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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Islam merupakan agama yang bersifat universal, mencakup hubungan 

antara manusia dengan Tuhan (ḥabl min allāh) dan hubungan manusia dengan 

manusia lain (ḥabl min al-nās). Keduanya tidak bersifat parsial, melainkan 

bersifat integral. Artinya, hubungan dengan Allah itu harus dimanifestasikan 

dalam hubungan dengan manusia. Seperti yang dikemukakan Pamungkas (2014, 

hal. 44) bahwa akhlak Islam merupakan cerminan dari keimanan seseorang dan 

menyangkut komitmen dalam meneladani Rasulullah.  

Nashir (2013, hal. 120) menjelaskan, Islam adalah agama sempurna dan 

menyeluruh yang ditujukan kepada manusia serta memberikan pedoman hidup 

dalam segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan tersebut meliputi jasmani, 

rohani, duniawi, ukhrāwī, perseorangan dan masyarakat. Islam terdiri atas ajaran 

akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Agama ini berisi perintah, larangan, dan 

petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat.  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. 

Dari bagan di atas, dapat dipahami bahwa akidah merupakan pondasi 

seorang muslim. Akidah mempengaruhi syariat (ibadah kepada Allah). Selain itu, 

akidah juga diwujudkan akhlak dan tindakan maupun kepada makhluk. Salah 

satunya ialah dengan memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah 

sehingga ia mengetahui hak dan kewajibannya. Perintah Allah dalam bentuk 

AKIDAH 

AKHLAK 

 

SYARIAT 
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ibadah seperti salat, zakat, puasa dan haji. Selain akidah, ibadah seorang muslim 

juga akan berpengaruh pada akhlak yang dimilikinya.  

Akhlak  merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Menurut 

Ya’qub (1985, hal. 33) akhlak mulia merupakan tugas para Rasul diutus kepada 

umat Manusia. Meskipun mereka diutus pada zaman yang berbeda, tugas mereka 

sama yakni agar umat menyembah Allah, mengerjakan perbuatan baik, menjauhi 

perbuatan mungkar, serta menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan 

prinsip al-akhlāq al-karīmaħ. 

Mengapa Akhlak penting? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita 

dapat melihat fenomena penurunan akhlak manusia dewasa ini. Seseorang yang 

memiliki intelektual tinggi belum tentu sebanding dengan akhlaknya. Seperti 

asus korupsi, suap, menghalalkan segala cara demi sebuah tujuan. Muslim 

dihadapkan dengan muslim lain tidak jarang menimbulkan konflik karena 

ketiadaan akhlak. Sebagaimana yang dijelaskan Pamungkas (2014, hal. 38) 

bahwa suatu bangsa akan runtuh ketika akhlak orang-orang telah rusak. Hal ini 

juga berlaku ketika umat muslim mengalami masa kejayaan dengan akhlak. 

Sehingga, jawaban atas pertanyaan di atas adalah bahwa akhlak merupakan suatu 

hal yang penting. 

Akhlak dimanifestasikan dalam hubungan dengan manusia lain yang 

umumnya terjadi dalam sebuah masyarakat. Terdapat berbagai macam golongan, 

suku, ras dan agama yang berbeda-beda dalam masyarakat. Tuntutan masyarakat 

mengharuskan setiap individu untuk dapat berbaur dan hidup berdampingan. 

Manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

(Susanti & Sismudjito, 2015, hal. 79). Sementara hubungan yang tidak baik, 

seringkali menimbulkan konflik yang berakhir pada perpecahan individu ataupun 

kelompok (Supriyanto, 2013, hal. 308). Oleh karena itu, ketika berhubungan 

dengan mereka, seorang muslim diharapkan dapat menjaga batasan yang ada 

(Jamrah, 2015, hal. 192).  

Seorang muslim tidak terlepas dari muslim yang lain dalam internal umat 

Islam. Masing-masing muslim memiliki hak dan kewajiban atas muslim yang 
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lain. Islam telah mengatur tentang tentang etika seorang muslim terhadap 

sesamanya. Etika ini harus dijaga agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, 

aman, tentram dan damai. Perselisihan dan perpecahan akan terjadi yang 

disebabkan karena perbedaan yang ada di kalangan umat muslim itu sendiri.  

