orang yang berjihad di jalan Allal,. Islam
menempuh cara demikian karena dengan ilmu pengetahuan ter-
sebut seorang dapat meningkatkan kualitas dirinya untuk meraih
berbagai kesempatan dan berbagai peluang.
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aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami
dari kandungan surat al-'Alaq sebagaimana disebutkan di atas.

Di dalam al-Qur'an dapat dijumpai metode pendidikan
seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, pe-
nugasan, teladan, pembiasaan, karya wisata, cerita, hukuman,
nasehat dan sebagainya.'1z Berbagai metode tersebut dapat digu-
nakan sesuai dengan materi yang diajarkan, dan dimaksudkan
demikian, agar pendidikan tidak membosankan anak didik.

F. BIDANG SOSIAL

Aiaran Islam bidang sosial ini termasuk yang paling me-

nonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana telah
disebutkan diatas pada akhimya ditujukan untuk kese.jahteraan

manusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini Islam men-
junjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak
dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat),
tenggang rasa dan kebersamaan. Ukuran ketinggian derajat ma-
nusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek mo-
yangnya, kebangsaannya, warna kulit, Bahasa,jenis kelamin dan
lain sebagainya yang bernama rasialis. Kualitas dan ketinggian
derajat manusia ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukan
oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Atas dasar
ukuran ini, maka semua orang memiliki kesempatan yang sama.

Menurut hasll rescarch yang dilakukan oleh Jalaluddin
Rakhmat, Islam ternyata agama yang menekankan urusan
muamalah yang lebih besar daripada urusan lbadah. Islam ter-
nyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada
aspek kehidupan ritual. Islam adalah Agama yang menjadikan
seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada Allah.
Muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah. Hal demikian dapat
kita lihat misalnya bila urusan ibadah bersamaan waktunya
dengan urusan sosial yang penting, maka ibadah boleh diper-

zMuhammad Qutub, Sistem Pendidikan Islarn, (Bandung: AI-Ma'rit 1984), hal
324.
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pendek atau ditangguhkan (diqhasarkan atau di,ama' dan bukan
ditinggalkan). Dalam hadits Rasulullah SAW mengingatkan su-
paya imam memperpendek shalatnya, bila ditengah iama'ah ada
yang sakit, orang lemah, orang tua, atau orang yang mempunyai
keperluan.

Istri Rasulullah Siti Aisyah mengisahkan; Rasulullah Shalat
di rumah, dan di pintu terkunci. Lalu datang (dalam riwayat
lain Aku minta dibukakan pintu), maka Rasulullah SAW. berjalan

membukakan pintu, kemudian kembali ke tempat shalatnya.
Hadits ini diriwayatkan oleh lima orang perawi, kecuali Ibnu
Majjah

Selanjutnya Islam menilai bahwa ibadah yang dilakukan
secara berjama'ah atau bersama-sama dengan orang lain nilainya
lebih tinggi daripada shalat yang dilakukan secara Perorangan,
dengan perbandingan 27 derajat.

Dalam pada itu Islam menilai bila urusan ibadah dilakukan
tidaksempuma atau bata[, karena melanggar pantangan tertentu,
maka kat'arat (tebusannya) adalah dengan melakukan sesuatu

yangberhubungan dengan urusan sosial. Bila puasa tidak mampu
dilakukan karena sakit yang menahun yang sulit diharapkan
sembuhnya, maka boleh diganti denganfdych (tebusan) dalam
bentuk memberikan makanan bagi orang yang miskin. Sebalik-
nya, bila orang tidak baik dalam urusan muamalah, urusan iba-
dah tidak dapat menutupnya. Yang merampas hak orang lain
tidak dapat menghapus dosanya dengan shalat tahajjud. Orang
yang berbuat zalim tidak akan hilang dosanya dengan membaca

zikir seribu kali. Bahkan dari beberapa keterangan, kita men-
dapatkan kesan bahwa ibadah ritual tidak diterima Allah, bila
pelakunya melanggar norma-norma muamalah.23

G. DALAM KEHIDUPAN EKONOMI
Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan

manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan

!Jalaluddin Rakhmat, Islan Altarnalif, (Bandun9 Mizan, 1991), hal. 51
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antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam
rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat
dicapai dalam urusan dengan dunia. Kita membaca hadits Nabi
yang diriwayatkan oleh Ibn Mubarak yang artinya: "Bukanlah
yang termasuk orang yang baik di antara kamu adalah orang
yang meninggalkan dunia karena mengejar kehidupan akhirat,
dan orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar kehi-
dupan dunia." "Orang yang baik adalah orang yang meraih
keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju
akhirat, dan jangan dibalik yakni akhirat dikorbankan untuk
urusan dunia."

Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian itu, secara

tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik,
yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan
urusanagama. Agama harus terlihat dalam menganut kehidupan
dunia.

Dalam kaitan ini, maka perlu memiliki kosmologis yang
didasarkan pada pandangan teologi yang benar. Dalam teologi
Islam, bahwa alam raya dengan segala isinya sebagai ladang
untuk mencari kehidupan adalah sesuatu yang suci dalam arti
tidak haram untuk dimanfaatkan. Alam raya ini sesuatu yang
diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan manusia, dan bukan
sekalikali dijadikan obyek penyembahan sebagaimana dijumpai
pada masyarakat primitif.

H. DALAM BIDANG KESEHATAN

Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip
pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Dalam
bahasa Arab, prinsip ini berbunyi: al-wiqayah khair minal-'ilaj.
Berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian ba-

nyak petunjuk kitab suci dan sunnah NabiSAWyang pada dasar-
nya mengarah pada upaya pencegahan.

Untuk menuju kepada upaya pencegahan tersebut, maka
Islam menekankan segi kebersihan lahir dan bathin. Kebersihan
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lahir dapat mengambil bentukberupa kebersihan tempat tinggal,
lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman dan lain
sebagainya. Dalam hubungan ini kita membaca ayat al-Qur'an
dalam surat al-Baqarah (2) : 222 Allah berfirman:

aJc 'gL:ll ,-a1 a.l jl .-+ "!r o1

" Sesungguhnya Allah menyukai arang-orang yang taubat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri".2a

Bertobat sebagaimana dikemukakan pada ayat tersebut
akan menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan
lahiriyah menghasilkan kesehatan fisik. Selanjutnya kita baca

lagi ayat Qur'an surat al-Mudatsir, 74: 4-5 Allah berfirman :

,r,,-a5 ;*)11 ,# JV:
" Dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa (mmyembah

berhala) tin ggalka nlah.T

I. DALAM BIDANG POLITIK

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 4;59 AIlah berfirman :

.)p (& ],lr ;ri, l)-)\ ty-bi) ar ro=ui rr;,I ,1jJr qli q

lrlJ n! tt:.,g rS b!J:-)\t"Ir i1 .rr; c,'t ,) gb)v

)^rrL ;.,^..,-i3 a',- :1Ji ;!r
"Wahai orang-orang yang beiman, taatilah Allah dan taatilah

rasul dan panimpin diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan
pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan
Rasul kalnu kalian benar-benar beiman kEada Allah dan hai kemu-

lMuhammad Muhsin
" lfi terpre lition..., hal. 54.

5Muhammad Muhsin
" (filerpretaLion..., hal. 992

al-Hilali,

a I-Hila I i,

Taqiuddin

Taqiuddin

Khan

Khan

dan

dan

Muhammad

Muhammad
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dian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik
kesudahannya"%

Dalam ayat ini terdapat perintah m entaati ulil ami (penguasa

di bidang politik), pemerintah dan negara. Dalam hal ini Islam
tidak mengajar ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam meng-
hendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan
pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut
berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya maka wajib
ditaati. Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan
kehendak Allah dan Rasulnya, maka boleh dikitik atau diberi
saran atau agar kembali kejalan yang benar dan cara-cara per-
suasif. Dan jika cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh pemim-
pin tersebut maka boleh saja untuk tidak dipatuhi.

Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk
pemerintahan. Dalam sejarah kita mengenal berbagai bentuk
pemerintahan seperti Republik yang dipimpin oleh Presiden, Ke-
rajaan yang dipimpin oleh Raja, dan sebagainya. Islam tidak me-
netapkan bentuk pemerintahan tersebut. Oleh karenanya setiap
bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing
sesuai selerahnya. Namun yang terpenting untuk pemerintahan
tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadil-
an, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ke-
tentraman masyarakat.2T

J. DALAM BIDANG PEKERJAAN

Islam memandang bahwa kerja sebagai Ibadah kepada Allah
SWT, atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki Islam adalah
kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian kepada Allah SWT
dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu Islam tidak

;Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,
" lnlerprclatiofi..., hal. 750-

'Munawir Sadzali, lslam dan tata Negaro ojamn sejarah tlafi pemikiran, (Jakatta.
Universitas Indonesia Press, 1992).
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menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas
manfaat kerja kita, misalnya membaca ayat al-Qur'an al-Mulk
67;2:

s-./J _*s )r.., .r.."-.i f<,i d}; ;f,!!1 .-,./.1 aL gijl

I *Jl
"Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji

kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dia
Maha perkasa lagi Maha pengampun" .28

Ayat tersebut dengan tegas mengatakan siapa yang paling
baik amalnya dan bukan yang paling banyak amalnya. Selain
itu amal tersebut juga harus bermanfaat bagi orang lain. Nabi
Muhammad SAW mengingat kepada umatnya bahwa orang
yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu maka
Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional,
yaitu keria yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian,
pengalaman, kesungguhan dan seterusnya. Suatu pekeriaan yang
diserahkan bukan pada ahlinya tunggulah kehancurannya.

K. BIDANG ISLAM SEBAGAI DISIPLIN ILMU
Islam juga tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu

kelslarnan. Menurut peraturan menteri Agama RI pada tahun
1985, bahwa yang termasuk disiplin ilmu ke-Islaman adalah al-

Qur'an/ tafsir Hadits/ilmu Hadits. Ilmu Qalam, Filsafat, Tasawuf,
Hukum Islam (Fiqih), Sejarah Kebudayaan Islam, serta Pendi-
dikan Islam.

Jauh sebelumnya, Harun Nasution mengatakan bahwa Islam
berlainan dengan apa yang umum diketahui, bukan hanya mem-
punyai satu atau dua aspek tetapi mempunyai berbagai aspek.

dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali,aMuhammad Muhsin Khan
" Interyr€talion..., hal- 955.
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Islam mempunyai aspek teologi, aspek Ibadah, aspek moral, as-

pek mistisisme, aspek filsafat, aspek sejarah, aspek kebudayaan
dan sebagainya.2' Inilah selanjutnya membawa berbagai jurusan
dan fakultas di IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, serta

berbagai Perguruan Tinggi Islam swasta lainnya di tanah air.
Dari uraian karakteristik aiaran Islam yang secara dominan

ditandai oleh pendekatan normatif, historis dan filosofis terse-

but, terlihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang secara

keseluruhan amat ideal. Agama Islam yang mengajarkan perda-
maian, toleransi, keterbukaan, kebersamaan, egaliter, kerja keras
yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia
dan akherat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-
masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan da-
ripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara mem-
perhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat
tinggal, lingkungan dan sebagainya. Islam juga telah tampil se-

bagai sebuah disiplin ilmu kelslaman dengan berbagai ca-
bangnya.

'Harun Nasutior! Islam ditnjau dari berbogdi aspeknyo,lilid II, oakarta: UI Press,
1978), hal 33.
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IV
PENDEKATAN
TERHADAPSTUDI ISLAM

Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut terlibat secara
aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat
manusia. Agama tidak boleh sekedar menjadi lambang kesho-
lehan atau berhenti hanya sekedar menyampaikan dalam setiap
khutbah, melainkan secara konsepsional menunjukan cara-cara
yang paling aktif dalam memecahkan masalah.

Tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab
manakalah pemahaman agama yang selama ini banyak meng-
gunakan teologi nonnatif dapat dilengkapi dengan pemahaman
agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara opera-
sional konseptual dapat memberikan iawaban terhadap masalah
yang timbul.

