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ABSTRAK 

Agama dan Syariat Nabi Isa as. dalam Perspektif al-Qur’an 

 

Juhairiyah 

F15214175 

 

Kata kunci: Nabi Isa as., Syariat Agama, Sikap Bani Isra’il.  

 

Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah swt. mengemban misi dan 

tugas tertentu untuk disampaikan kepada para umatnya untuk membimbing 

mereka kepada jalan yang benar agar manusia memperoleh keselamatan, baik di 

dunia maupun di akhirat. Setiap nabi yang diutus oleh Allah swt. dalam 

menyampaikan risalahnya dibekali dengan berbagai mukjizat. Namun, karena 

sifat manusia yang cenderung berlebihan, ada sebagian yang beriman dan adapula 

yang ingkar. Nabi Isa as. adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Isra’il 

dengan membawa ajaran syariat agama. Namun, ajarannya telah banyak 

disimpangsiurkan oleh pengikutnya. Bahkan mereka menempatkankan Nabi Isa 

as. sama dengan kedudukan Tuhan. Ini merupakan sifat yang berlebihan dan 

penyelewengan terhadap ajaran yang dibawanya. Al-Qur’an menjelaskan 

kebenaran tentang risalah-risalah keTuhanan yang dibawa oleh para Nabi. 

Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan agama dan syariat yang dibawa 

oleh Nabi Isa as..  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Agama apakah yang 

dibawa oleh Nabi Isa as. dalam al-Qur’an? 2. Bagaimanakah syariat agama Nabi 

Isa as. dalam al-Qur’an?. 3. Bagaimana sikap Bani Isra’il terhadap ajaran agama 

dan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa as. dalam al-Qur’an? Tujuannya adalah 

mengetahui secara mendalam tentang agama dan syariat Nabi Isa as. yang 

terdapat dalam al-Qur’an sehingga diperoleh petunjuk tentang kebenaran 

syariatnya yang telah banyak disimpangsiurkan oleh para pengikutnya. Penelitian 

ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan 

metode penelitian tafsir tematik. 

Hasil penelitian ini adalah: 1. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa as. adalah 

agama Islam; 2. Syariat agama Nabi Isa as. adalah melanjutkan syariat Taurat, 

membenarkan ajaran Taurat dan diturunkan pula kepadanya syariat Injil untuk 

menyempurnakannya; 3. Sikap Bani Isra’il terhadap ajaran agama dan syariat 

Nabi isa as. terbagi dua, ada yang menerima (yaitu orang-orang Nasrani) dan ada 

yang menolak (yaitu orang-orang Yahudi). Sungguhpun kajian tentang agama dan 

syariat Nabi Isa as. telah dipaparkan sedemikian rupa, namun masih banyak celah 

yang menuntut adanya kajian berikutnya sebagai bentuk pengembangan dengan 

menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda.  


