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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pluralitas baik dalam etnis, suku, 

budaya dan agama. Keberagaman Indonesia ini adalah yang terbesar di 

dunia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

perbedaan vertikal dan horizontal. Perbedaan vertikal bisa dilihat dari 

adanya tingkatan kelas (strata) bawah dan atas dalam struktur kemasyarakatan 

sebagai konsekuensi dari perbedaan masing-masing individu dalam ekonomi, 

politik, dan sosial. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan 

masyarakat dalam kesatuan sosial, budaya, ras, suku, bahasa, adat istiadat dan 

agama (Salmiwati, Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam 

Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, 

Nomor 4, Februari 2013, 336-45). 

 
Disamping itu, Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim 

terbesar di dunia, dari jumlah penduduk sekitar 255 juta, 
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sebanyak 87,2 persen adalah Muslim, jumlah penduduk Kristen adalah 9,9 

persen, sedangkan sebanyak 3 persen adalah Hindu, Budha, Konghucu dan 

ratusan aliran agama lokal lainnya (Robert W. Hefner,”Citizenship in 

Muslim”,0274, No. March (2017). 

Pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang menghargai perbedaan, hal 

ini dapat dilihat dari sejarah bangsa Indonesia yang memiliki banyak aliran 

kepercayaan dan agama. Dapat disaksikan bahwa di Indonesia telah menetap 

agama besar dunia yang hidup damai. Bahkan kebergaman di Indonesia 

dijamin oleh UUD dan tertera dalam moto negara ―Bhineka Tunggal Ika‖ (Unity 

in Diversity). Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia juga 

menjunjung tinggi moral dan budi pekerti yang luhur, Visi Pendidikan Nasional 

yang berbunyi: ―Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial 

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 

dan proaktif dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah‖, dituangkan 

kedalam salah satu misinya yakni: meningkatkan kesiapan masukan dan 

kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian 

yang bermoral, melahirkan salah satu strategi pembangunan pendidikan 

nasional yakni: Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 

Namun, akhir-akhir ini, ada banyak konflik dan kekerasan atas nama 

agama. Kemunculan ini secara jelas diawali sejak tahun 1998, pada saat 

jatuhnya rejim Suharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Setelah kejatuhan rejim 

Suharto, mulai muncul berbagai ormas Islam yang selama orde baru tidak 

memiliki 
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celah untuk naik ke permukaan. Kemunculan (sebagian) ormas- ormas Islam 

radikal membawa dampak yang kurang baik terhadap tatanan dan keharmonisan 

negara. Sebagian dari ormas banyak yang menyebarkan Islam eksklusif dan 

radikal. Diantara mereka bahkan menjadikan pendidikan (tarbiyah) sebagai 

pintu atau jalan untuk menyebarkan pahamnya. 

Terbukanya pintu kebebasan pasca reformasi 1998,   telah menjadi 

lahan subur tumbuhnya kelompok Islam garis keras dan radikal. Fenomena 

radikalisme dikalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham 

keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari sektor lainnya, 

seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Radikalisme yang 

membawa pada perilaku terorisme menjadi masalah krusial bagi umat Islam 

Indonesia saat ini.Isu-isu tersebut telah menyebabkan Islam disebut  sebagai agama 

teroris  dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan untuk menyebarkan 

agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa 

pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras. Keterlibatan 

berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat 

diharapkan. Tujuannya tentu adalah untuk mempersempit ruang gerak 

radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Dalam konteks di atas, peran sekolah 

dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju 

radikalisme Islam. Lembaga pendidikan saat ini bisa menjadi tempat yang 

berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: 

deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme 

mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu 
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(terutama lembaga non-formal, seperti pesantren) telah mengajarkan 

fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik. Belakangan, 

sekolah-sekolah formal juga mulai mengajarkan elemen-elemen Islam 

radikal, misalnya mengajarkan kepada murid untuk menolak UUD dan 

tidak menghormat bendera Merah Putih saat upacara bendera. 

Kemunculan ormas radikal ini juga telah memicu berbagai konflik dan 

intoleransi diantara warga negara terutama penganut agama. Konflik antar etnis, 

suku dan bahkan agama semakin memperkeruh keadaan Indonesia yang 

memiliki sejarah panjang sebagai negara toleran dan menghargai perbedaan. 

Dalam beberapa insiden, agama sering kali disebut sebagai salah satu faktor 

timbulnya konflik ditengah masyarakat yang plural. Misalnya, Peristiwa 

Ambon, Poso, Sambas, dan Ciketing Bekasi merupakan contoh kekerasan dan 

konflik horizontal berlatar belakang multi agama dan etnik. 

Sikap intoleran yang terjadi di Indonesia terutama disebabkan oleh 

pemikiran yang ekslusif dari sebagian Muslim. Ekslusif adalah suatu pandangan 

yang menganggap bahwa satu agama adalah benar dan yang lain sesat atau salah 

(P. Goldburg, ”Religious Diversity and Religious Literacy,” Learning to 

Teach in the Primary School 50, no.1 (2013): 208-24, dalam 

https://doi.org/10.1023/a:1012058201981).     Lebih     ironisnya, berbagai 

tindakan radikal dan intoleransi setiap tahun jumlahnya semakin meningkat 

terutama dikalangan remaja. 

Menurut Wahid Foundation, gejala radikalisme dan intoleransi 

dikalangan anak muda mengalami peningkatan, dan bahkan pelaku aksi 

terorisme adalah dari kalangan muda. 
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Selanjutnya, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Wahid 

Foundation dan Kementerian Agama terhadap Rohis SMA/SMK menemukan 

bahwa sekitar 60 persen dari mereka bersedia berjihad ke wilayah-wilayah 

konflik jika ada kesempatan, 68 persen responden bersedia melakukan jihad 

dimasa depan dan 6 persen mendukung ISIS. (Wahid Foundation, 

Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah 

Muslim di Perkotaan, (ed.), M. Nurul  Huda, Jakarta: Wahid  Foundation, 

2017). 

Selanjutnya hasil penelitian dari Lembaga Kajian Islam dan 

Perdamaian (LaKIP), fenomena radikalisasi dikalanagan remaja di Jakarta 

sangat mengerikan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 

terhadap guru PAI dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan 

bahwa 49 % siswa setuju dengan aksi radikalisme atas nama  agama (Abu 

Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham 

Radikal,” Jurnal Walisongo, Vol. 20 (2012): 79-114). 

Untuk mencegah konflik antar penganut agama mesti adanya 

penanaman pemahaman agama yang moderat (al-wasathiyah) dan 

komprehensif serta menanamkan sikap menghargai terhadap perbedaan 

terutama perbedaan dalam keyakinan. Saat ini, ada istilah Islam moderat, yang 

berarti bahwa pemahaman Muslim yang inklusif, yang berarti juga sebuah 

sintesa dari pemahaman radikal dan liberal. 

Kecenderungan berfikir ekslusif dan radikal dipengaruhi antara 

lain oleh pemahaman terhadap teks-teks agama yang dipahami sendiri 

maupun yang disampaikan oleh tokoh agama atau guru agama. Lembaga 

pendidikan atau sekolah, seperti yang telah disampaikan diatas, tidak aman dari 
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penyebaran paham radikal dan intoleransi. Oleh sebab itu, para guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat krusial 

untuk menanamkan Islam moderat dan sekaligus mencegah berbagai  paham 

radikal yang masuk ke lingkungan sekolah. 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pemahaman para 

guru SMA/SMK di Kota Bandung terhadap Islam moderat. Guru diyakini 

bisa memberikan dampak yang besar terhadap cara berfikir dan tindakan 

dari murid. Guru harus mengajarkan pendidikan Islam yang inklusif dan 

berupaya memoderasi pemikiran Islam supaya mampu memberikan 

pencerahan terhadap siswanya, karena ketika pendidikan agama Islam masih 

diajarkan dengan semangat ekslusivisme dan truth claim, yang cenderung 

intoleran, jangan banyak berharap pendidikan agama Islam dapat turut 

meredam gejolak sosial yang sedang melanda bangsa ini. Oleh karena truth 

claim tidak akan melahirkan kecuali output yang eksklusif, yang menurut 

Kautsar Azhari Noer cenderung memonopoli kebenaran, tertutup, tidak 

mau mendengar dan memahami orang lain, serta cenderung otoriter (Yahya, 

2008). 

B. Permasalahan 

 
Berdasarkan paparan mengenai latar belakang masalah yang ada di 

Indonesia tentang intoleransi hingga kekerasan khususnya dalam dunia 

pendidikan, dimana lembaga pendidikan dijadikan tempat yang sangat 

cocok untuk menyebarkan paham eksklusif dan intoleran. Penyebaran faham 

intoleran dikalangan pelajar dirasa sangat efektif dan cepat. Hal ini dapat kita lihat 

dari berbagai kasus intoleran dan radikal yang mayoritas dilakukan  oleh 

kalangan  remaja yang  masih  usia  pelajar. 
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Beberapa lembaga pendidikan diduga sangat rentan terhadap 

pengaruh ideologi radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) 

Beberapa guru PAI mengakui adanya konsep Islam radikal yang mungkin 

menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; 2) Unit-

unit kajian Islam di sekolah-sekolah, terutama unit keagamaan dan remaja 

mesjid, berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari 

penyebaran paham radikal karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak 

ketiga; 3) Di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa 

pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa 

tertentu. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi deradikalisasi 

yang dapat diimplementasikan yaitu deradikalisasi preventif, 

deradikalisasi preservatif terhadap Islam moderat, dan deradikalisasi 

kuratif. 

Inti masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi dual hal. 

Pertama, bagaimanakah elemen-elemen radikalisme Islam dalam 

pembelajaran PAI pada Sekolah Menengah umum (SMU)? dan Kedua, 

bagaimanakah strategi deradikalisasi Islam para guru dalam pembelajaran 

PAI pada Sekolah Menengah Umum (SMU)? 

Penelitian yang dilakukan oleh The Wahid Institute bekerja sama 

dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) tahun 2016 dengan sampel sebanyak 

1.520 siswa yang tersebar di 34 propinsi, menemukan sebanyak 7,7% siswa 

SMA bersedia melakukan tindakan radikal (www.wahidinstitute.org). 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute di Bandung dan 

Jakarta tahun 2015 menyebutkan sebanyak 7,2 % setuju dan tahu dengan 

pemahaman ISIS. Hasil penelitian ini 
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juga menyebutkan bahwa kisaran angka 10 % siswa SMA/ SMK tergolong 

dalam kategori radikal (www.madina-online.net). 
 

Radikalisme merupakan gerakan yang berpandangan rigid dan 

seringkali mengunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. 

Praktek kekerasan dalam menyebarkan agama dan paham politik sangat dilarang dalam 

Islam. Islam sangat menganjurkan jalan damai dalam menyampaikan 

kebaikan. Namun faktanya dalam perjalanan sejarahnya terdapat 

kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan kekerasan untuk 

mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham keagamaannya secara 

kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum 

radikalisme Islam. 

Istilah radikalisme adalah sebutan untuk kelompok atau organisasi garis 

keras yang dirasa lebih tepat daripada istilah fundamentalisme. Alasannya 

adalah karena fundamentalisme memiliki makna yang interpretable. Dalam 

pandangan barat, Fundamentalisme diartikan sebagai paham orang- orang 

ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam 

mempertahankan ideologinya. Sementara jika ditinjau dari sudut pandang 

Islam, fundamentalisme berarti tajdid (pembaruan) berdasarkan pesan 

moral Al-Qur‗an dan sunah (A‗ala; 1999:22). Dalam tradisi pemikiran teologi 

keagamaan, fundamentalisme diartikan sebagai gerakan untuk mengembalikan 

seluruh prilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Al- Qur‗an dan 

sunnah (Amin Abdullah, 1996:2). Disisi lain, fundamentalisme juga berarti 

pembaratan (westernisme) (Rahman, 1995:136). Selanjutnya, 

fundamentalisme terkadang juga diartikan sebagai radikalisme dan terorisme 

disebabkan gerakan fundamentalisme memiliki implikasi politik yang 

membahayakan negara-negara industri  di Barat (Kuntowijoyo, 1998: 49). 

http://www.madina-online.net/
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Pada beberapa tahun terakhir, telah dilakukan penelitian mengenai 

potensi radikalisme dan terorisme di Jawa Barat yang mendeskripsikan 

pandangan masyarakat Jawa Barat, mengenai berbagai isu yang dikaitkan 

dengan radikalisme dan terorisme. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, 

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Hasil 

penelitian memaparkan pandangan-pandangan masyarakat mengenai 

berbagai isu yang sering dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme, seperti 

pendirian negara Islam, penerapan syariat Islam sebagai pengganti sistem hukum 

di Indonesia, masalah khilafah, dan isu-isu sejenis. Hasil penelitian ini 

menggambarkan pula adanya potensi di kalangan masyarakat yang disinyalir 

berpeluang menimbulkan sikap intoleransi dan sikap radikal, meski 

temuannya tidak menggambarkan sebagai gejala umum. Namun demikian, 

sekecil apapun potensi tersebut, perlu direspon dan diantisipasi secara 

bijak sebelum benar-benar menjadi masalah dalam konteks kehidupan 

beragama, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. 

Perkembangan paham Islam radikal dan eksklusif di kalangan pelajar 

Indonesia sungguh cukup mengkhawatirkan. Di beberapa daerah misalnya, 

terjadi penolakan terhadap Pancasila, upacara bendera dan konsep nasionalisme. 

Negara bangsa yang masih dalam proses pembentukan ini, terus dihadapkan 

dengan sejumlah tantangan. 

Namun, perlu diketahui bahwa fenomena radikalisme atas nama agama 

tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lain. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa radikalisme agama juga 
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merupakan fenomena global dan memiliki akar historis yang panjang. 

Sebagai contoh, aksi kekerasan atasnama agama itu kini secara umum 

banyak dilakukan oleh para pelajar atau usia muda. Sebut saja, Hendro yang 

ditembak Polisi dan disebut sebagai pelaku teror. Disisi lain,  ada Bayu Setiono 

yang masih berusia 17 tahun dan ditangkap Polisi karena dianggap bagian 

dari jaringan teroris di Indonesia. 

Secara psikologis, kelompok pelajar yang berada di usia remaja tengah 

mencari identitas diri. Keberadaannya sangat rentan untuk mendapatkan 

doktrinasi berbagai paham Islam eksklusif. Kurangnya Pendidikan agama 

dan pemahaman agama yang dangkal akan mempermudah terjadinya 

doktrinasi gagasan tersebut. Konsekuensinya, ketika doktrinasi itu 

dilengkapi dengan dalil al-Qur‗an yang tidak lengkap pemahamannya, akan 

semakin memberikan keyakinan untuk bertindak radikal. Hal ini semakin 

meyakinkan Ketika dikuatkan oleh hasil survey dari Lembaga Kajian Islam dan 

Perdamaian selama Oktober 2010 hingga Januari 2011 yang menunjukkan bahwa 

sebanyak 49 persen siswa di Jakarta, Bogor, Tengerang dan Bekasi) setuju dengan 

cara-cara kekerasan untuk membela agama. Artinya ada potensi bagi tumbuh 

kembangnya gerakan Islam radikal di kalangan pelajar (www.madina- 

online.net). Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan pemetaaan 

kecenderungan pemahaman keagamaan dan potensi Islam radikal di kalangan 

pelajar tingkat SLTA. Pendekatan dakwah baik kultural maupun struktural 

menjadi penting untuk meminimalisir potensi radikalisme pemahaman 

keagamaan. Dengan demikian, akan terpetakan, bagaimana paham 

keagamaan. Setidaknya identifikasi Islam radikal itu meliputi kehendak untuk 

mendirikan negara Islam, menjalankan syariat 

http://www.madina-online.net/
http://www.madina-online.net/
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Islam dan penggunaan cara kekerasan dalam menjalankan perintah agama di 

kalangan pelajar. 

Hal ini menjadi tantangan dalam proses berdakwah baik yang 

dilakukan berupa kebijakan yang dikenal dengan istilah dakwah struktural dan 

yang dilakukan lembaga keagamaan masyarakat bersifat kultural. Kota 

Bandung dikenal sebagai kota yang toleran. Walaupun berbagai kasus 

pembubaran ibadah terjadi. Kabupaten Cianjur misalnya telah menetapkan 

visinya sebagai kabupaten agamis. Makna agamis disini tentu saja diarahkan 

kepada upaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pembangun itu 

bernilai agama. Di sisi lain, ada fakta bahwa terduga teroris ada yang berasal dari 

Cianjur. Misalnya yang bernama Yayat Cahdiyat, warga kampung 

Ciharashas, desa Sirnagalih, Cilaku, Cianjur. Tersangka teroris bom 

panci, di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Cicendo Kota Bandung yang 

beraksi pada tanggal 27 Februari 2017 (www.okezone,com). Menghadapi 

masalah dan tantangan radikalisme dan terorisme di Indonesia, berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah, aparat hukum, kerjasama dengan masyarakat 

dalam berbagai bentuk, sejak mulai pencegahan, penanggulangan, hingga ke 

penindakan secara hukum. Sejauh ini, pemerintah, melalui kepolisian dan 

aparat hukum lainnya masih dapat menanggulangi beberapa kasus yang 

terjadi melalui pendekatan-pendekatan formal, seperti pendekatan hukum 

dan pendekatan keamanan. 

Jawa Barat adalah salah satu tempat (locus) di mana sering terjadi 

peristiwa intoleransi, radikalisme dan terorisme.Beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya masih menyatakan bahwa pada 

beberapa tahun terakhir ini Jawa 
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Barat masih menjadi satu provinsi yang masih tergolong paling rawan tindakan 

intoleransi, radikalisme dan terorisme.Hal ini merupakan tantangan dan agenda 

penting bagi penerintah dan masyarakat Jawa Barat untuk dapat menjawab 

tantangan tersebut dalam bentuk tindakan nyata pencegahan prilaku 

intoleransi, paham radikalisme, dan aksi  terorisme di Jawa Barat. 

Pada beberapa tahun terakhir, telah dilakukan penelitian mengenai 

potensi radikalisme dan terorisme di Jawa Barat yang mendeskripsikan 

pandangan masyarakat Jawa Barat, mengenai berbagai isu yang dikaitkan 

dengan radikalisme dan terorisme. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, 

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Hasil 

penelitian memaparkan pandangan-pandangan masyarakat mengenai 

berbagai isu yang sering dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme, seperti 

pendirian negara Islam, penerapan syariat Islam sebagai pengganti sistem hukum 

di Indonesia, masalah khilafah, dan isu-isu sejenis. Hasil penelitian ini 

menggambarkan pula adanya potensi di kalangan masyarakat yang disinyalir 

berpeluang menimbulkan sikap intoleransi dan sikap radikal, meski 

temuannya tidak menggambarkan sebagai gejala umum.Namun demikian, 

sekecil apapun potensi tersebut, perlu direspon dan diantisipasi secara bijak 

sebelum benar-benar menjadi masalah dalam konteks kehidupan 

beragama, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. 

C. Tujuan 

 
Tujuan umum dilaksanakannya pendampingan terhadap para  guru  PAI  

SMA/SMK  di  kota  Bandung  adalah  memberi 
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penguatan kepada sekolah agar dapat melaksanakan sistem pendidikan yang 

mampu menjaga lembaga pendidikan agar tidak dimasuki oleh paham 

keagamaan yang eksklusif dan radikal. Dari tahapan merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengawasi setiap kegiatan 

siswa dengan sangat baik 

Tujuan khusus pendampingan guru ini adalah meningkatkan 

kemampuan guru sehingga mampu dalam: 

1. Menguatkan faham moderat di kalangan guru-guru PAI di kota 

Bandung. 

2. Menyebarkan faham Islam rahmatan lil‗alamin di 

kalangan guru-guru PAI dan pelajar di kota Bandung. 

 
 

D. Signifikansi 

 
Pengabdian ini dirasa sangat penting terutama kalau melihat berbagai 

fenomena konflik keagamaan dan penyebaran faham radikal dikalangan pelajar. 

Berdasarkan data yang telah disampaikan pada latar belakang dan 

permasalahan, dapat disimpulkan bahwa saat ini lembaga pendidikan 

khususnya siswa SMU dijadikan objek untuk menyebarkan faham 

keagamaan yang radikal. Hal di manfaatkan betul oleh para fundamentalis 

untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai tujuan dan mereka beranggapan 

bahwa sekolah adalah tempat yang efektif untuk menyebarkan faham 

mereka. 

Berangkat dari fenomena diatas, perlu adanya perhatian khusus 

terhadap lembaga pendidikan dan dalam hal ini adalah para guru yang 

mengampu pelajaran agama. Diyakini bahwa 
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setiap sekolah memiliki guru agama dan peran guru agama sangat besar 

terhadap pola fikir para siswa. Karena alasan inilah, perlu adanya kajian dan 

pendampingan yang serius terhadap para guru agar para guru mampu menolak 

dan mengantisifasi berbagai faham keagamaan yang radikal ke sekolah. 

Guru dirasa sebagai tolak ukur untuk mengetahui pola fikir 

keagamaan dari para siswa. Disini guru mesti memahami paham moderat 

dalam Islam, agar mampu memberikan sekaligus membawa siswa untuk 

berfikir terbuka dalam memahami agama. 

E. Sistematika Penulisan 

 
Laporan pengabdian ini terdiri dari 4 bab, bab kesatu membahas 

tentang pendahuluan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan 

sekolah yang mengharuskan adanya pendampingan dan menjadi latar belakang 

dari diadakannya kegiatan pendampingan. Bab dua, memaparkan kerangka 

konsep, disini dijelaskan tentang lokasi pengabdian, kondisi atau keadaan 

dari para guru dampingan serta menjelaskan tentang kondisi yang diharapkan 

dari diadakannya kegiatan ini. Bab 3, menjelaskan tentang pelaksanaan 

pengabdian yang terdiri dari bahasan tentang Gambaran Kegiatan, Dinamika 

Keilmuan dan Teori Yang Dihasilkan Dari Pendampingan guru. Selanjutnya, 

Bab empat memaparkan tentang hasil dan data dari kegiatan 

pendampingan. Dan bab terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi 

sekaligus. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEP 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian 

 
Kota Bandung adalah ibukota dari Provinsi Jawa Barat, terletak di 

tengah-tengah daratan Priangan. Kota Bandung secara geografis terletak diantara 

107º 36´BT dan  6º 55´ LS. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten 

Bandung dan kabupaten Bandung Barat, sebelah barat kabupaten Bandung 

Barat dan Kota Cimahi, sebelah selatan dengan kabupaten Bandung, dan 

sebelah selatan dengan kabupaten Bandung. 

(https://www.geografi.org/2017/12/kondisi-geografi-kota- bandung.html). 
 

Luas kota Bandung berdasarkan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung No. 10 tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandung, sebagai tindak lanjut PP No. 10 tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan 

batas wilayah kabupaten daerah tingkat II Bandung 16.729,65 hektar (167.31 

km²). 

https://www.geografi.org/2017/12/kondisi-geografi-kota-bandung.html
https://www.geografi.org/2017/12/kondisi-geografi-kota-bandung.html
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(https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/1 

4/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf. 
 

Jumlah Penduduk Kota Bandung berjumlah total 2.490.622 jiwa yang 

terdiri dari 1.257.176 laki-laki dan 1.233.446 perempuan. Adapun menurut 

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung 2016 adalah seperti 

digambarkan dalam tabel di bawah ini: 
 

Kelompok 

Umur 

Laki-laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

(jiwa) 

0‒4 104 902 100 864 205 766 

5‒9 98 508 93 126 191 634 

10‒14 88 699 85 562 174 261 

15‒19 110 047 112 442 222 489 

20‒24 133 694 125 767 259 461 

25‒29 119 981 110 133 230 114 

30‒34 110 668 103 220 213 888 

35‒39 99 556 97 814 197 370 

40‒44 92 623 92 183 184 806 

45‒49 80 276 82 214 162 490 

50‒54 69 264 70 530 139 794 

55‒59 56 285 57 289 113 574 

60‒64 37 156 35 864 73 020 

65-69 25 307 27 163 52 470 

70-74 16 271 17 599 33 870 

75+ 13 939 21 676 35 615 

Jumlah total 1 257 176 1 233 446 2 490 622 

Sumber: BPS Kota Bandung (2016). 

https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/14/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf
https://portal.bandung.go.id/storage/media/daily/2017/08/14/njnvKONDISI%20GEOGRAFI%20KOTA%20BANDUNG.pdf


Menjadi Guru PAI Moderat   

 

 

Selanjutnya, jumlah lembaga pendidikan sekolah menengah atas 

(SMA) yang ada di kota Bandung baik negeri maupun swasta sebanyak 136 

sekolah. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai kecamatan.          

(https://portal.bandung.go.id/daftar-sekolah- menengah-atas-sma-di-kota-

bandung?page=14&offset=130). Sedangkan jumlah sekolah SMK yang ada 

di kota Bandung sebanyak 126 sekolah. (https://portal.bandung.go.id/daftar-

sekolah-menengah- kejuruan-smk-di-kota-bandung?page=13&offset=120). 
 

Adapun jumlah penduduk kota Bandung pada tahun 2016, dalam rentang 

usia 15-19 tahun yang diperkirakan usia pelajar sekolah tingkat menengah atas 

(SMA/SMK) adalah berjumlah 222.489 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 

112.442 jiwa dan 110.047 jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk usia 15-

19 tahun tersebut, secara rinci berdasarkan sumber Dinas Pendidikan Kota 

Bandung tahun 2016 terdapat 59.593 orang siswa pelajar SMA yang tersebar di 

30 kecamatan. Sedangkan jumlah Guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

adalah  sebanyak 3.862 orang. 

