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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah multikulturalisme yang muncul sekitar tahun 1970-an di Kanada, 

Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Jerman,1 menjadi isu aktual yang 

diperbincangkan dalam berbagai perspektif pada dekade ini, terutama perspektif 

pendidikan, di samping perspektif politik, psikologi, sosiologi, antropologi, dan 

hukum. Ini disebabkan banyaknya diskriminasi dalam dunia pendidikan yang 

bermuara pada masalah multikultural, seperti diadakannya sekolah RSBI2 yang 

hanya menerima siswa dengan kemampuan akademi dan ekonomi tertentu saja, 

kemudian adanya sekolah yang tidak menerima siswa dengan kekurangan fisik, 

serta banyak lagi permasalahan diskriminasi yang lain. Namun, Islam melalui Al-

Qur’ān sebenarnya sudah sejak 14 abad yang silam mengemukakan tentang 

multikulturalisme,3 dibuktikan dengan ajaran Islam mengenai persamaan derajat, 

lalu ajaran mengenai hidup dalam perbedaan, seperti yang tertulis di surah Al-

Ḥujurāt ayat 13: 

 َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفُوا ِإن أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا  يَا
 َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتْـَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبريٌ 

 
  

                                                           
1H.A.R Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam 

Transformasi Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo, 2004, h. 84. 
2RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). 
3Jamalul Banna, At-Ta’addudiyyah Fî Mujtama’ Islamî, Qohiroh: Dar Al-Fikr Al-

Islamiy, 2001, h. 10. 
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Artinya: 
Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Teliti.4 

 
Kemudian di dalam surah Al-Māidah ayat 48: 

ًقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن الْ  ُمَصد َعَلْيهِ ِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْق 
نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل اللُه َوَال تـَتِبْع أَْهَواَءُهْم َعما َجاَءَك ِمَن احلَْق ِلُكل َجَعْلَنا ِمنْ  ُكْم فَاْحُكْم بـَيـْ

ُلوَُكْم ِيف َما َآتَاُكْم فَ  َهاًجا َوَلْو َشاَء اللُه جلَََعَلُكْم أُمًة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ اْسَتِبُقوا ِشْرَعًة َوِمنـْ
يًعا فـَيُـَنبُئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفون َراِت ِإَىل اللِه َمْرِجُعُكْم مجَِ   اْخلَيـْ

 
Artinya: 
Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'ān) kepadamu (Muhammad) 
dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan 
sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu 
umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya, 
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah 
kamu semua akan kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang 
telah kamu perselisihkan.5 

 
Selain ajaran mengenai persamaan derajat dan mengenai hidup dalam 

perbedaan, masih banyak lagi nilai-nilai multikulturalisme yang dikemukakan di-

dalam Al-Qur’ān, di antaranya toleransi pada surah Yunūs ayat 41, menghargai 

pendapat pada surah Al-Baqarah ayat 256, beretika dalam pergaulan pada surah 

                                                           
4Wahbah Zuhaili, Al-Mausū’atul Qur’āniyyatul Muyassarah, Depok: Gema Insani, 

1428H/ 2007 M, Cet. ke-1, Al-Ḥujurāt [49]:13, h. 518. 
5Ibid., Al-M āidah [5]:48, h. 117. 
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Al-Ḥujurāt ayat 11, dan banyak lagi yang lainnya. Lebih luas lagi, 

multikulturalisme di dalam Al-Qur’ān tidak hanya dikemukakan secara tersurat 

saja, tetapi dikemukakan juga secara tersirat. Sebab luasnya makna yang 

terkandung di dalam uslūb6 Al-Qur’ān.7 Adapun untuk memahami uslūb Al-

Qur’ān secara rinci tidaklah cukup hanya dengan membacanya, akan tetapi perlu 

dilakukan kajian secara sistematik, radikal dan mendalam melalui penafsiran Al-

Qur’ān.8 

Dalam usaha menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān yang memuat 

permasalahan multikultural, seorang mufassîr tidak hanya dituntut memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, akan tetapi 

juga dituntut memiliki sikap objektif. Karena sikap subjektif pada penafsiran Al-

Qur’ān hanya akan menjebak seorang mufassîr kepada sikap mendiskreditkan 

pemahaman orang lain, parahnya sikap ini mendorong munculnya doktrin saling 

mengkafirkan yang pada akhirnya akan menggiring ke arah perpecahan. Isu ini 

juga yang menyebabkan munculnya banyak golongan di dalam teologi Islam.9 

Dari sekian banyak mufassîr dengan berbagai macam pemahamannya, 

terdapat seorang mufassîr bernama Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî yang berhasil 

membuat inovasi dengan memformulasikan berbagai pemahaman di dalam 

tafsîrnya yang berjudul Mafātîḥul Ghaib. Sehingga kitab tafsîr yang ditulisnya 
                                                           

6Susunan kata. 
7Jamalul Banna, At-Ta’addudiyyah Fî Mujtama’ Islamî, h. 10. 
8Yusuf Al-Qardhawi, Aqidah Salaf dan Khalaf, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet. 

