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ABSTRAK 

Tesis ini berangkat dari dialektika kehidupan masyarakat minoritas muslim 
Muang Pattani Thailand Selatan sebagai bagian dari daerah konstitusi Negara 
yang dihuni oleh mayoritas non-muslim (baca:Budha). Dalam sejarah panjang 
telah tercatat beberapa konflik mengatasnamakan agama, namun tidak berbuntut 
panjang. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan tokoh agama muslim yakni 
para ulama sebagai pewaris otoritas keagamaan dalam meresepsi teks normatifitas 
Islam yakni hadis Nabi saw lalu dioralitaskan pada masyarakat tentang konsep 
membangun relasi masyarakat lintas agama. Dengan demikian, penelitian ini akan 
difokuskan pada dua sub permasalahan yakni: 1) Bagaimana resepsi eksegesis 
ulama Muang Pattani Terhadap Dalil-dalil Relasi Muslim Dan Non-Muslim. 2) 
Bagaimana bentuk resepsi eksegesis ulama Muang Pattani dalam realitas 
masyarakat? 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunaka teori resepsi. Resepsi 
ada tiga model yakni resepsi eksegesis, resepsi aestetis dan resepsi fungsional. 
Sementara dalam penelitian ini akan menyoroti aspek resepsi eksegesis di 
kalangan ulama Muang Pattani. Sumber data terdiri atas dua objek yakni data 
lapangan sebagai aspek primer melalui metode wawancara dan data pustaka 
sebagai aspek sekunder yakni kitab sumber hadis dan syarah hadis. Kedua sumber 
data tersebut diolah dengan melihat fenomena ulama Muang Pattani melakukan 
tindakan resepsi eksegesis di ruang-ruang sosial keagamaan seperti ceramah di 
mesjid dan pengajian majelis taklim serta tindakan nyata masyarakat merespon 
narasi resepsi eksegesis yang disampaikan oleh ulama Muang Pattani.  

Penelitian ini menghasilkan dua aspek utama relasi yang terkonstruk antara 
muslim dengan non muslim yang menjadi sorotan utama di kalangan ulama 
Muang Pattani yakni: 1) relasi antara masyarakat muslim dengan kepemimpinan 
non muslim. Ulama Muang Pattani  memahami hadis tentang ketaatan kepada 
pemimpin adalah wajib selama masih dalam koridor syariat Islam. Pemahaman 
tersebut cenderung tekstualis dan mengadopsi pemahaman ulama tafsir 
sebelumnya. 2) relasi antara masyarakat muslim Muang Pattani dengan 
masyarakat non muslim ditandai dengan tiga bentuk relasi terbangun yakni: a) 
relasi bidang pendidikan dengan menjadi bagian dari peserta didik sekalipun 
bahasa yang digunakan dalam proses belajar-mengajar adalah bahasa Thailand 
padahal masyarakat setempat menggunakan bahasa Melayu. b) relasi bidang 
ekonomi seperti hasil panen karet dijual kepada non-muslim. c) relasi di bidang 
keagamaan seperti saling menjaga ketertiban dan keamanan dalam setiap upacara 
keagamaan masing-masing. Ulama Muang Pattani mengadopsi dalil-dalil tentang 
membangun relasi masyarakat non muslim lebih inklusif yakni dengan 
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam realita, masyarakat 
muslim cenderung mengalah demi kemaslahatan. 
Kata Kunci : Relasi, muslim, non muslim, muang pattani. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 
Januari 1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ
ة  Bā’ B Be 
د  Tā’ T Te 
 Sā Ṡ Es titik atas ث
 jīm J Je ج
 Hā’ ḥ Ha titik di bawah ح
 Khā’ Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zāl Ż Zet titik di atas ذ
 Rā’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sīn S Es ش
 Syīn Sy Es dan ye ش
 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص
 Dād ḍ De titik di bawah ض
 Tā’ Ṭ Te titik di bawah ط
 Zā’ Ẓ Zet titik di bawah ظ
 Ayn ...ʻ... Koma terbalik (di atas)‘ ع
 Gayn G Ge غ
 Fā’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lām L El ل
 Mīm M Em و
ٌ  Nūn N En 
 Waw W We و
ِ  Hā’ H Ha 
 Hamzah ...’... Apostrof ء
ٌ  Yā’ Y Ye 
 

A. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 
ٍ  ditulis muta’aqqidīn يتعقّدي
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 ditulis ‘iddah عدّح
 

B. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h: 

هجخ  ditulis hibah 
 ditulis jizyah جسيخ
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh: 

ًخ هللا َع  ditulis ni’matullah 
 ditulis zakātul-fiṭri زكبح انفطر
 

C. Vokal Pendek 

  َ    (fathah) ditulis a contoh   ة ر   ditulis ḍaraba ض 
  َ    (kasrah) ditulis i contoh   ه ى  ditulis fahima ف 
  َ    (dammah) ditulis u contoh   ت  ك ت  ditulis kutiba 
 

