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ABSTRAK 

Mariana, 1401411265, Pluralisme Agama Menurut A. Mukti Ali dan Nurcholish 

Madjid (Studi Perbandingan). Pembimbing :(I) Drs. H. M. Husaini Abbas. (II) Hj. 

Maimanah, M.Ag 
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Pemikiran dua tokoh Islam mengenai pluralisme agama yang terdiri dari 

pemikiran dan konsep pluralisme agama yang telah banyak mereka kemukakan di 

dalam ide dan tulisan-tulisan yang mereka berikan untuk keilmuan pada masa 

sekarang ini serta mereka juga kemungkinan memiliki persamaan dan perbedaan 

pemikiran tentang pluralisme agama. 

Permasalahan yang diteliti ialah: bagaimana pemikiran A. Mukti Ali tentang 

pluralisme agama, bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme 

agama, dan apa saja persamaan dan perbedaan pemikiran A. Mukti Ali dan 

Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (Library research) dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif. 

Pada analisis deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan pemikiran A. Mukti 

Ali dan Nurcholish Madjid secara deskriptif, yakni memberikan gambaran yang 

objektif dan sistematis mengenai pemikiran keduanya. Kemudian analisis data 

menggunakan analisis komparatif, yakni membahas kembali uraian pemikiran A. 

Mukti Ali dan Nurcholish Madjid dengan berpedoman pada tinjauan umum 

tentang  pluralisme  agama dengan membandingkan pemikiran keduannya yang 

meliputi persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh. Melalui teknik analisis 

deskriptif dan komparatif penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: bahwa 

pemikiran mengenai pluralisme agama telah mempengaruhi pemikiran kedua 

tokoh islam Indonesia tersebut, hal ini terlihat pada perjalanan hidup mereka 

sebagai seorang intelektual muslim di Indonesia. Temuan lainnya yaitu mereka 

memiliki kesamaan, Adapun persamaan pemikiran A.Mukti Ali dan Nurcholish 

Madjid ialah pada dua hal yaitu: memiliki sifat toleransi, akar sejarah pada nabi 

dan rasul sebelum nabi Muhammad Saw. Adapun perbedaan pemikiran A. Mukti 

Ali dan Nurcholish Madjid yaitu dilihat pada konsep pluralisme agama A. Mukti 

Ali yaitu : Agree in Disagreement sedangkan Nurcholish Madjid dengan konsep 

al-hanȋfȋyah al-samhah dan al-islâm, pandangan yang dilakukan A. Mukti Ali 

yaitu sintesis antara dimensi transendental dan immanen atau spiritual dan 

material. Sedangkan Nurcholish Madjid yaitu modernisasi. Dan pembentukan 

agama-agama dalam  pembaharuan islam A. Mukti Ali yaitu keadilan, perdamaian 

lokal dan lingkungan global secara internasional sedangkan Nurcholish Madjid  

yaitu liberalisasi dan sekularisasi. 