Berkenaan dengan pemikiran tersebut diatas, kita diaiarkan
untuk mengkaii berbagai pendekatan yang digunakan didalam
memakai agama. Hal demikian perlu dilakukan, karena melalui
pendekatan tersebut kehadiran Agama secara fungsional dapat
dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya tanpa mengtahui pen-
dekatan tersebuf maka tidak mustahil agama menjadi sulit dipa-
kai oleh masyarakat, tidak fungsional dan akhimya masyarakat
mencari pemecahan kepada lain agama, dan hal ini tidak boleh
te4adi. Untuk lebihjelasnya berbagai pendekatan tersebut dapat
dikemukakan sebagai berikut:
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A. PENDEKATAN TEOLOGIS NORMATIF

Pendekatan feologis normatif dalammemahami agama dengan
menggunakan kerangka ilmu ke-Tuhanan yang bertolak dari
suatu keyakinan bahwa wujud emperis dari suatu keagamaan
dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang
lainnya. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi sebagaimana
kita ketahui, tidak bisa tidak pasti mengacu pada agama tertentu.
Loyalitas kepada kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi
yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subyektif,
yakni bahasa sebagai pelaku, bukan sebagai pengamat adalah
merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis.l

Dari pemikiran tersebut di atas dapat diketahui bahwa pen-
dekatan-pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan
adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau
simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma
atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya se-
bagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai yang
salah. Aliran teologinya yang satu begitu yakin dan fanatik bah-
wa pahamnyalah yang benar sedangkan paham yang lainnya
salah, sehingga paham orang lain itu keliru, sesat dan kafir. Da-
lam keadaan yang demikian maka terjadi proses saling meng-
kafirkan, salah menyalahkan dan seterusnya. Dengan demikian
antara satu aliran dengan aliran yang lain tidak terbuka dialog
atau saling menghargai yang ada hanya ketertutupan (eks-
klusifisme), sehingga yang terjadi pemisahan dan terkotak-kotak.

Dalam kaitan ini Amin Abdullah mengatakan, menarik
perhatian sekaligus perlu dikaii lebih lanjut adalah mengapa
ketika ARCHETYPE atau forum kea garnaan (religiosity) manusia
telah terpecah dan memanifestasikan dalam wadah formal

1 Abuddin Nata, " Metodologi Studi lslam", Pen. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1998 hal.28. untuk memahami secara mendalam tentang pendekatan
Theologi Normatif ini lihat; F. Whalin& " Christian Theology and Wo d Religion; A
Global Aprtoach", (Basingstoke: Marrshaal Pickering, 1986), Werner ]aeger," Trt
Theologi of the Early Greek Philosophers", (Oxpord: Clarendon Press, 1947), hal. 1-
10.
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teologi atau agama tertentu, lalu wadah tersebut menuntut bah-
wa hanya kebenaran yang dimilikinyalah yang paling unggul
dan paling benar. Fenomena ini sebenarnya yang disebut di atas

dengan mengklaim kebenaran (truth claim) yang menjadi sifat
dasar teologi, sudah barang tentu mengandung implikasi
pembentukan mode of tlnugh yang bersifat partikularistik, eks-

klusif dan sering kali intoleran. Oleh pengamat agama kecende-
rungan ini dianggap kurang kondusif untuk melihat rumah tang-
ga penganut agama lain secara bersahabat, sejuk dan ramah.
Mode ofThough seperti ini lebih menonjolkan segi-segi perbedaan
den8an menutup serapat-rapatnya segi-segi persamaan yang
mungkin teranyam diantara berbagai kelompok penganut teo-
logi dan agama tertentu. Adalah tugas mulia bagi para theolog
dari berbagai agama untuk memperkecil kecenderungan tersebut

dengan cara memformulasikan kembali khazanah pemikiran teo-
logi mereka untuk lebih mengacu kepada titik temu antar umat
beragama.2

B. PENDEKATAN ANTROPOLOGIS

Pendekatan antropologis dalam memakai agama dapat
diartikan sebagai salah satu upaya memakai agama dengan cara

melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkem-
bang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama nampak
akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manu-
sia dan berupaya menjelaskan dan memberi jawabannya. Dengan
kata lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu
antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk
memakai agama.

Antropologi dalam kaitan ini sebagaimana dikatakan oleh
Dawam Rahardjo, lebih mengutamakan pengamatan langsung
bahkan sifatnya partisipatif. Dari sini timbul kesimpulan-kesim-
pulan yang sifatnya indukatif yang mengimbangi pendekatan

: Abuddin Nata, " Metodologi..., hal. 30
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induktif sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologi.
Penelitian antropologi yang indukatif dan grounded yaitu turun
ke lapangan tampak berpijak pada atau setidak-tidaknya berupa-
ya membebaskan diri dari keterkungkungan teori-teori format
yangpada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan
dalam bidang sosiologi dan lebihJebih ekonomi yang memper-
gunakan model matematis, banyak juga memberikan sumber
kepada penelitian historis.3

Dengan menggunakan pendekatan ankopologis maka dite-
mukan beberapa wacana pemikiran yang ditemukan dalam
masyarakat adalah :

1) Kita melihat agama berkolerasi dengan etos kerja dan per-
kembangan ekonomi suatu masyarakat. Dalam hubungan
ini, maka jika kitajuga mengubah pandangan dan sifat ethos
kerja seseorang maka dapat dilakukan dengan cara meng-
ubah pandangan keagamaan.

2) Kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan me-
kanisme pengorganisasian (social o rganication) i\ga tldak kalah
menarik untuk diketahui untuk para peneliti sosial agama.

3) Kita dapat melihat hubungan antar agama dan negaru (state

and religion).

4) Kita melihat dan menemukan keterkaitan agama dengan
pisikoterapi.

5) Kita melihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai
masalah kehidupan manusia, dengan itu pula agama terlihat
dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan ma-

nusia.4

3 Taufik Abdullah dan M. Rusli Katilr., "Metodologi Penelitian Agama".
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998, hal. 19; Adapun untuk pemahaman secara
mendalam lihat M. Blncyt "Martism and Antrcpology; me History of a Relationship"
(Ox{ord: clarendon Press, 1983). K. Thomas, "Relegio and tlrc Decline of Magiq
Studies ii populat Beleifs in Sixteenth a d Seuenteenth Cenlury England", (Lo^don
Weidenfeld, 1971); Spiro, "Relegion; Problems of Definition atd Erplonation",
(University of Chicago Press, 1987).

{ Abuddin Nata, " Metodologi..., hal. 36-38.
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C. PENDEKATAN SOSIOLOGIS

Soeerjono Soekanto dalam bukunya" Sosiologi Suatu Pengan-

far" mengatakan atau mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu
pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan pemikiran.

Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya

berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang me-

nyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan
agama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang Proses-
proses sosial bahwa pengetahuan perihal struktural masyarakat
saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata me-

ngenai kehidupan bersama dari manusia.s

Selanjutnya sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu

pendekatan dalam memakai agama. Hal demikian dapat dime-
ngerti, karena banyak bagian kajian agama yang baru dapat dipa-

hami secara profesional dan tepat apabila menggunakan iasa ban-

tuan dari ilmu sosiologi.
Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memakai Agama

sebagai mana disebut diatas, dapat dipakai karena banyak sekali

ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besar per-
hatian Agama terhadap masalah sosial selanjutnya mendorong
agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat memakai aga-

manya. Dalam bukunya berjudul " Ishtm Alternatif' Jalaluddin
Rahmat menuniukan betapa besarnya keterkaitan Agama yang
dalam hal ini Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan
lima permasalahan:

Pertama, dalam al-Qur'an atau kitab-kitab Hadits proporsi
terbesar kedua sumber hukum islam itu berkenaan dengan
urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini, dalam bukunya
al-Hukuma al-Islamiyyah yang dikutip Jalaluddin Rahmat di-
kemukakan bahwa perbandingan ayat-ayat ibadah dan ayat-
ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding
seratus (1:100). Untuk satu ayat Ibadah, ada seratus ayat

5 Soejono Soekanto, "Sosiolo|i Sualu Pengantar", edisi IV, (Jakarta: PT. Raia
Grafindo Persada, 1997), hal. 18.
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muamalat (masalah sosial). Tanda-tanda orang beriman itu
terdapat dalam surat al-Mu'minun (23;1-9)

if e atJl: ,rr-il-- e)i!P * e rr, ,r'rjLl Cii -';

f+*J/ g!;cjJll o;.lru ;Kl r, +.tJl; a-r--p A\
.,t rl. f y'li y't j.:-(, t, Jlr-6-l1jf & Y! o)b;*

aruu! a,o;l.iltj .r;:Ul a,o +l_9L d; e\t j4l J-it

b)b\1 i\ j.P*b f, crilt_: bs"tt er<os

" Sesungguhnya be runtunglah orang-orang yang beiman, yaitu
orang-oran8 yang kltusu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang
menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiadaberguna
dan orang-orong yang merutnoikan zakat, dan orang-orong yftng
menjnga kemaluonnya, kecuali terhadap isteri-isteri ntereka atau
budak yang mercka miliki maka sesungguhnya nrcreka dalam hal
ini tiada tercelah, barang siapa yang ntencari yang dibalik itu maka

mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang
yang memelihara amanat-amandt yang dipikulnya dan jnnjinya,
dtn orang-orang yang memelihara sembahyangnya" 6

Kedua, alasan lain lebih ditekankannya muamalah (sosial)

dalam Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah
bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang pentin&
maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan
ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana
mestinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin
Malik Rasulullah SAW. berkata:"Aku sedang shalat dan aku ingin
memanjangkannya, tetapi aku dengar tangisan bayi aku pendekkan

shalatku, karena aku maklum akan kecemasan ibunya karena tangisan

6 Muhammad Muhsin Khan dan Muhammad Taqiuddin al-Hilali, "lnterpretalion
of The Meanings of The Noble Qrrirr", (Riyadh Saudi Arabiya: Dar-us-Salam
Publication), 1995, hal.488
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itu". Dalam hadits lain Rasulullah SAW. mengingalkan "imam

supaya memperpendek shalatnya, bila ditengah jama'ch ada yangsakit,

ortng lemah, orang tua, atau orany ysng mempunyai keperluan" .

Kef6a, ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan di-
beri ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perse-

orangan. Karena itu shalat yang dilakukan secara berjama'ah
lebih tinggi nilainya dari pada shalat mufarrid (sendirian)
dengan ukuran satu berbanding dua puluh tuiuh deraiat.

Keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah
dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pan-
tangan tertentu, maka kifaratnya (tebusannya) ia melakukan se-

suatu yangberhubungan dengan masalah sosial. Bila puasa tidak
mampu dilakukan misalnya, maka jalan keluarnya adalah dengan
membayar fdyah dalam bentuk memberi makanan bagi orang
miskin. Bila suami bercampur sianghari di bulan Ramadhan atau
ketika isteri dalam keadaan haidh, maka tebusannya memberi
makan kepada orang miskin. Dalam hadits Qudsi dinyatakan
bahwa salah satu tanda orang yang diterima shalatnya adalah
orang yang menyantuni orang yang lemah, menyayangi orang-
orang miskin, anak-anak yatim-piatu, janda yang mendapat mu-
sibah. Secara lengkap hadits tersebut berbunyi "Aku hanya akan

menerima shalat dari orang yang merendnlrkan diri karena kebesaran-

Ku, yang tidak sombong pada makhluk-Ku, yang tidak mengulangi

maksiat kepada-Kut yang menyayangi orang miskin, Ibnu Sabil, janda,

dan mengasihi orang yang mendapat musibah".

Kelima, dalam lslam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam
bidang sosial mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah
sunnah. Dalam hubungan ini kita misalnya membaca hadits yang
artinya sebagai berikrt'. "Orang yang bekerja keras untuk menyan-

tuni janda dan orang miskin, adalah seperti pejuang di jalan Allah
(Aku kira beliau berkata) dan seperti orang yang terus menerus shalat
malam dan terus menerus berpuasa" (HR. Bukhari Muslim). Dalam
hadits yang lain Rasulullah SAW. mengatakan sebagai berikut :

" Maukahkamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama daripada
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shalat,puasa, dan sadaqah, sahabat mefia70ab tentu! yaitu, mendamaikan

dua pihak yang bertengkar " (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan
Hibban).7

Melalui pendekatan sosiologi agama akan dapat dipahami
dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk
kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya kita jumpai ayat-
ayat berkenaan dengan hubungan dengan manusia lainnya.
Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu
bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya keseng-
saraan, sesuatu jelas harus dapat dijelaskan apabila yang mema-
haminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama ditu-
runkan.