Menurut Syamsuddin (2002, hal. 201), perbedaan di kalangan umat Islam telah 

menjadi kenyataan sejarah yang tak terelakkan. Sejarah Islam menyaksikan 

munculnya skisme yang beragam sebagai hasil dari dialektika pemahaman 

tentang Islam itu sendiri. Perbedaan di kalangan umat muslim tidak dapat 

dihindari, dan ini telah terjadi pada masa awal Islam tumbuh.  

Namun, perbedaan ini kurang dapat disikapi oleh muslim sendiri sebagai 

hal yang wajar. Ironisnya, perbedaan ini seringkali menjadi faktor perpecahan 

dan konflik di kalangan umat muslimi. Sejarah pemikiran Islam pernah mencatat 

cukup banyak perbedaan pendapat yang membawa terjadinya konfik bahkan 

pembunuhan.  Kasus Al-Hallaj (wafat 922 M) atau Suhrawardi (wafat 1191 M) 

misalnya, dua tokoh sufi terkemuka, karena dianggap pikiran-pikiran mereka 

bertentangan dengan akidah agama oleh penguasa (Syamsuddin, 2002, hal. 202).  

Alquran tidak menghendaki pembunuhan yang disebabkan oleh perbedaan. 

Sebaliknya Alquran menghendaki adanya persatuan yang menciptakan kekuatan, 

cinta dan kasih sayang di antara sesama dalam ukhuwaħ al-islāmiyyaħ (Anshori, 

2016, hal. 120). Allah berfirman: 
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  1 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah 

mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi 

bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk 

(QS. Āli-‘Imrān [3]:103). 

 
Sementara dalam berhubungan dengan non muslim, Islam adalah agama 

yang cinta akan perdamaian. Toleransi terhadap mereka, yang terdiri dari 

berbagai suku, ras, bangsa dan negara dijelaskan dalam firman Allah:  

   

   

  

  

   

   

    

      

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Mahateliti (QS. Al-Ḥujurāt [49]:13).  

 

Namun saat ini Umat Islam kerap dituduh sebagai pelaku aksi terorisme. 

Di negeri barat khususnya muncul istilah Islamophobia atau gejala takut pada 

Islam. Fenomena ini merupakan satu dari sekian banyak peristiwa yang 

menyudutkan Islam pada masa sekarang. Peristiwa ini menyebabkan lahirnya 

                                                            
1 Seluruh teks dan terjemah  Alquran dalam skripsi ini dikutip dari Alquran in word dalam MS Word dan divalidasi oleh peneliti 

dengan edisi cetak Alquran Tajwid dan Terjemahnya. Penerjemah : Kementerian Agama RI, yang diterbitkan oleh PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, Bandung. Selanjutnya semua pengutipan ini dituliskan dengan ringkasan seperti contoh  QS. Āli-‘Imrān 

[3]:103 dengan makna Alquran surah Āli-‘Imrān  dengan nomor surah 3 dan ayat 103. 
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anggapan bahwa Islam adalah agama yang keras, anti perdamaian dan menyukai 

peperangan (Laisa, 2014, hal. 9). 

Di sisi lain, Islam juga terkadang menjadi korban atas konflik antar 

penganut agama. Peristiwa di Rohingya, Myanmar merupakan salah satu contoh 

bagaimana umat Islam terusir dari tanah air mereka. Penyebabnya karena 

perbedaan agama yang ada di suatu negara. Hal ini rentan terjadi karena 

perbedaan agama menimbulkan perbedaan terhadap world view sehingga rentan 

menimbulkan konflik (Hakis, 2015, hal. 99). 

Sebagai perbandingan jumlah penganut agama di dunia, Islam dan Kristen 

menempati urutan teratas dengan jumlah penganut terbesar (Kompas, 2015). 

Selain Islam dan Kristen, masih terdapat agama Yahudi, Hindu, Budha, 

Zoroaster, dan Sikh, yang memiliki penganut meskipun jumlahnya tidak sebesar 

Islam dan Kristen. (Sastrawat, 2012). 