D. Vokal Panjang 

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis jāhiliyyah جبههيّخ
2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 

ً  ditulis yas’ā يسع
3. Kasrah+yā’ mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis majīd يجيد
4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas) 

 ditulis furūd فروض
 
 

E. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis bainakum ثُيكى
2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh: 

 ditulis qaul قىل
 

F. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof 

(ʻ) 

 ditulis aʻantum ااَتى
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د  ditulis uʻiddat اعد 
ٍ شكرتى  ditulis laʻin syakartum نئ
 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh: 

ٌ  ditulis Al-Qurˈān انقرا
 ditulis Al-Qiyās انقيبش

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya, 

contoh: 

 ditulis Asy-Syams انشًص
 ’ditulis al-samā انًسبء
 

H. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 
 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh: 

 ditulis Żawi al-furūd ذوي انفروض
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh: 

م انسُخ أه  ditulis Ahl as-Sunnāh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Muslim dan non Muslim Pattani disatukan dibawah pemerintah Thailand 

karena memiliki perbedaan mendasar seperti budaya, kebiasaan, bahasa, dan 

etnis.1 Namun, Muslim Pattani juga dianggap sebagai (outsider) orang luar dan 

warga negara kelas dua di Thailand. Mereka justru dipandang sebagai kelompok 

lain (outsider) di tanah airnya sendiri. Hal tersebut disebabkan karena meskipun 

umat Muslim Thailand merupakan umat minoritas, namun di daerah Muang 

Pattani justru merupakan umat mayoritas, sehingga mereka berani untuk 

menyuarakan aspirasinya. Muslim Pattani secara umum lebih banyak 

dideskripsikan sebagai komunitas Muslim yang melakukan gerakkan perlawanan 

bersenjata serta menentang sikap dan perlakuan diskriminatif pemerintah 

Thailand. Pemberitaan media juga turut mengambarkan bahwa kekerasan kerap 

berlangsung dan diwarnai dengan aksi balas dendam yang menimbulkan banyak 

korban, baik dari komunitas Muslim maupun dari masyarakat Thailand yang 

bergama Budha. Selain itu, gambaran kaum minoritas Muslim Thailand adalah 

kaum tertindas, terutama disebabkan oleh sikap pemerintah yang mau menang 

sendiri dan tidak bersedia untuk memahami aspirasi yang berkembang dalam 

masyarakat Islam Pattani. Hal tersebut disebabkan oleh kuantitas masyarakat 

                                                             
1Muzani, Saifun, Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: Pustaka 

LP3ES, 1993), hlm. 325. 
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Thailand yang mayoritas (70%) penduduknya beragama Budha (sekitar 54 juta 

jiwa).2  

Sedangkan Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Budha, yang 

berjumlah 6 juta jiwa. Kenyataan ini bisa menjadi acuan, mengapa di daerah 

Thailand Selatan sering muncul konflik dibandingkan daerah lainnya. Karena 

secara khusus, Muslim Thailand terdiri dari dua kategori besar, yaitu Muslim 

melayu yang bermukim di wilayah Thailand selatan dan Muslim Thai yang 

bermukim di wilayah Thailand Tengah dan Thailand Utara.3 Sebagaimana survey 

pada tahun 1960, Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah 

Selatan, antara lain Provinsi Pattani (78%), Yala (61%), Narathiwat (78%), dan 

Satun (83%). Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani 

Raya pada abad ke 12, sebelum kerajaan Sukhothai berdiri.4 Namun seperti 

halnya kaum minoritas di Negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian 

selatan merupakan masyarakat Muslim-Melayu dan merupakan daerah konflik 

agama, serta persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang 

berkepanjangan, sehingga rentan mendapatkan ancaman dan tekanan.   

Dengan demikian, penelitian ini lebih difokuskan dalam melihat 

bagaimana para Ulama Muang Pattani, Thailand selatan dalam memaknai dalil-

dalil relasi Muslim dan Non-Muslim tersebut. Apakah dalam meresepsi dalil-dalil 

relasi Muslim dan Non-Muslim para Ulama Muang memilih dalil-dalil yang 

bersifat keras atau toleran. Apakah dalam memaknai dalil-dalil relasi Muslim dan 

                                                             
2Joesoeb Souyb, Agama-agama Besar Dunia, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1993), hlm. 90.  
3http//minang. Awardspace.com. Islam di Pattani. Diakses pada tanggal 28 November 2018, 

09:12. 
4Mohd Zamberi, umat Islam di Pattani: Sejarah dan Politik, (Shah Alam: Penerbit Hizbi, 

1993), hlm. 233.  
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Non-Muslim para Ulama Muang terpengaruh dengan kondisi kebijakan 

pemerintah yang seakan mendiskriminasi masyarakat Muslim pada umumnya dan 

Muslim Muang Pattani pada khususnya. 