Secara rincian jumlah guru dan siswa SMA menurut Kecamatan di 

Kota Bandung pada tahun 2016 digambarkan dalam tabel di bawah ini: 
 

No Kecamatan Luas Wilayah 

(Km²) 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 

1 Bandung Kulon 6.46 50 543 

2 Babakan Ciparay 7.45 52 1 021 

3 BojongloaKaler 3.03 134 2 004 

4 Bojongloa Kidul 6.26 72 725 

https://portal.bandung.go.id/daftar-sekolah-menengah-atas-sma-di-kota-bandung?page=14&amp;offset=130
https://portal.bandung.go.id/daftar-sekolah-menengah-atas-sma-di-kota-bandung?page=14&amp;offset=130
https://portal.bandung.go.id/daftar-sekolah-menengah-atas-sma-di-kota-bandung?page=14&amp;offset=130
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5 Astanaanyar 2.89 32 397 

6 Regol 4.3 175 3 466 

7 Lengkong 5.9 389 5 960 

8 Bandung Kidul 6.06 21 325 

9 Buah Batu 7.93 84 1 362 

10 Rancasari 7.33 66 1 350 

11 Gedebage 9.58 55 1 144 

12 Cibiru 6.32 153 2 318 

13 Panyileukan 5.1 17 143 

14 Ujung Berung 6.4 132 2 061 

15 Cinambo 3.68 - - 

16 Arcamanik 5.87 45 576 

17 Antapani 3.79 83 1 177 

18 Mandalajaati 6.67 31 343 

19 Kiaracondong 6.12 194 2 955 

20 Batununggal 5.03 - - 

21 Sumur Bandung 3.4 229 3 546 

22 Andir 3.71 331 4 456 

23 Cicendo 6.86 328 5 406 

24 Bandung Wetan 3.39 215 3 573 

25 Cibeunying Kidul 5.25 166 2 719 

26 Cibeunying Kaler 4.5 142 2 048 

27 Coblong 7.35 425 6 645 

28 Sukajadi 4.3 140 1 879 
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29 Sukasari 6.27 73 1 170 

30 Cidadap 6.11 28 281 

 Kota Bandung 167.31 3 862 59 593 

 

Sumber: BPS Kota Bandung (2016) 

 
Kami melakukan pengabdian terhadap para guru PAI SMA/SMK 

dikota Bandung. Pengabdian ini kami rasa sangat penting terutama untuk 

dunia pendidikan yang hari ini dihadapkan pada berbagai permasalahan 

diantaranya adalah masuk dan menyebarnya paham keagamaan yang 

eksklusif dikalangan pelajar sekolah. Sasaran dari pengabdian kami adalah para 

guru PAI, alasannya karena guru PAI memiliki peran penting dalam 

menanamkan paham dan nilai-nilai agama kepada para murid. Kami juga 

memahami bahwa guru membutuhkan bimbingan atau arahan dalam 

menghadapi berbagai paham yang mulai masuk ke lingkungan sekolah. 

Berdasarkan pengakuan semua guru, paham radikal dan intoleran masuk ke 

sekolah tanpa sepengetahuan para guru PAI, karena seperti diketahui sebagian 

murid memiliki komunitas diluar sekolah yang diluar tanggung jawab dan 

peran guru. 

Pendampingan ini dilakukan terhadap para guru PAI di beberapa 

sekolah menengah atas yang terdiri dari: SMAN 24 Bandung, SMK Bhakti 

Kencana Bandung, SMKN 4 Bandung, SMAN 26, SMKN 6, SMA Al-Islam 

Bandung, SMAN 23, SMK 

Kencana Bandung. 
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B. Kondisi Saat Ini Guru Dampingan 

 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Kahmad, dkk (2014) di 

Program Pascasarjana UIN Bandung yang berjudul Orientasi Pemahaman 

Keagamaan Pelajar SLTA di Kota Bandung, disimpulkan bahwa tidak 

ada satupun subjek penelitian yang terindikasi berafiliasi dengan 

kelompok keagamaan yang radikal. Meski demikian, potensi untuk menjadi 

radikal masih terbuka. 

Orientasi pemahaman keagamaan para pelajar kota Bandung dalam 

beberapa tema penelitian yang menjadi fokus kajian kami dapat diringkas 

sebagai berikut: 

a. Dalam hal penegakan syariat Islam, ada dua peta kecenderungan 

pemahaman. Pertama, menyatakan bahwa penerapan syariat Islam 

sebagai kewajiban mutlak dan akan mendorong kepada kehidupan 

yang lebih baik. Kedua, ada yang menilai bahwa selama ini syariat 

Islam secara substantif telah dilaksanakan. 

b. Pada tema Islam dan Pancasila, ada yang menyatakan Pancasila 

selaras dengan nilai Islam, ada pula yang menyatakan 

bertentangan dan ada yang menilai saat ini Pancasila sudah cukup, 

namun terbuka untuk dilakukan pergantian ideologi negara selain 

Pancasila. 

c. Pada tema penelitian tentang peran sosial politik perempuan, ada 

narasumber yang menyatakan peran perempuan cukup di wilayah 

domestik dan ada pula yang menyatakan dapat menjadi pemimpin. 

d. Dalam topik jihad dan terorisme, pelajar di kota Bandung memahami 

bahwa jihad itu berarti bekerja keras. Pada 
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konteks mereka sebagai pelajar, artinya belajar kerjas adalah bentuk 

jihad. Mereka semuanya tidak ada yang setuju dengan cara 

kekerasan (teror) dalam berjihad. Dalam hubungannya dengan non 

Muslim, para pelajar di kota Bandung menyatakan bahwa pilihan 

beragama adalah hak setiap orang. Berpindah agama adalah hak 

azasi, namun setiap pilihan ada tanggungjawab yang menyertainya. 

Seorang Muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada non-Muslim. 

Kerjasama hanya dilakukan pada urusan muamalah. Para pelajar 

Muslim di kota Bandung meyakini bahwa Islam jalan kebenaran 

satu- satunya. 

e. Terkait dengan penggunaan cara kekerasan dalam melaksanakan 

amar ma’ruf nahyi munkar, tidak ada satupun pelajar di Kota 

Bandung yang sepakat dengan cara-cara kekerasan. Mereka menilai, 

jalan kekerasan hanya untuk mempertahankan hak (apabila 

terdesak), jalan damai dalam menyampaikan dakwah adalah jalan 

terbaik dan harus menjadi pilihan utama. 

Masa remaja adalah masa yang berbeda dengan masa anak-anak 

maupun masa dewasa. Jika dilihat tubuhnya, dia telah seperti orang dewasa, 

jasmaninya telah jelas berbentuk laki-laki atau wanita. Organ-organnya telah 

dapat pula menjalankan fungsinya. Dari segi lain, dia sebenarnya belum 

matang, segi emosi dan sosial masih memerlukan waktu untuk berkembang 

menjadi dewasa. Dan kecerdasan pun sedang mengalami pertumbuhan. 

Mereka ingin berdiri sendiri, tidak tergantung lagi kepada orang tua atau orang 

dewasa lainnya, akan tetapi mereka 
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belum mampu bertanggung jawab dalam soal ekonomi dan sosial (Zakiah 

Daradjat, 2010:83). 

Menurut Jalaluddin (2010:74), dalam pembagian tahap perkembangan 

manusia, maka masa remaja menduduki tahap progresif. Masa remaja 

mencakup masa juvenilitas (adolescantium), pubertas dan nubilitas. 

Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja 

turut dipengaruhi perkembangan itu. Maksudnya penghayatan para remaja 

terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja 

banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. 

C. Kondisi Yang Diharapkan 

 
Sesuai dengan fokus kegiatan pengabdian di atas, maka objek 

dampingan yang diharapkan setelah pelaksanaan adalah adalah: 

1. Dibangun pemahaman mengenai pemahaman keagamaan yang moderat 

sebagai  cerminan agama  rahmatan lil alamin. 

2. Tumbuhnya sikap keberterimaan (akseptansi) dan keterbukaan 

terhadap realitas multi agama dan multi budaya di Indonesia 

3. Terbangun sikap dan pandangan para guru PAI terhadap pesan-pesan 

positif agama Islam dalam membangun toleransi antara kelompok 

berbeda 

4. Terbangun optimisme mengenai masa depan yang sarat nilai 

kedamaian dan toleransi di kalangan guru dan pelajar. 
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Dari sini maka guru-guru PAI sebagai pembina dan penanggung 

jawab keagamaan disekolah mampu mengebarkan paham Islam moderat 

kepada para siswa/ pelajar. 

 

 

D. Strategi Pelaksanaan 

1. Bentuk Kegiatan 

 
Untuk melakukan proses internalisasi paham Islam Moderat, 

maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan dialog partisipatif dan pendalaman tentang pemahaman 

Islam moderat bersama para guru; 

2. Bersama para guru yang menjadi subjek dampingan mempersiapkan 

instrumen dan modul Pemahaman Islam Moderat untuk para siswa; 

3. Melakukan Workshop/ lokakarya Pemahaman Islam 

Moderat; 

4. Melakukan program bersama dan evaluasi kegiatan. 

 
Strategi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan 

teknik Community Based Research (CBR) atau riset berbasis komunitas. 

Kami sebagai petugas pengabdian masyarakat menyadari bahwa tidak 

terlalu mengetahui banyak hal dan tidak dapat melakukan perubahan 

apapun tanpa kesadaran penuh masyarakat yang menjadi subjek pengabdian. 

Subjek pengabdian, begitulah persepsi awal yang dibangun dalam proses 

kegiatan ini. Persepsi yang berbeda 360 derajat 
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dengan pemahaman selama ini, objek pengabdian. Pelaku pengabdian tidak 

lagi yang Maha Kuasa dalam perubahan. Penentu segalanya, dimana 

masyarakat pasif dan hanya menerima konsep saja. Dalam konsep CBR, 

pengabdi justru belajar kepada masyarakat dan bersama melakukan perubahan. 

Masyarakat sepenuhnya aktif bergerak mengidentifikasi masalah, 

merumuskan gerakan dan melaksanakannya, serta melakukan evaluasi terus 

menerus demi perbaikan gerakan perubahan tersebut. 

Selain itu, keberlanjutan program menjadi perhatian utama, 

karenanya, model yang dikembangkan harus benar-benar berbasis komunitas. 

Dalam hal ini komunitas guru PAI se-Kota Bandung baik di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Para guru PAI yang 

berhimpun di bawah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI kota 

Bandung. Kepada guru-guru PAI yang aktif di MGMP itu lah proses 

bersama belajar tentang penguatan paham moderat dilakukan. Ada 16 orang 

guru yang aktif dan menghimpun diri menjadi komunitas guru PAI 

pendorong moderasi Islam. Kesadaran itu berdasarkan rasa khawatir 

meluasnya paham radikal di kalangan pelajar. 

Tentu saja, bukan tanpa alasan metode CBR ini yang dipergunakan. 

Sepenuhnya berdasarkan pemahaman bahwa metode ini lah yang paling 

tepat. Community Based Research (CBR) sebagaimana dikemukakan oleh 

Sarah Banks dari Center for Social Justice and Community Action, 

Durham University, adalah, penelitian yang dilakukan atas sebuah 

komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber 

daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam 
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rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka, dan 

juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut (2012:6). 

Inisiatif penelitian bisa juga datang dari para ilmuwan atau peneliti 

setelah melihat permasalahan dan potensi yang ada dalam masyarakat, untuk 

memberi solusi rumusan teknis instrumentatif penyelesaian masalah yang 

dihadapi masyarakat, baik disadari atau tidak oleh mereka, sehingga mereka 

terbawa dalam arus perubahan dan kemajuan. 

Mengapa CBR menjadi sangat penting? Pertama, CBR dapat 

mengidentifikasi intervensi baru yang lebih baik serta upaya-upaya preventif 

bagi anggota masyarakat. Kedua, dapat mengidentifikasi dan memberikan 

dukungan untuk pengembangan sistem yang lebih baik dalam kehidupan 

sosial. Ketiga, mengidentifikasi prioritas pembangunan sosial yang dapat 

dijadikan fokus oleh organisasi dan agensi-agensi perubahan sosial. 

Keempat, mengembangkan program-program pengembangan pendidikan untuk 

para staf dari organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

menjadi agensi perubahan sosial. Kelima, dapat menterjemahkan beberapa 

pertanyaan penelitian yang sangat baik dalam konteks memenuhi 

kebutuhan sosial dari anggota masyarakat (Rena Pasick et.all, 2010:4). 

Dalam prosesnya, peneliti mencoba menerapkan prinsip- prinsip, etika 

dasar, sebagaimana ditetapkan Sarah Banks (2012:8), yaitu: 
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1. Saling menghormati dan saling menghargai, dimana masing-masing 

memiliki komitmen untuk, a) menyetujui apa yang harus dihormati 

oleh masing-masing dalam konteks-konteks yang sangat partikular, b) 

semua orang yang terlibat dalam proses penelitian sudah dipersiapkan 

untuk bisa mendengarkan pendapat dan pandangan orang lain, dan c) 

bisa menerima bahwa dalam kehidupan selalu ada perbedaan perpsektif 

antara satu orang dengan lainnya. 

2. Kesamaan dan selalu terbuka, yani bahwa CBR itu harus dilakukan 

dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 

pada semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Perbedaan 

agama, etnik, warna kulit, pendidikan, jenis kelamian, tidak boleh 

menghalangi partisipasi mereka dalam proses CBR. 

3. Partisipasi yang demokratis, yakni bahwa para peneliti dan akademisi 

yang melakukan penelitian CBR harus mendorong, dan memberi 

peluang seluruh partsipan dalam penelitian untuk berkontribusi secara 

nyata dalam pengambilan keputusan dan apa saja yang terkait dengan 

proses pelaksanaan penelitian. 

4. Belajar aktif, yakni melihat bahwa proses penelitian adalah proses 

belajar dengan mendengar pandangan serta pendapat orang lain, 

mendengar informasi dari orang lain serta menghargai informasinya, 

pandangannya serta pendapatnya, sehingga memperoleh sesuatu yang 

baru. 
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5. Membuat perubahan yang berbeda, yakni bahwa penelitian yang 

dikembangkannya dapat membawa perubahan bagi masyarakat dengan 

perubahan baru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya dan bahkan 

berbeda dengan yang sedang berjakan saat intervensi dilakukan. 

6. Bekerja secara kolektif, yakni membiasakan kembali bekerja kolektif 

dengan orang-orang yang beragam dalam pendidikan dan keahlian, tapi 

memiliki kesamaan dalam idealisme melakukan perubahan melalui 

proses akademik dengan melahirkan model yang bisa digunakan 

bersama oleh masyarakat dan pemerintah. 

7. Bekerja dengan integritas personal yang baik, yakni bahwa peneliti 

dan akademisi harus bekerja dengan penuh kejujuran dalam bekerja 

dan penuh loyalitas terhadap pekerjaannya, sehingga bisa dihargai 

oleh masyarakat, dan dibantu dengan baik oleh mereka. 

Menerapkan tujuh prinsip dasar ini bukan perkara mudah.Kami 

menyadari karena masih belajar, prosesnya belum utuh sepenuhnya. Tapi 

ikhtiar mencapai itu semua dilakukan sepenuh hati. 

 

 
2. Metode Community Based Research 

 
Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 

adalah riset berbasis komunitas (Community Based Research). Riset ini bersifat 

partisipatif, menjadikan kerjasama yang kuat, dimana peneliti dan anggota 

komunitas (subjek 
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dampingan) bekerjasama sejak dari mulai proses dan kontribusinya satu 

sama lain setara. Penelitian ini juga sifatnya merupakan proses pembelajaran 

bersama, terus mengembangkan sistem dan kapasitas lokal subjek dampingan. 

Merupakan upaya pemberdayaan, dimana subjek dampingan bisa menentukan 

tujuan hidup mereka dengan jelas.Selain itu, riset ini menekankan perlunya 

keseimbangan antara riset dan program pemberdayaan yang dilakukan, bukan 

riset murni (Meredith Minkler, 2004). 

 

 
3. Paham Moderat 

 
Konsep moderat kerap dipahami keliru. Moderat bukan tidak punya 

sikap, apalagi sekedar cari aman, berlindung dari kelemahan. Beberapa kawan 

yang keliru memahami sikap moderat menuding bahwa itu model berpikir 

dan bertindak yang sekedar mencari untung, menyelamatkan diri. Sikap 

moderat adalah ketegasan pada prinsip dan pengetahuan yang dipahami. 

Moderat merupakan jalan tengah dari semua sikap yang berkembang 

atas dasar sikap kritis dan keterbukaan untuk setiap jalan kebenaran yang 

dipilihkan. Sikap yang dalam Al-Qur‗an surah Al-Baqarah ayat 143 

diilustrasikan sebagai sikap sosial umat yang disebut dengan istilah ummatan 

wasathan. Kata wasath berarti tengah, pertengahan, moderat, jalan tengah, 

seimbang antara ekstrim kiri dan kanan. Ummatan washatan adalah umat 

yang bersikap, berpikiran, dan bertindak adil dan proporsional antara 

kepentingan material dan spiritual. Prinsip kesimbangan (mizan) menjadi dasar 

(Iu Rusliana, 2017). 
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Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sikap yang 

kadang berbeda. Hanya saja, perbedaan itu harus dibingkai komunikasi yang 

santun, mendorong pada dialog yang terbuka, dan tetap memelihara sikap 

menghargai satu sama lain. Kebenaran yang disampaikan, tapi bila caranya 

salah, dengan sikap yang arogan dan ingin menang sendiri, akan diterima 

salah. Perdebatan yang dilakukan hendaknya terpelihara dari sikap 

menghinakan lawan bicara. 

Kebenaran masih dalam proses pencarian. Sikap yang mencintai 

kebenaran, meminta selalu kepada pemiliknya, rendah hati, menghormati 

siapapun, terus belajar tiada henti, akan mengarahkan kepada arah kebenaran. 

Secara fitrah, manusia itu pasti menginginkan kebenaran. Manusia bisa 

berubah untuk menjadi lebih baik atau kebalikannya (Iu Rusliana, 2017). 

 

 
4. Pihak yang Terlibat (Stakeholders) dan Bentuk 

Keterlibatannya 

Keberhasilan dalam program pengabdian ini tidak lepas dari peran 

serta berbagai pihak, diantaranya : 

(1) guru-guru MGMP PAI dari SMA/SMK yang ada di Kota 

Bandung, (2) Peace Generation, dan (3). Media massa, Pikiran Rakyat. 

Bentuk keterlibatan mereka adalah (1) guru-guru PAI dari SMA/SMK 

yang ada di Kota Bandung, sebagai subyek dampingan yang memberikan 

pandangan-pandangan serta pengalaman lapangan di masing-masing Sekolah 

(SMA/SMK) 
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nya. (2) Peace Generation, mitra dalam pengembangan materi dan gerakan, dan 

(3) Media massa, Pikiran Rakyat, sebagai mitra dalam publikasi. 

E. Kajian Teori 

 
Dilihat dari kacamata moral, manusia di era globalisasi berada dalam 

situasi yang cukup mencemaskan. Sebagian anggota masyarakat  sekarang 

tidak lagi bisa membedakan antara merusak dan membangun, susila dan asusila 

atau kejujuran dan kebohongan. Di lingkungan sekolah, para guru mengeluh 

atas perilaku para siswanya yang mengalami degradasi atau kemunduran 

moral seperti kurang memiliki tanggung jawab sebagai pelajar, sopan 

santun atau perilaku lemah lembut semakin jauh dari perilaku keseharian 

mereka. Sedangkan di lingkungan luar sekolah, masyarakat mengeluh karena 

hukum dan etika yang tidak lagi tegak, dan tindakan yang menghalalkan segala 

cara untuk mencapai tujuan menjadi pandangan yang biasa yang dinikmati 

sebagian orang dengan tanpa beban. 

Sejalan dengan fungsi pendidikan nasional yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

serta tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka pembelajaran PAI 

berperanan strategis dalam pembentukan moral, akhlak, budi pekerti dan 

karakter yang baik ( moral and character building). Sementara ukuran 

kualitas 
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pengalaman belajar PAI itu sendiri selalu berkembang selaras dengan 

perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat beragama serta tantangan 

yang dihadapi dalam konteks dan ruang waktu tertentu. 

Seorang Guru Pendidikan Agama Islam mau tidak mau harus 

memahami kecenderungan yang muncul pada era tak terbatasnya teknologi 

dan komunikasi, yang sebenarnya tidak hanya tantangan seorang guru agama 

namun juga masyarakat beragama yakni : (1) Internal Diversity atau 

keragaman internal,  

(2) structural diferencial atau structural diversity yakni keragaman 

struktural, (3) Cultural pluralism atau kemajemukan budaya, (4) Scientific 

critism diartikan sebagi kritik ilmu pengetahuan. (Nur Fauziyah, Peran 

Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan 

Multikultural, Madrasah, Vol. 5 No. 1 Juli-Desember 2012:122). 

Teori yang dijadikan alat untuk menganalisis temuan data lapangan, 

terdiri atas: (1) Pembinaan Kegiatan Keagamaan. (2) Pengembangan Kegiatan 

Keagamaan guru di SMA/SMK. (3) Model-model Pembinaan Keagamaan 

Proses pembinaan keagaamaan merupakan salah satu bagian dari proses 

pendidikan Islam. 

Dalam   Kurikulum   PAI   (2002:3):   ―Pendidikan    agama 

Islammerupakan usaha sadar dan terencana dalammenyiapkan peserta 

didik untuk mengenal,memahami, menghayati, hingga mengimani 

ajaran agama Islam”. Munculnya anggapan-anggapan yang kurang 

menyenangkan tentang pendidikan agama, seperti: Islam diajarkan lebih pada 

hafalan (padahal Islam penuh dengan nilai- nilai) yang harus dipraktikan. 

Pendidikan agama lebih 
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ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dengan Tuhan-Nya; 

penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan dan masih 

sederet respons kritik terhadap pendidikan agama. Hal ini disebabkan penilaian 

kelulusan siswa dalam pelajaran agama diukur dengan berapa banyak hafalan 

dan mengerjakan ujian tertulis di kelas yang dapat didemontrasikan oleh 

siswa. Secara harfiah pembinaan berarti pemeliharaan secara dinamis dan 

berkesinambungan. 

Menurut Muhammad Ali dalam Yaqin (2005:57) untuk mencegah 

pemahaman keberagamaan masyarakat yang eksklusif ini agar tidak terus 

berkembang, maka perlu diambil beberapa langkah preventif. Langkah yang 

perlu dilakukan adalah pembangunan pemahaman keberagamaan yang lebih 

inklusif- pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, 

subtantif, dan aktif sosial yang dikembangkan melalui pendidikan, 

media masa dan interaksi sosial. 

Paradigma keberagamaan inklusif-pluralis berarti dapat menerima 

pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan 

kemanusiaan. Pemahaman keberagamaan yang multikultural berarti menerima 

adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai 

kemanusiaan dan keindahan. Sedangkan pemahaman yang humanis adalah 

mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama yang artinya 

seseorang yang beragama harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai 

kemanusiaan; menghormati hak azasi orang lain, peduli terhadap orang lain dan 

berusaha membangun perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat 

manusia. 
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Paradigma dialogis-persuasif berarti lebih mengedepankan dialog dan 

cara-cara damai dalam melihat perselisihan dan perbedaan pemahaman 

keagamaan daripada melakukan tindakan-tindakan fisik seperti teror, 

perang, dan bentuk kekerasan lainnya. Paradigma kontekstual berarti 

menerapkan cara berpikir kritis dalam memahami teks-teks keagamaan yang 

tidak bisa diganggu gugat akan tetapi tidak sedikit dari teks-teks keagamaan 

tersebut yang membutuhkan intrepetasi-intrepretasi kritis dalam upaya untuk 

menjawab permasalahan- permasalahan keagamaan terkini. 

Sedangkan paradigma subtantif adalah mementingkan dan menerapkan 

nilai-nilai agama daripada hanya melihat dan mengagungkan simbol-

simbol keagamaan. Paradigma pemahaman aktif sosial berarti agama tidak 

hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja. Akan tetapi 

yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi 

seluruh umat manusia melalui aksi-aksi sosial yang nyata yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

Dengan membangun paradigma pemahaman keberagamaan yang 

lebih humanis, pluralis, dan kontekstual diharapkan nilai-nilai universal yang 

ada dalam agama seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, perdamaian 

dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi, agar 

kerukunan dan kedamaian antar umat beragama dapat terbangun dengan baik. 

Orientasi pendidikan yang tidak hanya mengacu pada pembentukan 

pemahaman keagamaan secara tekstual dan ritual, 
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tapi juga mengacu pada pemahaman yang kontekstual dan sosial. 

Kurikulum yang tidak hanya bertujuan membangun kemampuan siswa 

terhadap mata pelajaran keagamaan, tapi juga bagaimana membangun sikap siswa 

yang agamis dan peduli. 

Guru merupakan faktor penting dalam pengimplementasian nilai-

nilai keagamaan yang inklusif dan moderat di sekolah. Guru mempunyai 

peran penting dalam pendidikan agama berwawasaan multikultural 

karena ia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan tersebut. Apabila 

seorang guru memiliki paradigma keberagamaan yang inklusif dan moderat, 

maka ia juga akan mampu untuk mengajarkan dan 

mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan tersebut terhadap 

siswanya di sekolah. 

Menjadi seorang guru agama yang berwawasan multikultural 

dituntut untuk hati-hati dalam memberikan analisis suatu masalah. 

Misalnya saja pada gambaran masalah berikut ini: 

“Seorang guru yang beragama A, sedang memberikan penjelasan 

bahwa krisis ekonomi pada tahun 1997 yang dialami oleh hampir 

keseluruhan negara-negara di benua X merupakan akibat dari 

konspirasi perdagangan pengusaha kelas dunia dari negara Y yang 

notabene beragama B, lebih lanjut lagi dia menjelaskan bahwa para 

pengusaha tersebut sengaja menciptakan krisis di benua X yang 

mayoritas penduduknya beragama A, agar masyarakat yang beragama 

A selalu berada di bawah kontrol negara dari agama B”. 

Penjelasan dari guru agama semacam ini merupakan tindakan yang 

tergolong provokatif, karena dapat membangkitkan kebencian siswa terhadap 

para pemeluk agama 
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tertentu. Apabila seorang guru agama tidak mempunyai argumentasi atau 

alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, seharusnya ia tidak memberikan 

penjelasan yang dapat merusak kepercayaan siswa terhadap orang yang berbeda 

yang berada di lingkungan sekitarnya. 

Menurut sebagian besar hasil penelitian terhadap berbagai kasus sosial, 

budaya, dan politik, kasus-kasus seperti yang tersebut di atas lebih 

dilatarbelakangi oleh adanya  kepentingan politik dan ekonomi. Agar kasus 

seperti demikian tidak terjadi, menurut Ainul Yaqin penting bagi seorang guru 

agama untuk memahami perannya dan mempunyai wacana keberagamaan 

yang moderat yaitu guru agama yang tidak mudah menyalahkan pemeluk agama 

lain (Yaqin, 2005:60). 

Masyarakat Indonesia yang pluralistik, masyarakat yang serba plural, 

baik dalam agama, etnis, suku, ras, tradisi, budaya dan sebagainya, sangat rentan 

terhadap timbulnya perpecahan dan konflik-konflik sosial. Karena itu, agama 

dalam kehidupan masyarakat majemuk dapat berperan sebagai faktor pemersatu 

(integratif) dan dapat pula berperan sebagai faktor pemecah (disintegratif). 

Masyarakat plural membutuhkan ikatan keadaban (The bound of civility), yakni 

pergaulan antara satu sama lain yang diikat dalam suatu “civility” ikatan ini 

sesungguhnya dapat dibangun dari nilai-nilai ajaran universal agama. 