D. PENDEKATAN FILOSOFIS

Secara bahasa, kata filsafat berasal dari kata pftilo yangberarti
cinta dan sophia berarli kebi.jaksanaan, kebenaran, ilmu dan
hikmah. Selain itu filsafat fuga berarti mencari hakikat sesuatu,

berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsir-
kan pengalaman-pengalaman manusia. Sedangkan pengertian
filsafat yang umumnya digunakan adalah berfikir secara men-
dalam, sistematik, radikal dan universal dalam rangka memberi
kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada

intinya berusaha menjelaskan inti, hakikat sesuatu, atau hikmah,
yang mengenai sesuatu yang berada dibalik obyek formalnya.
Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang
terdapat di balik bersifat tahiriyah. Kegiatan berfilsafat adalah
merenung tetapi merenung bukanlah melamun, .juga bukan ber-

T.Jalaluddin Rahmat, "Is/am Altern7tif', (Bandung: Mizan, 1991), hal.48-52;
Selanjutnya Lihat Peter Retget, "the Social Reality ol ReliSion", (Harmondsworth;
Penguin, 1993, ch.1); John Millbank, "Tfteolosi rfid Social Theory; Beyond Secular

Reasor,". (Oxford: Blackweel, 1990, ch.s)j Kieran Flanagan,"Iie Enchantnent of
Sociolo8y", (London: Macmillan, 1995); lames A. BecKord, " Relegion in Adoatntd
Industial Society", (London: Unwin Hyman); Bryan Wilson, "Relegion in Sociological

Perspectioe", (Oxford: Oxpord University Press, 1992) hal. 2; Emile Durkhein,
"The Elenentary Fonn of Relegious Ly'e", (London: Ceorge Allen and Unwin, 1976)
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fikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan
dilakukan secara mendalam, radikal, universal, dan sistematik.s

Mendalam artinya melakukan sedemikian rupa hingga cara di-
sampaikan batas di mana akal tidak sanggup Iagi. Radikal artinya
sampai ke alur akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa, dan
sistematik maksudnya adalah dilakukan secara teratur dengan

menggunakan metode berfikir tertentu dan universal maksud-
nya tidak dibatasi hanya sesuatu kepentingan kelompok tertentu
tetapi untuk seluruhnya.

Berfikir secara filosofis dalam memahami ajaran agama
dengan maksud hikmah, hakikat atau inti atau ajaran agama

dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan filo-
sofi yang demikian itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh
para ahli kita misalnya membaca buku, berjudul "Hikmah al-
Tasyri' wa-Falsafatuhu" yang dittlis oleh Muhammad al-Jurjawi.
Berupaya mengungkap hikmah yang terdapat di balik ajaran
Islam. Ajaran agama mengaiarkan agar melaksanakan shalatber-
jama'ah tujuannya antara lain agar seorang merasa hikmahnya
hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan mengerjakan
puasa misalnya agar seseorang dapat merasakan lapar yang se-

lanjutnya dapat menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang
hidup serba kekurangan.

Pendekatan kefilsafatan yang dimaksud di sini adalah meli-
hat sesuatu permasalahan dari sudut tujuan filsafat dan berusaha
untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan
menggunakan metode analisis filsafat. Pada dasarnya filsafat
berfikir untuk memecahkan masalah atau mempertanyakan atau

3 Soejono Soekanto, "Sosiologi..., hal- 6i Se.ara detail pendekatan Filosofis dalam
mcmahami Agama dapat lihat; Terencc Penelhum, "Reason at ReLegious Faith",
(Boulder C.O. W€stview Press, 1995); M. Peterson, W. Hasket et. nl., "Reason arld
Relegious Belief; o lnttoduction to the Philosltofly oJ Religion", (Oxford: Oxford
University press, 1991);. Diognes Allen, "Prilo sophy for Understnnding 'Iheology" ,
(London: S.C.M. Press, 1985); Maurice Wiles, "Tl1e Reasotlableness of Religious Belief',
(Oxfordi Clarendon Press, 1987); lngolf Dalferth, "meobhy and Philosoplly, Sigllpos|
n1 Theology", (Oxford: Brasil Blackwell, 1988); B.R. Tighman, " an Introduction to

The Pllilosoplly of Religiotl", (Oxford: Brasil Blackwell, 1994).
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meniawab sesuatu persoalan. Namun demikian kita tidak semua
berfikir untuk memecahkan dan menjawab permasalahan dapat
disebut filosof. Di samping itu filsafat mempunyai bidang (obyek
yang dipikirkan) sendiri, yaitu bidang atau permasalahan yang
bersifat filosofis yakni bidang yang terletak di antara dunia ke-
tuhanan yang ghaib dengan dunia ilmu pengetahuan yangnyata.
Dengan demikian filsafat bisa menjembatani kesenjangan antara
masalah-masalah yang bersifat keagamaan semata-mata teologi
dengan masalah-masalah yang bersifat ilmiah (ilmu pengetahu-
an).'g Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya
mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat
memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami a.jaran

agama, yanB contohnya telah dikemukakan diatas. Namun pen-
dekatan seperti ini masih belum diterima secara merata terutama
oleh kaum tradisional formalistik yang cenderung memahami
agama terbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan for-
malistik dari pengalaman agama.

E. PENDEKATAN HISTORIS

Sejarah (historis) adalah suatu ilmu yang di dalamnya diba-
has berbagai peristiwa dengan memperhatikan besar, tepat, wak-
tu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tesebut.lo

atau ilmu seiarah adalah mengamati proses teiadinya perilaku
itu.l1 Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan
melihat kapan peristiwa itu te{adi, di mana, di mana, apa sebab-

nya, siapa yanS terlibat dalam peristiwa tersebut.

Jadi pendekatan historis yang di maksud adalah meninjau
suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab
permasalahan serta menganalisis dengan menggunakan metode
analisis sejarah. Seiarah atau historis adalah studi yang berhu-

e Muhaimirr "Dimensi-Dimensi Study Islam", (Surabayai Karya AMi Tama),
7994. hal.24.

roTaufik Abdullah dan M. Rusli KariII]., "Metodologi..., hal.105.
r)M. Rusli Karim, "Sejarah don Masyafikat Lintasan Histotis lslsm Intlonesia"

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal.1

104



bungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, yang menyangkut
kejadian atau keadaan vang sebenarnya. Sejarah memang
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, yang me-
nyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Sejarah me-
mang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, namun
peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut hanya berarti dapat kita
fahami dari tujuan masa kini dan kita dapat benar-benar dapat
memahami pedstiwa dan kejadian masa kini hanya dengan pe-

tunjuk-petunjuk dari perishwa dan kejadian masa lalu tersebut.
Dengan demikian dapat dikatakan bahrva dengan mempelajari
masa lalu, orang dapat memahami masa lainnya, dan memahami
serta menyadari keadaan masa kini, nraka orang dapat meng-
gambarkan masa depannya.

Memahami pendekatan sejarah seseorang diajak menukik
dari alam iCealis ke alan-r yang bersifat empiris dan mendunia
dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan
atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan

1'ang ada didalam empiris dan historis.
Pendekatan kesejarahan amat dibutuhkan dalam memahami

agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkrit
bahkan terkaitan dengan kondisi sosial dan kemasyarakatan. Da-
lam hubungan ini Kuntowidioyo telah melakukan studi yang men-
dalan-r terhadap agama yang dalam hal ini Islam, menurut pende-
katan sejarah. Ketika ia mempelajari al-Qur'an, ia sampai kepada
suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan al-Qulan itu
terbagi dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama, berisi konsep-konsep
dalam bagian kedua, berisi kisah-kisah dan perumpamaan.lz

Dalam bagian pertama ini, kita mengenal banyak sekali kon-
sep baik yang bersifat abstrak maupun konkrit, konsep tentang
Allah, konsep tentang Malaikat, konsep tentang Akhirat, tentang
ma'ruf dan munkar, dan sebagainya adalah konsep-konsep yang
abstrak. Sementara itu ,uga dituniukkan konsep-konsep yang
lebih menunjukkan kepada fenomena konkrit yang dapat diamati

uAbuddin Nata, " Matodologi..., hal. 47
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(obsentable) , misalnya tentang kons ep tentangfuqsra' (orang-orang
fakir), dhu'afa (orang lemah), mustadl'afin (kelas tertindas), zha-
limun (orang nranl), aghniyah (orang kaya), mustaqabirun (pe-
nguasa), mufasidun (koruptor-koruptor) dan lain sebagainya.

Melalui pendekatan sejarah ini seseorang diajak untuk me-
masuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan
suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami
agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman de-

mikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Sese-

orang yang ingin memahami al-Qur'an secara benar misalnya,
yang bersangkutan harus mempelajari seiarah turunnya al-Qu/an
atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya al-Qu1an yang
selaniutnya disebut sebagai ilmu asbab al-Nuzul (ilmu tentang
sebaLr-sebab turunnya ayat al-Qu/an) yang pada intinya berisi
sejarah turun ayat-ayat al-Qur'an. Dengan ilmu asbabun nuzul
ini seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung
dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu, dan
ditunjukkan untuk memelihara syari'at dari kekeliruan mema-
haminva.

F. PENDEKATANKEBUDAYAAN

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta Buddhayah

yang merupakan bentuk jama' dari kata "buddhi" yang berarti
budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang ber-

sangkutan dengan budi atau akal.13 Adapun istilah Culture yang
merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebu-
dayaan, berasal dari kata latin " Colere" artinya mengolah atau
mengerahkan. Kemudian culture diartikan sebagai segala daya
dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam.ln

Seorang antropolog lain, yaitu E.B. Tylor pemah mencoba
memberi definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terje-

r3soejono Soekanto, "Sosiolo8i.... hal 188.
la Ko€ngaraninSrat, "Penelitian Masyarukat", oakarta: Bulan Bintang 1985), hal,

77 -78.
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mahannya): "kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut penge-

tahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adnt-istiadat yang lain,
kemantpuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh

nmnusia sebagai anggota masyaraktt".15

Dengan lain perkataan, bahwa kebudayaan mencakup
kesemuanya yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai

anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu
yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya
mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan
dan bertindak. Seseorang sosiolog harus menaruh perhatianjuga
pada hal tersebut. Akan tetapi harus lebih utama menaruhkan
perhatian pada perilaku sosial, yaitu pola-pola perilaku yang
membentuk struktur sosial masyarakat.

Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat digunakan
untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empirisnya
atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala
di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat
tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama yaitu
wahyu melalui penalaran. Misalnya kita membaca kitab fiqih,
maka fiqih yang merupakan pelaksanaan dari nash al-Qur'an
maupun Hadits sudah melibatkan unsur penalaran dan kemam-
puan manusia. Dengan demikian agama menjadi membudaya
atau membumi ditengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil
dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebuda-
yaan yang berkembang di tengah masyarakat tempat agama itu
berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan
tersebut seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama Islam.

G. PENDEKATAN PSIKOLOGI

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku
yang merupakan manivestasi atau penjelmaanl" bahwa prilaku

15KoentiaraninSrat, " Petlelitian..., t.al. 77-78-

'6zakiyah Dradjat, "Pendidikan lslam dalam keluarga ilak Sekolah" (ldkarta
Ruhama, 1987), hal.76.
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seseorang yang nampak lahiriyah terjadi karena dipengaruhi
oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa sa-

ling mengucapkan salam, hormat kepada kedua orang tua, hor-
mat kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebe-
naran dan sebagainya adalah merupakan gejala-geiala keagama-
an yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa
agama sebagaimana dikemukakan diatas tidak akan memper-
soalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, me-

lainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama
tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya.rT

Dengan ilmu jiwa agama ini seseorang selain akan mengeta-

hui tingkat keberagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamal-
kan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mema-
sukkan agama kedalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan
usianya. Dengan ilmu ini agama akan menemukan cara yang
tepat dan cocok untuk menanamkannya.

H. PENDEKATAN FEMINIS

Realitas sosial yang kita hadapi sekarang seringkali menia-

dikan dalil-dalil agama sebagai dasar untuk menolak kesetaraan
jender. Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi dalam melegalkan
pola hidup patriarkhi, yang memberikan hak-hak istemewa ke-

pada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-
laki dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan seba-

gai jenis kelamin kedua (the Second ser.). Pemahaman Agama se-

perti ini mengendap dialam bawah sadar peremPuan dan ber-

langsung sedemikian lama, sehingga melahirkan kesan seolah-

17W. James, "The varieties of Religius Erperience", (Harmondsworth; Penguin,
1985), hal.512-513; Lihat; C.G. lrf.', "Psychology dnd Relegiott" Edisi II, Vol.11,
"The Integrution of the Personality", (London: Routledge and Kegan Paul, 1970),
hat. . 35, dan hal. 88; A.H. Maslow, "Valaes attd Peak ExPerietrces" edisi 2 (New
York: Penguin,1970) , hal. 17. D. Capps, el dl, "Publication trend in the Psychology
of Relegion to 1974" the lounal for the Scimtifc Study of Reliiion, 15, 1976, hal.-\5'
28: M.J. Meadow dan R.D Kahoe, "Pslcholog! of Re!i|ion", (New York: Harper and
tow,7984), hal.. 287.
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olah perempuan memang tidak pantas sejajar dengan laki-laki
dan membentuk otos keria yang timpangantara kedua jenis ham-
ba Tuhan tersebut.

