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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di negara tercinta kita ini. Indonesia. Banyak bermunculan doktrin-doktrin  

radikal yang berakhir pada bentuk tindak kekerasan tanpa mempertimbangkan  bentuk 

kemaslahatan terlebih dahulu dengan dasar asumsi terlaksananya suatu aturan hukum 

yang mesti diberlakukan dan ditegakkan. Agama islam sendiri tidak lepas dari 

permasalahan kontek radikal yang berujung pada terorisme. Dengan adanya suatu 

pergerakan yang massif dan terencana sehingga terjadilah tragedi-tragedi yang tidak 

diinginkan. 

Agama Islam sebagai agama yang membawa perdamaian dan kasih sayang 

(Rahmatan lil `alamin) terhadap semua makhluk. Dengan misi memberikan jalan 

untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Agama islam menghendaki manusia 

sebagai Insan Kamil sebagai wujud perwakilan dalam melaksanakan dan menegakkan 

hukum-hukum Allah swt. 

Akan tetapi semua tujuan dan pengharapan tersebut tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan dalam terciptanya suatu tujuan tersebut. Melalui 

pendidikannya, Islam mengharuskan bagi setiap hamba-Nya untuk senantiasa mawas 

diri dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Sehingga akan kita dapati dalam agama 

Islam ini suatu anjuran bagi setiap manusia untuk melaksanakan Amar ma`ruf nahy 

munkar dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang mukmin yang beriman. 

Dari sekian banyak ajaran pokok dalam agama islam, Amar ma`ruf nahy 

munkar merupakan salah satu dari Syi`ar islam yang mulia. Namun pada kenyataan 

sekarang ini banyak terjadi perbedaan dan mungkin ketidakpastian dalam 

memberikan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan Amar ma`ruf nahy 

munkar tersebut. Sehingga dirasakan menjauhi dari norma-norma kehidupan yang 

damai dan aman. 

Term amar ma’ruf nahi munkar menurut Moh. Ali Aziz, (2009, hal. 38) sama 

maknanya dengan dakwah. Pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar dalam 

pandangannya merupakan kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas orang 

mukmin. Istilah amar ma’ruf dan nahi munkar sering digunakan oleh Rasulullah Saw. 

Dan para sahabatnya pada masa dahulu. Penganut aliran mu’tazilah sebagai salah satu 
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aliran teologi dalam Islam menjadikan amar ma’ruf nahi munkar sebagai salah satu 

rukun iman mereka (’Abd al-Jabbar, 1965, hal. 142). 

Di Indonesia istilah amar ma’ruf nahi munkar telah dijadikan dasar 

perjuangan organisasi Nahdhatul Ulama (NU) yang tercantum dalam pasal 7 

AD/ART, yang dirumuskan pada muktamar NU ke-28 di Yogyakarta (Ghazali Said, 

2004, hal. 74). 

Demikian juga organisasi-organisasi yang lain seperti Muhammadiyah 

menjadikan pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar sebagai dasar pergerakan 

organisasinya sejak didirikannya pada tahun 1912. Berbeda dari pendirian kaum 

Mu’tazilah yang menempatkan term amar ma’ruf nahi munkar sebagai doktrin 

teologi, Muhammadiyah menempatkannya sebagai doktrin aksi. Aksi amar ma’ruf 

nahi munkar yang diwujudkan dengan cara damai dan moderat yang sering disebut 

dengan dakwah. Sedangkan golongan Mu’tazilah dan termasuk Syi’ah mewujudkan 

amar ma’ruf nahi munkar dengan “jihad”, yang sering dilaksanakan dengan cara 

kekerasan (Dawam Rahardjo, 1996, hal. 623). 

Secara metodelogis, pelaksanaan Amar ma’ruf nahi munkar, terjadi adanya 

kekerasan, sehingga tak jarang malah menimbulkan kemungkaran yang lain, padahal 

amar ma’ruf nahi munkar itu, justru untuk kemaslahatan dan kedamaian masyarakat.

 Dalam masyarakat Islam Indonesia term amar ma’ruf nahi munkar telah 

menjadi semboyan yang secara maknawi mengandung makna perjuangan untuk 

membela kebenaran dan memberantas kemungkaran. Perjuangan memberantas 

kejahatan, kebatilan, kemaksiatan dan kezhaliman, seperti pemberantasan dan 

perlawanan terhadap perbuatan zina, prostitusi (pelacuran), LGBT, narkoba, korupsi, 

pornografi dan pornoaksi, minuman keras, perjudian, tindakan begal dan sebagainya 

biasanya dikategorikan sebagai perwujudan dari amar ma’ruf nahi munkar. 