Karena itu, GPAI dituntut untuk mampu membelajarkan pendidikan agama 

yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang 

serba plural tersebut. Selain itu GPAI juga diuji kemampuannya untuk 

mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan subtansial dari ajaran agama, 

seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, 

ketulusan 
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dalam beramal, musyawarah dan sebagainya, untuk diaktualisasikan dan 

direalisasikan dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang plural tersebut 

(Muhaimin, 2002: 35). Muhaimin. (2002). Paradigma Pendidikan 

Islam: Upaya Mengefektifkan Agama Islam Di Sekolah, Cet. II, Jakarta: PT. 

Remaja Rosda Karya, Yaqin, M. Ainul. (2005). Pendidikan Multikultural : 

Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. 

Yogyakarta: Pilar Media. 

Nilai-nilai kebersamaan dan hidup harmonis dengan orang yang 

berbeda keyakinan, yang terkandung dalam ajaran Islam tersebut perlu 

dimunculkan agar bisa diinternalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan Agama Islam yang disajikan di sekolah mencerminkan 

nuansa egalitarian sehingga peserta didik mampu bersikap saling 

menghormati antar sesamanya atau kepada yang berlainan suku, ras, agama 

maupun bahasa. (Salmiwati, Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam 

Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, 

Nomor 4 Februari 2013, hlm. 336-345). 

 

Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (Ngainun Naim, Achmad 

Sauqi, 2008: 53-54) menawarkan konsep pendidikan Islam pluralis-

multikultural yang  dikembangkan  dengan: 

Pertama, pendidikan Islam pluralis-multikultural adalah 

pendidikan yang menghargai dan merangkul  segala bentuk perbedaan dan 

keragaman. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh kearifan dalam melihat 

segala bentuk keragaman yang ada. 

Kedua, pendidikan Islam pluralis-multikultural merupakan sebuah 

usaha ya n g  sistematis untuk membangun pengertian, 
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pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap realitas yang pluralis-

multikultural. Hal ini perlu dilakukan, karena tanpa adanya usaha secara 

sistematis, realitas perbedaan dan keragaman akan dipahami secara 

sporadis, fragmentaris, atau bahkan memunculkan ekslusivitas yang 

ekstrim. 

Ketiga, pendidikan Islam plural-multikultural tidak memaksa atau 

menolak peserta didik karena persoalan identitas suku, agama, ras atau 

golongan. Mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan 

secara setara, egaliter, serta diberikan media yang tepat untuk 

mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. Dalam kondisi semacam ini 

tidak ada yang lebih unggul antara satu peserta didik dengan peserta didik 

yang lain. Masing-masing memiliki posisi yang sama dan harus memperoleh 

perlakuan yang sama pula. 

Keempat, pendidikan Islam pluralis-multikultural memberikan 

kesempatan kepada para pelajar untuk tumbuh dan berkembangnya sense of self. 

Hal ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi 

pelajar yang berasal dari kalangan ekonomi kelompok yang relatif  terisolasi. 

Dalam rangka meningkatkan pendidikan multikultural, menurut 

Departemen          Agama   RI (2009:21-25), peserta   didik  perlu: 

1. Dikenalkan berbagai pola berpikir dan bertindak yang akan 

mempengaruhi bentuk dan wujud hubungan antar umat beragama. 

Selanjutnya, peserta didik diajak menetapkan manakah cara yang harus 

dilakukan. Bentuk dan hubungan tersebut antara lain: 
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a. Konflik dan pertentangan. Konflik atau pertentangan adalah suasana 

hubungan di mana mereka yang berbeda agama, budaya, baik secara 

pribadi maupun secara kelompok saling bertentangan. Hal-hal yang 

berbeda dalam masing-masing agama dipertentangkan sedangkan 

persamaan-persamaan cenderung diabaikan. 

 
b. Toleransi. Konflik yang disadari bersama dapat menjadi titik tolak 

tumbuhnya toleransi. Sikap toleran adalah sikap yang tidak menolak 

perbedaan-perbedaan. Toleransi tidak cukup sebatas kesadaran semata, 

akan tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata atau implementasi 

di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. 

 
c. Dialog. Bila toleransi dipandang sebagai institusi yang dapat 

menyelesaikan konflik meskipun dengan bahan- bahan komunikasi 

yang masih terbatas, maka dialog merupakan institusi pertukaran 

inspirasi dan aspirasi. Dengan cara ini, nilai-nilai luhur masing-

masing agama akan dapat dieksplorasi dan menjadi kekayaan bersama, 

serta menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan budaya, 

kemasyarakatan, dan keagamaan. 

 
d. Persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati merupakan suasana yang 

dibangun berdasarkan toleransi dan dialog. Situasi ini terwujud 

manakala orang telah dapat merasakan manfaat dari nilai-nilai luhur 

masing-masing agama dan kebudayaan dalam membangun kehidupan 

bersama. Selain itu nilai-nilai luhur tersebut telah menjadi 
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milik bersama dan dapat dijadikan dasar dalam bekerja sama. 

 
2. Dalam sebuah dialog para pelajar harus dibimbing dan 

diperkenalkan cara-cara menyelesaikan masalah sosial, agama dan akibat 

keberagaman pada masyarakat multicultural dengan Langkah-langkah 

sebagai berikut: (Salmiwati, Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, 

Nomor 4, Februari 2013:342). 

a. Mengintegrasikan unsur-unsur sosial seperti ras, suku dan agama. 

Perbedaan ras, suku dan agama adalah sebuah anugerah bagi bangsa 

Indonesia. Namun, disisi lain, keberagaman ini pula menyimpan potensi 

konflik yang sangat besar. Oleh sebab itu,perbedaan ras, suku dan agama sedapat 

mungkin diintegrasikan untuk diarahkan pada kepentingan Nasional. 

Upaya pengintegrasian dapat pula dilakukan melalui kegiatan organisasi. 

Misalnya forum komunikasi kepemudaan, organisasi massa, OSIS, karang 

taruna, KNPI dan lain sebagainya. Forum-forum seperti ini dapat menjadi 

wadah komunikasi, pertukaran nilai, saling memahami dan kerjasama para 

anggota yang bersifat universal melampaui batasbatas ras, suku, agama, dan 

asala daerah. 

 
b. Mengembangkan budaya Nasional yang bersumber dari budaya 

daerah/budaya lokal. Bangsa Indonesia harus memiliki suatu sistem 

budaya nasional. Budaya nasional ini diangkat dari kebudayaan 

berbagai daerah yang dianggap baik dan dapat diterima oleh berbagai 

elemen masyarakat. Proses 
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kelahiran negara dan bangsa Indonesia didahului dengan adanya 

budaya-budaya daerah. Budaya-budaya puncak daerah diangkat 

menjadi budaya nasional, seperti pakaian nasional, kesenian nasional 

dan lain-lain. 

 
c. Mengembangkan sikap tenggang rasa antar unsur sosial. Kesadaran 

akan perbedaan dan kesediaan untuk bekerja sama menuju keutuhan dan 

persatuan bangsa akan dapat tumbuh secara baik bila didasarkan pada 

sikap tenggang rasa antar komponen masyarakat. Pada dasarnya sikap 

tenggang rasa dapat meredam konflik antar individu dalam

masyarakat. Sikap tenggang  rasa ini dapat dibangun melalui

wawasan yang luas tentang karakteristik suku-suku bangsa maupun 

agama-agama yang ada di Indonesia. 

 
d. Mengembangkan wawasan  kebangsaan. Akhir-akhir ini, pembinaan rasa 

nasionalisme kepada para pelajar dirasakan sangat rendah. Hal ini diakibatkan oleh 

desakan muatan-muatan pelajaran yang ada  di sekolah. Akibatnya, wawasan 

kebangsaan menjadi menipis atau mengecil dan berakibat pada hilangnya 

kesadaran akan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang amat dibutuhkan dalam 

membangun sebuah negara. Rasa nasionalisme dapat dibangun melalui pengetahuan 

tentang wilayah dan unsur-unsur sosial yang ada di Indonesia. Orang yang 

memiliki wawasan kebangsaan akan mampu memberikan darma baktinya pada 

bangsa dan negara. Dengan demikian terbangunlah sikap nasionalisme dan 

patriotisme. 
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e. Meletakkan landasan tentang Hak Asasi manusia (HAM). Sikap toleransi yang 

dimiliki oleh masyarakat akan mendorong untuk dapat memahami dan menghargai hak 

asasi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti setiap orang 

dapat hidup dalam perbedaan dengan terus menerus mengembangkan sikap 

saling menghormati dan menghargai. Melalui pengembangan hak asasi manusia, 

setiap individu akan menyadari bahwa orang lain di luar dirinya memiliki hak asasi 

yang sama dengan dirinya dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun 

termasuk negara. 

 
f. Membangun sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi

beragama merupakan kesediaan menerima keanekaragaman ajaran 

agama yang dianut. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan suatu

agama diakui dan dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut 

tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tataran 

kenegaraan, kemasyarakatan, maupun di hadapan Tuhan Yang Maha 

Esa, tetapi juga perbedaan-perbedaan dalam cara penghayatan dan 

peribadatannya sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab. (Salmiwati, Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pengembangan Nilai- Nilai Multikultural, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 

1, Nomor 4 Februari 2013, hlm. 336-345). 

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan toleransi antar 

umat beragama, peserta didik harus menghindari atau menjauhi 

beberapa sikap, yaitu: 
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1. Fanatisme yang berlebihan, adalah sikap yang tidak bersedia 

menghargai dan tidak bersedia hidup berdampingan dengan 

pemeluk agama lain, para pelajar harus diberikan pengetahuan 

tentang kebenaran agama yang dianutnya tanpa melecehkan keyakinan 

pemeluk agama lain, 

 
2. Tidak mencampuradukkan ajaran suatu agama/keyakinan 

dengan agama/ kepercayaan yang lain. Dalam hal ini kemurnian 

dan keunikan masing- masing agama/kepercayaan harus tetap terjaga 

dan terpelihara. Dengan demikian tidak ada pembenaran pada upaya 

mencampuradukkan satu agama/ kepercayaan dengan agama dan 

kepercayaan  lain. 

 
3. Sikap acuh tak acuh terhadap agama lain. Sikap toleransi 

beragama menghendaki kejujuran dan kebesaran jiwa dari setiap 

pemeluk agama. Bangsa Indonesia beruntung telah mempunyai tradisi 

yang baik mengenai toleransi atau kerukunan hidup beragama. Tradisi 

yang baik ini hendaknya dilanjutkan secara berkesinambungan 

sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Pada sisi lain 

pemerintah haruslah memberikan jaminan kebebasan hidup 

beragama bagi seluruh bangsa 
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Indonesia. Keberagaman/pluralitas adalah anugerah Tuhan 

yang harus dirangkai menjadi simponi keindahan yang 

harmonis. Tidak mungkin kita bisa hidup dalam satu kesatuan 

yang seragam. Peserta didik harus dibuka mata dan wawasannya 

untuk melihat berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya, di 

mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang 

heterogen dan plural. Paling tidak heterogenitas dan pluralitas 

masyarakat itu dapat dilihat dari eksistensi keragaman suku, ras, 

agama, dan budaya. Inilah realitas bangsa yang memiliki 

keberagaman. Ini adalah sebuah kekayaan bangsa yang harus 

harus dijaga menjadi keragaman di bawah semangat kebersamaan, 

bukan penyatuan. Kesadaran akan keragaman tidak dapat 

diajarkan, akan tetapi kesadaran ini akan lahir melalui proses 

humanisasi. Proses ini berupaya menuntun seseorang untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai budaya yang hidup dan yang 

akan dikembangkan sehingga ia menjadi manusia yang bersusila, 

beradab dan berkepribadian (civilized). Dengan demikian, 

kesadaran akan keragaman dan perbedaan tidak perlu 

diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran di sekolah. Nilai-nilai 

keragaman harus diperkenalkan dan ditanamkan kepada peserta 

didik. Hal ini dapat dilakukan melalui proses integrasi nilai-nilai 

tersebut ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan. 

(Departemen Agama RI, 2009:12) 

Strategi yang telah disebutkan akan berhasil guna dan berdaya guna jika 

diikuti dengan keteladanan (modelling) dan pembiasaan 
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dalam kehidupan sosial di sekolah. Jadi diperlukan adanya educational 

sphere yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan 

keragaman, perbedaan dan pluralitas di sekolah. Di samping itu pendidikan 

multikultural dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan 

formal namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat 

maupun dalam keluarga. Dalam pendidikan formal pendidikan 

multikultural ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui 

kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini, SD, SLTP, SMU maupun Perguruan 

Tinggi (PT). 

Di samping itu, Pendidikan Multikultural/keberagaman ini tidak harus 

dirancang secara khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat 

diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada yaitu melalui bahan ajar atau 

model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya 

pendidikan multikultural ini. (Salmiwati, Urgensi Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural, Jurnal Al-

Ta’lim, Jilid 1, Nomor 4 Februari 2013:344). 

Di Perguruan Tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan 

multikultural ini dapat diitegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif 

multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti 

Kewarganegaraan, ISBD, Agama dan Bahasa. Demikian juga pada 

tingkat sekolah Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan 

misalnya dalam Out Bond Program, dan pada tingkat SD, SLTP maupun 

Sekolah menengah pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam 

mata pelajaran seperti PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi, dan 

dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, 

kegiatan ekstrakurikuler dan 
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sebagainya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, 

akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi peserta didik dan 

generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan 

kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses 

ini berjalan sesuai harapan, maka pendidikan multikultural perlu 

disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan. Apalagi, 

paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari 

Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan 

secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai 

keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Di samping itu 

dalam membangun pemahaman nilai-nilai keberagaman kepada siswa yang 

di sekolah, guru mempunyai posisi penting dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai keberagaman di sekolah. 

Adapun peran guru di sini, meliputi; pertama, seorang guru/dosen 

harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya 

tidak diskriminatif. Kedua, guru/dosen seharusnya mempunyai kepedulian 

yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya 

dengan agama. Misalnya, ketika terjadi bom Bali (2003), maka seorang guru 

yang berwawasan multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya 

terhadap peristiwa tersebut. Ketiga, guru/dosen   seharusnya   menjelaskan   bahwa   

inti   dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi 

seluruh ummat manusia, maka pemboman, invasi militer,dan segala bentuk 

kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh 
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agama. Keempat, guru/dosen mampu memberikan pemahaman tentang 

pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama. 

Hubungan yang harmonis antar umat beragama di Indonesia bukanlah 

sesuatu yang sudah usai. Oleh karena itu, kualitas hubungan yang lebih baik 

antar umat beragama perlu dikembangkan dari waktu ke waktu secara 

serius (Tarmizi Taher, Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan 

Beragama di Indonesia, Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998, 40). 

Perlu diketahui bahwa terdapat tiga wacana yang mewarnai 

hubungan Muslim dan Non-Muslim, khususnya Kristen, dalam kehidupan 

berbangsa di Indonesia, yaitu wacana kaum Muslim tentang ancaman 

Kristenisasi, wacana kaum Kristen tentang ancaman negara Islam, dan 

wacana bersama yang dikembangkan melalui dialog antar agama (Misrawi, 

Alquran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam rahmatan Lil’alamin, 

Jakarta: Pustaka Oasis, 2010,52-55). 

Pada zaman orde Baru, wacana yang bersifat antagonistik, saling 

merasa terancam, dinilai masih begitu kuat dibandingkan dengan wacana 

bersama yang dikembangkan melalui dialog. Bahkan menurut Franz 

Magnis-Suseno, hubungan Islam dan Kristen di Indonesia pernah 

menunjukan hubungan yang mengkhawatirkan (Franz Magnis- Suseno, 

―Kerukunan beragama dalam Keragaman Agama: Kasus di Indonesia‖, dalam 

Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), Harmoni Kehidupan Beragama, hlm. 9-

13). 
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Atas dasar fakta tersebut, maka benar jika dikatakan bahwa upaya 

mewujudkan pendidikan multikultural menghadapi tiga tantangan, yaitu: 1) 

agama, etnisitas, dan tradisi, 2) kepercayaan, dan 3) toleransi. (HAR Tilaar,  

Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif 

Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Buku Kompas, 2005, 266-

268). 

Kuatnya wacana yang bersifat antagonistik pada zaman orde baru 

menggambarkan bahwa perbedaan agama, bahasa, suku, dan tradisi ternyata 

masih rentan menimbulkan sikap saling curiga dan saling merasa terancam 

satu sama lain yang kemudian mendorong  tindak kekerasan, penyesatan, dan 

aksi teror. 

Maka salah satu upaya untuk mewujudkan hubungan yang 

harmonis adalah melalui kegiatan pendidikan multikultural, yaitu 

kegiatan edukasi dalam rangka menumbuh kembangkan kearifan 

pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku (mode of action) peserta didik 

terhadap keragaman agama, suku budaya dan masyarakat. Dengan 

pengertian itu, pendidikan multikultural bisa mencakup Pendidikan agama dan 

pendidikan umum yang mengindonesia, karena responsif terhadap peluang 

dan tantangan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat Indonesia. 

Pendidikan multikultural yang dimaksud di sini tidak sekedar membutuhkan 

pendidikan agama, melainkan juga pendidikan religiusitas. Maksud 

pendidikan religiusitas adalah pendidikan yang tidak sebatas mengenalkan 

kepada peserta didik ajaran agama yang dianutnya saja, melainkan mengajarkan 

penghayatan visi kemanusiaan ajaran agama tersebut. Hal ini diperlukan untuk 

menghadapi era globalisasi, agar umat bergama tidak dikungkung oleh 
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pandangan kebangsaan yang sempit (chauvinis) dan parokialistik. 

(Nurcholis Madjid, Islam, Dokrin, dan Peradaban, 1992:xvii-xix). 

Dengan demikian pendidikan agama di Indonesia memiliki dua fungsi, 

pertama, mendukung kebutuhan agama para peserta didik untuk memperkuat 

keimanan mereka. (Tarmizi Taher, Menuju Ummatan Wasathan: 

Kerukunan Beragama di Indonesia, Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998:72-

73). Dalam hal ini pendidikan agama berart tersedianya pelajaran agama sesuai 

dengan agama masing-masing peserta didik. Kedua, untuk meningkatkan 

sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, kerukunan antar-

agama, dan persatuan dan kesatuan nasional. 

 

Indonesia adalah negara yang berideologikan Pancasila. Dalam 

negara berdasarkan Pancasila, orang-orang dengan afilasi agama yang berbeda 

dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kebebasan untuk memeluk salahsatu agama yang diakui, 

2. Kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, 

3. Menahan diri dari menyebarkan agama kepada mereka yang telah 

memeluk agama tertentu, 

4. Tanggung jawab untuk memajaukan dan mempertahankan 

kerukunan antar berbagai kelompok agama dengan semangat saling 

menghormati dan kerjasama, demi persatuan nasional dan kesatuan 

umat manusia. (Tarmizi Taher, Menuju Ummatan Wasathan: 
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Kerukunan Beragama di Indonesia, Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 

1998:67-68). 

Dalam hal ini Pancasila diakui sebagai obyektifikasi dari Islam dan 

agama-agama lainnya juga menemukan dirinya dalam rumusan Pancasila. 

(Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas, 

Bandung: Mizan, 2002, 215). Dengan obyektifikasi Islam, maka dapat 

dipahami bahwa ia  adalah artikulasi Islam dalam semangat kebangsaan yang 

plural dan titik temu (common denominator) berbagai agama yang ada 

untuk mewujudkan kerukunan hidup Bersama yang harmonis. Diletakkan dalam 

bingkai Pancasila, pendidikan agama dituntut mempunyai visi kebangsaan dan 

berorientasi pada kepentingan nasional. Ini artinya pendidikan agama 

diharapkan mampu menyalakan nyali peserta didik untuk mengarungi 

kehidupan dalam dekapan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat tanpa 

merasa terancam sedikitpun oleh keberadaan orang lain. 

 
Pendidikan agama semestinya menyadarkan peserta didik bahwa 

perbedaan itu perlu dilihat sebagai anugerah, tidak dilihat sebagai pilihan 

yang memberi alternatif untuk segera menyudahi perbedaan tersebut semisal 

dengan ideologi Islam yang mengarah pada upaya-upaya menjadikan Islam 

yang mengarah pada upaya-upaya menjadikan islam sebagai ideologi alternatif 

terhadap Pancasila. (M.Syafi‗i Anwar, ‖Kata Pengantar‖ dalam 

Abdurahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama 

Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006, 

xvi). 

Sekiranya perbedaan dianggap anugerah, maka pendidikan agama 

mengembang tanggungjawab mendorong 
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prakarsa dialog dan komunikasi prositif dalam rangka mewujudkan saling 

memahami, saling menghargai, dan saling mempercayai agar keragaman dan 

perbedaan tidak menuai malapetaka. 

Maka sejalan dengan tanggungjawab tersebut, M.Amin abdullah 

menggarisbawahi lima tugas utama pendidikan (agama) Islam, khususnya di 

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam menghadapi keragaman 

agama, yaitu (1) mengenalkan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat 

Islam, bersamaan dengan upaya menjelaskan ajaran Islam klasik, (2) 

mengarahkan tujuan utama Islam pada pemecahan permasalahan mengenai 

hubungan antar manusia, (3) mengkonstekstualisasikan Islam, (4) 

mengkritisi penekanan pendidikan agama Islam hanya pada domain kognitif, 

dan (5) mendediksikanIslam tidak semata-mata untuk pengembangan moralitas 

individu, melainkan juga moralitas publik. (M.Amin Abdullah, Membangun 

Perguruan  Tinggi  Islam  Unggul  dan  terkemuka (Yogyakarta: Suka Press, 

2010, 139-140). 

Salah satu tugas utama tersebut adalah pendidikan agama bisa 

membekali para pelajar kecakapan hidup (life skill), yaitu kemampuan 

untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan 

masyarakat plural. (Zamroni, 2007:228). Konsekuensinya, pendidikan agama 

perlu menekankan pada bagaimana mengajarkan tentang agama (teaching 

about religion) yang melibatkan pendekatan kesejarahan dan pendekatan 

perbandingan (Baidhawy, 2005:102). Hal ini bermanfaat untuk 

menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai aspek universal. 
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Istilah moderat (washathiyah) adalah istilah baru dalam dunia Islam. 

Istilah ini digunakan untuk mencari jalan tengah antara      

modernisme/liberalisme      dan      fundamentalisme. Dialektika modernism dan 

fundamentalisme tidak hanya terjadi dalam Islam, tapi juga dalam agama 

Kristen. Istilah modernism pada awalnya diartikan sebgai aliran 

keagamaan yang melakukan interpretasi terhadap doktrin agama supaya sesuai 

dengan perkembangan pemikiran modern. Sedangkan fundamentalisme 

dianggap sebagai aliran yang tetap berpegang teguh terhadap ―fundamen‖ agama 

Kristen melalui interpretasi yang kaku dan literal. (Chafid Wahyudi, ‖Tipologi 

Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M.Abou El-Fadl,‖ Jurnal 

Tasawuf dan Pemikiran Islam‖, Vol.1 (2011), 81). 

Kemunculan istilah Islam Moderat ini dianggap sebagai wacana yang 

strategis guna mencegah paham fundamnetalisme atau radikalisme agama 

sekaligus menolak paham liberalisme yang dirasa sebagai ancaman terhadap 

Islam itu sendiri. Kendudukannya tentu sebagai jalan tengah diantara 

ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Islam moderat yang mengedepankan 

kontekstualisasi sekaligus memperhatikan aspek moral dan etis, berkeyakinan 

bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan 

zaman yang semakin kmpleks. Selanjutnya Abou Fadl mengatakan bahwa Islam 

moderat adalah mereka yang meyakini Islam, menghormati kewajiban-kewajiban 

kepada Tuhan dan meyakini bahwa Islam sesuai untuk setiap saat dan 

zaman, li kulli zaman wa makan. Mereka tidak memperlakukan agama 

laksana monumen yang baku, tetapi memperlakukannya dalam kerangka 

mana yang dinamis dan aktif. Konsekuensinya, Islam moderat menghargai 

pencapaian- 
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pencapaian sesama Muslim di masa silam, untuk direaktualisasikan 

konteks kekinian. (Chafid Wahyudi, ‖Tipologi Islam Moderat dan Puritan: 

Pemikiran Khaled M.Abou El-Fadl,‖ Jurnal Tasawuf dan Pemikiran 

Islam‖, Vol.1 (2011), 86). 

Islam moderat sangat cocok di negara demokrasi seperti Indonesia. 

Seperti telah dikatakan sebelumnya, pasca reformasi, Indonesia mengalami 

keterbukaan dan kebebasan pers dan demokrasi. Seiring dengan masa 

keterbukaan dan kebebasan pers dan demokrasi. Seiring dengan masa 

keterbukaan, muncul berbagai ormas dan aliran keagamaan yang menyebarkan 

paham radkalisme dan menolak tatanan negara yang telah lama didirikan. 

Untuk mencegah paham radikal yang membenturkan antara Islam dan 

modernitas maupun demokrasi, Islam moderat adalah solusi yang bak. Seperti 

dikemukakan oleh KH Hasyim Muzadi bahwa untuk baik menangkal bahaya 

radikalisme, terorisme, konflik internal, dan krisis multidimensional, perlu 

diperkuat watak Islam moderat di kalangan dunia Islam. (M. Sidi Ritaudin, 

”Promosi Islam Moderat menurut Ketum (MUI) Lampung dan 

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung,” 

TAPIs 13, No. 02 (2017):50). 

Dengan kata lain, paham moderat sebagai alat deradikalisasi 

terhadap paham radikal dan liberal yang akhir- akhir ini tumbuh dan 

berkembang di dunia Islam khususnya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENGABDIAN 

 
A. Gambaran Kegiatan 

 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa 

kegiatan: 

1. Diskusi dengan pakar 

 
Diskusi dengan pakar dilakukan untuk melakukan pemetaan dan 

pendalaman isu yang berkembang terkait dengan kegiatan pengabdian 

masyarakat dan subjek dampingan. Irfan Amalee sebagai salah satu pendiri 

Peace Generation menjadi narasumber diskusi. Diskusi informal 

dilakukan untuk pendalaman isu. Bahkan beberapa isu penting digali 

dan didalami. Tentu saja upaya pendalaman ini untuk menguatkan, 

mengayakan pemahaman dan menajamkan analisis. 

Prof. Dr. Dadang Kahmad, Guru Besar Sosiologi Agama, juga 

menjadi narasumber diskusi dengan pakar untuk pendalaman isu. Kajian 

sosiologis penting untuk mendalami 



Menjadi Guru PAI Moderat   

 

 

pemahaman para guru, sebagai ujung tombak pengajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK dan SMA. 
 