Dunia pendidikan Islam, baik dalam konotasi institusi mau-
pun konotasi subtansi kurikulum dan motode, masih sarat
dengan berbagai bias jender. Hal ini menarik untuk dikaji karena
institusi pendidikan Agama (lslam) masih merupakan faktor yang
sangat kuat dan sangat menentukan di dalam masyarakat. Di
samping itu, secara subtansial juga mempunyai arti penting ka-
rena masyarakat indonesia dikenal sebagai masyarakat yang
meniuniung tinggi nilai-nilai keagamaan, lebihlebih yang men-
jadi kelompok mayoritas adalah Umat Islam. Wacana konseptual
tentang keadilan .jender didalam dunia pendidikan tidak bisa
dipisahkan dengan wacana jender didalam kehidupan beragama.

Masalah keadilan jender selama ini cenderung mengeliminir
persoalan asasinya. Selama ini kita lebih banyak menyoroti per-
soalan yang sesungguhnya merupakan akibat (efek), bukannya
pada subtansi masalah yang menyebabkan akibat itu lahir.

Fenomena diatas mengindikasikan bahwa pemahaman aga-
ma (feologi) merupakan sebab utamaQtima causa) dalam melahir-
kan berbagai persepsi yang bias jender. Di sinilah pentingnya
teori Max Weber yang menganggap persoalan teologi sebagai
faktor utama yang harus diperhatikan, karena menurutnya tidak
mungkin mengubah prilaku masyarakat tanpa mengubah sistem
etikanya dan tidak mungkin mengubah etika tanpa meninjau
sistem teologinya.

Dalam Islam ada beberapa isu kontroversi berkaitan dengan
relasijender, antara lain; asal usul penciptaan perempuan, konsep
kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak talak
perempuan/ serta peran publik perempuan. Jika kita membaca
sepintas teks ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah terse-
but, yang mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan)
terhadap perempuan. Akan tetapi, jika kita menyimak secara
mendalam dengan menggunakan metode analisia semantik, se-
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miotik, hermeneutik, dan dengan memperhatikan teori Sabab

Nuzul, maka dapat dipahami ayat-ayat tersebut, merupakan
suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di
dalam masyarakat. Semua ayat-ayat yang berhubungan dengan
masalah tersebut di atas,18 temyata turun untuk menaggapi ka-
sus-kasus tertentu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini ber-
arti ayat-ayat tersebut bersifat khusus.

fsMisalnya asal usul kejadian perempual, (Q.5. al-Nisa 4:1),

L*- c+J \--lj l'...:, JL.J ;J+lJ ,r- U 6JJ- giJl ftJ lj-l lr,ujl tcl q

u, 
"il,c 

ttr-f ir .t! pl--1!r; ! r.:;JeL-- qrJ.Jl .i,r tpl, 
"u-;., 

tr5 )r--,
ke@atisan perempuafl (Q.S al-Nisa 4:11),

u S i<ri ;s;,'r ij etj ,if op ,l=r;!r .u- J, frJJ -frl;l 4 Jrr a(-.,,2
d dtt ,Jl .i!i tr .rUl L-{- .r-t.; ji .z;!1 .i-...:Jl kli ;.r-l; dl.f dl1 Ji

'r!i J.l

z.*: ;+ U,.-tJl .,$ ;9! rl ,rtf irli ,:J:lt r-.)Li, n]',l i)jJ nJ 4 i* I
si v ,s,.v-

Pefiaksian Perenpuan (Q.S al-Baqara 2:282),

Jlti --lt r<+ tlJt .Fu .r- J*l Jl ./{ rll,lJ lil lr,I |)djJl Qf !
Y1 tr,6rr .4r;.lr .-lr,j-dr ,-|I.J-r -XJi ar ,,^i' ut -ri ,rt .=.-t-l.:'r., )-l

J.l-b J" 
"k- 

oi C,i*.-r Y -1l u..; Ji ra,; ' ctll ^.1, 
g.rJt .rf ,J!i l+.: t-, i-ra+

r.,4l

Poligarni (Q.S al-Nisa 4;3), (Q.S al-Nisa 4:129),

o!, L!)J d,)LJ Gr "L-Jr ,:r r< .,U" u lFu .rQt .] tF; )f d, ,rl)

lr-b- ,)i trrL:..j a,JJ lrJ,, yl irJi .:iJj ,<,trj .:<U u Jl ;r-li lrJ.r !l frr
.irr lrp rr:r, tJ^l4i olt irLllt l-.J)i, #l Jt llu \i gr )1 +L)l ,t:

u.-)l)P otg
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Penafsiran yang terkesan bias iender terjadi sementara inr
bisa dimengerti, karena kitab-kitab Tafsir dan dalam kitab-kitab
Sytrh Haditsbantak yang mengandung riwayat israilliyyat,le yaitu
cerita-cerita yang bersumber dari agama samawi sebelum Islam,

hak Talak (Q.5. al-Baqarah 2:231),

Jrtsi YJ i stt. tf r r j ,: ja. a tt-|; J{tf JJi ,L-:ll t';IL tll1

,ill i.-,j l)filJ t.,.;r,[rr.:,qi ljilJ yJ r- n l*l] Jui JJi J,-;, J,,) tlr,! Ulb

;i ;r ,.rl rr-t"rr.irr tpr, t p<l"+ u(fr, .-,t<Jt ,, a<-l' Jll u1 ,(*
*,e

Hak Reproduksi (Q.S. al-Baqarah 2:223),

a*i rr.ur, 
"iur 

rri;r, ai;u! ty), i* gi fS.r,- trli F<J or ,S;u,
ar..:,Jft r&J .i>{,

(Q.S. al-Nisa 4;23),

.:,q_5 6!t .:,l+J r<,-yEJ ,(u., 
"<;t5ij 

f<,q, ,&+i r<+ c-f
&,rr, ,f.u, c,V\) ;,v)t u J.l1rl. 

"(*;ri 
g>Jr 

"(;k 
i_e .-!r

CL* ), il 1., tt$ i oF I t'l}, Lirjr f<JLi rr fr.r* d ;>Ut

.-).-l ;, ar,jjr (,f.;uli .pt-, (,<p.

Peran Publik Perempuan (Q.5. al-Ahzab 33:33),

ar ,r-ui, ;rf;r ,.ry-i_, ;)-^aJl ,r:i, .1_r!r ,+t eJ9 trr ls L$:._ e ats

tral"' s<,&: -.,rr .l^f ..*)r 6-".-.J |s 41 Gl ,.Jr-.,1

dan hak-lnk Politik Percnpuan (Q.5. al-Nisa 4:34).

rhtyi Ul;;lvt,,b4 de *,b4 nr ,Lai t.,u-rjr JG oyl, J\;)l

;)o.ftu; i.r")* dits OIJIJ .ir -U; r-". -.U .rujt- .rEu .rl}Leju

r,Es tle ,rrt.iJl ,)l )..- arfJ" lJ4 $ r<j..!i .r!i O,!J{r,tJ C-l.ril e .ps-e*ts
relsrailliyat berasal dari bahasa lbrani; Isra berarti hamba dan el berarti Tuhan,

iadi Israel secara harafiah berarti hamba Tuhan. Isra'illiyyat bentuk jamak dari
israiliyah yaitu kisah yang diceritakan dari sumber-sumber israili. tsra'illilyat
dinisbahkan kepada kedua putra Ibrahim yaitu Ya'kub dan Ishaq yang mempunyai
12 ketutunan.
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seperti dari agama Yahudi dan Nasrani.'?o hal ini juga ditegaskan

oleh Rasyid Ridla dalam kitab alManar-nya, bahwa sekiranya

tidak pernah ada cedta penciptaan perempuan seperti di al-Kitab,
maka tidak pemah ada kecenderungan semacam itu dalam dunia
intlektual Islam." Maksudnya, tradisi pemahaman keagamaan

yang bias jender sementara ini menurun kepada tradisi intlektual
dunia Islam melalui persentuhannya dengan kultur Yunani,
Hellenisme, Sasania-Persia, Yahudi, Kisten, dan tentu saja dengan

warisan kulture iahiliyyah yang dipengaruhi oleh Majuzi dm
Znroaster.

Cerita-cerita ini boleh jadi dimasukkan oleh para mantan
pengikut kedua Agama itu yang sudah masuk Islam, atau mung-
kin pula melalui upaya penyusupan secara sistimatis oleh ka-

langan penganut agama tersebut dengan maksud untuk menga-

caukan ajaran Islam. Sementara itu, sejumlah Ulama besar "meng-

halalkan" keberadaan kisa isra'iliyyat itu dengan alasan untuk
lebihmenjelaskan pernyataan-pemyataan padat al-Qur'an. Bebe-

rapa kitab Tafsir mu' tabar mengintrodusir kisah-kisah I sra' illiyat,
seperti T4,ftir al-Tabai, Talsir al-Qurtubi, Tafsir al-Alusi, dan se-

bagainya. Seperti di.lelaskan sebelumnya, sikap agama Yahudi

terhadap perempuan sebagai mana terlihat di dalam kitab sucinya

sangat berat sebelah. Dengan demikian, semakin banyak meng-

introdusir kisah-kisah israiliyyat dalam penafsiran semakin besar

pula peluang teriadinya bias Jender (feminis) dalam pemahaman

a8ama.

Sebagai sesama kelompokagama samawi, Yahudi dan Islam

mempunyai beberapa thema ajaran yang mirip terutama me-

nyangkut pranata sosial, sehingga terkadang sulit melacak mana

tradisi yang bersumber dari ajaran Yahudi dan mana dari ajaran

Islam. Penguatan kisah isra'illiyat di dalam kitab-kitab tl/sil

rsayyid Husain al-Zhahab| "at-lsruilliyyal I al-Tolsir ua alHadits", (Damsyik;
Lainah al-Nasyr fi Dar al-lman, 1985), hal. 19.

a M. Rasyid Ridla, "Tafsi al-Manar", Juz Iv, (Kairo: Dar al-Manat 1367 H), hal
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mu' tabar dimaksudkan untuk memberikan penjelasan (mubayyin)

ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an. Hal ini terkadang menye-
babkan timbulnya kesulitan untuk mengidentifikasi orisinalitas
ajaran Islam dalam tradisi masyarakat. Penafsiran ayat-ayat ren-
der di dalam al-Qur'an banyak sekali menggunakan "alat bantu"
dari tradisi Yahudi-Nasrani, menginggat "hukum adal" (liuing
lazu) yang berlaku dalam masyarakat Madinah, tempat ayat-ayat
hukum al-Qur'an diturunkan, banyak dipengaruhi tradisi Yahu-
di. Belum lagi ekspansi (futuhat) dalam masa permulaan Islam
yang dipertama kali dilakukan dikantong-kantong masyarakat
Yahudi.

Contoh kisah Israiliyyat dalam penafsiran al-Qur'an ialah
kisah asal-usul kejadian perempuan. Dalamkitab perianjian lama
diceritakan kisah-kisah yang secara umum cenderung dipahami
memberikan citra negatif kepada perempuan, seperti penafsiran
kalangan kalangan Feminis terhadap kehadiran perempuan un-
tuk melengkapi bagian dari kebutuhan lakiJaki (Q.S. 2:20). Pe-
rempuan dikesankan sebagai ciptaan kedua (second creation) dan
subordinasi dari laki-laki karena ia diciptakan dari tulang rusuk
lakiJaki (Q.S. 2:21-22). Perempuan ditimpakan kesalahan dari
drama kosmis yang menyebabkan manusia jatuh ke bumi (Q.S.
3:12), karena itu perempuan harus lebih banyak menanggung
resiko dalam konsep dosa warisan tersebut (Q.S. 3:12). Ayat-
ayat ini dijelaskan secara panjang lebar di dalam kitab Talmut,
suatu kitab yang mengulas ayat-ayat yang terdapat dalam kitab
perjanjian lama. Kisah-kisah Israiliyyat juga banyak ditemukan
di dalam menjelaskan beberapa kisah dalam al-Qur'an, seperti
komentar disekitar Ya'juj dan Ma' juj (Q.5. al- Anbiyryah 1:96), Zu
al-Qarnain (Q.S al-Kahfi 18:83), nshhab al-Kahf (Q.5. al-Kahf 18:9),
kisah beberapa Nabi dan Fir'aun, termasuk di dalamnya kisah
penciptaan alam raya dan manusia.

