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ABSTRAKSI 

Banyak aspek dari agama Islam yang saat ini perlu ditinjau kembali, tetapi 
di sini ada satu aspek yang perlu dan mendesak untuk ditinjau ulang, yaitu 
mengcnai masyarakat Islam. Kenyataan yang terjadi saat sekarang ini adalah 
adanya berbagai gambaran yang tidak benar mengenai potret masyarakat Islam. 
Adanya berbagai penelitian yang dilakukan, baik oleh kalangan Barat maupun 
keiuarga Muslim pada masyarakat Islam teiah memberikan gambaran yang buruk 
pada citra rnasyarakat Islam yang diteliti. Hal ini dikarenakan para peneliti hanya 
mei~hat masyarakat Islam dari kulit luarnya saja dengan berpedoman pada 
pendekatan sosioiogis maupun antropologis dan melupakan atau mengabaikan 
sisi-sisi yang paiing mendasar yang ada dalam masyarakat Islam. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini ingin mencoba 
mendeskripsikan konsepsi tentang masyarakat Islam yang dilontarkan oleh Yusuf 
ai-Qardhawi. Pemikiran al-Qardhawi mengenai perrnasalahan di atas yang 
menjadi inti penuiisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, data-data yang 
disajikan merupakan hasil dari pemikiran al-Qardhawi yang diperoleh dengan 
cara menyelidi ki, menganalisis dan mengklasifi kasi pemikiran dan juga 
membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran yang lain serta pendekatan 
sosioiogi agama yang digunakan untuk mendekati data-data tersebut. Penelitian 
ini pada intinya ingin memperoleh sebuah konsepsi tentang masyarakat islam 
yang ada daiain pemikiran al-Qardhawi. Dengan dua persoaian yang 
dimuncuikan, yaitu: pertama, mengenai konstruksi masyarakat Islam dan kedua, 
mengenai karakteristik masyarakat Islam yang ideal menurut al-Qardhawi. Dua 
persoaian inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. 

Adapun konsepsi tentang masyarakat Islam yang diuraikan oleh 
al-Qardhawi merupakan bentuk masyarakat Islam yang seimbang dengan 
karakteristiknya yang khas. Dengan berlandaskan argumen yang didukung dalil- 
daIil naqir dan aqli, al-Qardhawi berusaha meluruskan persepsi mengenai 
masyarakat Islam yang selama ini dinitai dan digambarkan oleh kebanyakan orang 
secara sepihak. Dengan berpedoman pada pemikiran aliran pertengahan (moderat) 
al-Qardhawi ingin menunjukkan bahwa masyarakat yang dibangun oleh Islam 
bukanlah suatu masyarakat yang utopis, tetapi suatu masyarakat yang realistis 
sejalan dengan tuntutan zaman dan tidak mengabaikan sendi-sendi ajaran Islam 
yang mendasar, karena masyarakat Islam adalah masyarakat yang maju dan 
menyintai kemajuan dalam arti kemajuan yang utuh, rohani dan jasmani, moral 
dan bangunan pisik, dunia dan akherat, ilmiah dan imaniah, dan tidak ada 
pertentangan di antara semua ini melainkan keseimbangan dan keserasian yang 
saling menopang. Jika semua itu bisa diwujudkan, maka cita-cita untuk 
inewujudkan Baldatun Thoyyzbatun wa Rabbun Ghaflur (Negeri Aman Sentosa 
dan Penuh Arnpunan Tuhan) akan bisa dicapai. 
































