 
Kegiatan FGD I 

 

Kegiatan FGD I 
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Kegiatan FGD I 
 

 

Kegiatan FGD I 
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Kegiatan FGD I 
 

 

Kegiatan FGD I 

2. FGD bersama subjek dampingan 

 
Subjek dampingan kegiatan pengabdian masyarakat adalah para guru 

PAI yang bergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Ada 16 

orang yang terlibat aktif dalam FGD dan pendalaman pemahaman para guru 

PAI.Secara keseluruhan, tak ada seorangpun yang memiliki pemahaman 

radikal. Dari 16 guru PAI yang menjadi subjek dampingan, semuanya 

adalah alumni Perguruan Tinggi Keagaman Islam (PTKI). Diskusi kami 

berfokus pada sejumlah isu: syariat Islam, 
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penggunaan cara kekerasan dalam berdakwah dan ideologi Pancasila. 
 

 

3. Pendalaman bahan ajar beberapa guru PAI Senior 

 
Pendalaman bahan ajar dilakukan dengan mempelajari buku bahan 

ajar kelas X, XI dan XII. Telaah atas bahan ajar menjadi fokus penting untuk 

mendapatkan informasi seberapa banyak topik dan substansi tema terkait 

dengan pemahaman moderasi Islam di kalangan pelajar. Guru sebagai 

agen pengembangan wawasan Islam moderat tentu saja tidak hanya cukup 

dengan pemahaman pribadinya, namun juga berdasarkan bahan ajar yang 

diajarkan kepada siswa. Topik-topik itu menjadi bahan pembelajaran dalam 

membangun pemahaman keagamaan para pelajar di tingkat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA).
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B. Dinamika Keilmuan 

 
Pengabdian masyarakat yang dilakukan penuh dengan dinamika 

keilmuan. Karena subjek dampingannya adalah guru PAI, maka dinamika 

keilmuan yang menjadi pisau analisis sekaligus juga alat bantu menjadi 

multidisipliner. Bidang keilmuan yang dipergunakan antara lain: 

1. Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 
Bidang ilmu PAI menjadi kajian utama karena untuk mendalami 

pemahaman moderat para guru PAI.Para guru PAI adalah agen utama 

penguatan paham keagamaan di kalangan pelajar di SLTA. 

2. Ilmu Psikologi Agama 

 
Psikologi agama memberikan perspektif tentang bagaimana 

perkembangan keagamaan di kalangan guru PAI dan juga pelajar SLTA.Petugas 

pengabdian mendapatkan sejumlah pemahaman penting tentang 

perkembangan psikologis. 
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3. Ilmu Sosiologi Agama 

 
Ilmu sosiologi agama menjadi perspektif lain dalam memahami 

tren pemahaman keagamaan yang berkembang di kalangan guru dan pelajar. 

4. Community Based Research (CBR) 

 
Pengabdian tentang pemahaman moderat di kalangan guru PAI kota 

Bandung menggunakan pendekatan CBR. Sepenuhnya berdasarkan 

pemahaman bahwa metode ini lah yang paling tepat. Community Based 

Research (CBR) sebagaimana dikemukakan oleh Sarah Banks dari Center 

for Social Justice and Community Action, Durham University, adalah, 

penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk 

memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan 

dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang 

bermanfaat bagi mereka, dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses 

penelitian tersebut (2012:6). 
 

 

 

C. Teori Yang Dihasilkan Dari Pendampingan guru 

 
Para guru PAI SMA/SMK di kota Bandung hampir secara keseluruhan 

sangat kooperatif dalam menjawab berbagai pertanyaan yang dajukan yang 

berkaitan dengan makna Islam moderat terutama pemahaman Islam 

dikalangan pelajar SMA/SMK yang dikenal rentan terindikasi paham-

paham radikal dan eksklusif. Ketika para guru ditanya mengenai pandangan 

toleransi, tentang Pancasila sebagai dasar negara atau sistem negara serta cara 

dakwah dalam Islam dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan Islam 

moderat, semua guru memahami baik tentang semua pertanyaan dan 

semuanya sepakat bahwa Islam moderat sangat sesuai bila diterapkan di 

Indonesia. 

 
Berdasarkan pandangan guru (dampingan), maka didapatkan 
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konsep paham moderat menurut mereka adalah sbb: 

 

1. Paham moderat itu adalah memiliki budaya toleransi. Itulah spirit  

islam rahmatan lil’alamin. 

2. Paham yang radikal dan paham sesat itu muncul lebih kelihatan 

bersamaan dengan kemajuan produk teknologi informasi, seperti 

maraknya media sosial. 

3. Paham islam moderat adalah paham islam yang menghargai 

keragaman, islam yang rahmatan lil alamin; bukan islam yang 

ortodoks. Islam yang bisa menjadi baik bagi semua orang. 

Adapun secara rinci pemaparan pendapat dari guru-guru PAI 

SMA/SMK kota Bandung dalam kegiatan FGD, kemudian dianalisis dan 

disimpulkan adalah sebagai berikut: 
 

No Materi Informan Jawaban 

1 Pengertian 

Islam 

Moderat 

 

Informan A Berdasarkan pendapat saya, yang 

dinamakan paham konsep 

moderat itu suatu konsep itu 

mengatakan kita itu memiliki 

budaya toleransi. Emang dulu 

memiliki toleransi itu betul, tapi 

pada zaman sekarang banyak di 

sekolah agama yang saya alami, 

yang non Islam itu tidak berani 

ikut belajar. Kemudian, yang 

dikatakan Islam rohmatan 

lilalamin itu menurut saya 
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Informan B 

sudah saat itu apa sudah betul, 

itu sekarang mengalami 

kemunduran apa mulai 

menurun toleransi itu.. bahkan 

kemarin itu ada yang menurut 

non muslim ada yang bicara ibu 

jangan ada puji-pujian. Bahkan 

meminta suara azan itu 

mengendap. Karena saya juga di 

gereja tidak mengganggu kepada 

Islam. 

* 

 
Yang terlihat di realita sekarang 

dibanding dulu, kalau dulu 

belum ada HP belum ada 

pengaruh- pengaruh. Islam 

moderat belum terdengar, belum 

berkembang, nah sekarang terasa 

semacam di kita saja jadwal 

pelajaran harusnya jam setengah 

12 atau 12, seperempat, 

disesuaikan dengan azan, untuk 

bisa salat bersama-sama. 

Sekarang harus jam 12 pas. 

Sekolah kita, kalau yang baru 
tumbuh kecil anak untuk salat 
kadang tidak terperhatikan apa 
berjamaah atau tidak. 
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   Keduanya, yang radikal itu 

sendiri dari youtube, facebook 

atau dari luar, yang 

mengembangkan dari luar kepada 

anak yang polos, contohnya 

pengaruh luar seperti bunuh diri 

katanya syahid. Orang-orang 

yang datang kepada orang yang 

polos. Akhirnya ke surga, ke 

surga itu cukup bunuh diri 

dengan cara islam, kemudian 

salat, cukup saja satu kali. Ada 

yang mengatakan cukup ingat 

saja. Cukup ingat saja. Terus 

juga pakaian, pengaruh 

facebook atau turis yang banyak 

datang ke masyarakt kita. Sehingga 

seringkali menirunya. Juga orang 

tua yang sibuk, cukup kasih 

HP. Sehingga apa yang ada di 

youtube dirangkum, sehingga 

dirangkum. Sehingga  
kemudian muncul sikap radikal 
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Informan C 

Islam yang menghargai 

keberagaman, bukan islam yang 

istilahnya ortodok, betul islam 

yang menjadi islam yang 

rahmaatanlilalamin. Sebab 

ada sinyelemen islam itu 

sesuatu yang 

membahayakan. Kita 

berharap islam itu menjadi 

sesuatu yang baik bagi semua 

orang, yang jadi dambaan 

semua orang, 64esa jadi 

rahmat bagi semua orang, jadi 

kita bagaimana guru PAI 

menjadi mencintai sesama 

manusia (ukhuwah insaniah) 

* 

 
Saya kalau mencermati, kalau 

ada kalimat ada kalimat 

moderat ada lawannya.,  ada  

radikal, kalau dulu itu 

perbedaan pendapat itu 

dikalangan ulama mazhab. 

Kalau sekarang, karena marak 

aliran-aliran yang bajunya 

muslim yang mungkin saja 

didalamnya      yang 

mencederai  Islam. 
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   Kebetulan tinggal di Griya 

Bandung Asri, kalau di 

lingkungan  selain 

Muhammadiyah ada JT ada HTI, 

ada seolah-olah memaksakan 

diri. Kalau kaki harus di kalangan 

anak muda itu seolah-olah itu 

salat yang benar. Secara 

syareat Islam itu tidak salah, 

tapi kemudian ada yang 

tangkapi karena ceramahnya 

vulgar. Padahal cukup pemerintah 

kita itu harus begini. Nah di saya, 

sebagian juru dakwah itu 

disebutkan namanya. Nah itu 

di masyarakat. Kemudian di 

sekolah. Dari tiap tahun yang 

dialami dari tahun 1990. 

Pernah membubarkan  

pesantren kilat gabungan.   

Karena muncul aliran-aliran 

yang “teu pararuguh‖, kita 

mengadakan pengajian untuk 

mengantisipasi. Kita harus hati-

hati juga ke SMA memaui rohis, 

ke kelas X,... mungkin yang 

dimaksud itu adalah ini adalah 

supaya tokoh-okoh Islam itu 

tidak membiarkan atau gimana 

terhadap kegiatan-kegiatan yang 

lain. 
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Informan D 

 
Mohon bahan masukan dari yang 

lain. Istilah pendidikan agama 

Islam, sekarang pendidikan agama 

Islam ..islamnya hilang, 

pendidikan dengan budi 

pekerti, apakah ini untuk 

moderat. Padahal dulu pakai 

pendidikan agama islam, 

apakah ini untuk paham 

moderat. Contoh dulu ada 

pelajaran PMP, sekarang 

moralnya hilang tinggal 

Pancasila. Tidak mungkin 

Pancasila dipelihara kalau 

moralnya hilang. Mungkin bisa 

dicermati dari makna moderat. 

Kita tokoh Islam GPAI, 

prinsip islam rahmatan 

lillamin, kita berukhuwah 

insaniah. Dengan prinsip ini kita 

tokoh Islam guru agama akan 

dihargai oleh orang tidak 

seagama, lebih- lebih yang 

seagama Islam. Jadi ada, di 

masyarakat, seolah-olah saya 

dianggap tokoh yang 

menghalangi Islam. 
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Pertama, kompetensi, kedua, 

karakter, kompetensi dan 

karakter harus dibangun 

bersama. Kalau rusak dan 

merusak, kalau hanya 

kompetensi. Kalau domba, yang 

diala hanya daun sampeu. Kalau 

manusia, bisa mengambil 

daunnya juga pagarnya dirusak. 

Bicara islam moderat itu 

berbicara karakter. Hapal quran 

itu kompetensi.       Karakter 

seperti padi. Kompetensi itu 

seperti ilalang. Kalau menanam 

padi pasti tumbuh ilalang, kalau 

menanam ilalang mustahil 

tumbuh padi. Kalau karakter itu 

baik, maka kompetensi akan naik. 

Pertama, anak didik itu 

memiliki kompetensi yang 

bagus anak juga anak harus 

mampu menyampaikan agama 

secara teguh teduh. Anak baru 

bisa memahami kompetensi tapi 

tidak karakter. Anak harus diajari 

juga memiliki kemampuan 

menyampaikan informasi 

dengan bijak. Permasalahan itu 

muncul, karena banyak 

beranggapaan menyampaikan 

agama itu harus dimulai dari 

fiqih, tauhid,  
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Informan E 

padahal    harus bareng  dengan 

akhlak. Yang dakwah     tinggi 

kompetensi karena lulusan 

Madinah,       tapi     secara 

karakter lemah pada sisi 

akhlak kurang,   padahal 

sarakola eta teh lulusna 
Qairo. Karena tidak nyaman satu 
pada ekstrim atas yang satu di 
bawah. Moderat keterluan, segala 
dimanggakeun dekat ke liberal. 
Yang hiji terlalu harus ke teks 
Qur‗an. Kenapa rapat pakaian, 
Arab karena Jubah karena masjid 
tidak tertutup. Kalau orang 
Indonesia tidak perlu, saya kira 
begitu. 
 
 
Dalam pemahaman ini seolah 
antara muslim dengan muslim 
bebas, tanpa pembatasan karena 
tidak ada pembatasan. Dalam 
Islam moderat itu muslimnya 
harus mampu bersikap moderat. 
Artinya pemahaman rahmatan 
lilalamin jangan kebablasan. Tapi 
tentunya antara muslim dengan 
muslim itu saling menghargai, 
begitu juga ketika non muslim. 
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. Analisis/simpulan: 

 
Pada prinsipnya yang 

dimaksud dengan Islam 

Moderat adalah : 

1. Konsep paham yang 

memiliki budaya 

toleransi terhadap 

perbadaan keyakinan agama 

orang lain. 

2. Islam yang menebarkan nilai 

rahmatan lil’alamin. 

Paham yang bersikap kasih 

sayang kepada semua 

kalangan umat manusia, 

meskipun berbeda-beda 

keyakinan agamanya. 

3. Islam yang menghargai 

keberagaman, Islam yang bisa 

dirasakan baiknya bagi 

semua orang yang mencintai 

sesama umat manusia. 

Paham Islam yang tidak 

memaksakan 

paham/pandangan sendiri 

kepada orang lain. 

* 
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5. Paham Islam yang 

berwawasan ukhuwah 

insaniah. 

6. Paham Islam yang bukan 

sekedar menjadikan 

ajaran Islam 

(Qur‗an/Hadis) sebagai 

nilai tetapi 

menjadikannya karakter yaitu 

akhlak, sehingga menjadikan 

Islam yang tidak ektrem 

liberal (bebas sebebasnya) dan 

tidak ekstrem ketat (kaku) 

tekstual. 

Dan pada prinsipnya guru- guru 

PAI mendukung paham dan 

sikap moderat seperti di atas. 
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2 Ideology 

Pancasila dan 

Islam 

 

Informan E Sepertinya semua penghuni bangsa 

Indonesia, sudah paham betul 

Pancasila termasuk yang 

dikandung di dalamnya. Tetapi 

pengaruh yang 

menumpang dalam 

 

Pancasila, misalnya dari 1-5, tidak 

ada satu pun yang bertentangan. 

Hanya berlaku untuk luar islam 

sehingga dimaknai negatip, 

diprovokasi. Timbulnya 

bertentangan dengan agama 

islam. 

Kedua, pelaksana dari 

Pancasila itu sendiri yang 

mengembangkan dalam 

kehidupan, ternyata masih ada 

pilih kasih contoh anak pejabat

 mencari kedudukan, 

tetapi anak yang dibawah 

kemampuan umum sulit, itu 

keadilan menjadi bertentangan 

dengan agama Contoh seperti 

Dodol Garut, ada gula ada santan, 

diolah jadilah dodol. Pancasila 

teh Islam yang sudah jadi 

dodol. Ada sila pancasila yang 

tidak Islam. Karena demikian 

bijak pejuang    zaman    dulu, 

diantaranya  KH Hasyim 
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Informan D 

Asyari, membuat satu naskah 

idology yang bisa masuk ke 

semua bangsa. Kalau mau diurai 

seperti itu ada santan, garam, 

gula. Ada tauhid, ada akhlak 

dalam Pancasila itu, ada 

Pancasila itu ajaran Islam itu, 

jadi. Islam itu ada islam teks dan 

konteks. Jadi bagaimana islam 

yang dibawa  rasulullah 

diimplementasikan. Ada yang 

berjubah seolah itu pakaian 

nabi. Ini artinya ketika nabi 

menerima ayat tentang pakaian, 

nabi cerdas bagaimana 

menerima yat tentang pakaian 

cerdas terhadap budaya lokal. 

Bagaimana dibawa ke tanah 

air/Indonesia  nilai  budaya itu. 

Kan tauhid itu Ketuhanan yang 

Maha Esa itu Qulhuallhu 

ahad. 

Seperti Pancasilais. Padahal kami 

dulu juang 
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Informan C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informan 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancasilais. Seolah kita anti 

Pancasila 

* 

 
Karena munculnya paham 

radikal, banyak paham yang 

masuk. Muncul saling 

menjelekkan. Padahal 

Pancasila itu sudah islami, Orang 

Indonesia itu ya harus 

diterapkan ideologi Pancasila itu 

karena sesuai dengan ajaran 

Islam. 

 

 

Ideologi Pancasila itu harus kita 

yakini. Seperti kata pak Edi. Ini 

dari ajaran Islam, dimanapun 

kita berada, Annisa 8, 

“Taatilah Allah Taatilah

 Rasul dan 

pemimpin”. Pancasila sejak 

dulu sudah kita yakini dan 

jalankan, dan isinya sama 

dengan ajaran Islam. Dalam Islam 

ada ajaran untuk mengesakan 

Tuhan, daam Islam  

―Qulhuallahu   Ahad”. Dalam 

Pancasila itu ajaran untuk 

persatuan, ada tasamuh 

(toleransi) luas antar umat 
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Informan G 

beragama dan antara umat 

seagama. Dan rahmat seluruh 

alam. 

Seluruh agama itu baik. 

Menurut agama mereka itu sama. 

Agama itu baik menurut 

ajarannya masing- masing. 

Menambahkan dari argmentasi 

tadi. Karena di agama

 merekatidak 

mengajari tidak baik 

 

Menarik karena endingnya akan 

seru. Seperti digiring kepada kalau 

ada hasteg #, pancasila vs islami. 

GPAI sudah luarbiasa, di RPP 

dibagian akhir, ada penguatan 

materi. Kita share kan di siswa, 

Cuma sayangnya kadang lupa 

dalam akhir setiap diskusi itu 

harus ada penguatan 

materi. 
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Analisis/simpulan: 

 
1. Pancasila itu sebuah 

ideologi yang esensinya 

(substansinya) bersumber 

dari  ajaran Islam. 

2. Pancasila itu nilai-nilai ajaran 

Islam yang sudah menjadi    

karakter/budi pekerti/perilaku      

atau sudah menjadi budaya 

bangsa Indonesia. 

3. Pancasila itu bermuara pada 

nilaia ajaran Islam (Tauhid). 

Di dalamnya pula 

terkandung nilai 

kemanusiaan, persatuan, 

toleransi, musyawarah, 

keadilan sosial dan rahmat 

bagi seluruh umat manusia 

bahkan alam. 
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3 Ideologi: 

 
Sikap 

Perbedaank 

eimanan? 

Informan B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informan H 

Melihat non muslim, seperti 

hayang ngusir. Ada pelajaran, 

anak Protestan itu protes. Kalau 

di saya itu Kristen yang Katolik. 

Sangat santun. Dia sudah pada 

bangun. Mereka ikut sahur. 

* 

 
Kemudian untuk 

memahami  perbedaan, kalau

  di    di 

pesantren/bording,  saya pindah

 ke   24 saya 

merasakan toleransinya..saya 

merasakan.    Saya 

katakan.‖Nak boleh 

mengikuti pelajaran agama, kalau 

urusan materi sosial toleransi dsb. 

Kalau materi tauhid, silahkan 

belajar di perpustakaan.‖ 

Kembali, jiwa kita guru PAI, 

pasti saya, berikananak didik kita 

―Ya Allah beri anak didik kita 

hidayah”. Sebagai guru PAI 

saya selalu 
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Informan D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mengatakan.‖Semua agama itu baik 

menurut keyakinan masing-

masing‖. Karena dulunya basic 

boarding, jadi terasa sekali harus 

ada toleransi. Bisa membedakan 

dari sikap ataukarakter, yang 

protestan itu kelihatan. 

* 

 
Bu Neneng, kalau ikut. 

Sebaiknya biarkanlah, yang 

penting tidak 

mengajak.menyuruh asal tidak 

menyindir-menyindir. 

* 

 
Semua agama itu betul 

mengajarkan tentang 

kebenaran, contoh teralami di 

Ambon, saya mutasi dari SMAM 

Ambon. Tahun 1992, pertama kali 

mengajar di SMAM Ambon, 

keberagaman agama itu bagus. 

Berbatasan dengan SMA     

swasta     Kristen. 

Berawal  hubungan toleransi 
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  Informan H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

perbedaannya bagus. Ada 

Muslim, ada Protestan, ada 

Budha, ketika terjadi 

kerusuhan itu hilang rasa 

menjaga toleransi 

kerusuhan. Karena masalah 

SARA,  masalah 

kecemburuan   sosial 

ekonomi awalnya. 

Ketika suasana itu perbedaaan 

keimanan itu bagus, setelah 

kerusuhan hubungan beda 

agama itu menjadi musuh. 

Sehingga menimbulkan 

suasana truma bagi yang 

mengalami. 

* 
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Informan I 

Setiap kegiatan habituasi. Setiap 

bagi salat Dhuha, siswa non 

muslim membikinkajian sendiri. 

Perbedaan Protestan dan Katolik 

di sekolahkita juga ada, karena 

guru Kristennya mereka tidak 

langsung terjun. Perilaku 
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Informan E 

anak non muslim jadi 

kewajiban untuk 

membetulkanmereka juga, tapi 

untuk kegiatan pembelajaran 

 tidak 

mengharuskan untuk ikut atau 

tidak, tapi kebanyakan mereka 

ingin ikut. Sampai ada yang 

hafal 1 surat. Sampai orangtua 

ada yang berkataanaknya anak 

ingin masuk islam. 

 

 

Saya mah diwajb-an. Kamu 

daripada terlantar, luntang 

lantung. ikut saja pelajaran bapak, 

alhamdulilah selama mengajartidak 

pernah tidak mengejek, mengajak, 

tidak memerangi menerangi, 

tidak memukul tapi merangkul. 

* 

 
Dulu-dulu guru-guru suka 

dikeluarkan. Kalau saya 

mempersilahkan. 
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Analisis/Simpulan: 

 
1. Dalam perbedaan 

keimanan, sikap guru PAI 

sudah melakukan kebijakan

 yang 

mengajarkan  sikap 

toleransi terhadap 

perbedaaan 

keyakinan/keimanan setiap 

murid dan guru. 

2. Di kelas sudah terjadi 

kebhinekaan/multi keimanan

 (agama); bersatu dalam 

perbedaan keyakinan tetapi 

saling menghormati keyakinan 

maisng-masing. 

3. Guru PAI sudah bersikap bijak, 

mempersilahkan murid yang 

berbeda keyakinan/agama 

(non Islam) untuk tidak 

mengikuti pelajaran agama 

Islam. Tetapi pula 

membolehkan pula kalau atas 

kemauan sendiri ingin

mengikuti pelajaran agama 

Islam. 

4. Guru PAI sudah 
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   melakukan  kebijakan 

perbedaan keyakinan/agama 

secara santun dan  

 toleran terhadap

  perbedaan 

yang ada. 

4 Kurikulum 

 
(Strategi 

pembelajara n) 

Informan C Karakter, ada mengajar karakter. 

Ada mendidik karakter. Tapi 

terkait strategi dalam mencegah 

tindakan radikal pada remaja. 

Kenapa PAI ditambah agama 

dan budi pekerti dan ditambah 

jadi 3 jam. Karena pemerintah 

ingin ada tambahan porsi 

karakternya. Bicara karakter 

berbasis sekolah, 

masyarakat. Di sekolah guru-

guru rapat tinjau ulang visi misi, 

di visi ada visi moral itu apa? 

Misalnya, jujur disiplin, 

moderat. Kalau mau 

menghilangkan radikal, harus 

masuk nilai. Karakter itu sikap 

baik yang sudah jadi prilaku. 

Kalau sikap 

baik belum jadi prilaku itu 
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   nilai. Karakter hanya berjalan di 

sistem, ada 6 (enam) : 

pengajaran, pembiasaan, 

keteladanan, pemotivasian, 

penegakan aturan. Jadi 

pengajarnya seperti bagaimana? 

Pembiasaannya seperti apa? Satu 

harus diback up harus oleh lima 

(5) itu, harus berangkat dari 

nilai. Kita berbasis program itu 

yang masalah. Jadi harus 

dimasukan ke sistem. Upacara 

Senin, setiap saat setiap hari setiap 

semester, pembiasaan oleh guru. 

Bicara sistem, seperti contohnya 

orang Singapura itu dipaksa oleh 

sistem jadi baik disiplin, pas 

mereka ke kita yang sama 

mengikuti seperti kita. 

Analisis/Simpulan: 

 
1. Pembelajaran paham Islam 

Moderat tidak cukup   

berhenti   pada 

nilai, tetapi harus sampai 
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   menghasilkan karakter 

(akhlak) sebagai 

perwujudan dari nilai- nilai 

yang disampaikan. 

2. Untuk  mewujudkan 

karakter     (akhlak) 

berpaham moderat itu harus

berjalan  dalam sistem 

melalui:pengajaran, 

pembiasaan,  keteladanan, 

pemotivasian,  penegakan 

aturan. 

3. Strategi pembelajaran paham 

moderat itu harus pula dengan 

keteladanan dari guru-

gurunya, dalam hal ini guru 

PAI 

itu sendiri. 
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No 

 
Pertanyaan 

Nama & 

utusan 

 
Jawaban 

1 Bagaimana 

Peranan Guru 

PAI dalam 

menyikapi 

Informan J Saya GPAI (Guru PAI) yang 

mendidik di sekolah yang 

pemiliknya  non muslim, 

jadi saya benar-benar jihad, 
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 paham Radikal

 di 

kalangan 

siswa? 

 contoh di 2011 sekolah kami itu 

satu benteng dengan sekolah non 

muslim juga. Karena berbenturan 

dengan kebijakan ketika jam 7 

kami asmaul husna di sekolah 

sebelah ada kegiatan keagamaan 

lain yang sama. 

Artinya yang saya ingin 

dikemukakan disini ada dua hal

 yang   ingin 

dikemukakan ; yaitu ada 2 

kompetensi yang harus 

diutamakan  dalam 

mendidik; pertama, itu 

kebijakan yang jelas disekolah, 

dan yang kedua harus ada 

inisiatif dari GPAI yang bisa 

untuk riset dalam menangani 

kasus radikal, karena tidak ada 

satupun GPAI yang 

mengajarkan radikal, tapi 

pertanyaanya kenapa 

muncul karena dikenalkan tidak 

dan dijajarkan pun tidak ke 

anak-anak, tapi mereka 

belajarnya di 

medsos dan diluar sekolah. 
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Bagaimana mengajarkan Islam 

moderat di sekolah, karena saat 

ini guru saat ini disibukan dengan 

administrasi. Kalau bahasa guru 

kita di 2019 harus ganti RPP. 