Penggunaan kisah-kisah israi'liyyat didalam memahami
ayat-ayat al-Qur'an tidak selamanya dipandang negatif. Agama
Yahudi dan agama Nasrani yang kemudian melahirkan kitab
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Taurat dan Injil, berasal dari anakcucu Ibrahim. Meruiuk kepada

kisah-kisah yang terdapat di dalam kedua kitab tersebut dipan-
dangwajar oleh kalangan mufassir.2'? hanya saja masalahnya ialah

sejauh mana keaslian kisah-kisah yang dijadikan ruiukan
tersebut. Kalau yang dijadikan rujukan adalah kisah-kisah yang

terdapat didalam kitab Talmut, maka akan muncul persoalan

karena Kitab Talmut, sebagaimana telah diuraikan terdahulu
banyak berisi cerita-cerita rakyat Babylonia.

Dengan mengintrodusir tradisi klasik masyarakat Babylon ia

yang syarat dengan mitos itu, sudah barang tentu menimbulkan
bias Jender, mengingat mitos-mitos Babylonia sangat meruSikan
perempuan. Cerita-cerita rakyat kawasan Timur Tengah tentang
perempuan mempunyai banyak persamaan yakni cenderung me-

moiokkan perempuan. Tidak heran iika kitab- kitab Tafsir yang

mengintrodusir kisah-kisah Israiliyyat ditemukan banyak pe-

nafsiran yang memojokkan perempuan.23

u Untuk memahami lebih jauh hubungan antara kisah-kisah yang terdapat
didalam al-Kitab dan al-Qur'an yang dibahas secara sistimatis, lihat Ali Akbar,
"lsrael atld the Prophecies of tllc Qur'an", (KualumPur: Seraj Publication, 1974);

David S.Powcrs, "Studies in Qur'an and Hadits", CIhe formation of the Islamic law
of Inheritance, Berkeley; University of Califomia Press, 1986); Walther, Wiebke,
"Woman in lslan", frcfi Mtiliaet'al to tnodcrn tinrcs, (New York: Markus Wiener
Publishing Princeston, 1993); Y Vonne Yasbeck Haddad, " Corttt:ntPonry lslom and

the Challe ge of History" (New York: State Univ€rsiry of New Yorl! 1980), hal. 56,

menyimpulkan bahwaj "in tihis contcxt Islam is Prensented as the culmination of
the historical development of the liberation of women. Surveys of the condition of
women in dcfferent civilization_ Greek, Roman, .lewish, Persian, Cinese, Indian,
Arab, (prejslamic), and cristian -reveal that woman were oPPressed, for the were

treated with disdain, as nonentities, nonpcrson or as delingquent. Man were allowed
an indefinite number of woman. Meanwhile lslam, the relegion of 8od has liberated
woman and restored tham to their rolc. To wich they were Preordained. Thus
Islam did not only free woman from slavery, it elevated their status to that of
human beings and gave them the riSht to live, the riSht to inherit- The riSht to leam,
the right to keep their own names, and the ri8ht to have Possession".TentanS hal ini
baca juga Nasaruddi n Umat, " Argumen Kesctffaan le .le/' , Uakarta: Paramadina,
1999), pada Bab. V.

u Nazaruddin Umar, " krsftktif lender Dala Penelitian Sosial Kcogat aan" Makalah
di presentasikan pada Pelatihan Penelitian Profesional Dosen PTAI se-lndonesia

yang diselenggarakan oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam DePag Rl, di

Wisma Bank Danamon, Ciawi. Bogor 15 Mei 2002.
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V
METODOLOGI
PEMAHAMANISLAM

A. KEGUNAAN METODOLOGI

Saat ini fenomena pemahaman ke-Islaman umat Islam tidak
diketahui secara detail karena ditandai oleh keadaan amatvariatif.
Kita tidak tahu persis apakah kondisi demikian itu merupakan
suatu yang alami yang seharusnya diterima sebagai suatu kenya-
taan untuk diambil hikmahnya, ataukah itu diperlukan adanya
standar umum yang perlu diterapkan dan diberlakukan kepada
berbagai pemahaman keagamaan yang variatif itu, sehingga wa-
laupun keadaan sangat bervariasi tetapi tidak keluar dari ajaran
yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta sejalan
dengan data historis yang dapat dipertanggungjawabkan
keabsahannya.

Kita misalnya melihat orang yang pengetahuannya tentang
ke-Islaman cukup luas dan mendalam, namun tidak terkoordi-
nasi dan tidak tersusun secara sistimatik.' Hal ini disebabkan

lApabila lslam dipelajari sebagian saja dari ajarannnya, apabila yang bukan
pokok aiararr dan dalam bidang-bidang masalah khilafiah, maka renrulah penge-
tahuannya tentang lslam seperti yang dipelajarinya, yaitu sebagian kecil dad masalah
dalam Islam dan yang bukan pokok. tlbih dari itu seseorang mungkin skeptis atau
ragu terhadap Islam dengan adanya hal-hal yang nampaknya mengandung anta-
gonisme, pertentangan. Pemahaman Islam secara parsial akan membawa akibat
seperti hikayat pengenalan dari empat orang buta terhadap gaja. Bagi mereka yang
kebetulan memagang ekornya, berpendapat bahwa gaia itu panjang seperti cambuk.
Bagi mereka yang memegang kakinya berkata bahwa Cajah itu ibarat pohon kelapa,
dan yang kebehrlan memegang telinganya mengatakan tuhwa gaja itu lembek dan
lebar, tetapi yang kebetulan memegang perutnya memahami gaja itu laksana tarang
tergantunB yang besar. Lihat Nazaruddin Razak, Dietlul lslan, (Bandung: Ai-Ma'rif
1993), hal.49-50.
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karena orang tersebut ketika menerima ajaran Islam tidak sis-

timatik dan tidak terorganisasi secara baik. Mereka bisa datang
dari kalangan Ulama yang belaiar ilmu ke-Islaman secara otodi-
dak atau kepada berbagai guru yang antara satu dengan yang
lainnya tidakpemah saling bertemu dan tidak pula berada dalam
satu acuan yang sama semacam kurikulum. Akibat dari keadaan
demikian, maka yang bersangkutan tidak dapat melihat hu-
bungan yang terdapat dalam berbagai pengetahuan Islam yang
dipelajarinya itu.

Selanjutnya kita melihat pula adanya orang yang penguasa-
annya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam,
tetapi kurang memahami disiplin ilmu ke-Islaman lainnya, bah-
kan pengetahuan yang bukan merupakan keahliannya itu
dianggap sebagai ilmu yang kelasnya berada dibawah kelas ilmu
yang dipelajarinya. Kita melihat ilmu Fikih misalnya pernah men-
jadi primadona dan mendapat perhatian cukup besar. Akibat
dari keadaan demikian, maka segala masalah yang ditanyakan
kepadanya selalu dilihat dari paradigma ilmu Fiqih. Ketika me-

reka ditanya masalah pelacuran misalnya, maka jawabannya ada-
lah dengan cara memusnakan tempat pelacuran tersebut, karena

dianggap sebagai tempat maksiat. Padahal cara tersebut tidak
akan memecahkan masalah, karena masalah pelacuran bukanlah
masalah keagamaan yang memerlukan ketetapan hukum melain-
kan juga masalah ketenagakerjaan, kesenjangan sosial, struktur
sosial, sistem perekonomian dan sebagainya, yang dalam cara

mengatasinya memerlukan keterlibatan orang lain.
Pada tahab berikutnya, pernah pula yang menjadi prima-

dona masyarakat adalah ilmu Kalam (Teologi), sehingga setiap
masalah yang dihadapi selalu dilihat dari paradigma theologi.
Lebih dari itu teologi yang dipelajarinya hanya berpusat pada

paham Asy'ari dan Maturidiyyah (sunni), sedangkan paham
lainnya dianggap sesat. Akibat dari keadaan demikian, maka
tidak terjadi dialog keterbukaan, saling menghargai dan seba-

gainya.
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Setelah itu muncul paham ke-Islaman bercorak tasawuf yang
sudah mengambil bentuk tariqat yang terkesan kurang menam-
pilkan pola hidup yang seimbang antar urusan duniawi dan
urusan ukhrawi. Dalam tasawuf ini, kehidupan dunia terkesan
diabaikan. Ummat terlalu mementingkan urusan akherat, se-
dangkan urusan dunia meniadi terbengkalai. Akibatnya keadaan
umat menjadi mundur dalam bidang keduniaan, materi dan
fasilitas lainnya.

Pemahaman tersebut di atas ielas tidak membuat yang ber-
sangkutan keluar dari Islam dan dapat kita maklumi, karena
sebagai akibat dari proses pengaiaran Islam yang belum tersusun
secara sistematik dan belum disampaikan menurut prinsip, pen-
dekatan dan metode terencanakan dengan baik. Namun untuk
kepentingan akademis dan untuk membuat Islam lebih responsif
dan fungsional dalam memadukan perjalanan umat serta men-
jawab berbagai masalah yang dihadapi saat ini, diperlukan me-
tode yangdapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan
konperhensif.'?

B. STUDI ISLAM

Di kalangan para ahli masih terdapat perdebatan di sekitar
permasalahan stu dilslam (Agama). Misalnya Amin Abdullah me-
ngatakan jika penyelenggaraan dan penyampaian lslamic Studies

atau Dirasah lslamiyyah hanya mendengar dakwah keagamaan
di dalam kelas. Lalu apa bedanya dengan kegiatan pengeaiian
dan dakwah yang sudah ramai dilaksanakan di luar bangku ku-
liah? merespon pendapat tersebut, menurut Amin Abdullah,

2 Pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif dapat kita jumpai antara
lain dari pemahaman lslam yang dikemukakan para tokoh reformer seperti
Muhammad Abduh (Pembaharu dari Mesir), Muhammad lqbal dan Fazlul Rahman
(keduanya Pembaharu dari Pakistan), Abdunahman Wahid dan Nurcholis Madjid
(dari Indonesia). Pemikiran dan paham keagamaan yang dikemukakan para tokoh
Pembaharu tersebut dapat dijumpai dari berbagai karya tulisnya. Dan lihat pula
A. Mukti Ali, "Metodologi llitu Aga m Islant", dan Taufik Abdullah dan Rusli
Katlm, "Mttodologi Pe elitia Agana", (Yogyakartar Tiara Wacana ) 1998, hal.44.
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pangkal tolak kesulitan pengembangan scope wilayah kajian
lslamic Studies atau Dirasah Islamiyyah berakar kepada kesukaran

seseorang agamawan untuk membedakan antara yang norma-
tivitas dan historitas. Pada dataran normativitas kelihatan Islam
kurang pas untuk dikatakan sebagai disiplin ilmu, sedangkan

untuk dataran historitas nampaknya tidaklah salah.3

Pada dataran normativitas studi islam agak masih banyak
terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantis,
dan apologis, sehingga kadar muatan analisis, kritis, metodologis,

historis emperis, terutama dalam menelaah teks-teks atau nas-

kah-naskah keagamaan produk sejarah terdahulu kurang begitu
ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu
yang masih sangat terbatas.

Perbedaan dalam melihat hal demikian itu dapat menimbul-
kan perbedaan dalam menielaskan Islam itu sendiri. Ketika islam
dilihat dari sudut normatit maka Islam merupakan agama yang
didalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan
Aqidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari su-

dut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat,

maka islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu (studies).

Selanjutnya studi Islam berbeda pula dengan apa yang dise-

but sebagai sains Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Nasr
bahwa Sains yang dikembangkan oleh kaum Muslimin sejak

Abad kedua, yang keadaannya sudah tentu merupakan salah

satu pencapaian besar dalam peradaban Islam. Selama kurang
lebih dari tujuh ratus tahury sejak abad kedua hingga kesembilan

Masehi, peradaban Islam mungkin merupakan peradaban paling
produktif di bandingkan dengan peradaban manapun di wilayah
sains. Dan sains Islam berada pada garda depan dalam berbagai

kegiatan mulai dari kedokteran sampai astronomi.a

3 Lihat pula Sayyed Hossein Nasr, " Science and Cioilizalion in lslam" (Harvard
University Press, 1968).

r Sayyed Hussein Nasr, "Menjelaiah Dunia Modetn", (BandunS: Miza 1995),

hal.72.
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Dengan demikian sains Islam mencakup berbagai pengeta-
huan modern seperti Kedokteran, Astronomi, Matematika, Fi-
sika, dan sebagainya yang dibangun atas arahan nilai-nilai Islami.
Sementara studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan
dari aiaran Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidup-
an manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan
yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-
Nya secara mumi tanpa dipengaruhi sejarah, seperti aiaran ten-
tang Aqidah, Ibadah, membaca al-Qur'an dan Ahklak.