Semua agama pada dasarnya mengajarkan sikap saling toleran terhadap 

sesama manusia (Hakis, 2015, hal. 101). Dalam Islam dikenal beberapa macam 

istilah persaudaraan. Minimal ada lima tingkatan persaudaran yang dikenal 

dalam Islam. Pertama, persaudaraan seiman-seagama, yang kedua persaudaraan 

sesama umat beragama, persaudaraan suku/bangsa, persaudaraan karena nasab 

dan persaudaraan sesama manusia (Chirzin, 2007, hal. 1). Jadi tidak ada tindak 

kekerasan atas terhadap manusia lain di dunia. 

Kenyataan yang terjadi adalah berlawanan. Peristiwa penyerangan atas 

nama agama baik umat Islam sebagai pelaku maupun umat Islam sebagai korban 

telah menimbulkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya hubungan antar 

pemeluk agama seharusnya? Hal ini membawa keprihatinan bagi umat beragama 

khususnya bagi muslim. Muslim sebagai penganut agama terbesar kedua di dunia  

sudah seharusnya menjalankan aturan yang telah ditentukan untuk dapat 

menjalani kehidupan jamak (pluralis) di masyarakat global seperti sekarang. 

Alquran merupakan kitab suci bagi umat muslim yang berisi pedoman dan 

petunjuk hidup di dunia. Sebagaimana menurut Rohman (2013, hal. 18), Alquran 
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memberikan pedoman untuk hidup secara individu dengan individu lain, maupun 

secara bersama (sosial) bagi umat manusia.  

Seberapa jauh Alquran memandang etika pergaulan, baik antara umat 

muslim baik  terhadap sesama ataupun terhadap non muslim? Pertanyaan ini 

menjadi  inti dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, dengan 

mengetahui etika pergaulan yang terdapat dalam Alquran umat muslim dapat 

memahami dan menerapkannya dalam berbagai bidang kehidupan termasuk 

pembelajaran PAI di sekolah, sehingga para siswa diharapkan dapat 

mengaplikasikan ajaran tersebut. Untuk alasan tersebut, penulis ingin mengkaji 

tentang Etika Pergaulan dalam Alquran dan Implikasinya Terhadap 

Pembelajaran PAI di Sekolah. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Etika Pergaulan dalam 

Alquran dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di Sekolah? 

Selanjutnya dijabarkan ke dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana etika pergaulan muslim dengan muslim dalam Alquran ? 

2. Bagaimana etika pergaulan muslim dengan non muslim dalam Alquran? 

3. Bagaimana implikasi etika pergaulan dalam Alquran terhadap pembelajaran 

PAI di sekolah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Secara umum yang diharapkan diperoleh dari peneleitian ini yaitu 

untuk mengetahui etika pergaulan dalam Alquran dan implikasinya terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun secara khusus tujuan penelitian yang diharapkan yaitu:  

a. Untuk mengetahui etika pergaulan muslim dengan muslim dalam Alquran; 
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b. Untuk mengetahui etika pergaulan muslim dengan non muslim dalam 

Alquran;  

c. Untuk mengetahui implikasi etika pergaulan dalamAlquran terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang bagaimana sesungguhnya etika pergaulan dalam Alquran itu dan 

kemudian hasilnya dapat diterapkan pada pembelajaran PAI di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Penelitian ini dapat menjadikan perhatian bahwa Alquran membahas 

mengenai etika pergaulan baik dengan sesama muslim ataupun dengan non 

muslim sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyampaikan mata 

kuliah yang bersangkutan 

d. Bagi umat Muslim  

Dapat dijadikan sebagai sumber pegangan bertindak kepada orang yang 

berbeda keyakinan. 

e. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu lebih kepada 

peneliti. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Stuktur organisasi dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian ini, terdapat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur 

organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN TEORI. Pada bab ini, terdapat penyajian beberapa teori 

tentang etika pergaulan antar sesama muslim maupun muslim dengan non 

muslim. Serta diungkap juga teori mengenai pembelajaran PAI di sekolah. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas tentang desain 

penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri atas: 

temuan penelitian dan pembahasan penelitian.  

BAB V PENUTUP, berupa simpulan, implikasi dan rekomendasi. 