Karena saya mengajar di sekolah 

yang punya nya non muslim, 

maka pada bulan ramadhan pun 

harus benar-benar jihad karena 

kantinya buka terus. 

Paham keagamaan di Rohis pun 

harus benar-benar diawasi, dan 

harus ada inisiatif kita dalam 

mengawasi. Di kompetensi tidak 

ada radikal tapi mereka belajar 

diluar. Banyak sekarang anak 

pulang sekolah tidak kerumah 

tapi ke komuntasnya. Artinya 

seberapa hebat kita sebagai 

guru dalam mengawasi. 

  

Informan K Saya mengalami beberapa 

kejadian karena suami saya 

Densus. Kita disekolah 
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   mengajarkan lain dan anak- anak 

mempelajari diluar, ada satu 

kasus anak yang sudah 

memahami radikal, di pesantren 

kilat ketahuan anak itu ternyata 

dibina oleh anak-anak ITB 

yang mengajak bimbel yang 

isinya ada muatan radikal, dan 

yang menjadi kita geram adalah 

anak disuruh syahadat ulang 

dimasukan disatu ruangan oleh 

dosen ITB. Mereka memakai 

mesjid besar Ujungberung dan 

DKM tidak tahu (khalakah 

Kecil). Saya juga mendapat WA 

dari anak yang isinya ―ibu 

bisa kemesjid ― kejadian tadi. 

Contoh laian di sekolah aryanti 

juga ada anak yang suka ngaji 

kemudian hilang, kemudian saya 

sampaikan ke anak bahwa harus 

hati- hati tentang kajian karena 

ada yang hilang gara-gara ikut 

denganyang kajian. Mereka itu 

mencari anak 

yang paham kesagamaanya 
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   sedikit, dan melakukan 

pengkaderan ke adik kelas terus 

menerus, yang sasarannya anak 

SMA-SMK dan kebanyakan anak 

kelas 

11 dan 12 dengan iming- iming 

masuk PTN dengan lancar. 

Konsep Islam moderat ini 

kan keluar karena adanya 

radikalisme. 

 Informan L 
Pada prinsipnya beberapa 

kejadian yang dikemukakan tadi 

tentang kajian, disekolah kami 

juga ada kejadian. Kami 

melakukan inisiatif untuk 

mengawasi dan 

menginformasikan kepada 

anak supaya hati- hati dalm 

mengikuti kajian, Islam moderat 

adalah solusinya, tapi jangan 

kebablasan seperti ada anak kadang 

ikut mengucapkan selamat natal 

dan lain-laian, toleransinya harus 

dibatasi juga. 

Analisis/Simpulan: 
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1. Guru PAI tidak 

mengajarkan  siswa 

untuk bersikap 

radikal/anarkis/kekeras an 

dalam menyampaikan 

keyakinan agama Islam. 

2. Siswa yang terpengaruh 

paham radikal/anarkis/kekeras 

an tersebut kenyataannya karena

  mendapatkan 

pelajaran  di     luar 

sekolah/pelajaran   PAI; 

seperti dalam kegiatan non 

formal (rohis) atau kegiatan 

 lain  seperti 

Bimbingan Belajar yang 

dimanfaatkan    untuk 

memasukan paham 

tersebut. 

3. Maka pengawasan 

munculnya paham/sikap 

radikal/anarkis   tersebut bukan

  saja 

tanggungjawab guru PAI di 

sekolah, tetapi pula 

tanggungjawab orangtua dan 

masyarakat. 
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2 

Bagaimana 

tentang Konsep 

Negara Islam? 

Informan D 
Munculnya wacana negara 

Islamitu karena merasa bangsa

 ini 

kepemimpinannya kurang baik. 

Awalnya karena konfrensi 

Jenewa Swis.Dan berbicara 

Negara Islam, pada jaman dulu 

masa kekhalifahan sampai 

dinasti itu ada negara Islam, tapi 

karena ada akhlak beberapa 

kepemimpinanya yang kurang 

baik maka negara tersebut jadi 

tidak baik, jadi semua

 tergantung 

kepemimpinan. Kembali ke 

Indonesia awal mula Negara 

Islam ini muncul karena 

konfrensi Jenewa, sekarang bisa 

dilihat bahwa keutungan freepot 

itu sangat besar aslinya, jika 

negosiasinya  benar 

Indonesia itu akan untung kira-

kira sekitar 4rb triliun, ini artinya 

negara kita bisa diusrus dengan 

hanya oleh 

freeport.  Sampai  hari ini 
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   adakah presiden yang punya 

kribadian untuk bisa bernegosiasi

 dengan 

baik,karena saat ini keuntungan 

freeport hanya 1 persen ke negara 

kita. 

Selama karakter 

pemimpinnya jelek maka 

negara kita akan hancur, mau 

konsep negara Islam 

sekalipun. 

 Informan D 
Kita hidup di negara Indonesia 

bukan negara Islam yang 

berdasar Pancasila, tapi kita 

kan warga muslim, segala hal 

seperti waris, nikah dan lain-

lain kan memakai hukum Islam. 

Syarat bagi pempimpin negeri 

itu dulu WNI Islam dan 

sekarang hanya WNI saya. 

Ini jadi bahan renungan bagi 

GPAI, kadang-kadang kita 

mengajar pilih kelas yang 

pinter dan bageur, tapi ketika 

mengajkar di kelas 

yang kurang balageur kita 
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   harus benar-benar jihad. Contoh 

kasus ketika saya diSingapura 

pun kita mencari masjid itu 

benar susah, dan nikmat karena 

ada perjuangan. Bagaimana kita 

menikmati dakwah kita 

dimanapun dan kapan pun, untuk 

membentuk karakter calon-calon 

pemimpin bangsa, supaya negara 

kita lebih harmonis dan maju 

Analisis/simpulan: 

 
1. Konsep negara Islam itu tidak 

mutlak, karena munculnya 

sistem negara khalifah Islam 

itu merupakan hasil/produk 

perkembangan sejarah. 

2. Begitu pun munculnya negara

   nasional     pun, 

karena       adanya 

ketidaksesuaian 

kepemimpinan    dalam 

negara  khalifah   Islam. 

Munculnya    negara 

nasional,   karena    kritik 

atas oknum  pemimpin 

yang jelek dalam sistem 
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   negara dinasti 

Islam/khalifah. 

3 Pengertian 

Jihad 

Infoman H Tidak kekerasan kita tidak 

setuju, karena Islam itu 

dakwahnya lemah dan lembut 

dan dakwah harus syantik. 

Orang yang radikal itu salah 

pemahaman tentang Jihad, 

siapapun orangnya 

termasuk anggota 

kepolisisan sekalipun yang 

harusnya melindungan dan 

mengayomi masyarakat tapi malah 

ikut radikalisme. Ada Kamtibmas 

yang ikut pengajian dan 

akhirnya masuk dalam anggota 

teroris dan akhirnya menjadi 

pemasok senjata. Dan akhirnya. 

Kemudian apa yang diajarkan, 

dia dibilangin bahwa jihad itu 

membela agama dia, kalau dia 

membela agama nya. Jadi 

kalau ada bule, maupun  disitu  

ada yang 

beda dan dia dianggap kafir 
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   dan dia boleh dibunuh. Dan 

akhirnya setelah memahami 

konsep Jihad yang sebenarnya 

setelah dibina benar-benar

 ternyata 

mengakui kesalahan, dan dia 

menyesal bukan main. 

Orang yang menumpahkan darah 

saudaranya, tanpa sebab...bahwa 

jihad yang sebenarnya itu. 

Jadi jihad itu 

menyampaikannya dengan 

tabligh, bukan dengan 

kekekerasan. 

 

 

Masing-masing profesi punya 

jihad masing-masing. Guru 

jihadnya di sini, polisi 

jihadnya disini, dan 

 Informan D 
Kita mengajar juga jihad, dan 

jihad yang terbaik adalah 

melawan hawa nafsu itu saja. 

Orang-rang radikal itu salah 

faham tentang 

jihad. 
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Semua hadirin/guru PAI kompak 

tidak setuju dengan paham Jihad 

yang dilakukan 

radikal/pemaksaan keyakinan 

secara paksaan (keras). 

Analisis/simpulan: 

 
1. Jihad tidak bermakna tunggal 

perang, atau kekerasan fisik 

saja. 

2. Jihad  itu bermakna 

kesungguh-sungguhan dalam 

memperjuangkan ajaran Islam 

secara luas. Jihad itu bisa 

dilakukan dalam berbagai

 bentuk dan profesi. Bisa jihad 

di bidang ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan politik. 

3. Jihad terbesar justru adalah 

pengendalian hawa nafsu. 

Bila sudah bisa 

mengendalikan hawa nafsu 

sendiri, maka 

jihad dalam bentuk 



Menjadi Guru PAI Moderat   

 

 
 

   lainnya akan mudah 

dilakukan seorang 

muslim. 
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BAB IV 

DISKUSI KEILMUAN 

 
A. Diskusi Data 

1. Memahami Islam moderat 

 
Istilah moderat (washathiyah) adalah istilah baru dalam dunia Islam, 

istilah ini digunakan untuk mencari jalan tengah antara      

modernisme/liberalisme      dan      fundamentalisme. Dialektika modernism dan 

fundamentalisme tidak hanya terjadi dalam Islam, tapi juga dalam agama 

Kristen. Istilah modernism pada awalnya diartikan sebagai aliran 

kegamaan yang melakukan interpretasi terhadap doktrin agama supaya sesuai 

dengan perkembangan pemikiran modern. Sedangkan fundamentalisme 

dianggap sebagai aliran yang tetap berpegang teguh terhadap ―fundamen‖ agama 

Kristen melalui interpretasi yang kaku dan literal. Kemunculan istilah Islam 

moderat ini dianggap sebagai wacana yang strategis guna mencegah paham 

fundamentalisme atau radikalisme agama sekaligus menolak paham 

liberalisme yang dirasa sebagai ancaman terhadap Islam itu sendiri. 

Kedudukannya tentu sebagai jalan tengah diantara ekstrim kanan maupun kiri. 

(Wahyudi, Chafid. ‖Tipologi Islam 
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Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M.Abou El-Fadl,‖ Jurnal 

Tasawuf dan Pemikiran Islam‖, Vol.1 (2011), 81). 

 
Selanjutnya, Abou Fadl mengatakan bahwa Islam moderat adalah mereka 

yang meyakini Islam, menghormati kewajiban- kewajiban kepada Tuhan, dan 

meyakini bahwa Islam sesuai untuk setiap saat dan zaman, li kull zamân 

wa makân. Mereka tidak memperlakukan agama laksana monumen yang 

baku, tetapi memperlakukannya dalam kerangka iman yang dinamis dan aktif. 

Konsekuensinya, Islam moderat menghargai pencapaian-pencapaian 

sesama Muslim di masa silam, untuk direaktualisasikan pada konteks 

kekinian. 

Islam moderat sangat cocok dinegara demokrasi seperti Indonesia. 

Seperti telahdikatakan sebelumnya, pasca reformasi, Indonesia mengalami 

keterbukaan dan kebebasan pers dan demokrasi. Seiring dengan masa 

keterbukaan, muncul berbagai ormas dan aliran keagamaan yang 

menyebarkan paham radikalisme dan menolak tatanan negara yang telah 

lama didirikan. Untuk mencegah paham radikal yang membenturkan antara 

Islam dan modernitas maupun demokrasi, Islam moderat adalah solusi yang baik. 

Seperti dikemukakan oleh KH. Hasyim Muzadi bahwa untuk menangkal bahaya 

radikalisme, terorisme, konflik internal, dan krisis multidimensional, perlu 

diperkuat watak Islam moderat di kalangan dunia Islam. (Sidi, M. 

Ritaudin,”Promosi Islam Moderat menurut Ketum (MUI) Lampung 

dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung,”TAPIs Vol. 13, No. 02 (2017): 48-73.) 

Dengan kata lain, paham moderat sebagai alat deradikalisasi 

terhadap paham radikal dan liberal yang akhir- 
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akhir ini tumbuh dan berkembang didunia Islam khususnya yang terjadi di 

Indonesia, dimana Muslim sebagai penduduk mayoritas. 

Dengan kemunculan istilah moderat dalam Islam, diharapkan 

bahwa Muslim di Indonesia memiliki sikap toleran dan menghargai perbedaan, 

tentunya dengan pemahaman Islam yang inklusif. Sebagai deradikalisasi 

gerakan intoleran dan radikal, paham Islam Moderat sudah sejak lama 

dikembangkan oleh organisasi Islam. dikalangan NU, misalnya menyebut Islam 

moderat sebagai Islam Nusantara, atau Islam lokal wisdom, sedangkan 

Muhammadiyah menamakannya Islam berkemajuan, dan MUI mengatakan 

Islam washathiyyah. Islam moderat itu menurut Khairuddin adalah 

‖layyinan laa fazhzhan wala ghaliizhan‖ jadi, Islam moderat itu adalah 

Islam yang lembut, tidak keras dan tidak kasar, tidak ekslusif dan mau 

berdialog. (M. Sidi Ritaudin, ‖Jurnal TAPIs Vol. 13 No. 02 Juli –Desember 

2017,‖ No. 002 (2017): 48-73). 

Dengan arah yang berbeda, Islam moderat percaya adanya 

―Islam yang abadi - dengan alasan bahwa masa depan dapat membuahkan 

aktualisasi potensi yang lebih besar ketimbang yang pernah ada di masa 

silam. Aktualisasi potensi itu adalah di mana Islam moderat tidak 

menanggalkan tradisi Islam. Pada saat yang sama, Islam moderat juga tidak 

menolak modernitas sebagai sesuatu yang tidak relevan, sebaliknya antara tradisi 

dan modernitas mesti berjalan berkelindan sebagaimana terurai dari pandangan 

Rahman yang menangkap tradisi dan modernitas sebagai bagian tak 

terpisahkan, di mana keduanya mesti dikaji secara kritis dan objektif dengan 

memilah-milah mana yang bermanfaat bagi kemajuan Islam. (Wahyudi, Chafid. 
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‖Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M.Abou El- 

Fadl,‖ Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam‖, Vol. 1 (2011), 81). 

Berkelindan dengan pendapat Nurcholish Madjid ketika berbicara 

tentang kedudukan Islam. Ia berpendapat bahwa Islam harus dilibatkan dalam 

pergulatan-pergulatan modernistik yang harus didasarkan atas kekayaan 

khazanah pemikiran keislaman tradisional yang telah mapan, dia cenderung 

meletakkan dasar- dasar keislaman dalam konteks nasionalme dalam hal ini, 

keindonesiaan. Dalam konteks ini, Islam semakin diharapkan tampil dengan 

tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, serta mampu 

menyatakan diri sebagai pembawa kebaikan untuk semua, tanpa 

eksklusifisme komunal. Secara otentik, Muslim harus mengembangkan paham 

kemajemukan masyarakat. (M. Sidi Ritaudin, ‖Jurnal TAPIs Vol.13 No.02 Juli- 

Desember 2017,‖No.002 (2017): 48-73). 

Paham Islam moderat menuntut Muslim untuk memiliki pemahaman 

yang mendalam tentang keberagaman atau multikulturalisme. Seperti 

diketahui bahwa pondasi yang mendasari kehidupan yang damai antar 

pemeluk agama adalah kesadaran akan keberagaman. Multikulturalisme adalah 

sebuah kearifan yang dipercaya mampu menangkal paham intoleransi dan 

radikal. Berkenaan dengan hal ini, pendidikan multikultural meliputi pendidikan 

agama dan pendidikan umum yang mengindonesia, karena responsif terhadap 

peluang dan tantangan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat 

Indonesia (Arif, 2012). Nilai-nilai tentang menjaga kedamaian dan perbedaan 

adalah nilai-nilai universal agama.sebagaimana agama-agama dunia. Islam juga 

menanamkan nila-nilai universal yang   mendasari   etika   sosial   kehidupan   

Muslim.hal ini 
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diungkapkan oleh firman Tuhan dalam surat al-Anbiya‗ 107 : 

‖Dan   tidaklah   Kami   mengutus   kamu,   melainkan   untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam”. 

Firman Tuhan diatas sebagai nilai dasar dalam Islam yang mengajarkan 

Muslim untuk menyebarkan kedamaian, ketentraman dan kasih sayang. 

Muhammad Thahir bin ‗Asyur juga mengemukakan dalam kitabnya, bahwa 

sesungguhnya Islam itu menyuruh kepada manusia untuk melakukan ishlah 

(perbaikan, perdamaian) kepada manusia, karena perdamaian kepada manusia 

akan mewujudkan kebaikan di alam.Selain itu, terdapat pula teks-teks ayat yang 

menjelaskan tentang konsep persaudaraan, saling memahami satu dengan 

yang lainnya, larangan berperasangka buruk, mengolok-olok orang lain, 

berlaku adil, melakukan perbuatan keji dan mengadakan permusuhan, 

serta tidak memaksakan kehendak termasuk memaksakan agamanya 

kepada orang lain. 

Multikulturalisme, secara etimologi, dibentuk dari kata multi 

(banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara mendasar, 

dalam kata tersebut terkandung pengakuan akan martabat manusia yang 

hidup dalam kelompoknya dengan kebudayaannya masing-masing yang 

unik. (Choirul Mahfudz, 2006: 75). Disisi lain, kultur sendiri tidak lepas  dari  

empat tema penting yaitu aliran, ras, suku, dan budaya. (Ain al-Rafiq Dawam, 

2003:99-100). Multikulturalisme, secara filosofis, adalah pandangan yang 

meyakini bahwa dalam realitas kehidupan terdapat keragaman dan perbedaan 

atau kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik 

dalam etnis, agama, budaya hingga orientasi politik, akan bisa mengurangi 

berbagai 
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potensi yang dapat memicu konflik sosial. Pendidikan multikultural 

merupakan suatu wacana yang lintas batas, karena terkait dengan masalah-

masalah keadilan sosial (social justice), demokrasi dan hak asasi manusia 

(HAR Tilaar, 2003:167). Pendidikan multikultural sebagaiamana didefinisikan oleh 

Azyumard Azra adalah pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan 

dalam merespons perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat 

tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan. (Mashadi Imron, 2009:48). 

Prudence Crandall mengemukakan, baik sebagai makhluk individu maupun 

sebagai anggota sosial adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-

sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dai aspek keragaman suku 

(etnis), ras, agama (aliran kepercayaan) dan budaya (kultur). Secara lebih 

singkat Andersen dan Custer (1994) mengatakan bahwa pendidikan 

multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya. (H.A.Dardi 

Hasyim, 2009:28). Sedangkan Musa Asy‗ari juga menyatakan bahwa 

pendidikan multikultural adalah proses penamaan cara hidup menghargai, 

tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-

tengah masyarakat plural. Musa asy‗arie,      

http://www.kompas.com/kompas-cetak/      0409/ 03/opini/1246546. 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/
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2. Hasil dan Pembahasan 

 
Dalam kajian ini, penulis menggunakan Focus Group 

Discussion (FGD) sebagai metode pengumpul data. Untuk mendapatkan 

gambaran tentang pemahaman para guru PAI tentang makna konsep Islam 

moderat, maka penulis mengajukan 20 pertanyaan yang terbagi kedalam 4 bagian. 

Pertama tentang Islam moderat. Kedua, tentang ideologi. ketiga, dakwah dan 

keempat kurikulum. Berdasarkan hasil FGD tentang Pemahaman para guru PAI 

SMA/SMK di kota Bandung terhadap Islam moderat menyimpulkan 

bahwa hampir semua guru PAI di SMA/SMK memahami Islam moderat 

dan sekaligus memiliki pemikiran moderat dalam keberagamaannya. Dalam 

FGD, untuk menggali pemahaman guru tentang Islam moderat, diajukan 

beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang Islam moderat, dimana 

mayoritas guru memahami konsep Islam moderat. Hanya satu guru yang salah 

dalam menjawab tentang makna Islam moderat, namun dalam menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang lain, yang berkaitan dengan keberagaman, ia 

setuju dengan konsep multikulturalisme. Para guru berpendapat bahwa Islam 

moderat adalah sebuah konsep yang menitikberatkan toleransi dan juga 

berarti Islam rahmatan lil alamin. Salah satu guru PAI dari SMA 6 Bandung 

menyampaikan makna dari konsep Islam moderat dengan sangat gamblang. 

―Islam   yang   menghargai   keberagaman,   bukan   islam   yang 

istilahnya ortodok, betul islam yang menjadi islam yang 

rahmaatanlilalamin. Sebab ada snyelemen islam itu sesuatu 

yang membahayakan. Kita berharap islam itu menjadi sesuatu 

yang baik bagi semua orang, yg jadi dambaan semua orang, bisa 
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jadi rahmat bagi semua orang, jadi kita bagaimana guru PAI 

menjadi mencintai sesama manusia (ukhuwah insaniah)”. 

 
Sebagian lagi, guru PAI dari SMKN 6 Bandung ketika ditanya 

tentang konsep Islam moderat, ia menyebutkan bahwa moderat adalah jalan 

tengah antara ekstrim bawah atau atas. Bahkan ia menjelaskan bahwa moderat 

berkaitan erat dengan karakter atau akhlak. Dalam beragama menurutnya, ada 

dua faktor yaitu kompetensi dan karakter. Kedua faktor tersebut harus 

berjalan bersama. Kemampuan membaca dan menafsirkan al-Qur‗an hanya 

sebuah kompetensi. Karakter seperti padi dan kompetensi-kemampuan hapal al-

Qur‗an- seperti ilalang. Kalau menanam padi pasti tumbuh ilalang, kalau 

menanam ilalang mustahil tumbuh padi. Kalau karakter itu baik, maka 

kompetensi akan naik. Dari pendapat itu, dapat kita analisis bahwa paham 

moderat itu adalah akhlak yang mendorong Muslim untuk tidak hanya 

memahami al-Qur‗an tapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan 

dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. 

Berdasarkan analisis terhadap pemahaman guru PAI terhadap 

konsep islam moderat adalah bahwa semua guru PAI meyakini bahwa paham 

moderat adalah paham Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak 

hanya melakukan hubungan baik dengan muslim tapi juga dengan non-

muslim. nilai-nilai kasih sayang terhadap semua sesuai dengan firman Tuhan 

dalam surat al-Anbiya‗ 107: ―Dan  tidaklah  Kami  mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 

 
Selanjutnya, pertanyaan ideologi sebagai pertanyaan pendukung 

yang jawabannya bisa memberikan kesimpulan 
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bahwa guru PAI memiliki sikap moderat. Jawaban para guru PAI ketika 

diminta untuk memberikan pandangan tentang Pancasila sebagai dasar negara 

kemudian mengenai negara Islam sangat mengesankan karena tidak Nampak 

penolakan terhadap ideologi negara. Mereka meyakini bahwa Pancasila sudah 

final dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. berkaitan dengan pancasila salah satu 

guru dari SMA 26 menyampaikan analogi yang sangat indah. 

 

―Contoh  seperti  Dodol  Garut,  ada  gula  ada  santan,  diolah 

jadilah dodol.Pancasila teh Islam yang sudah jadi dodol. Ada sila 

pancasila yang tidak Islam. Karena demikian bijak pejuang 

zaman dulu, diantaranya KH Hasyim Asyari, membuat satu 

naskah ideologi yang bisa masuk ke semua bangsa. Kalau mau 

diurai seperti itu ada santan, garam, gula. Ada tauhid, ada 

akhlak dalam Pancasila itu, ada Pancasila itu ajaran Islam itu, 

jadi. Islam itu ada islam teks dan konteks. Jadi bagaimana islam 

yangd dibawa rasulullah diimplementasikan. Ada yang berjubah 

seolah itu pakaian nabi.Ini artinya ketika nabi menerima ayat 

tentang pakaian, nabi cerdas bagaimana menerima yat tentang 

pakaian cerdas terhadap budaya lokal. Bagaimana dibawa ke 

tanah air/Indonesia nilai budaya itu Kan tauhid itu Ketuhanan 

yang Maha Esa itu Qulhuallhu ahad”. 

Dari respon guru diatas dapat dipahami bahwa para guru PAI sungguh 

sangat memahami tentang Pancasila serta memiliki pemahaman yang mendalam 

tentang Islam dan hubungannya dengan Pancasila sebagai ideology negara. 

Disini dapat dilihat bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai Islam yang 

telah dikontekstualisasikan oleh para pendiri bangsa. Dapat diteliti 
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dengan jelas bahwa sila-sila Pancasila dari satu hingga lima mengandung 

nila-nilai universal yang secara eksplisit disampaikain dengan Bahasa 

yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang memiliki 

keberagaman dalam ras, suku, Bahasa dan agama. Seperti yang telah diyakini 

oleh Sukarno bahwa Pancasila sebagai bentuk ideal untuk untuk negara yang 

memiliki keberagaman etnik dan agama. (Douglas E.Ramage, Politics in 

Indonesia; Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance 

(London:Routledge, 2005). 

Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang bisa mencakup 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terlepas dari agamanya, etnisnya serta 

asal daerahnya. Berkaitan dengan memasukan pelajaran agama tambahan 

dan memasukan pendidikan toleransi dan Islam moderat kedalam 

kurikulum, para guru setuju untuk memasukan wawasan ilmu keislaman di 

tengah minimnya jam pelajaran dan pada umumnya pihak sekolah 

menyambut baik berbagai kegiatan keagamaan siswa/siswi. Sebagian 

kegiatan keagamaan bahkan diinisiasi oleh para guru agama dan para murid 

sendiri, sedangkan sebagian yang lain diinisiasi oleh pihak luar, misalnya 

dari ormas keagamaan, lembaga dakwah atau pribadi-pribadi yang peduli 

terhadap dakwah Islam. Masing-masing memberi label kegiatan keagamaannya 

dengan sebutan atau nama yang khas. Ormas Islam seperti NU misalnya, 

menyebut kegiatan keagamaan bagi siswa-siswa dengan sebutan pesantren kilat 

(sanlat). Belakangan istilah ini lazim dipakai oleh sekolah-sekolah untuk 

menyebut kegiatan keagamaan pada masa liburan. Muhammadiyah juga 

memiliki jenis kegiatan keagamaan di sekolah umum dengan 
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nama khusus, misalnya, selain sanlat juga dikenal istilah Darul Arqam Dasar 

(DAD). 

 
Berdasarkan hasil wawancara, Semua sumber menyatakan bahwa di 

sekolah mereka tidak ada kegiatan keagamaan yang mengharuskan pesertanya 

untuk melakuat baiat (sumpah setia). Jawaban ini dapat dipahami bila 

kegiatan keagamaan dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Oleh 

karenanya, perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah baiat ada 

atau tidak, terutama terhadap kegiatan mabit yang mengharuskan siswa-siswa 

keluar dari lingkungan sekolah dan menginap di suatu tempat. 

Dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam (PAI), guru adalah 

bagian penting, baik secara formal maupun nonformal. Dalam 

pembelajaran PAI banyak berkaitan dengan doktrin-doktrin agama. Oleh 

karena itu, informasi tentang latar belakang Pendidikan, afiliasi organisasi 

keagamaan, dan sosial-politik dari pengisi acara pengajian di sekolah sangat 

penting dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi sekaligus 

menghindari pengaruh paham keagamaan yang dibawa oleh pengisi acara 

kegiatan terhadap para pelajar. 

a. Bahan Ajar Kelas X 

 
1) Buku  untuk Semester Pertama 

 
Bila diperhatikan dalam buku untuk kelas X ini disusun 

berdasarkan kurikulum tahun 2006 dan menjelaskan enam standar 

kompetensi: (1) Memahami ayat-ayat al-Qur‗an; (2) Memahami 

ayat-ayat al-Qur‗an tentang keikhlasan beribadah; (3) Meningkatkan 

keimanan kepada Allah SWT, melalui pemahaman sifat-sifat-Nya dalam 

Asma‗ul-Husna; (4) Membiasakan perilaku terpuji, (5) Memahami 

sumber 
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hukum Islam, hukum taklifi dan hukum wad‘iy; dan (6) Memahami 

keteladanan Rasulullah. Standar kompetensi yang pertama, memahami 

ayat-ayat al-Qur‗an tentang manusia dan tugasnya sebagai khalīfah di 

muka bumi, didalamnya diuraikan ayat-ayat dalam surat al-Baqarah [2]: 

30, al-Mu‗minun  [23]: 12-14, al-Dzariyat [51]: 56 dan al-Nahl [16]: 

78. Pada standar pertama ini, siswa diharapkan mampu membaca, 

mengartikan dan berperilaku sebagai khalīfah di bumi sebagaiaman 

dijelaskan dalam ayat-ayat di atas. Bab ini menguraikan tiga ayat yang 

dipilih dan dirasa terkait tentang manusia dan tugasnya sebagai 

khalīfah di bumi. Pertama siswa belajar tentang bagaimana cara membaca 

tiga ayat al-Qur‗an tersebut. Setelah itu, siswa diajak untuk memahami 

arti dari masing ayat-ayat, dengan menunjukkan terjemahan seluruh arti 

ayat yang dimaksud kemudian menunjukkan arti perungkapan. Tidak 

hanya selesai sampai disitu, penulis memberikan penjelasan dari ayat 

yang dikutip. Dalam upaya menjelasan surat al- Baqarah [2]: 30 ini, 

penulis mengutip ayat 61 dari surat Hud sambal menjelaskan bahwa tugas 

pokok manusia sebagai khalīfah adalah mengolah bumi untuk diperoleh 

manfaatnya bagi kehidupan manusia itu sendiri secara berkelanjutan. 

Hanya saja penulis melanjutkan uraiannya yang bisa dilihat sangat 

menguntungkan kelompok Islam dan merugikan yang lain dengan 

pernyataannya: Dari satu sisi, penugasan tersebut dapat merupakan 

pelimpahan kekuasaan politik kepada manusia. Sedangkan disisi lain 

karena yang menjadikan dan menugaskan itu adalah Allah SWT., 

maka para petugas 
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dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak dan 

aturan yang memberi tugas. Kalimat di atas dapat diartikan bahwa 

memang seperti itu tugas seorang khalifah di muka bumi.Akan tetapi 

ayat tersebut bisa juga diartikan bahwa aturan itu adalah aturan 

Allah sebagaimana suatu kelompok itu memahaminya. Jika pilihan 

jatuh pada yang kedua ini, maka akan kurang menguntungkan bagi mereka 

yang pemahannya beda dengan suatu kelompok tersebut, apabila mereka 

hidup bersama-sama dengan yang lain. Penjelasan selanjutnya 

membahas mengenai hakikat manusia dengan menjelaskan ayat 12-14 

surat al-Mu‗minun. Seperti penjelasan pada ayat 30 surat al-Baqarah, 

penulis menjelaskan tentang tajwid, dilanjutkan dengan terjemahan dan 

penjelasan arti untuk masing-masing penggalan ayat. Setelah itu 

dijelaskan kandungan arti ayat tersebut bahwa jin dan manusia diciptakan 

Allah untuk mengabdi kepada- Nya; bentuk pengabdian (ibadah), ada yang 

mahdhah dan ada yang ghair mahdhah; Allah hanya bisa menerima yang 

baik dan indah dari hamba-Nya. Selanjutnya, standar kompetensi kedua, 

memahami ayat-ayat al-Qur‗an tentang keikhlasan beribadah dengan 

menjelaskan ayat-ayat al-An‗am: 162-163, dan al- Bayyinah: 5. 

Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam kompetensi kedua ini adalah bahwa 

siswa mampu membaca, mengartikan dan menampilkan perilaku 

ikhlas beribadah seperti terkandung dalam tiga ayat tersebut di atas. Penulis 

memulai uraiannya dengan bahasan tentang tajwid, dilanjutkan 

dengan terjemahan ayat dan arti kata yang dipilih. Selanjutnya penulis 

menguraikan tentang arti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dan 

mengakhiri bahasan dengan uraian tentang kandungan ayat dan perilaku 

yang seharusnya dicontoh. 
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Dalam penjelasannya, penulis menyebutkan bahwa: Ayat tersebut dari 

segi redaksinya terkait erat dengan Ahli Kitab, yaitu orang Yahudi dan 

Nasrani. Mereka diperintah oleh Allah untuk shalat dan membayar 

zakat, karena hal tersebut adalah cara beragama yang benar. Tetapi 

mereka menyimpang dan menyekutukan Allah, padahal mereka sudah 

mengetahui perintah-perntah itu dari isi kitab-kitab yang mereka miliki 

yaitu kitab Taurat dan Injil. Selanjutnya penulis menjelaskan bahwa 

Orang Yahudi dan Nasrani adalah tipe manusia yang suka menentang 

perintah Allah. Pernyataan tersebut adalah arti dari ayat-ayat al-Qur‗an 

yang dikutip, yakni al-An‗am [6]: 162-163. 

Penjelasan ayat diatas, jika dibawa di luar konteks ayat 

disinyalir akan melahirkan persoalan terkait dengan hubungan antar 

pemeluk agama, karena gambaran negatif tentang pemeluk agama 

selain Islam yang mungkin dapat terbangun di pikiran siswa. 

Pembahasan komoetensi ketiga berbeda dengan dua kompetensi 

sebelumnya, dalam standar kompensi ketiga ini dibahas sifat-sifat 

Allah SWT dalam Asma‗ul-Husna. Standar kompetensi yang diharapkan 

adalah meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui 

pemahaman sifat-sifat-Nya dalam Asma‘ul Husna, siswa diharapkan 

mampu menyebutkan 10 sifat Allah, menjelaskan arti dari 10 sifat 

Allah tersebut dan berperilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 

10 sifat Allah dalam Asma‗ul-Ḥusna. Iman adalah meyakini 

kebenaran dalam hati, mengucapkan keyakinan dengan ucapan dan 

merealisasikannya dalam perbuatan (h. 34). Sifat-sifat Allah yang baik
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ini seyogianya tidak hanya diketahui dan dihafal, akan tetapi juga 

harus menjadi contoh dalam perilaku manusia. Oleh karena itu, penulis 

menjelaskan bahwa untuk menjadi orang beriman, siswa perlu 

mengetahui setidaknya 10 sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan 

dalam Asma‘ ul Husna. Sifat-sifat tersebut adalah: (1) al-Rahman, 

(2) al-Rahimm, (3) al-Quddus, (4) al- Salam, (5) al-Nafi‗, (6) al-

‗Adlu, (7) al-Ghaffar, (8) al-Ḥakim, (9) al-Ḥafiẓ, dan (10) al-

Malik. Dalam menjelaskan arti dari masing-masing 10 sifat Allah SWT 

tersebut, penulis mengutip ayat-ayat yang terkait. Perilaku mukmin 

yang mencerminkan 10 sifat Allah SWT dalam Asma‗ul Ḥusna 

adalah: 1) Selalu berbuat baik dan saling berkasih sayang; 2) Bertakwa 

dan menjadi pribadi yang penyayang; 3) Menjaga kesucian dan 

menjaga diri dan orang lain; 4) Berusaha menjadi pribadi yang adil 

dan bijaksana; 5) Berusaha menjadi pribadi yang bermanfat bagi orang 

lain; 6) Berusaha menjadi pemimpin yang baik; dan 7) Berusaha 

menjadi pribadi yang pemaaf. Untuk mencapai standar 

kompetensi keempat, membiasakan prilaku terpuji, siswa 

diharapkan dapat menyebutkan pengertian husnuzan (berbaik 

sangka), menyebutkan contoh-contoh perilaku husnuzan, baik 

sangka terhadap Allah SWT, diri sendiri dan sesama manusia, serta 

membiasakan perilaku ḥusnuzan dalam kehidupan sehari-hari. Cara 

husnuzan kepada Allah SWT adalah syukur dan sabar. Sedangkan 

husnuzan kepada diri sendiri adalah adanya rasa percaya diri serta 

gigih dan ulet. ḥusnuzan terhadap sesama manusia diwujudkan 

dengan barbaik sangka kepada yang lain. hukum Islam, hukum taklīfi 

dan hukum wad’i, dibahas tentang fungsi 
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al-Qur‗an, hadits dan ijtihad dalam sumber hukum Islam. Setelah 

mendapatkan pelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan 

pengertian sumber hukum Islam, kedudukan, fungsi hukum taklīfi 

dan hukum wad’i dalam hukum Islam. Setelah itu siswa juga 

diharapkan mampu menerapkan hukum taklfi dan hukum wad’i 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini penulis menjelaskan 

pengertian al-Qur‗an, al-Hadits dan ijtihad sebagai sumber hukum 

Islam. Uraian mengenai sumber hukum Islam ini didasarkan pada al-

Qur‗an dan  Hadits Nabi Muhammad. Selanjutnya penulis membahas 

tentang hukum taklifi, yaitu hukum perbuatan yang wajib 

dilakukan dan perbuatan yang dialarang dan harus ditinggalkan. 

Hukum taklifi ini dibagi menjadi lima: wajib, sunnah, haram, 

makruh dan mubah. Bahan  ajar tentang bagaimana cara 

memahami keteladanan Rasulullah dalam membina umat di 

Makkah adalah sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode 

tersebut. Selain siswa mampu memahami bagaimana cara 

berdakwah Rasulullah, siswa juga mampu mendeskripsikan 

substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode 

tersebut. Bahasan dalam bab ini adalah tentang sejarah dakwah Nabi 

Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu dan kemudian 

berdakwah dikalangan keluarga dekat saja dan setelah itu Nabi 

Muhammad memulai dakwah secara terang- terangan.Banyak 

tantangan yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad dan 

pengikutnya.Selama periode Makkah ini hanya sedikit yang 

bersedia pengikut Nabi Muhammad. 
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2) Buku untuk Semester Kedua 

Dalam buku ajar ini, standar kompetensi yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 7) Memahami ayat al-Qur‗an tentang 

demokrasi; 8) Meningkatkan iman kepada malaikat; 9) Membiasakan 

perilaku terpuji; 10) Menghindari perilaku tercela; 11) Memahami 

hukum Islam tentang zakat, haji, dan wakaf; dan 12) Memahami 

keteladanan Rasulullah dalam membina umat. Dalam standar 7, 

kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah siswa mampu membaca dan 

mengartikan surat Ali Imran ayat 159 dan al Syura ayat 38. Selain 

itu, siswa juga diharapkan mampu memperlihatkan perilaku hidup 

demokratis sesuai dengan kandungan dua ayat tersebut. Penulis 

memulai pembahasannya dengan bahasan tentang tajwid, 

tentang hukum bacaan ayat 159 dari surat al-Nahl. Pembahasan 

dilanjutkan dengan terjemah dan mengartikan penggalan ayat. 

Selanjutnya, penulis menguraikan penjelasan dan kandungan ayat 

tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada ayat 38 dari surat al-

Syura. Dalam rangkuman dari uraian bab VII ini penulis 

menyatakan bahwa: 

 
a. Al-Qur‗an telah memberikan banyak petunjuk untuk setiap 

Muslim, khususnya bagi setiap pemimpin agar 

bermusyawarah    dengan para anggotanya. 

b. Dalam bermusyawarah, semua pihak yang ditunjuk sebagai ketua 

dalam acara musyawarah dan yang menjadi anggota atau 

peserta, harus bersikap lemah lembut, menghargai dan 

menghormati hak dan kewajiban orang lain. 
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c. Masalah-masalah yang bisa dimusyawarhkan adalah masalah yang 

terkait dengan urusan mu‘amalah, sedangkan masalah akidah 

dan ibadah tidak bisa lagi dipertentangkan karena aturan dan 

petunjuknya sudah jelas baik dari al-Qur‗an maupun dari Hadits 

Nabi SAW. 

d. Dalam melakukan musyawarah, ada beberapa prinsip yang harus 

dipatuhi oleh para peserta musyawarah, antara lain; tidak 

boleh melakukan musyawarah untuk hal-hal yang dilarang agama 

dan tidak untuk memilih pemimpin non-Muslim bagi umat 

Islam. Pandangan penulis pada point terakhir bahwa tidak boleh 

bermsyawarah untuk memilih pemimpin bagi kaum Muslimin 

yang bukan Muslim ini didasarkan pada ayat 51 surat al-Maidah. 

Ayat tersebut diartikan sebagai berikut: ―Wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu menjadikan orangorang Yahudi dan Nasrani 

teman setia(mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa 

di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka 

sesungguhnya dia termasuk golongan mereka‖. 

Di atas merupakan salah satu terjemah dari surat al-Maidah ayat 51. 

Terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama berbeda dengan ini. 

Persoalan lain dengan menjadikan ayat ini sebagai rujukan untuk tidak boleh 

menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin adalah diskriminatif, jika 

tanpa menyebutkan kepemimipinan 
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apa yang dimaksudkan. Dalam batas tertentu, pemahaman atas 

ayat di atas dapat memicu kebencian dan permusuhan terhadap 

agama lain. 

Adapun dalam buku materi ajar H.Abu Achmadi, 

(2016):125-144, pada Bab I, dengan tema Akhlak Terpuji, 

mengandung materi tentang muamalah (pergaulan sosial) tentang etika 

hidup sesama orang beriman. Dengan mengutip QS al-Hujurat 

(49):12, disampaikan materi etika pergaulan sosial supaya menjauhi 

prasangka terhadap sesama mukmin. Karena sebagian besar 

prasangka itu dosa. Juga dengan ayat ini pula siswa diajarkan etika 

supaya menjauhi perbuatan mencari-cari (mengorek) kesalahan 

orang lain. Diajarkan pula siswa tidak boleh menggunjing (ghibah). 

Jangankan fitnah yang jelas tidak ada buktinya, menggunjing 

kesalahan orang lain yang jelas sekali terjadi saja itu dilarang. 

Dengan pelajaran etika ini mengajarkan siswa supaya hidup 

dengan damai, harmonis dan penuh cinta kasih. Sebaliknya 

mengajarkan supaya menjauhi sikap yang tidak beradab, sikap egois, 

arogan dan menebar kebencian kepada sesama. 

Pada bagian selanjutnya, diberikan pula materi tentang 

Pengertian Mengendalikan Diri, Berbaik Sangka, dan Bersaudara. 

Masih mengambil spirit QS Al-Hujurat ayat 10-12, yang mengajarkan 

menjalin persaudaraan dan selalu berpikir dan bersikap positip. 
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Disampaikan materi tentang pentingnya mengendalikan 

diri (mujahadah an-Nafs). Mengendalikan diri merupakan jihad, 

perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan ego (hawa 

nafsu). Dalam bagian ini mengandung pelajaran bahwa Islam 

mengajarkan jihad dalam makna pengendalian hawa nafsu. Sehingga 

dalam menjalankan ajaran agama Islam harus senantiasa bisa 

mengendalikan nafsu, sehingga sampai pada derajat nafsu yang tenang 

(terpimpin). Jadi tidak dibenarkan menjalankan ajaran islam 

disertai hawa nafsu amarah (hawa nafsu yang cenderung merusak). 

Sebab nafsu amarah itu cenderung kepada kejahatan. 

Dengan pelajaran pengendalian hawa nafsu ini, siswa 

diberikan materi bahwa contoh teladan Nabi Saw dalam menjalankan 

ajaran Islam tidak mencampur- baurkan ajaran Islam dengan 

hawa nafsu yang tidak terkendali. Ajaran Islam yang damai, 

indah dan menuntun keharmnsan hidup ini harus dijalankan dengan 

akhlak yang mulia dibuktikan dengan perilaku yang pandai 

mengendalikan hawa nafsu. 

Di halaman selanjutnya, halaman 7 disampaikan pula materi 

hadis dari Bukhari tentang buruknya prasangka sebagai kata-kata 

paling dusta. Juga dengan hadis bukhari ini pula disampaikan 

materi tentang larangan saling mencari kelemahan, larang saling 

memata-matai, larangan saling dengki, dan larangan saling 

membenci. Tetapi hendaklah menjadi hamba Allah yang bersaudara. 
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Pada Bab VII dengan materi Dakwah Nabi Muhammad Saw 

di Mekah, dibahas materi tentang persamaan hak dan derajat 

manusia. Dijelaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan adanya 

persamaan hak dan derajat manusia, sama-sama sebagai hamba 

Allah. Sehingga tidak kelebihan sedikitpun antar bangsa, suku, 

golongan, perbedaan warna kulit, dan lainnya, kecuali ketakwaan 

kepada Allah. 

Sementara di halaman 8, dipaparkan tentang pelajaran 

persaudaraan. Sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi Saw yang 

diriwayatkan Bukhari,” Sesungguhnya mukmin bagi mukmin 

lainnya bagaikan bangunan yang sebagian mereka dengan 

bagian lainnya saling memperkuat.” Diilustrasikan di hadis ini 

seperti jari-jari yang saling menopang (mengokohkan). 

Juga diperkuat materi hadis lainnya dari riwayat Muslim, 

tentang persaudaraan yang digambarkan bagaikan tubuh yang satu 

dengan salinnya bisa saling merasakan sakitnya demam. Bahkan 

diperjelas lagi dengan hadis dari Bukhari yang berbunyi:‖Tidak 

beriman seseorang diantara kamu sebelum mencintai 

saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” 

Sungguh materi ini memberikan materi pelajaran tentang 

pentingnya berbudi pekerti mulia seperti dicontohkan Nabi Saw. 

Materi ini dilengkapi pula dengan lembar kegiatan yang harus diisi siswa 

diantaranya berisi 10 pernyataan pada halaman 11, yang menuntun 

supaya diisi dengan sikap. 
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Diperkuat pula dengan materi hadis Nabi Saw yang 

diriwayatkan Ahmad, Tidak kelebihan orang Arab dari orang Ajam 

(non Arab), tidak pula orang ajam (non Arab) dari orang Arab, 

tidak ada kelebihan orang kulit merah dari kulit hitam, dan 

tidak pula orang kulit hitam dari kulit merah, kecuali dengan 

takwa.” 

Jelas sekali penyampaian materi ini bahwa ajaran Islam yang 

terdapat dalam Al-qur‗an dan Sunnah itu menunjukan pelajaran 

yang egaliter, terbuka, dan mengajarkan semangat persaudaraan 

antar manusia secara luas. Lebih jelas lagi dalam menjelaskan bagaimana 

dakwah Nabi Saw dalam mengubah kebiasaan taklid kepada nenek 

moyang, Nabi Saw memberikan teladan yang sangat elok. Cara 

dakwah nabi Saw telah menuai kesuksesan, ini tidak lepas dari 

profil dan karakter dakwah beliau yang sangat simpatik dan 

mengagumkan banyak orang. Diantara profil dakwah Nabi Saw yang 

paling menonjol dipaparkan dalam buku ini yaitu: 

1) berdakwah dengan lemah lembut. Dibahas di bagian ini bahwa 

Nabi Saw menyadari watak bangsa Arab yang keras dan 

pemberani. Justru berlainan dengan watak keras dan pemberani 

demikian itu, Nabi Saw menggunakan metode dakwah yang 

disampaikannya dengan lemah lembut. Dakwah nabi saw 

tidak dengan sikap arogan. Sekalipun dakwah beliau itu 

disampakan kepada kalangan kaum budak belian atau hamba 

sahaya. Ini tercermin dalam QS An-Nahl (16):125 yang dikutip di 

buku ini. 
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2) berdakwah kepada keluarga karib terdekat. Bagian ini dibahas 

dakwah Nabi Saw dengan menggunakan pendekatan 

persaudaraan/kekerabatan. 

3) Berdakwah dengan sikap jujur dan amanah. Pada materi ini 

dipaparkan bahwa dalam berdakwah Nabi Saw tidak dengan 

retorika. Beliau bukan dakwah dengan lisan semata, tetapi kunci 

dakwah nabi saw adalah dengan kekuatan akhlak, etika atau 

moral yang ditampilkan. Dakwah beliau membuat simpatik dan 

menyentuh hati dan pikiran, karena sesuai antara ucapan 

dengan perbuatan. Cara dakwah dengan keteladanan. Sikap 

Nabi Saw yang dikenal jujur tak pernah dusta dan menjalankan 

amanah itulah yang membuat dikagumi pihak kawan dan 

lawan. 

4) Berdakwah dengan sikap sabar dan tawakal. Dijelaskan 

pulabahwa Nabi Saw dalam menjalankan dakwahnya memiliki 

sikap yang sabar dan tawakal. Beliau menanggung penderitaan 

yang dilakukan oleh kalangan Quraisy yang bersikap zalim 

pada dirinya. Beliau tidak pernah membalas perbuatan keji 

mereka. Justru sebaliknya beliau bersikap terus menghadapinya 

dengan penuh kesabaran dan bertawakal pada Allah. 

Beliau tidak membalas perbuatan kasar dan kekerasan dengan 

sikap kasar dan kekerasan lagi. Kebencian dibalasnya dengan 

cinta kasih yang tulus. 

 
Jelas sekali ini materi ini memberikan pelajaran bahwa dalam 

menjalankan ajaran Islam siswa harus 
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mengikuti cara-cara dan teladan Nabi Muhamamd Saw yang bersikap 

sabar, tawakal, snatun dan lembut. Tidak pernah mengajarkan sikap 

benci terhadap musuh sekalipun. Berdakwah secara bijaksana, 

tidak menyampaikan ajaran dengan paksaaan dan sikap arogan (egois). 

 
Selain dalam bentuk narasi dan deskripsi, dalam bagian ini 

penulis buku membuat latihan/kegiatan terkait ringkasan mengenai 

substansi dakwah Rasulullah saw yang harus diisi oleh siswa. 

Tampaknya dengan demikian diharapkan siswa didik bisa menyerap 

atau menghafal dan memahami bagaimana tata cara dakwah nabi 

Saw seperti disebutkan di atas. 
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b. Bahan Ajar Kelas XI 

 
Buku ajar untuk siswa kelas XI ini juga dibagi menjadi dua 

bagian. Bagian pertama untuk semester satu dan bagian akhir untuk 

semester kedua. Sub bab dalam buku ini menjelaskan kandungan dari 

buku untuk kelas XI dan mendiskusikan hal-hal yang bisa dianggap 

mendorong siswa melakukan Tindakan radikal. Standar kompetensi 

ke-13 adalah tentang sejarah/tarikh. Pada bab XIII, penulis 

menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern yang diawali 

pada tahun 1800 sampai sekarang. Penulis menguraikan juga mengenai 

timbulnya gerakan Islam modern. Dalam bab ini, penulis menjelaskan 

pembaharuan Islam di bidang akidah, politik, dan ilmu pengetahuan. Di 

dalamnya ada uraian menarik mengenai sejarah perkembangan Islam 

yang terkait dengan kemungkinan munculnya radikalisme yang 

berakar pada sikap anti-Barat. Penulis menyebutkan bahwa kemunduran 

Islam disebabkan oleh pengaruh kebudayaan Barat. Pernyataan yang 

dilontarkan penulis dapat memicu lahirnya sikap kebencian terhadap 

kebudayaan lain yang pada akhirnya memunculkan paham radikalisme. 

Faktor lain yang mempengaruhi kemunduran umat Islam saat ini 

yaitu adanya pengaruh  kebudayan Barat. Pengaruh tersebut banyak 

ditiru oleh para pemuda Islam tanpa memilih mana yang layak dan 

sesuai dengan etika Islam. Hal ini menyebabkan krisis moral di kalangan 

umat Islam, baik terhadap para remaja maupun terhadap penguasa.  

Pernyataan tersebut  dengan tidak  ada 
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penjelasan secara rinci bisa memicu orang untuk memusuhi Barat. 

Sebab seolah-olah, Barat yang merusak generasi muda Islam. 

Kebencian terhadap Barat inilah yang menjadi salah satu motif kuat 

Bom Bali yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra atau 

Tindakan terorisme oleh kelompok lainnya. Simak pengakuan Imam 

Samudra: Berdasarkan niat atau target, jelas bom Bali merupakan jihād fī 

sabīlillāh, karena yang 
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jadi sasaran utama adalah bangsa-bangsa penjajah seperti 
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Dalam buku materi ajar yang ditulis oleh H.Abu 

Achmadi (2016:107-122), pada Bab VI, dengan tema Al-Qur’an dan 

Hadis tentang Toleransi, Rukun, dan Mneghindarkan Diri dari 

Tindak Kekerasan. Dengan mengutip QS Yunus (10):40-41 dan Al-

Ma‗idah (5):32. Dalam ayat 40-42 surat Yunus, menjelaskan bahwa sikap 

manusia terhadap Al-Qur‗an ada dua macam. Ada yang tegas menyatakan 

beriman dan ada yang secara jelas atau terang-terangan menolak beriman 

terhadap Al-Qur‗an. Dalam menghadapi orang yang tidak beriman, 

Allah swt memberikan pelajaran supaya orang beriman menghargai pendapat 

dan jalan hidup yang menjadi pilihannya. Dalam hal ini, apapun yang 

dikerjakan seseorang dalam urusan keyakinan, harus dihormati sebagai haknya 

dalam berkeyakinan dan menjalankan amalan sesuai dengan keyakinannya. 

Keyakinan seseorang terhadap sesuatu adalah hak setiap orang dan itu harus 

dihormati. Dalam hal ini Islam mengajarkan agar orang beriman mengharga 

orang lain, termasuk dalam hal beragama dan berkeyakinan. Islam 

mengajarkan umatnya untuk membiasakan hidup toleran, menghargai 

perbedaan, menghargai pendapat orang lain. (H.Abu Achmadi, 

2016:108-109). 