Pada dewasa sekarang ini, konsepsi amar ma’ruf nahi munkar malah 

menimbulkan benturan-benturan. Amar ma’ruf nahi munkar masuk kepada masalah 

khilafiah, semestinya amar ma’ruf nahi munkar masuk pada bidang yang mujmaalaih 

(yang disepakati tidak menimbulkan khilafiah).  

 Saerozi, (2013). Mengemukakan bahwa Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw 

untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan menyeru kepada yang Ma`ruf 

dan mencegah yang Munkar. Sehingga akan merajalela kerusakan dan ketidakaturan 

dimuka bumi ini apabila Allah swt tidak memberikan tugas Amar ma`ruf nahy 
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munkar.  Dan Amar ma`ruf nahy munkar pun merupakan salah satu dari sekian 

banyak pokok ajaran agama Islam yang mesti dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. 

Sehingga asumsi dasar dari pengertian ini dapat kita cermati bahwa Amar ma`ruf nahy 

munkar senantiasa menghendaki dan mengarahkan setiap pelaksana atau pelaku amal 

tersebut pada nilai-nilai yang suci dan tinggi. 

Sebagaimana dalam Al-Qur`an surat Ali-Imran ayat 104 memberikan suatu 

gambaran tentang Amar ma`ruf nahi munkar sebagai berikut: 

                                

       

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; 

merekalah orang-orang yang beruntung” 

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan 

Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 

Keberuntungan dan kemuliaan akan didapatkan oleh orang yang dapat 

melaksanakan Amar ma`ruf nahi munkar dalam kehidupannya. Sebagaimana ayat Al-

Qur`an diatas memberikan gambaran tersebut. Adapun permasalahan yang sedang 

kita hadapi bersama selaku umat Islam, terpojokkan dan terbingkai dalam kontek 

Radikal yang seringkali tersangkut pautkan dengan konteks Amar ma`ruf nahi munkar 

tersebut. 

Pada hakikatnya amar ma’ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya 

menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik amar 

ma’ruf nahi munkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun 

menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utama menjauhkan setiap hal negativ di 

tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negativ yang lebih besar. Hampir 

setiap orang mampu melaksanakan amar ma’ruf tetapi sebaliknya tidak banyak dari 

mereka mampu melaksanakan nahi munkar. melaksanakan nahi munkar rasanya berat 

karena kekhawatiran yang diingatkan dapat tersinggung atau marah. 
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Pada penelitian ini, penulis memiliki asumsi bahwa konsep amar ma`ruf nahi 

munkar yang seringkali disangkut pautkan dengan bentuk-bentuk tindakan radikal 

yang ber ujung pada terorisme, adanya kekurangan dalam  memberikan  pemahaman 

dan teknis pelaksanaan dalam menginterpretasikan Amar ma`ruf nahi munkar pada 

masa sekarang ini. dengan bersandarkan pada nilai-nilai sejarah dan tujuan dari agama 

Islam sendiri. 

Pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar seringkali dilakukan dengan cara-cara 

yang justru didalam pandangan agama itu tidak dibenarkan, bahkan merupakan 

kategori dari suatu bentuk kekerasan dengan mengatas namakan agama, banyak orang  

yang melakukan nahi munkar tetapi tidak mengurangi kemungkaran tersebut justru 

malah menambah kemungkaran. Dalam agama Islam sendiri selalu diserukan dan  

diajarkan tentang rasa kasih sayang, saling menghargai, sabar dan sikap perduli 

terhadap orang lain. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul Tesis “Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Al-Qur’an untuk 

Mewujudkan Masyarakat Baik Dan Damai Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Agama Islam”. Untuk dapat menampilkan dan menawarkan Syariat Islam yang begitu 

agung ini dalam bentuk Rahmatan lil `Alamin. Bukan dengan mengedepankan 

bentuk-bentuk tindak kekerasan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan dan sosial 

kemanusiaan. 

B. Rumusan Masalah 

 Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, peneliti perlu merumuskan 

apa yang menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut diantaranya adalah:

  

B.1 Rumusan Umum 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah umum penelitian 

ini adalah Bagaimana Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Al-Qur’an untuk 

Mewujudkan Masyarakat Baik Dan Damai Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Agama Islam?. 