Pattani daerah yang punya struktur sosial seimbang baik dari aspek etnik 

maupun aspek agama. Sabagai contohnya, adalah konflik sosial keagamaan yang 

terjadi di daerah Pattani Thailand Selatan yang jumlah penganut agama Islam 

sebanding dengan penganut agama Buddha. Ini terjadi karena masing-masing 

pihak merasa mempunyai kekuatan dan pengaruh yang seimbang, sehingga tidak 

terdapat perasaan minoritas dan moyoritas dalam struktur masyarakat seperti ini. 

Dan Pattani mempunyai struktur sosial yang tidak seimbang antara pendatang 

dengan penduduk local. Wilayah ini merupakan wilayah potensi konflik paling 

berbahaya. Fenomena ini semakin kuat apabila pendudukan local tersisih dan 

terkebelakang dari segi ekonomi maupun politik. Siasa konflik akan selalu 

muncul di wilayah yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Pattani sendiri mempunya 

kaya dengan sumber alam, namun tidak dinikmati oleh penduduk local. 

Wilayah Thailand Selatan yang meliputi kawasan bekas kesultanan 

Pattani.5 merupakan wilayah Thailand yang selalu dilanda krisis politik dan 

konflik bersenjata. Pada hakikatnya, konflik bersenjata dan krisis polik yang 

terjadi di Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkhla.6 Dari tanggal 28 semtember 

2018  tahun yang lalu ada konflik antaran Muslim dan Non-Muslim di Pattani 

menjadi perang dan damai konflik ini bukan saja yang baru terjadi tetapi sudah 

                                                             
5Patani adalah ejaan bahasa Melayuyang merujuk kepada wilayah bekas kesultanan Pattani 

sedangkan Pattani adalah ejaan Bahasa Thai yang merujuk kepada changwat (provinsi) sebagai 
salah satu dari empat provinsi Islam di bagian Thailand Selatan sekarang ini. 

6Yasril Yazid, “konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand Analisis Terhadap Krisis 
Politik Di Thailand Selatan”, Jurnal: Fakutas Dakwah UIN Suska Riau, hlm.3 
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terjadi dari sejak kejatuhan kerajaan Siam. Pattani sendiri menjadi bangkit 

melawan dan membebasankan diri hingga gerakkan kemerdekaan Pattani sampai 

sekarang ini. Banyak ribuan nyawa yang  menhilang dan harta melayang. Tak 

kurang pula upaya pemerintah yang jalankan pemerintah pusat untuk menyesaikan 

konflik ini, mulai dari era Perdana Mentri Phibul Songkram sampai era Perdana 

Mentri Juntra militer Prayuth Chan O Cha sekarang ini. Serangkaian kebijakan 

pemerintah pusat di Pattani Thailand Selatan didasarkan pada kebijakan masing-

masing untuk dapat menyesaikannya. Dari sinilah bagaimana ulama’ pendapatkan 

relasi Muslim dan Non- Muslim di Pattani ini. Walaupun di Pattani ini sering 

menjadi konflik dari sejak dahulu tetapi masih tetap menjadi kesatuan. 

Gambaran mengenai Muslim Pattani, pemerintah dan masyarakat Thai 

dapat diruntut sejak dimulainya proses penggabungan daerah Pattani ke dalam 

wilayah Thailand. Kurang dari satu abad sejak ditanda tanganinya  perjanjian 

pembagian wilayah antara pihak kerajaan Inggris dan kerajaan Siam tahun 1909 

(Anglo-Siam Treaty) yang isinya menepatkan wilayah Pattani bukan sebagai 

sebuah kerajaan Melayu lagi, tetapi merupakan wilayah kerajaan Siam, 

masyarakat Pattani telah terintegrasi menjadi bagian dari masyarakat Thai. 

Sebagai sebuah kelompok minoritas dengan identitas Islam. Muslim Pattani 

Thailand selatan diharapkan berkewajiban mengikuti pola integrasi nasional 

Thailand yang telah ditetapkan agar menjadi satu wilayah kesatuan yang utuh. 

Dilihat secara geografis, perubahan wilayah yang terjadi ini. Pattani yang asalnya 

merdeka dan merupakan Thailand serta menjadi minoritas di level nasional.  
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Kebijakan integrasi dan proyek pembangunan kebangsaan yang dijalankan 

oleh pemerintah kerajaan Thailand dalam kenyataannya berdampak dengan 

semakin menguatnya arah pengkategorisasian masyarakat mayoritas-minoritas 

dalam kehidupan masyarakat Thailand Pattani. aksi kekerasan sebagai dampak 

dari kebijakan tersebut, merupakan implikasi dari kebijakan nasionalis yang 

merekonstruksi identitas Thai yang monolitik (creation of Thainess as a single 

identity) yang gagal diterapkan di atas simbol-simbol atau atribut seperti: 