Dalam pelajaran ini, siswa diberi materi toleransi bukan 

berarti membenarkan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran 

Islam. Akan tetapi toleransi semata-mata sebagai bentuk menghormati 

dan menghargai orang lain yang memiliki pandangan berbeda. 

Artinya, toleransi lebih bermakna tidak memaksakan keyakinan 

terhadap orang 
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lain yang berbeda keyakinan. (H. Abu Achmadi, 2016: 

111). 

Materi ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya 

sikap toleransi dan menghargai perbedaan pendapat dan sikap dengan 

orang lain yang berbeda keyakinannya. Pilihan keyakinan yang tidak 

mengikuti (beriman) dengan ajaran Al-Qur‗an adalah pilihannya yang 

harus dihargai. Jadi Muslim tidak boleh  memaksa non-Muslim 

untuk mengikuti keyakinan  kita. 

Disamping itu, ayat 32 QS Al-Ma‗idah, menjelaskan 

materi bahaya melakukan tindakan kekerasan, apalagi yang 

menyebabkan kematian. Allah swt menjelaskan bahwa tindak 

kekerasan yang mengakibatkan kematian merupakan dosa yang sangat 

besar, sehingga disamakan dengan membunuh semua manusia yang 

ada di bumi. 

Pada ayat ini Allah SWT secara tidak langsung 

mengajarkan manusia agar bisa menahan diri dari tindakan kekerasan 

karena dapat membahayakan orang lain. (H.Abu Achmadi, 

2016:111). 

Materi pelajaran supaya menghndarkandiri dari tindak 

kekerasan terhadap orang lain, serta sikap toleransi atas perbedaan 

diperjelas pula dengan beberapa hadis Nabi Saw berikut ini: Dari 

Abu Umamah ra ia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, 

―Sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi, 

tidak juga Nasrani. Akan tetapi aku diutus dengan agama yang tulus 

dan toleran. Dan 
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demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, bepergian di waktu pagi 

maupun sore di jalan  Allah itu  lebih baik daripada dunia dan 

seisinya. Dan seseorang diantara kalian di barisan itu lebih baik dari 

salatnya selama enam puluh tahun‖ (HR Ahmad). 

Materi toleransi pun ditambah pula dengan hadis nabi Saw, 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Saw 

ditanya tentang agama yang dicintai Allah swt. Maka sabdanya, 

Agama yang lurus dan toleran. (HR Ahmad). 

Dua hadis di atas menunjukan betapa Nabi Saw 

mengajarkan bahwa ajaran Islam yang dibawanya itu bukanlah 

agama yang kaku, dan mengajarkan kekakuan dan kekerasan sikap 

terhadap orang lain. Tetapi sebaliknya justru agama yang lurus dan 

penuh toleran. 

Selanjutnya materi toleransi dan upaya menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan diperkuat juga dengan hadis nabi Saw lainnya, 

yaitu: Nabi Saw bersabda, barangsiapa yang membunuh seorang 

mu‗ahad maka ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya 

surga itu tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun. (HR 

Bukhari).  

Keterangan hadis ini diperkuat juga oleh hadis lainnya yang 

diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, ―Ketahuilah siapa 

saja yang membunuh jiwa yang sudah membuat perjanjian, yang 

memiliki perlindungan dari 
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Allah dan Rasul-Nya maka ia telah melanggar perlindungan 

Allah. Karenanya ia tidak akan dapat mencium bau surga dan 

sesungguhnya baunya dapat tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh 

musim gugur. (HR Tirmizi). 

Materi yang menyampaikan Hadis Nabi Saw di atas, 

menunjukan secara jelas redaksinya tentang peringatan Nabi Saw 

betapa beratnya tindakan kekerasan yaitu pembunuhan, digambarkan 

pelakunya tidak akan mencium bau surga. Padahal bau wanginya 

surga itu dapat tercium sejauh perjalanan empat puluh tahun. Ini 

menggambarkan bahwa baunya yang menyengat dari jauhnya 

perjalanan tidak akan dirasakan, apalagi memasukinya. 

Keterangan hadis Nabi Saw ini mengingatkan betapa sangat beratnya 

tindakan kekerasan terhadap orang lain. 

Materi buku kelas XI ini secara jelas menyatakan 

pengertian dan hikmah dari toleransi, sikap rukun dan menghindarkan 

diri dari tindak kekerasan. Dalam buku ini dijelaskan definisi 

toleransi sebagai membiarkan atau menghargai orang lain yang 

memiliki perbedaan dengan mayoritas dan tidak 

memberlakukannya dengan kekerasan atau sikap kasar. Perbedaan 

tersebut bisa berupa pikiran, pendapat, gagasan, keyakinan, atau 

sikap. Bersikap toleran berarti menghargai orang lain yang memiliki 

pendapat, sikap, atau keyakinan yang berbeda. 
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Dijelaskan pula, dalam Islam toleransi merupakan konsep 

hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Islam sangat menghargai 

keragaman manusia dari berbagai sisi, baik dari sisi fisiknya sebagai 

makhluk Allah swt, maupun dari kedudukannya sebagai makhluk 

berpikir. Dari keragaman fisik, manusia terdiri atas ras, warna kulit, 

bahasa, dan budaya yang berbeda. Dari keragaman cara berpikir, 

manusia memiliki ciri sebagai makhluk berpikir. Dari keragaman fisik, 

manusia terdiri atas ras, warna kulit, bahasa, dan budaya yang berbeda. 

Dari keragaman cara berpikir, manusia memiliki cara pikir dan 

pemahaman yang berbeda pula. Menghadapi pemikiran yang berbeda 

seperti itulah yang diajarkan oleh Islam, yaitu menghargai perbedaan-

perbedaan tersebut dalam bahasa yang wajar. (H.Abu Achmadi, 

2016:116). 

Jelas sekali ini materi ini memberikan pelajaran bahwa 

dalam menjalankan ajaran Islam siswa harus mengikuti cara-cara 

dan teladan Nabi Muhammad Saw yang penuh sikap toleran, santun 

terhadap pikiran dan pendapat yang berbeda. 

Dalam meneladani akhlak Nabi saw siswa diberikan 

materi bahwa tidak ditemukan teladan Nabi Muhammad Saw 

bertindak kekerasan karena berbeda pendapat atau keyakinan. 

Perbedaan keyakinan agama seseorang tidak membuat Nabi Saw 

bertindak kasar dan keras terhadap mereka. Beliau pun tidak 

pernah mencontohkan sikap membenci terhadap musuh 

sekalipun. Tidak juga mencontohkan sikap yang kaku, 
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egois, dan penuh sikap tindakan keras baik secara fisik bahkan secara 

lisan pun tidak. 

Materi buku ajar untuk kelas XI ini pun menyajkan tema 

kerukunan, sebagai sikap pelajaran yang dituntunkan Islam. Ini 

tercermin dari keragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai 

ras, golongan, budaya, agama, dan perbedaan lainnya dapat hidup 

berdampingan. Islam mengaarkan agar orang beriman senantiasa 

hidup rukun, menjaga persaudaraan, saling menghormati, 

menghindari permusuhan, dan saling menolong dengan sesama. 

(H.Abu Achmadi, 2016:117). 

Selain dalam bentuk narasi dan deskripsi, dalam bagian ini 

penulis membuat latihan/kegiatan terkait ringkasan mengenai substansi 

dakwah Rasulullah SAW yang harus diisi oleh siswa. Tampaknya 

dengan demikian diharapkan siswa didik bisa menyerap atau 

menghafal dan memahami bagaimana tata cara dakwah nabi Saw 

seperti disebutkan di atas. 

Disampin itu, dalam materi ajar kelas XI ini disajikan 

lembaran refleksi diri yang harus diisi oleh siswa. Ada tiga 

materi/pernyataan yang berisi analisis atas QS Yunus ayat 40-41 dan QS 

Al-Ma‗idah ayat 32 yang berisi materi tentang sikap toleransi dan 

larangan tindak kekerasan. Pernyataan kedua tentang hadis yang 

berisi sikap toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari 

melakukan kekerasan. Serta pernyataan yang berisi pengertian dan 

hikmah toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan. (H. Abu Achmadi, 2016:119). 
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c. Bahan Ajar Kelas XII 

 
Materi ajar untuk kelas XII juga terdiri dari dua bagian. Materi 

ajar untuk semester I, penulis membahas ayat-ayat al-Qur‗an, salah 

satunya tentang anjuran toleransi yang terdapat dalam surat al-Kafirun 

[109]: 6, QS. Yunus [10]: 40-41 dan al-Kahfi [18]: 29. Kandungan ayat 

dijelaskan oleh penulis bahwa umat Islam dituntut untuk 

mengembangkan sikap toleran tanpa mengorbankan akidah. Ketika 

menjelaskan ayat 40-41 Surat Yunus, penulis menyatakan sebagai berikut: 

(1) Umat manusia terbagi dua golongan dalam meyakini kebenaran al- 

Qur‗an, yaitu ada yang mengimaninya dan ada pula yang 

mengingkarinya. (2) Islam agama yang lembut tidak memaksakan 

kehendak kepada orang lain yang sudah memiliki agama. Surat al-

Kahfi ayat 29 juga menegaskan bahwa kebenaran datangnya dari 

Allah. ―Barang siapa yang ingin beriman maka berimanlah, dan 

barang siapa yang ingin ingkar kepada-Nya Allah pun tidak 

menghalanginya. Tidak ada paksaan dalam beragama, hanya saja 

orang-orang yang ingkar akan diminta pertanggungjawabannya dan 

akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat kelak‖ (al-Kahfi 

[18]: 29). 

Pernyataan tersebut mengisyarakan bahwa urusan manusia 

adalah hanya memberitahu dan mengajak semata, dan urusan Allahlah 

yang akan memberikan balasan. Jika demikian sikap yang diambil maka 

akan memungkinkan pertemanan dengan semua orang dari segala 

perbedaan agama. Tidak dapat dipungkiri, subtansi ayat di atas 

mengajak  toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Namun 

ayat ini bila jatuh di tangan guru yang tidak pluralistik akan diplintir 
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sedemikian rupa sehingga kehidupan harmonis tidak terwujud. Para 

pelaku radikalisme, bukannya tidak memahami ayat-ayat toleransi 

ini. Mereka lebih memilih ayat-ayat jihad yang tampak besar 

pahalanya, dibandingkan dengan ayat-ayat toleransi yang (sekilas) 

tidak menjanjikan pahala apapun. Selanjutnya, dalam bab V dari buku 

SMA kelas XII adalah tentang munakahat. Standar kompetensi yang 

diharapkan adalah siswa mampu menjelaskan hukum Islam tentang 

nikah, talak, rujuk; siswa dapat menjelaskan hikmah nikah, talak dan 

rujuk; siswa dapat menjelaskan perkawinan menurut perundang-

undangan tentang perkawinan di Indonesia dan siswa dapat 

menguraikan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia. 

Di dalam proses pembelajaran, sekalipun buku ini tidak menjelaskan 

secara spesifik penjelasan tentang nikah beda agama, namun terdapat 

kemungkinan muncul pertanyaan kasus seperti ini oleh siswa. 

Jawaban guru terhadap kemungkinan adanya pertanyaan semacam 

ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagaimana komitmen 

multikultur guru PAI. Jawaban yang kurang tepat akan menempatkan 

pemeluk agama lain sebagai yang lain. Salah satu bab dalam buku 

paket untuk semester II dijelaskan tentang perkembangan Islam di 

dunia. Penulis menjelaskan 28 negara Islam di benua Asia, menjelaskan 

25 negara Islam di benua Afrika, Eropa, Amerika dan Australia. 

Sangat menarik uraian penulis tentang Islamophobia dan tragedi 11 

September 2001.Penjelasan soal tragedi ini, jika tidak dilakukan hati-

hati dapat memicu sikap anti-Barat di kalangan anak-anak muda 

Islam. 
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1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Di samping buku ajar, pihak sekolah juga menyediakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk membantu para siswa. LKS ini 

dimaksudkan untuk memperkaya, memperdalam dan ajang latihan 

siswa dalam mata pelajaran. Oleh karena itu, akan ditemukan pola 

penyusunan LKS yang sama, yaitu sebagian kecil berupa bacaan dan 

selebihnya berisi soal-soal pengayaan yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Secara materi, tidak ada perbedaan antara buku paket dan 

LKS.Tetapi karena kebanyakan berupa soal-soal, maka isi dari LKS lebih 

tajam dalam meminta jawaban dari para siswa, apalagi bila soalnya 

dalam bentuk pilihan ganda. informan dalam penelitian ini menjawab 

dengan tegas bahwa di dalam buku paket dan LKS tidak terdapat 

materi yang mendorong siswa untuk berbuat radikal.Namun setelah 

dilakukan penelitian, terdapat elemen-elemen penjelasan dalam buku 

ajar yang dapat mendorong kearah radikalisme jika tidak dijelaskan 

dengan baik.Memang buku LKS ini semestinya tidak membangkitkan 

semangat radikalisme.Hanya saja ada beberapa pernyataan dan 

kalimat yang mungkin menimbulkan atau ditafsirkan dapat 

menimbulkan semangat radikalisme. LKS untuk siswa SMA Semester I 

kelas X ditemukan kalimat yang memintasiswa untuk kegiatan mengisi 

portofolio, seperti berikut ini: Portofolio: 
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Perkembangan Islam di dunia sedang pada masa yang tidak baik. Ideologi 

Barat sudah menyusup dikalangan Muslim di dunia.Bahkan Islam juga 

semakin dipojokkan oleh golongan Yahudi yaitu umat pembangkang. Negara- 

negara Islam juga sulit bersatu. Kepentingan negara sendiri diutamakan 

daripada kepentingan kolektif secara bersama. Masalah ini memang terjadi 

karena sistem kekhalifahan sudah runtuh. Padahal jelas dalam surah- surah di 

atas menjelaskan bagaimana kekhalifahan bahwa manusia sebagai pemimpin 

dunia dan harus bersatu. Nah, untuk mendalami permasalahan ini lakukanlah 

penelitian secara mendalam mengenai permasaalahan ini. Cari masalahnya  

dan analisislah dengan  dalil-dalil al-Qur‗an. Kalimat seperti di atas dapat 

mendorong munculnya radikalisme dengan mengangkat perlunya khilāfah 

sebagi sistem pemerintahan, padahal ayat 30 surat al-Baqarah tersebut 

berbicara tentang khalīfah berkaitan tentang 



Menjadi Guru PAI Moderat   

 

 

tugas manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan bukan khilāfah 

sebagai salah satu sistem pemerintahan. Tugas portofolio semacam ini 

dapat menggiring siswa kearah satu pemahaman perlunya sistem 

khilāfah dalam tatanan kehidupan. 

Begitu pula ketika penulis LKS ini (pertemuan 9-10) 

mengharapkan aktivitas yang dilakukan siswa, mereka menyatakan: 

Portofolio: Lunturnya keimanan manusia kepada Allah karena kurang 

sabarnya dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah SWT. 

Manusia hanya mencari sesuatu yang mudah saja dan meraih 

suatu kebahagiannya. Akibatnya banyak masyarakat di Indonesia 

menggunakan hal-hal yang bersifat mistis dan digolongkan ke dalam 

syirik atau menyekutukan Allah swt untuk mencari jalan pintas 

meraih kebahagian didunia. Di samping itu juga kebudayaan di 

Indonesia juga mendukung untuk mengerjakan hal-hal tersebut 

walaupun sebatas bid‗ah. Nah coba buatlah makalah sederhana 

yang intinya membahas kasus yang dikemukakan.‖ 

Tulisan ini menganggap kebudayaan di Indonesia dapat 

mendorong hal-hal yang bersifat bid‗ah. Uraian tidak disertai bukti 

yang komplit atau setidaknya contoh, hingga membuat kesan 

kebudayaan di Indonesia bertentangan dengan Islam dan perlu 

ditinggalkan. Dalam konteks semangat pemurnian Islam, mistik dan 

bid‗ah adalah ladang perjuangan Islam garis. Tugas semacam ini akan 

mendorong siswa untuk membandingkan dan mempertentangkan 

praktik kebudayaan yang dilakukan 
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oleh umat Islam. Dengan tugas semacam ini, sudah pasti akan ikhtilāf 

(perbedaan pendapat) dalam masalah tahlil, manakiban, ziarah kubur 

dan seterusnya yang memang sangat dibenci oleh Islam garis keras. 
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Sedangkan buku Ajar PAI & Budi Pekerti (H.Abu Achmadi, 

2016), untuk kelas XII menyajikan materi yang berhubungan dengan 

sikap ibadah dan bersyukur kepada Allah serta Berbuat baik (ihsan) 

terhadap sesama yang tersaji dalam Bab V. 

Pada bagian ini disajikan ayat 13-14 QS Luqman dan QS Al-

Baqarah ayat 83. Materi ayat 13-14 surat Luqman ini mengandung materi 

pelajaran seorang anak yang harus menjalani ketaatan kepada Allah 

supaya tidak menyekutukan-Nya. Sekaligus pula mengajarkan supaya 

manusia berbuat baik (ihsan) kepada kedua orangtua. Dengan 

dijelaskan pada ayat ini kedudukan ibu sebagai orangtua yang 

mengandung dirinya bertahap-tahap sampai melahirkan dan 

menyapihnya (dari menyusui) dalam usia dua (2) tahun. Sikap taat 

kepada Allah tidak menyekutukan-Nya dan berbuat baik kepada 

kedua orangtua, merupakan bagian dari sikap beryukur kepada Allah. 

Materi sikap ihsan (berbuat baik kepada sesama) pun 

dipertegas lagi dengan materi yang bersumber dari hadis Nabi Saw, 

yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan HR Muslim. Dalam hadis 

riwayat Baihaqi dipaparkan, Keridaan Allah terletak pada keridaan 

kedua orangtua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orangtua. 

Sedangkan hadis riwayat Muslim menyatakan, Rasulullah 

saw menyebutkan tentang dosa- dosa besar atau ditanya tentang dosa-

dosa besar, maka beliau bersabda,‖ Syirik kepada Allah, membunuh 

jiwa, 
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durhaka terhadap kedua orangtua. Lalu bersabda lagi,‖ Maukah kalian 

aku beritahukan lagi tentang dosa-dosa besar, atau beliau berkat, 

Persaksian dusta, 

Materi ajaran bersikap baik (ihsan) kepada orangtua, ditambahkan 

lagi dengan ayat 83 QS Al-Baqarah, yang berisi pelajaran untuk tidak 

menyekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orangtua, kerabat, 

anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang 

baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. 

Selanjutnya dijelaskan pada buku XI (H.Abu Achmadi, 

2016:123), kandungan ayat tersebut di atas yaitu tentang perilaku 

berbuat baik (ihsan). Makna ihsan adalah perbuatan manusia 

dalam melaksanakan seluruh ibadahnya secara bak dan 

menjalankannya secara benar.Perbuatan ihsan yang terdapat dalam 

bentuk interaksi dengn siapa pun makhluk Allah swt. Ihsan 

mempunyai beberapa pengertian diantaranya sebagai berikut: 

bersungguh- sungguh dalam belajhar dan professional, membalas 

keburukan orang dengan kebaikan atau menerima permintaan 

maaf mereka, menjauhkan diri dari perilaku balas dendam dan 

memendam amarah, serta menjadikan jejak langkah rasulullah Saw 

sebagai teladan moral. Dibagian ini pun disajikan pula refleksi diri 

terkait dengan ayat qur‗an surat Al-Baqarah dan QS Luqman di atas. 

(H.Abu Achmadi, 2016:124). 
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B. Deradikalisasi Paham Islam Radikal 

 
Untuk mencegah penyebaran ideologi radikal, deradikalisasi adalah 

suatu keharusan dan harus  dilakukan dengan berbagai strategi di berbagai tempat. 

Lembaga pendidikan sebagai pusat pembelajaran bagi para siswa yang sedang 

berkembang dan mencari identitas adalah tempat strategis untuk menanamkan 

paham Islam moderat. Di dalam buku ajar (buku paket dan LKS) ditemukan 

dorongan substantif yang mengajak siswa/i untuk mengutamakan toleransi, 

demokrasi, penghormatan terhadap orang lain di satu sisi, dan di sisi lain ada pula 

pemahaman yang mendorong siswa/i bersikap anti-Barat, anti-Yahudi dan 

Nasrani dan lain sebagainya. Sisi yang saling bertentangan ini 

membutuhkan kebijaksanaan guru untuk menjelaskannya secara utuh dan 

komprehensif. Oleh karenanya, posisi guru sangat strategis untuk 

mempengaruhi pikiran para siswa/i, baik pengaruh positif maupun 

negatif. Untuk mengantisipasi penyebaran Islam radikal, para guru PAI mesti 

memiliki strategi untuk paling tidakmenghambatnya.Inilah yang dimaksud 

dengan strategi deradikalisasi paham Islam radikal. Peneliti bertanya kepada 

guru-guru PAI bagaimana cara bapak atau ibu guru agar anak didik tidak 

terpengaruh dengan paham-paham radikal? Guru guru yang menjadi 

informan dalam penelitian memberikan jawaban yang variatif. Edi dari SMA 

26 Bandung menyampaikan bahwa guru seharusnya bisa menyampaikan 

kepada para siswa bahwa sesama Muslim adalah saudara dan perbedaan 

adalah rahmat.Sedangkan Istiqomah menyatakan bahwa ajaran Islam 

(harus) dijelaskan sesuai dengan al-Qur‗an dan Hadits. Jawaban guru yang 

pertama merupakan strategi deradikalisasi, yakni dengan melakukan kontra
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ideologi dan menyampaikan kepada peserta didik bahwa Islam adalah 

agama yang damai yang menempatkan Muslim lain sebagai saudara 

sekalipun akidahnya menyimpang. Sedangkan jawaban guru yang kedua 

bersifat normatif di satu sisi, dan problematik di sisi yang lain.  Narasumber 

menjelaskan Islam sesuai al-Qur‗an dan Hadits pasti dilakukan oleh setiap umat 

Islam. Termasuk orang-orang yang berdakwah dengan cara kekerasan pun 

merasa tindakanya sudah sesuai dengan al-Qur‗an dan Hadits. 

Oleh karenanya, menurut peneliti, masalah yang paling utama adalah 

minimnya akhlak dalam menjelaskan Islam sesuai dengan al-Qur‗an dan Hadits. 

Mengapa demikian? Pada dasarnya banyak aspek dalam agama yang kaku, 

misalnya aspek aqidah, ibadah dan hukum. Pemikiran yang ekslusif akan 

memicu seseorang untuk berpikir dan berperilaku keras. Munculnya benturan 

di kalangan umat Islam karena mereka kaku dalam menafsirkan ayat dan 

juga dalam penerapan hukum. Inilah yang menjadi sumber radikalisme 

Islam. Oleh karena itu, akhlak harus menjadi determinan penting dalam upaya 

hidup sesuai dengan al-Qur‗an dan al-Sunnah. Salah seorang guru PAI 

SMA 7 memberikan jawaban ketika ditanyakan tentang cara guru agak anak 

didik tidak gampang terpengaruh paham radikal. 

Menurutnya, guru harus memberikan penjelasan tentang mazhab ulama. 

Jawaban ini menarik karena eksplisit didalamnya ada upaya untuk membuka 

horizon/wawasan siswa bahwa Islam memang satu dan sumber pegangannya 

juga sama (al-Qur‗an dan Hadits). Tetapi dalam hal memahami ajaran Islam, 

setiap ulama mungkin berbeda cara pandangnya. Inilah yang menyebabkan 

banyaknya mazhab-mazhab ulama dalam Islam. Dengan memahami banyaknya 

aliran mazhab, peserta menjadi 
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tidak fanatik hanya satu mazhab saja. Di samping itu, peserta didik juga 

menjadi toleran atas perbedaan pandangan dan sikap yang mungkin terjadi 

di antara para ulama. Dalam pandangan peneliti, cara ini menjadi salah satu 

strategi deradikalisasi yang penting agar peserta didik memiliki keluasan 

pandangan dalam memandang kebenaran. Neneng, seorang guru PAI, juga 

memberikan pendapat agar peserta didik tidak terpengaruh oleh  paham Islam 

radikal.  Hakikat Islam harus dijelaskan secara utuh.Jika peserta didik ada 

yang mulai terpengaruh dengan paham radikal, maka guru harus melakukan 

dialog persuasif dengan siswa tersebut. Jawaban salah salah satu guru 

mengisyaratkan perlunya tambahan jam pelajaran PAI dan keahlian guru PAI. 

Tidaklah mungkin dapat mengkaji hakikat Islam dengan waktu yang terbatas, 

guru yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan terutama keahlian guru juga 

tidak mencukupi. Oleh karena itu, wajar bila anak didik banyak yang 

mengikuti tambahan pengajian di luar, dengan resiko mereka tidak mampu 

menyeleksi sendiri mana pengajian yang menyebarkan paham moderat atau 

malah paham radikal. Siti Rohmah menjelaskan penting strategi ukhuwwah 

dalam upaya mengerem laju radikalisme di kalangan siswa. Menurut 

pandangannya, hakikat beragama adalah untuk mendapatkan kedamaian dan 

ketenteraman dalam hidup. Jika hakikat tujuan beragama seperti ini, maka orang-

orang yang menggunakan kekerasan untuk tujuan dakwah sama artinya 

dengan mereduksi hakikat beragama itu sendiri. 

Menurut pandangan Dedi Sukmadi seorang guru dari SMKN 4 

Bandung, cara supaya siswa/I tidak terpengaruh dengan pemahaman radikal 

adalah harus diberitahu bahwa tindak kekerasan adalah melanggar hukum 
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dan akan diberi sanksi. Oleh karena itu, redukasi menjadi sangat penting para 

siswa agar mereka tidak bertindak melawan hukum. Dalam konteks 

langkah-langkah apa yang perlu dilakukan jika anak-anak sudah 

terpengaruh dengan paham radikal, menurut pandangan Su‗udi, perlu 

dilakukan bimbingan dan konseling bagi anak tersebut. Bimbingan dan 

konseling tersebut harus menggunakan pendekatan keagamaan karena yang 

dihadapi adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. 

Menurut Abdul Aziz, guru PAI pada SMAN 26, untuk menjelaskan cara 

mengantisipasi paham radikal adalah dengan cara menyadarkan  peserta didik 

dengan pemahaman yang luas dan tidak secara parsial. Agama Islam 

sesungguhnya agama yang cinta damai, mengutamakan toleransi, dan akhlak, 

meskipun sejarah Islam diwarnai dengan peperangan dan berbagai konflik. 

Perang dan konflik harus dijelaskan secara utuh konteksnya bahwa Islam itu 

tidak seluruhnya demikian. Umat Islam waktu berperang untuk membela diri 

karena ancaman dari luar. 