C. METODE MEMAHAMI ISLAM

Pada bagian ini akan ditelusuri metode memahami Islam
sepanjang yang dapat dijumpai dari berbagai literatur ke-Islaman.
Dalam buku berjudul tentang "sosiologi lslam",karyaAli Syari'ati,
dijumpai uraian singkat mengenai metode memahami yang pada
intinya Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hu-
bungan ini dia mengatakan jika kita meninjau Islam dari satu
sudut pandangnya saja, maka yang akan terlihat hanya satu di-
mensi saja dari gejalanya yang bersegi banyak. Mungkin kita
berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak cukup bila kita
ingin memahaminya secara keseluruhan. Buktinya ialah al-
Qur'an sendiri. Kitab ini memiliki banyak dimensi, sebagiannya
telah dipelajari oleh sarjana-sarjana besar sepanjang sejarah, satu
dimensi misalnya, mengandung aspek-aspek linguistik dan sas-

tra al-Qur'an. Para sarjana sastra telah mempelajarinya secara
terperinci. Dimensi lain terdiri atas tema-tema filosofis dan ke-
imanan al-Qu1an yang menjadi bahan pemikiran bagi para filosof
serta para teolog hari ini. Dimensi al-Qur'an lainnya lagi belum
dikenal ialah dimensi manusiawinya, yang mengandung per-
soalan historis, sosiologis dan psikologis. Dimensi ini belum ba-
nyak dikenal karena sosiologi, psikologi dan ilmu-ilmu manusia
memang jauh lebih mudah dibandingkan ilmu-ilmu alam. Apa-
lagi ilmu sejarah yang merupakan ilmu yang termudah didunia,
namun yang dimaksud dengan ilmu sejarah disini tidak identik
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dengan data historis ataupun buku-buku sejarah yang tergolong
dalam buku-buku tertua yang pernah ada.5

Uraian tersebut mengajak kita memahami Islam secara kot-t-

frehensif dengan bcrpedoman kepada semangat dan isi ajaran

al-Qur'an yang diketahui mengandung banyak aspek. Berbagai

aspek yangada dalam al-Qur'an jika dipelajari seca ra keseluruhan
akan merrghasilkan pemahaman Islam yang menyeluruh.

Ali Syari'ati lebih lanjut mengatakan, ada berbagai cara me-

mahami Islam. Salah satu cara ialah dengan mengenal Allah dan
membandingkannya dengan sesembahan agama-agama lain. Ca-

ra lain ialah dengan mempelajari al-Qulan dan membandingkan
dengan kitab-kitab samarvi (kitab-kitab yang dikatakan sebagai

samawi) lainnya. Tetapi ada lagi cara lain, yaitu dengan rnem-

pelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya dengan

tokoh-tokoh besar pembaharuan yang pernah hidup dalam seja-

rah. Akhimya ada satu cara lagi, ialal-r dengan menlpela.iari to-

koh-tokoh utama agama maupun aliran pemikiran lain. Seluruh
cara yang ditawarkan Ali Syari'ati itu pada intinya adalah metode

perbandingan (komparasi). Dapat dimaklumi, bahwa melalui
perbandingan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang

terdapat diantara yang dibandingkan itu. Namun sebagaimana

diketahui bahwa secara akademis suatu perbandingan memer-

lukan persyaratan tertentu. Perbandingan menghendaki obyek-
tifitas, tidak ada pemihakan, blank mind, tidak ada pra konsepsi

dan semacamnya. Hal ini biasar-rya sulit dilakukan oleh seseorang

yang meyakini kebenaran suatu agama. Da)am dirinya masih

terdapat pemihakan pada agama yang dianutnya. Pendekatan

komparasi dalam memahami agama kelihatannya baru akan

efektif apabila dilakukan olel.r orang yang baru mau beragama.6

Selain dengan menggunakan pendekatan komparasi, Ali
Syari'ati.juga menawarkan cara memahami Islam melalui pende-

5 Syaifuddin Maryuddir., "Sosiologi |slam," (Yogyakarta: Ananda, 1982), cet I,
hal.39.

6 Syaifuddin Maryuddir., " Sosiologi..., hal. 44.
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katan aliran. Dengan hubungan ia mengatakan bahwa tugas in-
telektual hari ini ialah mempelajari dan memahami Islam sebagai

aliran pemikiran yang membangkitkan kehidupan manusia, per-
seorangan maupun masyarakat, danbahwa intelektual dia memi-
kul amanah demi masa depan umat manusia yang lebih baik.
Dia harus senantiasa menumbuhkan pemahaman segar tentang
Islam dan tentang tokohtokoh besamya, sesuai dengan bidang-
nya masing-masing. Karena Islam mempunyai berbagai dimensi
dan aspek, maka setiap orang dapat menemukan sudut pandang
yang paling tepat sesuai dengan bidangnya. Dengan kata lain
AIi Syari'ati mengajak kepada seluruh intlektual muslim dengan
disiplin ilmu yang dimilikinya masing-masing agar digunakan
sosiolog sebagaimana halnya Ali Syari'ati sendiri, sejawat buda-
yawan, saskawan dan sebagainya dapat menggunakan keahlian-
nya untuk memahami ajaran Islam yang bersumber pada al-

Qur'an dan al-Sunnah.
Selanjutnya terdapat pula metode memahami Islam yang

dikemukakan Nasaruddin Razak sebagaimana halnya Ali
Syari'ati, Nasaruddin Razak juga menawarkan metode pema-
haman secara menyeluruh. Menurutnya bahwa memahami Islam
secara menyeluruh adalah penting walaupun tidak secara detail.
Begitulah cara paling minimal untuk memahami agama paling
besar sekarang ini agar menjadi pemeluk agama yang mantap
dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama
lain. Cara tersebut fuga ditempuh dalam upaya menghindari ke-
salahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola hidup
beragama yang salah pula. Untuk memahami Islam secara benar
ini, Nasaruddin Razak mengajukan empat cara,

Pertama,lslamharus dipelajari dari sumbemya yang asli yaitu
al-Qu1an dan a1-Sulnah Rasulullah. Kekeliruan memahami Islam,
karena orang hanya mengenalnya dari sebagian ulama dan pe-
meluknya yang telah jauh dari bimbingan al-Qur'an dan al-
Sunnah, atau melalui pengenalan yang bersumber dari kitab-
kitab fikih dan tasawuf yang semangatnya sudah tidak sesuai
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dengan perkembangan zaman. Mempelajari Islam dengan cara

demikian akan menjadikan orang tersebut sebagai pemeluk Islam
yang sinkretisme, hidup penuh bid'ah dan khurafat, yakni telah
tercampur hal-hal yang tidak Islami, jauh dari ajaran Islam yang
murni.

Kedua, lslam harus dipelajari secara integral, tidak dengan
cara parsial, artinya ia dipelajari secara menyeluruh sebagai satu
kesatuan yang bulat tidak secara sebagian saja. Memahami Islam
secara parsial akan membahayakan, menimbulkan skeptis, bim-
bang dan penuh keraguan.

ktiga, lslam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis
oleh para ulama besar, kaum zu'ama dan sarjana-sarjana Islam,
karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman Islam yang
baik, yaitu pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang
dalam terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah dengan
pengalaman yang indah dari praktek ibadah yang dilakukan
setiap hari.

Keentpat, Islam hendak dipelajari dari ketentuan normatif
teologis yang ada dalam al-Qu/an, baru kemudian dihubungkan
dengan kenyataan historis, empiris dan sosiologis yang ada di
masyarakat. Dengan cara dernikian dapat diketahui tingkat kese-

suaian itu kesenjangan antar Islam yang berada pada dataran
historis, sosiologis dan empiris. Kesalahan sementara orang mem-
pelajari Islam, menurut Nazaruddin Razak ialah dengan jalan
mempelajari kenyataan umat Islam, bukan agama Islam yang
bidang pendidikan, keawaman, kebodohan, disintegrasi dan ke-

miskinan masyarakat Islam itulah yang dinilai Islamnya sendiri.
Mengambil kesimpulan Islam tentang citra Islam berdasarkan
sampel yang tidak valid dan tidak representatif dapat menye-

babkan wajah Islam tampil kurang pas atau bahkan tidak sesuai

dengan kenyataan di lapangan. Untuk mencitrakan Islam mi-
salnya mengapa tidak menyatakan sampel dari kalangan Islam
yangmaju, pendidikan tinggi, penuh kedamaian, memiliki keka-

yaan dan sebagainya.
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Kenyataan empiris, sosiologis dan historis tentang Islam
yang ada di masyarakat merupakan upaya atau bentuk pende-
katan yang dilakukan manusia dalam mengamalkan Islam, namun
Islam dengan citranya yang ideal terdapat dalam al-Qur'an dan
al-Sunnah dengan karakteristiknya.

Bagaimana juga kajian yang bersifat empiris, historis dan
sosiologis tentang Islam tetap diperlukan, karena tanpa kajian
semacam ini kita tidak akan pemah tahu secara pasti, apakah
ajaran Islam diperintah untuk diamalkan oleh Allah dan Rasulnya
sudah benar-benar diamalkan atau belum.

Memahami Islam dengan cara keempat sebagaimana dise-
butkan di atas, akhir-akhir ini sangat diperlukan dalam upaya
menunjukkan peran sosial dan kemanusiaan dari ajaran Islam
itu sendiri. Namun pendekatan yang bersifat ilmiah akademis
ini saja belum cukup. Dalam hubungan ini Mukti Ali mengatakan
bahwa selama ini pendekatan terhadap agama Islam masih sa-
ngat pincang. Ahli-ahli ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal
ini para orientalis, pendekatan Islam dengan metode ilmiah saja.

Akibatnya penelitian ini menarik tetapi mereka tidak ekster-
nalitas (segisegi llnr) dari Islam saja. Sebaliknya para ulama kita
sudah terbiasa memahami Islam dengan cara doktiener dan dog-
matis, yang sama sekali tidak dihubungkan dengan kenyataan,
kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Akibat penafsiran
itu tidak dapat diterapkan didalam masyarakat. Inilah sebabnya
orang selalu mempunyai kesan bahwa Islam sudah ketinggalan
zaman dan tidak sejalan dengan pembangunan. Berkenaan
dengan ini Ali Mukti mengatakan bahwa pendekatan ilmiah-
dan doktriner harus kita pergunakan, pendekatan scientifc cum
sur'generis harus kita terapkan. Inilah yang dimaksud dengan me-
tode sintetis. Pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pende-
katan yang ditawarkan Amin Abdullah sebagaimana telah
diuraikan di atas, yaitu bahwa untuk melihat Islam sebagai se-
buah disiplin ilm.u (lslamic Studies) dapat digunakan pendekatan
ilmiah yang ciri-cirinya rasional, empiris, obyektif dan seterus-
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nya. Sedangkan untuk melihat Islam sebagai agama dapat
digunakan pendekatan normatif teologis. Mukti AIi melihat bah-

wa untuk melihat Islam sebagai sebuah agama dapat digunakan
metode doktrin dan untuk melihat Islam sebagai sebuah disiplin
ilmu, dapat digunakan metode ilmiah yang ciri-cirinya sebagai-

mana disebutkan di atas, itulah yang selanjutnya yang disebut
pendekatan sintetis.