ke-I, h. 22. 
9Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam): Sejarah, Ajaran dan 

Perkembangannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. ke-I, h. 34. 
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bisa diterima oleh semua golongan. Bahkan Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî diakui 

sebagai guru tafsîr untuk semua golongan. 

Fakta bahwa Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî merupakan guru dari semua 

golongan dibuktikan dengan diangkatnya beliau10 sebagai guru kehormatan di-

kota Ghaznah11 oleh Raja Ghaznah yaitu Shihabuddin Al-Ghurri. Padahal Raja 

Shihabuddin dan mayoritas penduduk kota Ghaznah adalah penganut paham 

Karramîyah,12 berbeda dengan Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî yang menganut paham 

Asy’ȃriyah.13 Selain itu, di dalam kitab tafsîrnya Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî tidak 

hanya menjabarkan pendapat-pendapat dari Asy’ȃriyah saja, tetapi juga 

mengemukakan pendapat-pendapat Mu’tazilah,14 Jabariyah,15 Qadariyah16 dan 

lain-lain. Bahkan ketika beliau menjelaskan ayat-ayat ahkām,17 Imām Fakhruddîn 

Ar-Rāzî tidak pernah lupa untuk mengungkapkan pendapat dari empat mazhab 

fikih.18 

                                                           
10Makna dari kata beliau adalah dia (dipakai untuk orang tua atau orang yg patut 

dihormati), dan kata beliau pada tulisan ini merujuk kepada Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008, h. 167.  

11Ghaznah adalah kota yang terletak di antara Kabul dan Kandahar di wilayah 
Afghanistan. 

12Karamiyyah adalah suatu aliran di dalam ilmu kalam yang menganut paham ajaran 
Muhammad bin Karam. 

13Asy’ariyah adalah suatu aliran di dalam ilmu kalam yang menganut paham ajaran Abu 
Hasan Al-Asy’ari. 

14Mu’tazilah adalah suatu aliran di dalam ilmu kalam yang menganut paham ajaran 
Washil bin Atha’. 

15Jabariyah adalah suatu sekte atau aliran di dalam ilmu kalam yang menganut paham 
ajaran Ja’ad bin Dirham dan Jahm bin Shafwan. 

16Qadariyah adalah suatu sekte atau aliran di dalam ilmu kalam yang menganut paham 
ajaran Ma’ad Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Dimasyqy. 

17Ayat-ayat yang bertalian dengan berbagai macam hukum di dalam Al-Qur’an. 
18Muḥammad bin Umar, Mafātîḥul Ghaib, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1434 H/ 

2013 M, Juz. 1, h. 5. 
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Apa yang telah diteladankan oleh Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî dari sikap 

respek terhadap kemajemukan yang tergambar di dalam tafsîrnya dan pada 

pembelajaran tafsîr, merupakan hal yang patut diteladani pada pembelajaran tafsîr 

saat ini, sebab keadaan yang dihadapi oleh seorang guru saat ini hampir sama 

dengan keadaan yang dihadapi oleh Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî, yaitu menghadapi 

peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

Adapun dalam proses pengenalan tafsîr Al-Qur’ān kepada peserta didik, 

perbedaan latar belakang peserta didik merupakan hal yang perlu diperhatikan. 

Sebab perbedaan latar belakang peserta didik akan sangat berpengaruh terhadap 

pemahaman dari tafsîr Al-Qur’ān. Contoh konkret dari perbedaan pemahaman 

yang terjadi di antara peserta didik adalah ketika menafsirkan ayat tentang taqdir, 

para peserta didik yang berpegang pada pemikiran modern akan menyatakan 

bahwa Allah SWT menentukan taqdir seseorang sesuai dengan apa yang 

diusahakannya, akan tetapi sebaliknya para peserta didik yang berpegang dengan 

pemikiran sufi akan menyatakan bahwa Allah SWT sudah menentukan taqdir 

seseorang sejak di dalam perut ibunya. Oleh karena itu, untuk menyikapi 

perbedaan persepsi yang terjadi dan diharapkan bisa memberikan solusi yang 

terbaik, maka dalam proses pembelajaran tafsîr seorang guru harus menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang mengandung nilai-nilai multikultural sebagaimana 

yang dicontohkan oleh Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî. 