pengalaman seja  rah atau collection memory tentang kebesaran kerajaan Melayu 

Pattani di masa lalu, bahasa Melayu, agama Islam, dan kebiasaan-kebiasaan atau 

adat-adat-istiadat local menjadi faktor-faktor yang mengiringi pergulatan 

mencapai identitas ke-Melayu-an Muslim Pattani. Identitas Pattani yang terdiri 

dari faktor sejarah dan penaklukan oleh kerajaan Siam, masalah kepentingan 

ekonomi, persoalan migrasi internal (resettlement), dan kegagalan 

mengakomodasi perbedaan identitas perlawanan (memberontak) terhadap upaya 

pemerintah Thailand dalam mempersatukan wilayah.7 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas umat 

agama di Thailand adalah Budha aliran Therevada. Thailand memiliki 3 pilar 

terpenting bagai umat yaitu Negara, Agama, dan Raja8 sebagai symbol kesatuan 

negara Thailand, demikian umat Budha memiliki jumlah mayoritas di seluruh 

negara Thailand sehingga simbol agama adalah Budha, negaranya yaitu Thai dan 

Raja sebagai sang penghormat umatnya. 

 
                                                             

7Paulus Rudolf Yuniarto, “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi Perlawanan Budayadan 
Akar Gerakan Separatisme”, Jurnal Msyarakat dan Budaya, Vol 7, 2005, hlm.94.  

8Dressel, “ Nation religion king” This is the state ideology of Thailand, 2010. 
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B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut ditemukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana resepsi eksegesis ulama Muang Pattani Terhadap ayat-ayat al-

Quran Hadis Nabi saw tentang Relasi Muslim Dan Non-Muslim? 

2. Bagaimana bentuk resepsi eksegesis ulama Muang Pattani dalam hal relasi 

terhadap pemimpin non muslim dan masyarakat non muslim? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Resepsi Eksegesis Ulama Muang Pattani Terhadap Dalil-

dalil Relasi Muslim Dan Non- Muslim. 

2. Untuk mengetahui bentuk resepsi eksegesis ulama Muang Pattani dalam 

realitas masyarakat. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan gambaran objektif bagi para Ulama’ di Muang Pattani Thailand 

Selatan, bagaimana menjalin sebuah relasi antara Muslim dengan Non-

Muslim. 

2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap Dalil 

antara Muslim dengan Non-Muslim dalam interaksi sosial di Muang Pattani 

Thailand Selatan.  
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E. Tinjuan Pustaka 

Menurut Haidi Hajar Widagdo, dalam bahasa agama, khususnya Islam, 

pergaulan atau interaksi sosial pun masuk sebuah permasalahan yang urgent 

karena, sebuah interaksi sosial yang baik akan membawa kepada hasil yang baik, 

dan hal ini pun berlaku sebaliknya. Banyak diantara umat Islam, yang ketika 

bersinggungsn dengan interaksi sosial di masyarakat hanya memandang bahwa 

sebuah interaksi sosial yang baik hanyalah dibangun untuk sesama umat Islam 

saja, sedangkan mereka yang berada di luar karidor Islam, dipandang sebagai 

sesuatu yang tidak begitu penting untuk dipergaulan dengan sikap yang baik dan 

santun. Diketahui bahwa tidak ada anjuran  untuk bertindak kasar kepada pihak 

non-muslim apabila meraka tidak menyakiti dan membahayakan pihak muslim 

secara terang-terangan. Demikan, Islam yang dibawa dan disampaikan oleh 

Muhammad berkesesuaian dengan arti Islam itu sendiri yakni menyelematkan, 

selain itu, pada hakikatnya Islam memang dibawa bukan untuk menjadi device 

yang menghukumi semua manusia yang tidak beriman kepadanya, melainkan 

sebagai ajaran yang membawa kasih sayang bagi seluruh makhluk yang hidup di 

dunia tanpa terkecuali.9 

Muhammad Yusuf dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu 

pemikiran yang patut dijadikan inspirasi mengenai hubungan muslim dengan non-

muslim adalah ulama’ Bugis. Ulama’ Bugis menjelaskan al-Qur’an dengan 

mengacu pada sumber-sumber otoritatif namun penjelasannya tetap berupaya 

mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal budaya Bugis. Di antara pemikiran 

                                                             
9Haidi Hajar Widagdo, Interaksi sosial Muslim dengan non Muslim Perspektif Hadis, 

(Tesis UIN Kalijaga Yogyakarya, 2011). 
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mereka adalah bahwa hubungan muslim dengan umat lain harus diwujudkan 

dalam bentuk pengakuan eksistensi, teoleransi, harmoni, dan kerjasama. 