Selain itu Mukti Ali juga mengajukan pendapat tentang me-

tode memahami Islam sebagaimana dikemukakan oleh AIi
Syari'ati yang menekankan kepentingan melihat Islam secara

menyeluruh sebagaimana disebutkan diatas. Dalam hubungan

ini Mukti Ali mengatakan, apabila kita melihat Islam hanya dari
satu segi saia, maka kita akan melihat satu dimensi dari feno-
mena-fenomena yang multi faset, sekalipun kita melihatnya itu
betul-betul. Islam menurutnya harus dipelajari secara bulat, yaitu

pemahaman Islam yang dilakukan secara kon{rehensif. Hal ini
perlu dilakukan untuk melengkapi pemahaman Islam yangsudah
terlanjur dipraktekkan di masyarakat. Yaitu bahwa metode

mempelajari Islam yang berlaku di Indonesia ini bahwa ilmu
agama dibagi menjadi ilmu tauhid, fikih, akhlak tasyawuf, tarikh,

tafsir, hadits dan sebagainya. Tiap cabang ilmu itu diaiarkan

sesuai dengan tingkat orang yang dia.iarkan, Iebih tinggi ting-
katnya, lebih luas uraiannya.T

Metode lain untuk memahami Islam yang diajukan Mukti
Ali adalah metode tipologi. Metode ini oleh banyak ahli sosiologi

dianggap obyek yang berisi klasifikasi topik dan tema sesuai

dengan tipenya, lalu dibandingkan dengan topik dan tema yang
mempunyai tipe yang sama. Pendekatan ini digunakan oleh para

sadana Barat untuk memahami ilmu-ilmu manusia. Dan menurut

Mukti Ali, metode ini juga digunakan untuk memahami agama

Islam. Dalam hal agama Islam, juga agama-agama lain, kita iuga
dapat mengidentifikasi 5 (lima) aspek atau ciri-ciri dari agama

7 Mukti Ali, "Metodologi..., ha\.48
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itu, lalu dibandingkan dengan aspek dan ciri-ciri yang sama dari
agama lain, yaitu :

1) Aspek keTuhanan
2) Aspek keNabian
3) Aspek kitab suci
4) Aspek keadaan sewaktu munculnya Nabi dan orang-orang

yang didakwahinya serta individu-individu terpilih yang
dihasilkan oleh agama itu.8

Agar kita dapat memaharni dengan betul ciri-ciri Tuhan,
kita harus kembali kepada al-Qur'an dan Hadits Nabi serta kete-
rangan yang diberikan para pemikir muslim dalam bidang itu.
Hal ini dilakukan karena sifat-sifat Tuhan dengan jelas telah
diterangkan dalam al-Qur'an oleh Nabi Muhammad dan para
ulama telah membahas dengan teliti masalah ini. Lalu kita ban-
dingkan konsep tentang Allah dengan Tuhan agama-agama lain,
seperti Ahuramazda, Yahweh, dan sebagainya.

Selanjutnya untuk memahami Islam dapat dilakukan dengan
memahami kitab sucinya. Hal ini telah dijelaskan pada bagian
terdahulu di atas. Metode berikutnya dalam memahami Islam
dengan mempelajari pribadi Muhammad bin Abdullah. Menge-
tahui dan memahami Nabi Muhammad SAW. sangat penting
bagi ahli sejarah, karena tidak ada seorangpun dalam sejarah
umat manusia yang mempunyai peranan yang begitu besar se-
perti Nabi Muhammad.

Metode selaniutnya untuk memahami Islam adalah dengan
meneliti suasana dan situasi dimana Nabi Muhammad bangkit.
Misalnya, apakah ia bangkit sebagai Nabi tanpa tindakan-tin-
dakan pendahuluan. Apakah ada orang yang mengharap akan
bangkitnya seorang Nabi. Apakah ia sendiri mengharap-harap
diangkat menjadi Nabi. Apabila ia tahu bagaimana jadi tugasnya

3 Mukti Ali, "llmu Perbandingan Agana" (Gaja Madah Universitas press,1977),
hal. 51-52; Lihat juga Mohammad Arkoun, "Relrirrg,tirg Islon1",(terj). (yogyal
Pustaka Pelaiar, 1996).
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itu. Atau apakah misinya itu merupakan suatu beban yang men-

desak dan berat terhadap jiwanya.
Dari uraian tersebut di atas kita dapat melihat bahwa metode

yang dapat digunakan untuk memahami Islam secara garis besar

ada dua macam. Pertama, metode komparrsi yaifu suatu cara mema-

hami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada

dalam agama Islam tersebut dengan agama lainnya, dengan cara

demikian akan menghasilkan pemahaman Islam yang obyektif
dan uith. Kedua, metode sintesis, yaitu suatu cara memahami Islam

yang memadukan antar metode ilmiah dengan segala cirinya
yang rasional, obyektif, kritis dan seterusnya dengan menggu-

nakan metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk
memahami Islam yang nampak dalam kenyataan historis, empi-

ris dan sosiologis sedangkan metode teologis normatif digunakan

untuk memahami Islam yang terkandung dalam kitab sucl. Me-

lalui metode teologis normatif ini seseorang memulainya dari
meyakini Islam sebagai agama yang mutlak dan benar. Hal ini
didasarkan pada alasan, karena agama berasal dari Tuhan, dan

apa yang berasal dari Tuhan mutlak benar, maka agamapun

mutlak benar. Setelah itu dilaniutkan dengan melihat agama ba-

gaimana norma ajaran yang berkaitan dengan berbagai aspek

kehidupan manusia yang secara keseluruhan diyakini amat ideal.

Melalui metode teologis normatif yang tergolong tua usianya

ini dapat dihasilkan keyakinan dan kecintaan yang kuat, kokoh

dan militan pada Islam, sedangkan dengan metode ilmiah yang

dinilai sebagai tergolong mudah usianya ini dapat dihasilkan

kemampuan menerapkan Islam yang diyakini dan dicintai itu

dalam kenyataan hidup serta memberi jawaban terhadap ber-

bagai permasalahan yang dihadapi manusia. Metode-metode

yang digunakan untuk memahami Islam itu suatu saat mungkin
dipandang tidak cukup lagi, sehingga diperlukan pendekatan

baru yang harus terus digali oleh para pembaharuan.
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DESAIN DALAM
PENGKAJIAN ISLAM

LangkahJangkah pokok penyusunan draf penelitian dan
pengkajian Islam adalah merupakan salah satu bagian pokok
dari " Konstruksi Teori Penelitian Agama". Langkah-langkah terse-
but pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus ada dalam
suatu rencana penelitian. Unsur tersebut jika dikaitkan dengan
rencana penelitian dan pengkajian agama Islam, maka yangharus
ada adalah :

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Latar belakang masalah pada hakikahrya memuat pemikiran

atau alasan yang jelas dan meyakinkan mengapa penelitian itu
mesti dilakukan. Secara sederhana masalah terjadi karern kesen-
jangan antara problema dengan teori. Pendapat lain seperti
TaufikAbdullah mengatakan bahwa masalah terjadi kesenjangan
antara apa yang seharusnya masalah normatif harus terjadi (da-s

sol/en) dengan apa yang nampak dalam kenyataan (das sein), ada
perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam
kenyataan, antara apa yang tersedia, antara harapan dan kenya-
taan dan yang sejenisnya dengan itu.

Dalam penelitian permasalahan harus ada terlebih dahulu,
karena penelitian itu adalah suatu proses yang berisi rangkaian
langkahJangkah yang dilakukan secara terencana dan sistematik
guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatjawaban
dari pertanyaan-pertanyaan tertentu.
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Masalah yang harus dijawab atau dipecahkan melalui peneli-

tian selalu ada tersedia lebih banyak, tinggallah si Peneliti menS-

identifikasinya, memilihnya, dan merumuskannya. Dalam kaitan

dengan penelitian agama misalnya, kita daPat mengajukan per-

masalahan seperti :

1) Bagaimana corak pemahaman teologi yang dianut oleh
masyarakat Indonesia

2) Bentuk-bentuk Islamiyah yang bagaimana yang lebih cocok

untuk diterapkan di lndonesia
3) Seberapa banyak umat Islam yang menyalurkan zakat dari

harta yang dimilikinya.
4) Sejauhmanakah keterlibatan agama dalam menyelesaikan

masalah-masalah kehidupan yang dialami umat Islam di
Indonesia

5) Bagaimana kondisi hubungan antar umat beragama di
Indonesia

6) Bagaimana hubungan agama dan politik
7) Bagaimana corak kelslaman di Indonesia

Selanjutnya jika kita melihat pada bidang kemasyarakatan

di sana juga kita akan menjumpai masalah yang tidak sedikit-

Kalau kita menggunakan Pranata-Pranata dalam masyarakat

sebagai titik tolak, maka dapat diperinci bermacam-macam masa-

lah yang pada waktu ini dianggap sebagai masalah yang cukup
gawat dan penting untuk dicari iawaban bagi pemecahan. Di
bidang kekeluargaan misalnya, ada masalah yang berhubungan

dengan otoritas, disiplin dan pengambilan keputusan, masalah

sosial dan pendidikan serta masalah hubungan kekerabatan. Di
bidang pendidikan misalnya, ada masalah rasio tak seimbang

antara anak-anak sekolah dan Prasarana-Prasarana pendidikan
terutama pada guru, masalah disiplin, masalah pendidikan

umum, dan keiujuran, masalah putus sekolah (drop out). Dalam

bidang politik misalnya, ada kekuatan-kekuatan politik di Indo-
nesia, peranan kelompok penekan (ltressure group) d'alam perkem-
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bangan politik, dan masalah-masalah partai politik. Di bidang
kependudukan ada masalah yang berkaitan dengan faktor-fak-
tor yang mempengaruhi usaha-usaha pembatasan dan penja-

rangan kelahiran, program Keluarga Berencana (KB), persoalan

transmigrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Di bidang ketenaga

kerjaan misalnya, ada masalah yang berkaitan dengan rasionali-
sasi, masalah peningkatan keterampilan para pekerja, pengang-
guran, gelandangan, keahlian dan sebagainya. Semua masalah

sosial tersebut dapat dihubungkan dengan agama, karena agama
(Islam) sebagaian besar berbicara masalah kemasyarakatan dan
kemanusiaan.Islam memandang bahwa kelahiran agama di dunia
ini dimaksud untuk mengubah masyarakat dari berbagai kege-
lapan. Dalam Islam masalah kaum yang lemah misalnya, amat
mendapat perhatian yang besar seperti istilah/a&ir, miskin, Ibnu

Sabil, anak yatim, para budak ianda-janda dan lain sebagainya.l
Bagaimana masalah penelitian tersebut dapat dijumpai me-

lalui bacaan, seminar, pemegang otoritas, pengalaman pribadi,
perasaan intuitif dan sebagainya. Oleh karena itu bagi mereka
yang banyak melakukan aktifitas tersebut akan mudah menda-
patkan masalah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak pemah mela-
kukan berbagai aktifitas tersebut sangat sulit menemukan ma-
salah.

Karena masalah yang terdapat dalam bidang keagamaan
itu cukup banyak, maka benar-benar perlu dipilih untuk dijadi-
kan.jawabannya. Selanjutnya perlu juga dipikirkan apakah masa-
lah yangakan dicari jawabannya itu dalam rangka pengembangan
teologi dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis
penelitian ataukah pemecahan masalah-masalah praktis. Selaniut-
nya penelitian tersebut perlu dipertimbangkan dari segi kemam-
puan si peneliti seperti biaya yang tersedia, bekal kemampuan
teoritis yang dimiliki dan penguasaan metode yang diperlukan.
Masalah tersebut selanjutnya dapat dirumuskan dalam kalimat
tanya, padat dan jelas, serta memberi petunjuk tentang mungkin-

r ]alaluddin Rakhmat, lsldrr Altematif, (Barldung: Mizan, 1991), hal. 69
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nya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang terkandung dalam rumusan itu.

B. STUDI KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan pada intinya dilakukan untuk mendapat
gambaran tentang hubungan topik penelitian sebelumnya sehing-
ga tidak te4adi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir. Me-
nurut mely C. Tan, pada pokoknya masalah ilmiah yang dilaku-
kan melalui kegiatan penelitian bagaikan membangun suatu ge-

dung. Tiap usaha baru didasarkan atas usaha-usaha yang dilaku-
kan sebelumnya. Suatu masalah yang akan diteliti dapat dianggap
seakan-akan masalah baruyang tak pemah dipikirkan orang lain.
Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa memeriksa
tulisan-tulisan orang lain dapat mempengaruhi jalan fikiran kita
sehingga hilanglah sifat aslinya. Sebenarnya sikap kita seharusnya
adalah bahwa meskipun pikiran-pikiran kita dapat dianggap
baru atau asli, namun perlu diperiksa apakah ada orang lain
yang telah memikirkan hal yang sama atau bertalian dengan
masalah yang menjadi perhatian kita.

Tidak jarang seorang peneliti, dengan sadar atau tidak, ber-

tindak seakan-akan tidak ada tulisan-tulisan mengenai masalah
yang diteliti. Mungkin hal ini terjadi karena tulisan-tulisan yang
ada tertulis dalam bahasa yang tak dikuasai, ataupun tulisan-
tulisan itu tak dapat diperoleh. Namaun paling sedikit sipeneliti
harus memasukkan judul-judul dalam daftar buku, walaupun
sekedar untuk memperhatikan bahwa ia mengetahui tentang
adanya tulisan tadi. Maka, teknik yang bai, adalah membuat
daftar kepustakaan mengenai masalah yang bersangkutan.
Dengan demikian inti kajian kepustakaan ini selain untuk mem-
perdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, juga untuk
menghindar terjadi pengulangan dari suatu penelitian. Kita bisa
membayangkan dan sia-sianya tenaga, waktu, pemikiran, biaya,

dan sebagainya yang telah dicurahkan untuk suatu penelitian,
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ternyata penelitian yang kita lakukan itu sudah dilakukan orang
lain.