Berdasarkan pengakuan Aziz, dahulu pernah ada peserta didik yang 

pernah ikut kegiatan Islam radikal seperti itu. Mereka berpikir mujahidin akan 

menang (dalam konteks perang di Afghanistan). Kemudian pihak sekolah 

berkomunikasi dengan orang tua, termasuk menjelaskan tentang organisasi-

organisasi Islam keras yang sudah diamati oleh TNI/Polri. Pihak sekolah 

dan khususnya guru, menjelaskan dengan utuh bahwa Islam tidak pernah 

mengajarkan kekerasan dan teroris. Kemudian sampai saat ini, belum 

(belum ditemukan lagi siswa yang) berperilaku radikal. Menurut Aziz, Untuk 

mengawasi radikalisme berkembang di sekolah, pihak sekolah harus 

memberikan wawasan, penyadaran, pemahaman (yang benar) kepada yang 

bersangkutan. Hal ini juga menuntut 
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peran serta orang tua untuk mengawasi perilaku anak-anaknya. Tanpa orang tua, 

upaya deradikalisasi paham radikal (tidak) akan maksimal. Jika ada yang mulai 

terpengaruh, pihak sekolah akan mencari tahu siapa dia, bagaimana pikiran dan 

perilaku, aliran, dan pergaulannya dengan siapa saja sehingga menjadikan anak 

seperti ini. Menurut Neneng Maemunnah, jika ditemukan peserta didik yang 

mulai terpengaruh dengan ajaran radikal maka pihak sekolah akan 

memanggil anak itu untuk diajak bicara terkait agama. Setelah dilakukan 

dialog lalu muncul pikiran yang aneh-aneh, berarti berarti ia sudah 

terindikasi radikal. Langkah berikutnya adalah melakukan tracking anak yang 

terindikasi radikal itu dengan cara bertanya kepada guru- guru yang lain, 

termasuk menanyakan mereka dapat ajaran dari mana sehingga menyebabkan 

anak menjadi radikal seperti ini. Setelah semua informasi diketahui, guru 

agama dan pihak sekokah bersama keluarga pihak keluarga duduk bersama untuk 

membicarakan anak didik yang terkena paham radikal tersebut. 

Guru PAI dan pihak sekolah pada umumnya memiliki keterbatasan 

untuk mengawasi kegiatan keagamaan siswa-siswi, baik yang ada di dalam 

sekolah apalagi yang di luar sekolah. Hampir semua guru PAI yang menjadi 

informan penelitian ini mengawasi, tetapi faktanya tidak mungkin dilakukan 

secara maksimal. Jawaban-jawaban mereka berkisar pada: ―pasti 

mengawasi, kadang-kadang mengawasi, di dalam sekolah diawasi dan di 

luar sekolah tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan 

guru terhadap kegiataan keagamaan siswa. Salah satu penyebabnya 

karena tidak sebanding antara jumlah siswa dengan ketersediaan guru. Salah satu 

indikasi paham Islam radikal adalah kecamannya terhadap 
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tata kelola kehidupan yang tidak atas nama agama (syariah). Mereka sering 

membenturkan antara ke-Indonesiaan dengan ke- Islaman. Mereka juga merasa 

tidak memiliki Negara dan tidak berkewajiban membela keutuhan Negara 

kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nafsu mereka justru ingin memecah 

Indonesia menjadi Negara-negara kecil dengan menerapkan syariat Islam. Oleh 

karenanya, perlu ditingkatkan nasionalisme peserta didik sebagai salah satu cara 

untuk menangkal paham radikal. Kepada para guru PAI, ditanyakan kepada 

mereka bagaimana caranya untuk membuat peserta didik memiliki 

nasionalisme yang tinggi? Menurut Abdul Aziz, guru PAI, peserta didik 

harus diingatkan kembali tentang perjuangan para ulama‗ dan kiai dalam 

merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan di awal pendirian Indonesia. 

Dasar Negara Islam memang sempat diperdebatkan dalam Sidang Konstitusi 

penentuan dasar Negara, tetapi pilihan mereka tetap adalah Pancasila sebagai 

payung besar rakyat Indonesia yang beragam etnis dan agamanya. Menurut  

salah satu guru PAI dari SMA 4, salah satunya dengan adanya upacara bendera. 

Kedua, memberikan pemahaman sejarah berdirinya bangsa ini bahwa 

kemerdekaan bangsa ini bukan pemberian melainkan perjuangan. Ketiga, 

perjuangan ini banyak memakan korban. Keempat, bangsa ini utuh karena ada 

persatuan. Jadi, menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengingat sejarah 

bangsa menjadi modal bangsa agar Indonesia tetap utuh. Menurut Sri 

Istiqomah, untuk menjaga dan meningkatkan nasionalisme, para siswa 

harus rela berkoban untuk bangsa ini. Artinya, kepentingan pribadi yang 

bersifat keagamaan ditekan dan menjaga kemaslahan umum diutamakan. 

Sampai hari ini, mayoritas warga bangsa menjadikan Pancasila sebagai 

dasar Negara bukan Islam. Sebab 
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faktanya, Indonesia memiliki bermacam suku dan agama sehingga kalau 

dipaksakan dengan dasar Islam akan menyebabkan Indonesia pecah. 

Strategi Deradikalisasi 

 
Lahirnya kelompok-kelompok Islam yang keras, tidak toleran 

terhadap perbedaan, mengaku paling benar sendiri dan kadang kala melakukan 

teror, menimbulkan keprihatinan di masyarakat, termasuk juga dunia 

pendidikan. Kelompok Islam seperti itu, yang dalam penelitian ini disebut 

Islam radikal, jumlahnya makin banyak sekalipun tidak selalu melakukan 

teror. Sebagai bukti, makin mudah ditemukan kelompok Islam yang terang-

terangan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar agama, tidak 

sedikit orang yang gampang menyebut orang lain sebagai kafir, ṭāghūt, 

ahli bid‗ah, ahli neraka dan seterusnya. Pada sisi yang lain, serbuan Islam 

transnasional dari Timur Tengah yang membawa ideologi Islam keras sangat 

mengkhawatirkan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat khawatir karena 

keragaman paham dan pandangan keagamaan dicap sebagai penyimpangan 

ajaran Islam. Hal ini memicu terjadi benturan paham bahkan fisik antar 

anggota masyarakat. Aksi teror yang didasari oleh paham agama telah 

mendelegitimasi peran negara dalam mewujudkan ketertiban. Apalagi, pelaku 

radikalisme juga menganggap negara Indonesia negara kafir, thaghut dan 

tidak layak diikuti. Aksi teror, terutama dalam bentuk bom bunuh diri, 

mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan tentang perang melawan 

terorisme. 

Atas dasar itu, maka pemerintah membentuk Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010 
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(Perpres No. 46 Tahun 2010). Tugas utama BNPT adalah 

penanggulangan terorisme, meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, 

penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional (Ps 2). Sedangkan 

salah satu fungsinya adalah koordinasi dalam pencegahan dan 

pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideology radikal di bidang 

penanggulangan terorisme (Ps 3). Atas dasar itu, maka deradikalisasi 

telah menjadi kebijakan nasional yang harus dilakukan, termasuk meminta 

peran serta dari masyarakat. Disadari bahwa tidak semua umat Islam 

menyetujui ‗proyek‗ deradikalisasi Sebagai contoh, Sekjen Forum Umat Islam 

(FUI), 

M. Al-Khaththath menganggap deradikalisasi agama sebagai ancaman dan 

teror baru bagi umat Islam. Ada juga yang menanggap deradikalisasi 

merupakan proyek untuk mengamputasi syariah. Hal itu sangat mungkin 

terjadi, bila deradikalisasi dilakukan dengan serampangan dan tanpa 

memiliki keahlian. Oleh karena itu, deradikalasi harus diawasi dan dilakukan, 

terutama oleh masyarakat sendiri dan khususnya di kalangan sekolah. Guru-guru 

PAI dilibatkan karena posisinya yang strategis, tinggal di tengah-tengah sekolah 

dan masyarakat serta bergelut dengan problem keagamaan peserta didik. Guru- 

guru PAI selama ini, disadari atau tidak, telah melakukan pencegahan 

radikalisme paham beragama, dalam bentuk anjuran, ajakan bahkan nasehat 

kepada para peserta didik untuk hidup rukun, toleran dan tidak menganggap 

paling benar sendiri. Sekalipun demikian, harus diakui bahwa strategi yang 

dilakukan oleh guru-guru PAI tentang deradikalisasi Islam belum utuh 

sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan detail jenis dan program 

deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui 

akar radikalismenya. Tetapi 
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deradikalisasi juga dapat dimaksudkan untuk langkah antisipasi sebelum 

radikalisme terbentuk. Penelitian ini sejatinya adalah mencari formula antisipatif 

terhadap elemen-elemen radikalisme yang mungkin ada dalam proses 

pembelajaran PAI. Elemen- elemen radikalisme itu ternyata ada sekalipun 

kecil skalanya, baik dalam buku ajar maupun kegiatan pembelajaran ekstra 

kerohanian Islam. Jangan dilupakan bahwa salah satu sekolah yang menjadi 

objek kajian ini telah mendapati salah satu peserta. 

Menurut Muhaimin dalam Susanto (2010:28): "Kajian tentang 

konsep-konsep pendidikan yang bersifat universal seperti hakikat manusia, 

iman, takwa, insan kamil, masyarakat, akhlak, ulû al albâb, khalifah, hidup, 

ilmu pengetahuan, nilai, konsep tujuan pendidikan dan sebagainya yang 

dibangun dari fenomena qaulîyah dan fenomena kaunîyah melalui pendekatan 

filosofis, yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran atau teori- teori filsafat 

pendidikan Islam untuk dijadikan fondasi filosofis pelaksanaan pendidikan 

Islam. 

C. Follow Up 

1. Membentuk komunitas Guru Anti Gerakan Radikal 

 
Tindak lanjut yang bisa dikembangkan setelah kegiatan program 

pendampingan guru PAI SMA/SMK di kota Bandung ini adalah menguatkan 

jaringan komunitas Guru—khususnya guru PAI—dalam mencegah 

gerakan Radikal. Jaringan komunitas guru tersebut diharapkan bisa 

menguatkan dan mensinergikan sesama guru PAI dalam menghadapi persoalan 

peserta didik. 
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Dengan adanya komunitas guru PAI demikian maka mereka bisa 

bekerjasama dan saling share pengalaman dalam menghadapi tantangan anak 

didik yang mungkin terindikasi terkena pengaruh paham radikal atau sudah 

terlibat kegiatan radikal. 

Pembentukan komunitas guru PAI tersebut tentu saja bukan semata 

bersifat reaktif, tetapi harus bersifat pro-aktif. Dengan demikian komunitas 

guru PAI tersebut harus dibentuk dan dikembangkan program kegiatannya 

secara terrencana dengan baik. Dan tidak boleh berhenti sebatas formalitas atau 

dimaknai sebagai ―proyek‖. Tetapi program kegiatan komunitas guru PAI ini 

harus dimaknai sejatinya sebagai kegiatan yang bersifat pengabdian jangka 

panjang, sebagai kewajiban seorang guru terhadap anak didiknya. 

Maka selanjutnya program kegiatan guru PAI yang demikian itu 

harus pula disinergkan dengan orangtua dari siswa-siswi sekolah terkait. 

Karena bagaimanpun tanggungjawab pendidikan, terutama pendidikan agama 

dan budi pekerti anak didik tidak cukup dibebankan kepada guru-guru PAI di 

jam-jam sekolah. Ada tanggungjawab pendidikan dalam membentuk 

karakter anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, sopan santun dan 

menebarkan kasih sayang; yang harus dilakukan para orangtua. 

Kemitraan guru-guru PAI yang tergabung dalam komunitas 

tersebutdiharapkan bisa membangun kerjasama dalam  menghadapi  arus  

gerakan  intoleransi/radikalisasi  yang menguat di negeri kita. Sehingga potensi 

radikal/intoleran yang ada pada siswa SMA/SMK bisa direduksi. 
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2. Melakukan Penguatan Pada Anak Pelajar SMA 

 
Selain membentuk komunitas Guru, tindak lanjut program 

kegiatan ini pun perlu diupayakan adanya penguatan pembinaan kepada anak 

pelajar SMA/SMK yang ada di kota Bandung. Penguatan membina anak 

pelajar SMA/SMK diperlukan karena mereka merupakan rentang usia yang 

sedang berada pada usia muda dengan nalar yang kritis. 

Tetapi sekaligus pula pada rentang usia remaja seperti itu secara mental 

psikologis sedang dalam tahap kondisi labil. Dimana dalam rentang usia ini 

mereka berada pada kondisi masih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

luar. Usia yang relatif belum stabil dan dalam kondisi pencarian jati diri 

memiliki tantangan mudah menerima pengaruh luar. 

Oleh karena itu tidak heran jika banyak kasus pada rentang usia 

muda remaja seperti inilah banyak yang terkena pengaruh paham atau aliran 

yang dianggap ―sesat‖ dalam kebergaamaan. Atau pula banyak remaja 

yang terpapar pengaruh paham yang ekstrim, radikal baik radikal bebas kekiri- 

kirian yang cenderung menjauhi nilai-nilai ajaran akhlak Islami (liberal ekstrim). 

Tetapi pula banyak yang terpengaruh juga oleh paham yang ekstrim yang tidak 

sesuai dengan kebiasaan akhlak santun Nabi Saw. Atau dalam istilah lain 

sebagian mereka ada yang terpengaruh oleh paham-paham doktrin yang 

cenderung intoleran/radikal. 
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3. Pengayaan Modul Pengajaran Keagamaan 

 
Tindak lanjut berikutnya yang penting dilakukan setelah program 

kegiatan FGD ini adalah pengayaan modul pengajaran keagamaan. 

Memperhatikan materi pengajaran pada mata pelajaran PAI & Budi Pekerti 

untuk siswa kelas X,XI, dan XII; tampak bahwa materi bertema toleransi, 

kerukunan, serta Islam yang damai dan larangan bertindak kekerasan perlu 

mendapatkan porsi lebih dalam pengayaan materi. 

Dalam hal ini materi selama ini seperti yang dsebutkan di bagian 

sebelumnya sudah ada, tetapi perlu dikembangkan lagi dengan sajian kisah-

kisah kehidupan Nabi saw dalam hidupnya yang bersikap santun, penuh toleran, 

mencontohkan kedamaian dan menjauhi ucapan serta tindakan kekerasan 

dalam menjalankan ajaran Islam. 

Pengayaan materi dengan sajian kisah-kisah kehidupan Nabi Saw yang 

bersumberkan pada hadis-hadis serta Sirah Nabi (biografi hidup Nabi Saw) 

sangat penting untuk disajikan pada materi pelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 
Subjek dampingan memiliki pemahaman tentang Islam moderat 

dengan baik. Menurut mereka, Islam moderat adalah Islam rahmatan lil alamin, 

Islam yang memberi kedamaian bagi semua manusia. Untuk mencapai 

pemahaman yang moderat menurut beberapa guru harus memiliki karakter. 

Bukan hanya memahami Alquran tetapi harus disertai dengan akhlak 

sehingga Islam teraktualisasikan dengan baik dalam kehidupan. Semua guru 

juga setuju bahwa Islam moderat memasuki kurikulum sekolah. Selain itu, 

mereka percaya bahwa di GPAI tidak ada unsur radikal dan benar-benar 

pemahaman radikal berasal dari luar seperti komunitas belajar di luar sekolah. 
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Mengenai ideologi negara, dalam hal ini Pancasila, para guru PAI 

sangat setuju dengan dasar negara yang menurut mereka sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. semua guru percaya bahwa sila dalam Pancasila adalah 

esensi nilai-nilai Islam. Prinsip pertama Pancasila misalnya, menjelaskan 

tentang keesaan Tuhan, dan ini sama dengan prinsip monoteisme dalam Islam. 

Hal yang sama tentang negara Islam, semua guru menolak wacana mengubah 

sistem negara Indonesia menjadi negara Islam. menurut mereka sistem negara 

Indonesia sesuai dengan Islam dan yang salah bukan sistem tetapi karakter 

pemimpin. Penghancuran kekhalifahan bukan karena sistem yang salah 

tetapi karena keserakahan para pemimpinnya. Jadi apa pun sistemnya selama 

pemimpin itu baik, negara akan menjadi baik. 

Selanjutnya, guru PAI tidak hanya memahami Islam moderat dan 

Pancasila, mereka juga menolak berbagai tindakan kekerasan dan intoleransi atas 

nama agama. Menurut mereka, jihad sering disalahpahami oleh teroris. 

Padahal menurut mereka, jihad adalah melawan nafsu mereka sendiri dan 

setiap orang berjihad dengan cara mereka sendiri. Guru misalnya, berjihad 

dengan ajaran yang baik. 

Akhirnya, dalam penelitian ini masih banyak kerugian, terutama 

dalam penggunaan metodologi. Penggunaan metodologi yang lengkap dan 

baik juga akan menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itu, penulis 

berharap bahwa di masa depan akan ada penelitian yang lebih mendalam 

tentang pemahaman moderat di antara guru sekolah menengah atas / sekolah 

menengah kejuruan. Ini sangat penting karena di masa depan akan ada lebih 

banyak tantangan terutama dalam penyebaran pemikiran melalui media 

sosial. 
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Setelah dilakukan kajian ditemukan kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, sebagian guru mengakui bahwa paham Islam radikal kemungkinan 

telah tersebar di kalangan siswa karena minimnya pengetahuan keagamaan 

mereka. Keikutsertaan siswa/i dalam kegiatan kerohanian Islam di luar 

kontrol guru PAI yang moderat, dapat mendukung pandangan asumsi 

penetrasi paham Islam radikal di lingkungan sekolah.Pengaruh radikalisme itu 

tidak hanya terhadap siswa tapi para guru PAI. Kedua, unit-unit Kerohanian 

Islam (Rohis) yang berada di sekolah-sekolah yang menjadi sampel 

penelitian ini berjalan dengan baik namun tidak ada jaminan steril dari elemen-

elemen radikalisme Islam karena sebagian proses pembelajarannya 

diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu ustadz-ustadz dari luar sekolah yang 

belum diketahui jelas latar belakang dan diduga berafiliasi   dengan   

ormas/orpol   tertentu   yang   mengusung ideologi NII dan mendorong 

pelaksanaan agama secara kaku dan tidak toleran. 

Kegiatan ekstra kerohanian Islam seperti mabit dan dawrah adalah 

suatu kegiatan penanaman ideologi Islam tertentu yang dapat berpotensi 

mendorong siswa untuk beragama secara kaku. Ketiga, di dalam buku paket 

dan LKS bermunculan berbagai statemen yang dapat mendorong siswa 

membenci atau anti terhadap agama dan bangsa lain. Tafsir soal Yahudi dan 

Nasrani, soal memilih pemimpin yang tidak boleh dari kalangan Yahudi dan 

Nasrani, kemunduran umat Islam disebabkan karena pengaruh Barat, dan nikah 

beda agama akan menjadi pintu masuk bagi munculnya sikap permusuhan 

terhadap agama. Sikap ini menjadi salah satu akar paham radikalisme di 

kalangan umat Islam. Keempat, pada dasarnya 
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deradikalisasi dapat dimulai, baik elemen maupun akar radikalisme. 

Dalam penelitian ini disimpulkan deradikalisasi pencegahan (preventive 

deradicalization) dan pemeliharaan (preservative deradicalization) Islam 

moderat. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak 

menunggu sampai terjadi aksi terorisme. Strategi deradikalisasi yang dilakukan 

oleh guru-guru PAI adalah: (1) re-edukasi (me mahami Islam lebih utuh); (2) 

kampanye ukhuwwah islāmiyyah dan anti radikalisme. Di samping itu, 

deradikalisasi juga dapat dilakukan setelah seseorang menjadi radikal 

(curative deradicalization). Model ini bersifat menyembuhkan bagi pelaku 

radikalisme, baik sebelum maupun setelah terjadi aksi radikal (teror). Selain 

membutuhkan strategi deradikalisi yang pertama, juga dibutukan langkah-

langkah yang lain, seperti a) dialog intensif; 

b) pendekatan konseling dan psikologis.Aktor yang terlibat dalam 

deradikalisasi model yang pertama ini adalah guru PAI, pihak sekolah dan 

orang tua. Jika seseorang sudah melakukan tindakan teror, yang berhasil 

ditangkap, diadili dan dipenjarakan, maka strategi deradikalisasi mengacu 

kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh BNPT. 

 

 
B. Rekomendasi 

 
Di antara rekomendasi-rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian 

yang salah satunya dilakukan oleh pengusul adalah: 

1. Diselenggarakannya pelatihan-pelatihan mengenai 

pencegahan paham radikalisme dan deradikalisasi kepada 
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berbagai komponen masyarakat dengan mengedepankan paham Islam 

moderat. 

 
2. Sasaran pembinaan dan deradikalisasi / paham Islam moderat adalah 

generasi muda dari berbagai komponen masyarakat seperti ormas-

ormas kepemudaan yang bernuansa atau berbasis agama, kelompok 

remaja mesjid, kelompok-kelompok studi agama, yang mungkin 

menjadi sasaran empuk bagi persemaian radikalisme. 

 
3. Guru sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi umum perlu 

mendapat perhatian karena lembaga ini menjadi lahan empuk bagi 

penyebaran paham radikalisme yang disebabkan oleh pemahaman 

keagamaan yang belum memadai di kalangan siswa dan mahasiswa. 

 

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan langkah kongkrit 

dannyata agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai Pancasiladengan 

baik dan benar serta pemerintah hendaknya membentuk suatuprogam yang 

mampu mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari- hari. 

Sebagai contoh pertama, memasukkan kembali Pendidikan Pancasila ke 

dalam kurikulum pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Universitas agar para 

generasi muda memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi 

sehingga dapat focus membangun bangsa tidak mudah terjerat oleh paham 

radicalism agama. Kedua, pemerintah harus segera mengontrol organisasi 

massa yang berpotensi melakukan makar terhadap ideologi Pancasila. Dalam 

hal ini termasuk pula organisasi yang anarkis dan tidak sejalan tujuan 

organisasinya dengan UUD, 
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Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Ketiga, ormas Islam moderat 

harus mampu menguatkan andilnya dengan menolak segala macam bentuk 

radikalisme dan fundamentalisme. Hal itu bisa dilakukan dengan berperan aktif 

membantu pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. 
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GLOSARY 

 
Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka 

warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa 

lampau 

Anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas (orang besar dsb) 

kepada pihak bawah (orang rendah dsb); karunia (dari Tuhan) 

Tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah; percaya dengan sepenuh 

hati kepada Allah (dalam penderitaan dsb) 

Demokratis adalah memiliki gagasan atau pandangan hidup yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama 

bagi semua warga negara. 

Doktrin adalah ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan;  pendirian  

segolongan  ahli  ilmu pengetahuan, keagamaan,  ketatanegaraan)  secara 

bersistem, khususnya dalam penyusunan  kebijakan negara. 

Egaliter adalah bersifat sama; sederajat. 

Ego adalah rasa sadar akan diri sendiri; konsepsi individu tentang dirinya 

sendiri. 

Eksklusif adalah memisahkan diri atau terpisah dari yang lain 
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Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 

dan kewajiban moral (akhlak). 

Etnis adalah bertalian dangan kelompok sosial dalam sistem sosial atau 

kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena 

keturunan, adat, agama, bahasa, dsb. 

Filosofis adalah bersifat filsafat (pengetahuan dan penyelidikan dangan akal budi 

mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya) 

Fundamentalis adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan 

reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli 

seperti yang tersurat di dl kitab suci. 

Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, atau hilangnya 

batas-batas wilayah. 

Harmonis adalah bersifat pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; 

keserasian. 

Hikmah adalah kebijaksanaan (dari Allah). 

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat 

(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan 

hidup. 

Inklusif adalah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang  orang  lain/  

kelompok  lain  dalam  melihat  dunia, dengan kata lain berusaha 

menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam 

memahami masalah. 

Intoleran adalah tidak toleran/menenggang (menghargai, membiarkan, 

membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 

kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri 
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Jihad adalah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha 

sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta 

benda, jiwa, dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk 

mempertahankan agama Islam 

Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan 

seorang individu dengan individu lainnya. 

Kearifan adalah kebijaksanaan; kecendekiaan 

Khalīfah adalah wakil (pengganti) Nabi Muhammad saw. setelah Nabi wafat 

(dalam urusan negara dan agama) yang melaksanakan syariat (hukum) 

Islam dalam kehidupan negara; (gelar) kepala agama dan raja di 

negara Islam; penguasa; pengelola. 

Konflik adalah kercekcokan; perselisihan; pertentangan; ketegangan atau 

pertentangan di dalam cerita rekaan  atau drama (pertentangan antara dua 

kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua 

tokoh, dsb). 

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik 

yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak 

adalah nilai yang utama. 

Moderat adalah  selalu  menghindarkan  perilaku  atau pengungkapan yang 

ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah: 

Modernisme adalah gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin 

tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern dalam 

filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan 

Mu‗amalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial syariat, 

karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. 
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Multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam 

komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit 

perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk 

organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. 

Paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yg memperlihatkan 

konjugasi dan deklinasi kata tsb; model dalam teori ilmu pengetahuan; 

kerangka berpikir. 

Partisipatif adalah suatu keterlibatan mental dan emosi  seseorang kepada  

pencapaian  tujuan  dan  ikut bertanggung jawab di dalamnya.  

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban 

demi bangsa dan negara 

Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid- murid belajar mengaji 

Pluralisme adalah (bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural 

(=beragam) dan isme (=paham) yang berarti paham atas keberagaman.  

Preventif adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa- apa) 

Progresif adalah ke arah kemajuan; berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang 

(tentang politk);  bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak 

dsb) 

Provokatif adalah bersifat provokasi; merangsang untuk bertindak; bersifat 

menghasut. 

Radikal adalah secara mendasar (sampai kpd hal yg prinsip). 

Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa. 
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Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, 

atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. 

Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya 

kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan (animisme, 

dinamisme); agama 

Rohis (singkatan dari rohani islam) adalah sebuah organisasi memperdalam 

dan memperkuat ajaran Islam. 

Sekuler adalah bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau 

kerohanian). 

Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan. 

Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, 

hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan 

manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis. 

Taklid adalah keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham (pendapat) ahli 

hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya; 

peniruan. 

Tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah; percaya dengan sepenuh 

hati kepada Allah. 

Teokratis adalah bersifat memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa 

Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah 

hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi 

keagamaan. 

Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa 

takut, biasanya untuk tujuan politik. 

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai 

antarkelompok atau antar-individu dalam masyarakat atau dalam 

lingkup lainnya. 
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Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yg masih 

dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara 

yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar 

Tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang 

teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. 