Keagamaan agama dan keyakinan harus diakui eksistensinya dan diterima, karena 

hal itu merupakan sunatullah. Hal ini didasarkan pada sumber primer ajaran Islam 

(al-Qur’an) dan penganut agama lain memnagun Madinah. Dalam rangka 

mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama yang 

merupakan hasil rumusan bersama untuk mengatur hubungan yang harmonis dan 

toleran serta kerjasama. Dalam upaya ini masjid bagi umat Islam sebagai fasilitas 

atau tempat bersama unruk meruskan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Dalam 

rangk membangun dialog dan kerjasama, etika memegang peran penting. Etika 

merupakan ajaran universal (universal volues) dari semua agama. Melalui pintu 

etika, manusia beragama secara universal menemui beragam tantangan 

kemanusiaan yang sama. Setiap agama di dunia memiliki nilai-nilai khas (typical 

values) yang hanya terdapat pada masing-masing agama. Nilai ini disebut dengan 

nilai umum yang dipercayai oleh semua agama. Nilai semacam itu disebut nilai 

universal (universal values). Di dalam membangun dialog, yang perlu 

dikembangkan adalah nilai-nilai universal dari setiap agama, bukan nilai-nilai 

partikularnya. Dialog dilakukan secara proaktif dan bersinambungan untuk 

merawat hubungan-hubungan yang baik.10 

Sementara Samsu dalam hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa 

interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berdimensi kemasyarakatan antara 

individu atau kelompok dengan individu atau kelompok dengan individu atau 

                                                             
10Mahammad Yusuf “Hubungan Muslim dengan non Muslim Perspektif Ulama Bugis”, 

Jurnal Al-Tahrir, Vol. 14, No. 2, Mei 2014).  
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kelompok lain. Interaksi soaial antara umat Islam dengan umat non muslim dan 

sebaliknya tidaklah selalu berjalan mulus dan berlangsung harmonis. Konflik 

bercorak keagamaan masih terus terjadi. Sesuatu yang kontraproduktif dengan 

nilai dan prinsip ajaran agama. Interaksi sosial umat Islam kepada non muslim 

diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan menghormatiyang didasarkan 

kepada nilai dan prinsip moralitas ajaran Islam berupa saling mengenal 

(memahami). kompromi, berbuat baik, berperilaku adil dan saling membantu, 

membantu, mematyhi aturan tertulis (dokumen), dan menjunjung tinggin 

persamaan, nilai dan prinsip tersebut direkomendasikan untuk menjadi perekat 

sosial dalam membangun kehidupanyang damai ditengah-tengah pergumulan 

hidup yang multiagama.11 

Yang dijelaskan di dalam jurnal ini terkait dengan buku Hikayat Patani 

sebagai teks mimetik. Hikayat Patani merupakan sebuah manuskrip Melayu 

silam. Yang mengisahkan sejarah Patani mengenai lagenda dan krsultanan Patani, 

sebuah kerajaan Melayu yang terletak di pantai barat semanjung Malaysia. Dalam 

jurnal ini juga meliputi pendirian kerajaan dan konversi ke Islam dimana kerajaan 

ini awalnya bukan Islam, kemudian membicara tentang du kontrak sosial antara 

muslim dan Budhis. Kemudian di bagian akhir jurnal ini membicara tentang 

pemberontakan agak terkait dengan politik yang negara satunya ingin menahan 

dari penjajah akan tetapi gagal menahannya maka Patani di jajah pada akhirnya 

sehingga sekarang. Mengakibatkan Patani menyatukan dengan Thailand. Jurnal 

                                                             
11Samsu, “Interaksi sosial muslim kepada non muslim”, Jurnal Al-Munzir, Vol,8 No, 2 

November 2015. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



10 
 

 
 

ini sedidkit mempunyai kemiripan Tesis ini karena menyangkut hubungan antara 

agama yakni Islam dan Budhis.12  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di 

atas, kiranya cukup representatif sebagai acuan dalam melihat titik perbedaan 

penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Penelitian tentang relasi Muslim dan 

non-Muslim telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun yang memfokuskan 

penelitian, khususnya melihat relasi Muslim dan non-Muslim berdasarkan hadis 

dalam perspektif ulama Muang, Pattani, belum  pernah dilakukan oleh para 

peneliti. Oleh karena itu, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.  

F. Kerangka Teori  

Adapun kerangka teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian 

Resepsi Ulama’ Tentang Dalil-dalil Relasi Muslim dan Non Muslim (Studi Atas 

Resepsi Ulama’ Muang Pattani Thailand Selatan), ini adalah teori resepsi 

eksegesis.13 Resepsi berasal dari kata recipere (Latin) dan reception (Inggris). 

Dalam arti sempit, resepsi diartikan sebagai penerimaan dan penyambutan 

pembaca. Sedangkan dalam maknanya yang lebih luas, resepsi dapat diartikan 

sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga 

bisa dapat memberikan respon terhadap sebuah karya. Resepsi di sini 

dihubungkan dengan sebuah karya karena memang pada dasarnya teori resepsi 

merupakan salah satu dari serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis 

                                                             
12 Nathan Porath, The Hikayat Patani: The kingdom of Patani in the Malay and Thai 

Political world, Vol: 84, Januri 2011, hlm. 45 
13Penggunaan teori resepsi dalam membacaan fenomena pembacanya, dalam hubungannya 

dengan Qur’anic Studies, beberapa di antara dilakukan oleh Navid Kermani dalam bukunya Gott 
ist Schon: Das Aesthetische Erleben Des Koran. Kermani sendiri lebih fokus pada model resepsi 
aestetik terhadap al-Qur’an. Lihat M. Nur Kholis Setiawan, al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar 
(Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 71. 
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karya sastra. Teori resepsi tersebut dikembangkan oleh banyak tokoh, beberapa di 

antaranya adalah Hans Robert Jaus, RT. Segers Wolfgang Iser. 

Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa resepsi masyarakat terhadap al-

Qur’an memiliki tiga model yaitu: Pertama, resepsi eksegesis, resepsi eksgesis 

adalah tindakan menerima al-Qur’an dengan menafsirkan maknanya. Gagasan 

dasar dari penafsiran adalah tindakan interpretasi. Eksegesis secara epistemologi 

berasal dari kata Yunani artinya penjelasan, outleading, penafsiran atau penjelasan 

terhadap suatu teks atau bagian dari teks. Secara historis dalam sebuah 

perlindungan Yunani kuno, penafsir, adalah orang-orang yang melakukan 

penafsiran yang ditugasi untuk menerjemahkan sabda atau ramalan dari tuhan 

kepada manusia. Oleh sebab itu eksegesis biasanya di pakai untuk teks-teks 

keagamaan atau kitab suci. Dalam konteks al-Qur’an Jane Dammen McAuliffe 

mengatakan eksegesis adalah penerjemahan teks-teks berbahasa Arab.14 Oleh 

karena itu eksegesis menandakan secara utama proses dan hasil dari penafsiran 

tekstual, lebih utama lagi adalah penafsiran terhadap kitab suci. Berdasarkan 

konteks ini resepsi eksegesis adalah tindakan menerima al-Qur’an sebagai teks 

yang menyampaikan makna tektual diperlihatkan melalui tindakan penafsiran.15  

Kedua, resepsi estetik adalah penerimaan al-Qur’an secara estetik. 

Tindakan itu bisa dalam dua cara. Yaitu, merima al-Qur’an sebagai kesatuan 

estetik yng nama pembaca dapat mengalami nilai estetik dalam resepsinya. Bisa 

                                                             
14Taufik Akbar Umar, Interpretasi Amar Makruf Nahi Mungkar dalam al-Qur’an Menurut 

Perspektif Haba’ib di Pontianak Kalimantan Barat, Thesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Press, Yogyakarya 2018, hlm. 13. 

15Ahmah Rafiq, The Reception of the Qur’an in Indonesia: A Case Study of the 
Place of the Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, “a Dissertation The Temple 
University Graduate Board” (ProQuest LLC, 2014), hlm. 147-151. 
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juga menjadi sebuah pendekatan estetik dalam pemerimaan al-Qur’an. Isser 

membedakan antar kubu artistik dan estetik teks. Sisi artistik dari teks itu sendiri 

estetiknya realisasi yang disempurnakan oleh pembaca mengalami keestetikannya 

dan itu bersifat personal dan emosional, tapi juga bisa ditukarkan kepada yang lain 

yang mungkin menerimanya itu dengan cara yang sama. Resepsi estetik dari al-

Qur’an telah dialami umat Muslim sejak awal periode Islam. Yang di maksud 

resepsi estetik awal itu adalah pembacaan al-Qur’an dalam berbagi nada. ketika 

al-Qur’an dibacakan dalam ilmu pembacaan al-Qur’an (ilmu tajwid) di abad ke 

10.meskipun al-Qur’an dalam bahasa Arab, ilmu tajwid memiliki keindahan suara 

dalam pembacaannya yang membaca keestetikan dan bahkan bersifat ketuhanan 

mengamalkan dari suara Arab biasa. 

Resepsi estetik dari al-Qur’an juga datang kepada realitas melalui material 

budaya-budaya. Contohnya adalah Kiswah.  Fungsinya untuk mendekorasi 

Ka’bah dengan indah. Dan juga fungsinya untuk menutup dan melindungi 

Ka’bah. Pada suatu tahun di bulan ziarah (dzulhijjah) kiswah di ganti dengan yang 

baru. Tapi meski diganti itu tetap dimulaikan sebagai mana sebelum di ganti. Oleh 

karena itu resepsi al-Qur’an secara estetik tidak hanya tentang menerima al-

Qur’an secaraestetik, tetapi juga tentang merasakan pengalaman ketuhanan 

melalui ke estetikan tersebut. Dalam cara yang demikian, sebuah resepsi estetik 

memungkinkan membawa kepada pemujaan objek material, al-Qur’an.16 

Ketiga,  resepsi fungdisional adalah masyarakat dapat dipahami denan 

melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan 

                                                             
16Ahmah Rafiq, The Reception of the Qur’an in Indonesia: A Case Study of the Place of the 

Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, hlm.151-153. 
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pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian 

secara strutural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan 

faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsi masing-masing, 

saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat dimengerti 

tanpa mengikutsertakan bagian yang lai, dan jika salah satu bagian masyarakat 

yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini.17   

G. Metodelogi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Adapun desian utama penelitian ini masuk dalam kerangka model 

penelitian kualitatif dengan bertumpa pada model penelitian lapangan (Field 

research) yang dikolaborasikan dengan teori-teori maupun hasil temuan 

penelitian pustaka (library research) yang dapat menunjang jalanya 

penelitian yang penulis lakukan. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, sumber data yang dihunakan oleh penulis 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

di lapangan sesuai dengan objek penelitian yang dituju. Dengan 

demikian, data primer dalam penelitian ini dipadat dari sumber informan 

yaitu individu atau perseorangan yang bersangkutan sesuai dengan titik 

objek penelitian ini, yakni Ulama’-ulama’ yang ada di Muang Pattani. 