Selain untuk mendapatkan berbagai keuntungan sebagai-
mana tersebut diatas, tinjauan pustaka ini juga berguna untuk
mencari celah atau peluang dari suatu penelitian yang dilakukan.
Misalnya, kita akan meneliti pemikiran theologi dari al-Ghazali
(W.1111 M), maka kita harus melakukan tinjauan pustaka atau
membaca buku atau hasil penelitian yang dilakukan para peneliti
terdahulu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Luar
Negeri. Setelah diketahui temyata pemikiran teologi al-Chazali
itu belum ada yang menelitinya, maka barulah kita melangkah
untuk kita menelitinya.

C. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu,
bahwa teori pada pokoknya merupakan pemyataan mengenai
sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif an-
tara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu
dalam masyarakat.'? Misalnya teori mengatakan bahwa angkah
bunuh diri adalah fungsi dari kegelisahan dan tekananiiwa yang
terus menerus yang dialami orang-orang tertentu. Integrasi atau
kohesi sosial dapat memberi dukungan batin kepada para ang-
gota kelompok yang mengalami berbagai kegelisahan dan te-
kanan jiwa yang hebat. Selanjutnya teori berikutnya mangatakan
bahwa orang Katolik memiliki kohesi sosial lebih kuat daripada
orang protestan. Oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa ang-
ka bunuh diri pada orang katolik lebih rendah dibandingkan
dengan angkah bunuh pada orang protestan.3

? Herbert Blumer, seorang ahli sosiologi Amerika terkemuka mengemukakan
bahwa teori, penelitian dan fakta empirik terlibat dalam suatu hubungan yang
erat dimana teori membina penelitian; penelitian menca dan memisahkan fakta-
fakta dan faLta-fdkla mempengaruhi teori.

I Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koenqaraningrat,
Metode Penelitiotl Masyankat, oakarta, cet. V, 1993), hal. 20
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Dalam penelitian agama misalnya, kita me{umpai teori yang
mengatakan bahwa setiap perilaku yang diperankan oleh sese-

orang selalu bertolak dari keyakinan agama yang dianutnya.
Dengan teori ini kita dapat menjelaskan mengapa orang berkata,
berbuat dan melakukan suatu perbuatan bertolak dari sudut
pandang keyakinan agama yang dianut.

Contoh lain mengenai teori ini dapat kita jumpai dalam
kegiatan ekonomi. Teori terkenal dari Max Weber mengatakan
adanya hubungan positif antara agama protestan danbangkitnya
kapitalisme. Banyak sekali hipotesa yang diperoleh dari teori
ini, dengan meluaskan konsep agama protestan dengan agama
lain atau dengan sistemnilai budaya pada umumnya dalam suatu
masyarakat, dan meluaskan konsep kapitalisme dengan kegiatan
ekonomi pada umumnya. Di Indonesia penelitian yang berda-
sarkan teori ini telah dilakukan oleh Cliffrod Geertz, seorang
sarjana ankopologi dari Amerika yang menguji hubungan antara
Islam dan kegiatan-kegiatan yang bersifat interpreneur disuatu
daerah di Jawa Tengah.

Dengan demikian suatu teori dalam penelitian amat berguna
untuk menielaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala

atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian. Kerangka
atau landasan teoritis membantu si Peneliti dalam menentukan
tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep

yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Namun
demikian perlu dicatat bahwa teori ini bukanlah pengetahuan
yang sudah pasti, akan tetapi harus dianggap sebagai petunjuk
hipotesis.

Peranan hipotesis (kesimpulan sementara) yang harus dituiu
kebenarannya ini memiliki peranan antara lain;
1) Memberikan penelitian yang tegas bagi peneliti
2) membantu dalam menentukan arah yang harus ditempu[

dalampembahasan ruang lingkup penelitian dengan memilih
fakta-fakta yang harus menjadi pokok perhatian dnegan me-
nentukan fakta-fakta yang relevan.
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3) menghindar penelitian yang tak terarah dan tak bertujuan
dan pengumpulan data yang mungkin ternayata tidak ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti.4

Misalnya kita ingin meneliti kenakalan anak-anak. Sudahkan
peneliti melakukan penelitian mengenai masalah ini dan kita
dapat menggunakan hasilnya. Pada suatu waktu pendapat umum
melihat kemiskinan dan kebodohan sebagai sumber utama gejala
tersebut. Namun berkat penelitian yang terus dilakukan, kenya-
taan lain menunjukan bahwa anak nakal itu justru tidak sedikit
yang berasal dari keluarga mampu dan terpelajar. Maka sumber
atau sebab gejala ini diteliti dalam rangkah yang lebih luas yaitu
penghidupan pada umumnya. Berdasarkan anggapan ini, hipo-
tesa dapat dirumuskan sebagai berikut; "jika penghidupan ke-
Iuarga yang tidak selaras maka anak-anak dalam keluarga itu
akan memperlihatkan gejala kenakalan anak-anak. Konsep peng-
hidupan kekeluargaan yang tidak selaras dengan sendirinya
masih harus ditegaskan dan diubah dengan kata-kata yang dapat
diukur. Demikian pula dengan konsep kenakalan anak-anak,
misalnya, kita dapat meneliti apakah hubungan antar orang tua
dan anakberdasarkan perasaan salingmencintai dan saling mem-
percayaai, apakah orang tua memiliki kewibawaan, dan seba-
gainya.

Dengan demikian, hipotesa yangmerupakan kesimpulan se-
mentara yang akan digunakan untuk menielaskan data-data
yang dihasilkan melalui penelitian itu dibangun dari konsep-
konsep atau teori-teori yang dihasilkan melalui kaiian pustaka.
Di sini terlihat adanya hubungan dialektis antar konsep yang
lama dengan konsep yang baru sebagai hasil atau kesimpulan
dari penelitian.

Dengan adanya landasan teori dan hipotesa tersebut kita
dapat mengetahui apakah penelitian yang dilakukan itu dapat
mengungkapkan sesuatu yang sama sekali baru, atau menolak,

{ Mely G. Tarr "Masalah..., hal.24
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mempertanyakan atau mengkaji ulang pemikiran atau hasil pe-

nelitian seseorang, atau telah menghasilkan mengembangkan
atau memperdalam pemikiran atas hasil penelitian yang sudah
ada.

Namun keberadaan rumusan landasan teori dan hipotesa
tersebut tidak mesti ada pada seluruh macam penelitian. Dalam
penelitian yang bersifat menjelajah, dimana pengetahuan me-

ngenai persoalan masih sangat kurang atau belum ada sama

sekali, teori-teorinyapun belum ada. Demikian pula penelitian
yang bersifat diskiptif. Lain halnya dengan penelitian yang ber-
sifat menerangkan (explanatory), dimana sudah pasti ada teori-
teori yang meniadi dasar-dasar hipotesa-hipotesa yang akan diuji,
tentu diperlukan landasan teori.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian sebenarnya

muncul dari hasil tinjauan kepustakaan. Mely G. Tan mengatakan

bahwa pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan
dokumen-dokumen yang bersangkutan serta Pengalaman kita
sendiri merupakan landasan dari pemikiran selaniutnya menge-

nai masalah yang diteliti, memperdalam pengetahuan kita me-

ngenai suatu masalah berarti juga memperoleh pengertian ten-

tang teori-teori bersangkuta n.'

D. METODOLOGI PENELITIAN

Apabila konsep-konsep sudah ditentukan dan ditegaskan,

dan landasan teori dan hipotesa telah berbentuk, maka kita me-

nuju ke tahap pemilihan metode pelaksanaan penelitian. Metode

mana yang akan dilakukan dan dinilai paling tePat amat ber-

gantung pada macam penelitian yang dilakukan serta maksud
dan tujuan yang ingin dicapai. Kita misalnya mengenal adanya

penelitian yang b ersifat eksploratif (menjelajah), diskriptif (meng-

gambarkan), eksplanatori (menerangkan) sebagaimana telah di-
kemukakan di atas. Penelitian eksploratif bertuiuan untuk mem-

s MeIy G. Taru "Masalah..., hal. 19
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perdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau men-
dapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu dengan maksud untuk
merumuskan masalahnya secara terperinci atau unfuk mengem-
bangkan hipotesa. Sedangkan penelitian diskriptif bertujuan
untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan
frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam
masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa,
mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan
tentang masalah yang bersangkutan sementara penelitian yang
bersif at eksplanatori (menerangkan) bertujuan untuk menguji
hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat antara
variabel yang diteliti.

Selanjutnya dengan mengetahui macam-macam penelitian
tersebut maka kita dapat menentukan bagaimana cara pengum-
pulan data untuk ketiga macam penelitian tersebut, bagaimana
cara mengolah data-data tersebut, bagaimana cara mendeskrip-
sikannya, menganalisanya dan menyimpulkannya.

Untuk penelitian yang bersifat eksploratif misalnya, kita da-
pat melakukan wawancara terbuka yang memberikan keleluasa-
an bagi si penjawab untuk memberi pandangan secara bebas.
Sedangkan untuk penelitian yang bersifat diskriptif dapat meng-
gunakan data kualitatif. Sementara untuk penelitian yang ber-
sifat menerangkan dapat menempuh cara eksperimen seperti
keadaan dalam laboratorium ilmu eksakta, dan dapat pula ber-
bentuk perbandingan sistematis atau yang selaniutnya disebut
dengan studi komparatif.

E. KERANGKA ANALISA
Data-data yang telah terkumpul melalui berbagai metode

tersebut selanjutnya diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas
dasar releabilitas dan validitasnya. Data yang rendah releabilitas
dan validitasnnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau
dilengkapi dengan substitusi. Selaniutnya data yang telah lulus
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dalam seleksi itu lalu diatur dalam tabel, matrik dan lain seba-

gainya agar memudahkan pengolahan selanjutnya. Kalau mung-
kin pada penyusunan tabel yang pertama itu dibuat tabel induk
(nnster table). Jika tabel induk itu dapat di buat, maka langkah-
Iangkah selanjutnya akan lebih mudah dikerjakan, karena per-
hitungan-perhitungan dan analisis dapat dilakukanberdasarkan
tabel induk itu.

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat

kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan kerangka

dan pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis

statistik ataukah analisis non statistik. Pemilihan ini tergantung
kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis statistik dengan

data kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data

dalam bentuk bilangan. Sedangkan analisis non statistik sesuai

untuk data diskriptif atau data tekstular. Data diskriptif sering
hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu disebutiuga ana-

\sis isi (content analysis).

Hasil analisis boleh dikatakan masih faktual, dan ini harus
diberi arti oleh peneliti. Hasil ini biasanya dibandingkan dengan

hipotesis penelitian, didiskusikan atau dibahas dan akhimya
diberi kesimpulan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bah-

wa peneliti mengharapkan agar hipotesisnya tahan uii, vaitu
terbukti kebenarannya. |ika yang ter,adi memang demikian, ba-

hasan itu mungkin tidak perlu dilakukan. TetaPi iika hipotesis
penelitian itu ternyata tidak tahan uji, atau di tolak rnaka peranan

bahasan lalu menladi penting karena peneliti harus dapat men-

jelaskan mengapa hal itu terjadi. Peneliti wajib mengeksplorasi

segala sumber yang mungkin menjadi sebab tidak terbuktinya
hipotesis penelitiannya. Dengan demikian orisinalitas penelitian

dapat dipantau dari konstruksi teori yang digunakan.
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Bagaimanakah strategi mendamaikan ketegangan antara
agama yang hadir dalam spasio-temporal dan sosio-kultural
masyarakat tertentu dengan dinamika zaman yang terus
berubah? Bagaimana mengejawantahkan pesan-pesan substantif
Agama agar selalu aktual dalam kehidupan manusia yang terus
dinamis berkembang? Apakah agama Islam dapat selalu menjadi
solusi terhadap pelbagai problematika kehidupan sebagai
" Ra\matanli al-- Alamin"?

Buku ini bermaksud memberikan introduksi dan sekaligus
memprovokasi (taught proooking) para pembaca untuk
menjadikan agama sebagai sebuah objek kajian (religious
sfadies) -dalam bingkai paradigma penelitian keagamaan - agar
gagasan-gagasan ideal normatifnya bisa aktual hadir selaras
dengan dinamika problematika kehidupan manusia. Pada
konteks Islam, buku ini "memancing" minat pembaca,
bagaimana menjadikan aiaran-aiaran Islam agar ia dapat hadir
dengan wajah "rahmat bagi semesta alam" yang selalu aktual di
setiap tempat dan zaman.


