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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai keempat, maka dapat 

diambil kesimpulan:  

1. Pendapat Nurcholish Madjid patut didukung karena pemikiran dan 

analisisnya itu sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghormati 

keberadaan agama lain. Sebenarnya Islam merupakan pelopor toleransi, 

dan Islam sangat mencela sikap fanatisme dalam arti yang negatif yaitu 

membabi buta dan mengklaim kebenaran sebagai otoritas sendiri. 

2. Apabila konsep toleransi yang digulirkan Nurcholish Madjid dihubungan 

dengan kehidupan keagamaan di Indonesia, maka jika pendapatnya di 

apresiasi dan mendapat tempat serta penerimaan maka kedamaian dalam 

beragama bisa terwujud, setidaknya konflik horisontal yang bernuansa 

agama dapat diperkecil. Masalah ini bila melihat kondisi kehidupan umat 

antar agama di Indonesia maka dapat dijadikan sebuah pelajaran, 

khususnya terhadap beberapa peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata 

lain, apabila toleransi beragama menurut Nurcholish Madjid dihubungkan 

dengan Kehidupan Keagamaan di Indonesia, maka pendapat Nurcholish 

Madjid dapat sedikitnya meredam konflik antar agama, sehingga 

kehidupan agama dapat hidup secara damai dan berdampingan. 

 

B. Saran-Saran 

1.  Untuk Masyarakat 

Hendaknya masyarakat dapat mempertimbangkan pemikiran 

Nurcholish Madjid terutama terhadap gagasannya tentang toleransi 

beragama.  
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2.  Untuk Pemerintah 

Pemerintah sebagai institusi penyelenggara negara dan pemerintah 

mempunyai sejumlah kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan 

yang strategis. Karena itu konsep Nurcholish Madjid hanya dapat 

terwujud apabila pemerintah membuat kebijakan yang dapat meninggikan 

nilai keislaman dalam konteks kehidupan beragama.      

3.  Untuk Perguruan Tinggi 

Meskipun konsep Nurcholish Madjid tentang toleransi beragama 

kurang bersifat operasional dan kurang rinci namun pemikirannya dapat 

dijadikan studi banding oleh peneliti lain. Untuk itu perlu adanya kajian 

yang lebih dalam terhadap konsep Nurcholish Madjid. Penjabaran lebih 

lanjut akan memudahkan dalam menangkap pikiran-pikiran Nurcholish 

Madjid.  

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat 

dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti 

menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam 

paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada 

gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca 

menjadi harapan peneliti.  Semoga Allah SWT meridhainya.  

 
 