                                                             
17 Rusdi Anto, Teori-teori Sosiologi hukum Fungsional Struktural, Jurnal: Pusat 

Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat, 2018). 
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Data primer ini meliputi hasil observasi dan pengamatan langsung di 

lapangan, catatan hasil wawancara dan data-data yang telah ada 

mengenai objek penelitian. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan 

dalam penelitian ini berdasarkan sumber-sumber rujukan yang dapat 

mendukung data primer yang telah diperoleh. Adapun data sekunder, 

dalam konteks interpretasi tentang relasi muslim dan non muslim dalam 

ruang tradisi lisan, bisa didapatkan dari ceramah, pengajian atau majlis 

ilmu yang telah didomentasikan dalam bentuk video maupun rakam 

suara. Kemudian data sekunder lainnya juga berupa buku-buku, artikel 

baik cetak maupun online, khususnya yang membahas tentang hadis 

relasi muslim dan non muslim atau buku-buku lainnya yang dapat 

memperkuat dan mendukung penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

melalui tiga hal, yaitu:  

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan lansung oleh pewawancara kepada 

informan, dalam hal ini adalah Ulama-ulama Muang, Pattani, Thailand 

selatan, khususnya tentang pemahaman. Dan jawaban dari informan-

informan tersebut dicatat atau direkam sebagai bahan analsis.  
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b. Observasi  

Observasi dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

digunakan untuk melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non 

partisipan, di mana penulis tidak terlibat aktif dalam segala macam 

kegiatan dan tindakan Ulama’-ulama’ Muang, dan teknis observasi in 

hanya bersifat tambahan sebagai penguat dari teknik wawancara yang 

dilakukan. 

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi  

Studi pustaka sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperkaya sumber literasi mengenai 

pelbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam 

buku-buku, karya ilmiah pada penelitian yang ada sebelumnya, jurnal, 

artikel surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema 

penelitian ini. Termasuk teknik dokumentasi ini adalah sebagai media 

pendukung misalnya melakukan video, rekaman saat melakukan 

wawancara dan lain sebagainya. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis Data ini adalah untuk memperoleh makna dari beberapa 

data yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif 

terhadap objek penelitian proposal yang yang sedang penulis lakukan. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif-analitik melalui proses reduksi data, penyajian data dan 
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penarikan kesimpulan.18 Pertama, reduksi data (data reduction) 

merupakan suati proses penyesian, peryederhanaan, pengabstrakan, dan 

taransformasi data yang dihasilkan dari pelbagai Resepsi Ulama’ yang 

dapat penulis temukan dalam pelbagai Pendapat, terhadap berikutnya dari 

reduksi data adalah tahap membuat kategorisasi data (coding) dan 

interpretasi data. Proses Kedua (data display) menuju penarikan 

kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan dalam penyajian data ini 

adalah teknik teks naratif (narrative text). Proses Ketiga dalam analisis 

data ini adalah proses penarikan kesimpulan (conclusion). Penarikan 

kesimpulan dalam analisis data ini yaitu dengan melalukan verifikasi 

dengan mencari subtansi dari setiap data yang disajikan dalam proses 

sebelumnya. 

Adapun gambaran kerja metodologi penelitian yang penulis gunakan 

dalam jalannya penelitian tesis ini dapat digambarkan pada bagan berikut: 

             Pengumplan Data                                               Analisis Data 

 

                                         

       

                                              Informan Data1               data 2 

 

                                                             
18Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,  

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 242. 

Observasi 

Wawancara            

       
Dokumen 

Data 

Data   

Conclusiom  
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Berdasarkan skema analisis data di atas, maka yan akan jadi data satu 

bagan alur metodologis tersebuat adalah data yang hasil penulis kumpulkan 

dari hasil observasi terhadap pelbagai menurut yang diisi oleh ulama’-

ulama’ terkait dengan Resepsi Ulama Tentang Dalil-dalil Relasi Muslim dan 

Non Muslim (Studi atas Resepsi Ulama’ Muang Pattani Thailand selatan), 

yang penulis temukan dalam praktik pengajian, ceramah, masjis ilmu dan 

lain sebagainya, dan juga wawacara dengan para informman, dalam hal ini 

adalah ulama’-ulama’ sebagai sumber primer maupun informan lainnya 

yang berupa sekunder yang mendukung temuan data dalam penelitian ini. 