Berdasarkan paparan ini, terdapat beberapa hal yang menarik, sehingga 

dilakukan telaah lebih dalam, karena memiliki manfaat yang sangat urgen 
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mengenai masalah nilai-nilai multikultural dan pendekatan pembelajaran tafsîr, 

yaitu bagaimana konsep nilai-nilai multikultural yang diungkap oleh Imām 

Fakhruddîn Ar-Rāzî di dalam tafsîrnya? Mengingat beliau dianggap sebagai 

seorang mufassîr yang objektif dan berhasil mengakomodasi berbagai 

pemahaman. Kemudian, bagaimana internalisasi dari konsep nilai-nilai 

multikultural tersebut pada pengembangan pendekatan pembelajaran tafsîr? 

Mengingat nilai-nilai multikultural yang diungkap oleh Imām Ar-Rāzî di dalam 

tafsirnya dan yang diaplikasikannya pada pembelajaran tafsir dapat dijadikan 

sebagai role model dalam pengembangan pendekatan pembelajaran tafsîr. 

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong dilakukannya kajian dan bahasan 

tesis tentang internalisasi nilai-nilai multikultural tafsîr Ar-Rāzî dalam 

pengembangan pendekatan pembelajaran tafsîr, pada proses penyelesaian studi 

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam (M.Pd.I) Pasca Sarjana IAIN 

Palangka Raya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana konsep nilai-nilai multikultural yang diungkap oleh Imām 

Fakhruddîn Ar-Rāzî di dalam tafsîr Mafātîḥul Ghaib?. 

2. Bagaimana internalisasi nilai-nilai multikultural dalam tafsîr Ar-Rāzî pada 

pengembangan pendekatan pembelajaran tafsîr?. 
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C. Tujuan Kajian  

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, maka 

kajian ini diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu: 

1. Mendeskripsikan konsep nilai-nilai multikultural yang diungkap oleh Imām 

Fakhruddîn Ar-Rāzî di dalam tafsîr Mafātîḥul Ghaib. 

2. Menjabarkan internalisasi dari konsep nilai-nilai multikultural yang 

dikemukakan oleh Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî pada pengembangan 

pendekatan pembelajaran tafsîr. 

D. Kegunaan Kajian 

Adapun kegunaan atau manfaat dari kajian ini adalah: 

1. Kegunaan secara teoritik 

Secara teoritik, hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi tentang konsep nilai-nilai multikultural yang diungkap oleh Imām 

Fakhruddîn Ar-Rāzî di dalam tafsîr Mafātîḥul Ghaib. 

2. Kegunaan secara praktis 

Secara praktis, hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman 

atau rujukan pada konsep nilai-nilai multikultural, baik secara prinsip maupun 

aplikatif dalam segala hal, terlebih lagi dalam pengembangan pendekatan 

pembelajaran tafsîr. 

E. Definisi Istilah 

Kajian ini ditulis dengan judul “INTERNALISASI NILAI-NILAI 

MULTIKULTURAL TAFSÎR AR-R ĀZÎ DALAM PENGEMBANGAN 
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PENDEKATAN PEMBELAJARAN TAFSÎR” . Untuk memperjelas makna 

kalimat yang dimaksud, maka dijabarkan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Internalisasi: upaya memasukkan dokrin atau nilai-nilai yang berpengaruh 

terhadap standar sikap dan pendapat.19 

2. Nilai-nilai Multikultural: hal yang diyakini dan diamalkan dalam sikap sedia 

menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan 

perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, agama, dan lain-lain.20 

3. Tafsîr Ar-Razi: kitab tafsîr Al-Qur’ān yang dikarang oleh Imām Fakhruddîn 

Ar-Rāzî. Kitab tafsîr ini memiliki nama Mafātîḥul Ghaib, akan tetapi kitab 

tafsîr ini lebih sering disebut Tafsîr Ar-Razi, merujuk kepada nama 

pengarangnya. 

4. Pengembangan: pembangunan secara bertahap dan teratur, menjurus ke-

sasaran yang dikehendaki.21 

5. Pendekatan Pembelajaran: cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran, agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan peserta.22 

6. Tafsîr: disiplin ilmu yang mengajarkan tentang pemahaman isi Al-Qur’ān 

sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur’ān.23 

                                                           
19J. P. Chaplin, Kamus  Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 256. 
20Muslim Abdurrahman, Islam Sebagai Keritik Sosial, Jakarta: Erlangga, 2003, h. 43. 
21Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan, Jakarta: BALITBANG 

DEPDIKNAS, 2008, h. 12. 
22Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 127. 
23PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008. 