B.2. Rumusan Khusus 

 Adapun, secara khusus dan operasional rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.: 
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1. Bagaimana konsep Amar Ma`ruf Nahi Munkar dalam Al-Qur`an berdasar Tafsir-

Tafsir Terpilih ? 

2. Bagaimana penerapan konsep Amar Ma`ruf Nahi Munkar untuk mewujudkan 

Masyarakat Baik dan Damai ? 

3. Bagaimana Implikasi Amar Ma`ruf Nahi Munkar terhadap perkembangan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam ?  

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini, karena di dalam Al-Qur`an 

terdapat banyak ayat yang membahas masalah amar ma`ruf nahi munkar. Sehingga 

dianggap perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini, untuk lebih 

memfokuskan tujuan penelitian. Dan peneliti hanya mengambil Sembilan ayat yang 

terdapat dalam lima surat yang berbeda yaitu dalam surat Ali-Imran pada ayat 104, 

110, dan 114. Surat Al-A`raf pada ayat 157. Surat At-Taubah pada ayat 67, 71, dan 

112. Surat Al-Hajj pada ayat 41. Dan surat Luqman pada ayat 17. Pada penelitian ini 

peneliti tidak mengambil kalimat-kalimat secara parsial, melainkan mengambil 

kalimat yang menggandengkan antara Amar ma’ruf dan Nahi munkar saja. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Konsep Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar Dalam Al-Qur’an untuk Mewujudkan Masyarakat Baik Dan Damai Serta 

Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, maka secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Memahami Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Al-Qur’an berdasar Tafsir-

Tafsir terpilih. 

b. Memahami Ketentuan penerapan Amar Ma`ruf Nahi Munkar. dalam Al-Qur’an 

untuk Mewujudkan Masyarakat Baik dan Damai 

c. Memahami Implikasi konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Al-Qur`an 

terhadap Pendidikan Agama Islam . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bertolak dari latar belakang, rumusan masalah serta tujuan di atas, maka dengan 

adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan berupa gambaran 

mengenai Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Al-Qur’an untuk 

Mewujudkan Masyarakat Baik Dan Damai Serta Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Agama Islam, dengan adanya studi literatur tersebut diharapkan bagi 

para peneliti khususnya pendidikan agama Islam agar dapat mengembangkan apa 

yang menjadi modal utama dalam pendidikan agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan pada studi literatur yang dilakukan peneliti mengenai Konsep Amar 

Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Al-Qur’an untuk Mewujudkan Masyarakat Baik Dan 

Damai Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam, diharapkan 

menjadi tolak ukur dalam mengetahui dan memahami secara mendalam lembaga 

pendidikan agama Islam khususnya. 

3. Manfaat Kebijakan 

Bagi para pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia, 

baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan sebuah sistem 

pendidikan yang benar-benar menjadi sebuah ciri khas Indonesia, serta dalam 

dunia pendidikan agama Islam di Indonesia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I 

Merupakan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan peneliti, yang meliputi 

alasan yang melatar belakangi penelitian ini, penemuan gap, pengambilan judul 

penelitian, fokus penelitian, beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

yang diterima dari penelitian yang dilakukan mengenai Konsep Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar Dalam Al-Qur’an untuk Mewujudkan Masyarakat Baik Dan Damai Serta 

Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam  

BAB II 

Untuk mendasari sebuah penelitian agar  kredibel, maka diperlukan sebuah 

kajian teori yang membantu memperkuat penelitian ini, memberikan konteks yang 

jelas terhadap topic atau permasalahan yang diangkat dalalm penelitian ini. teori-teori 
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yang dimaksud meliputi Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Perdamaian dan Pendidikan 

Agama Islam. 

 

 

BAB III 

Untuk dapat berlangsungnya sebuah penelitian, maka harus menggunakan 

metode penelitian yang tepat, yang mana ini merupakan langkah prosedural yang 

harus dijalani dan sesuai dengan aturannya. Karena metode penelitian menentukan 

alur penelitian yang dilakukan, ketika salah menggunakan sebuah metode, maka 

penelitian tersebut akan kurang efektip dan sampai jauhnya dapat salah. Oleh karena 

itu metode yang tepat menentukan hasil dari sebuah penelitian, pada penelitian ini 

metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, definisi 

operasional, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IV 

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan 

bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

BAB V 

Berisikan kesimpulan yang didapatkan peneliti dari data-data yang diperoleh 

setelah proses analisis data, juga sebagai ringkasan dari temuan-temuan dalam 

penelitian, dan rekomendasi dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan dan untuk 

tindak lanjut dikemudian hari. 

 

 