Data satu tersebut kemudian akan menjadi sumber data penulis untuk 

penulis tindak lanjiti dengan melakukan proses reduksi data dengan cara 

melalukan penyederhannaan dan pengabstrakan data relevan dengan 

penelitian ini.  Setelah proses tersebut kemudian masuk pada tahap 

membuat kategorisasi data (coding) dan Interpretasi data. Maka data dua 

dalam bagan tersebut merupakan proses penyajian data (data display) 

menggunakaan teknik teks naratif atau menarasikan ulang dari data yang 

telah lebih dulu direduksi dan dibuat kategorisasinya. Berdasarkan data dua 

dalam bagan tersebut maka akan penulis jadikan sebagai kesimpulan 

terakhir dari penelitian ini.  

H. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini akan dibagi 

menjadi lima bab. Berikut akan penulis uraikan gambaran umum masing-masing 

bab yakni: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



18 
 

 
 

Bab Pertama, merupakan proposal penelitian yang melingkupi problem 

akademik yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan mafaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan pada 

isi pembahasan dalam bab selanjutnya.  

Bab Kedua, berisi pembahasan mengenai deskripsi umum wilayah Muang 

Pattani, sistem pemerintahan dan ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Dan sub 

terkahir akan membahas pekerjaan masyarakat Muang Pattani Thailand selatan. 

Bab Ketiga, pertama, akan membahas mengenai deskripsi resepsi Ulama’ 

Muang Pattani tentang Dalil-dalil relasi Muslim dan Non-Muslim. Dan hal ini 

nantinya akan dipetakan berdasarkan dalil-dalil yang mereka gunakan, baik dari 

al-Qur’an, Hadis, pendapat Ulama’, realitas dan dalil-dalil terkait lainnya. Kedua, 

akan membahas mengenai analisis terhadap resepsi tentang relasi Muslim dan 

Non-Muslim, di bab membahas dua sub bab, sub pertama membahas analisis 

resepsi eksegesis Ulama Muang tentang Dalil relasi Muslim dan Non-Muslim, 

dan sub yang kedua membahas tentang analisis resepsi eksegesis tentang hadis 

relasi Muslim dan Non-Muslim. 

Bab keempat, merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah, serta saran yang berisi saran dan rekomendasi 

bagi para peneliti berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan uraian bab-bab yang telah dibahas di 

atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menurut para ulama Muang Pattani, taat kepada pemimpin adalah 

wajib hukumnya, selama tidak menzalimi dan memerintahkan untuk 

melakukan maksiat. Pendapat inilah yang dijadikan prinsip oleh 

masyarakat Muslim Pattani, sehingga mereka mampu bertahan hidup 

dan berkecimpun di bawah kepemimpinan seorang Non-Muslim, 

bahkan hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas non-muslim. 

Konsep yang menjadi gagasan tersebut adalah hasil pembacaan 

terhadap dalil-dalil dalam al-Quran maupun hadis Nabi saw. 

sebagaimana yang telah banyak diceritakan dalam hadis-hadis Nabi 

saw. bahwa Nabi tidak hanya mengakomodir umat Islam tetapi beliau 

pun sangat menghormati masyarakat Yahudi dan Nasrani.   

2. Relasi antara masyarakat muslim Muang Pattani dengan masyarakat 

non muslim ditandai dengan tiga bentuk relasi terbangun yakni: a) 

relasi bidang pendidikan dengan menjadi bagian dari peserta didik 

sekalipun bahasa yang digunakan dalam proses belajar-mengajar 

adalah bahasa Thailand padahal masyarakat setempat menggunakan 

bahasa Melayu. b) relasi bidang ekonomi seperti hasil panen karet 

dijual kepada non-muslim. c) relasi di bidang keagamaan seperti 

saling menjaga ketertiban dan keamanan dalam setiap upacara 
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keagamaan masing-masing. Ulama Muang Pattani mengadopsi dalil-

dalil tentang membangun relasi masyarakat non muslim lebih inklusif 

yakni dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga 

dalam realita, masyarakat muslim cenderung mengalah demi 

kemaslahatan. 

B. SARAN 

Setelah penulis selessi melakukan penelitian dan melakukan 

pembahasan dengan Ulama’ Muang Pattani terhadap dalil dalil relasi 

Muslim dan Non-Muslim, sebagaimana terutama dalam tesis ini, maka 

saran-saran adalah sebagai berikut:  

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi dengan cakupan objek 

penelitian yang lebih luas dan lebih banyak. Baik yang menyangkut 

setting tempat, orang, dan waktu. Sehingga dimungkinkan adaya 

temuan-temuan baru untuk memyempurnakan hasil kesimpulan dari 

penetian dalam tesis ini. 

2. Relasi antara Muslim dan Non-Muslim kita harus berkjalan dengan 

baik walaupun mereka tidak baik sama kita tetapi kita harus tetap baik 

sama mereka.  
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