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KATA PENGANTAR

محََمٍد َسيِِّدَن  َعٰلى  َصلِّ  لَلهحَم  َا ٱْلَعاَلِمَن  َربِّ  ِلَِٰ   ٱْلَْمدح 
َاْجَِعْنَ َوَصْحِبه  ِله  ٰا َوَعٰلى 

Amma ba’du........

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan 
manusia dengan al-qalam apa yang tidak diketahuinya. 
Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang sejarah hidupnya 
menjadi teladan bagi seluruh Muslim. Shalawat serta salam 
juga semoga Allah curahkan kepada keluarganya, para 
sahabatnya, dan seluruh manusia yang mengikuti sirah dan 
petunjuknya.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan 
edisi revisi dari disertasi Penulis yang sudah dipertahankan 
dalam Ujian Promosi Doktor pada Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 Agustus 2015. 
Naskah asli disertasi ini berjudul “Implementasi Program 
Imtaq dalam Membentuk Sikap Toleransi Peserta Didik 
pada Institusi Pendidikan Dasar di Pulau Lombok. Setelah 
mengalami proses editing dan perbaikan, akhirnya 
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diputuskan untuk memberinya judul sebagaimana yang 
tertera di sampul depan. 

Tema Menyemai Toleransi Merawat NKRI melalui 
Pengembangan Pendidikan Agama Program Imtaq 
sengaja ditonjolkan, mengingat pada konteks kekinian dan 
kedisinian, implementasi Pendidikan Agama pada institusi 
pendidikan sekolah dinilai gagal secara teologis, politis, 
administratif-pedagogis dan kurikuler, dalam menyemai 
sikap toleransi peserta didik. Buku ini mencoba menelisik 
implementasi Pendidikan Agama dari prespektif  lain 
yaitu dari sudut Pendidikan Agama berbasis kearifan lokal 
khususnya Program Imtaq. Program Imtaq merupakan 
ikhtiar pengembangan Pendidikan Agama di seluruh 
jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di 
Pulau Lombok. Program imtaq sejatinya lahir dari ide, 
gagasan, dan pikiran masyarakat Sasak di Pulau Lombok 
tentang pentingnya revitalisasi Pendidikan Agama yang 
hirau dengan nilai-nilai toleransi dan sikap beragama yang 
inklusif. Mengingat pulau ini memiliki karakteristik yang 
multikultural dan multi agama yang potensial terjadi dan 
menjadikan perbedaan etnis, suku, budaya dan agama 
sebagai pemantik konlik sosial bernuansa agama. Menilik 
asal muasalnya dari dan untuk masyarakat, maka program 
imtaq dapat dikategorikan sebagai pendidikan agama 
berbasis kerifan lokal.

Dengan prespektif  ini, buku ini membedah apa 
yang menjadi pengalaman institusi pendidikan sekolah di 
Pulau Lombok yang berkelindan dengan penyelenggaraan 
program imtaq sebagai pengembangan Pendidikan Agama. 
Proses pembedahan dilakukan dengan memanfaatkan 
pisau bedah dari pemikiran yang ditawarkan oleh 
Jack L. Seymour dan Tabita Kartika Cristiani tentang 
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model pendidikan agama at the wall, dan beyond the wall. 
Berdasarkan kerangka konseptual itu, penulis memandang 
apa yang telah dilakukan oleh institusi pendidikan dasar 
dan menengah di Pulau Lombok khususnya implementasi 
program imtaq dapat membentuk sikap toleransi peserta 
didik.

Buku ini terwujud berkat kontribusi dan sumbangsih 
banyak pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan rasa terima 
kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama 
kepada kedua promotor (Prof. Dr. Tuti Nuriah, MPd. dan 
Dr. H. Nashuddin, M.Pd), atas kritik dan masukannya 
selama proses diskusi berlangsung. Kepada para penguji, 
yaitu Prof. Dr. H. Djaali, Prof. Dr. Moch. Asmawi, M. Pd, 
Prof. Dr. Hartati Muchtar, M.Pd, Prof. Dr. Zuliati Syahrial, 
M.Pd dan Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd, Penulis ucapkan 
terima kasih atas sanggahan dan keberatannya, yang 
menjadi catatan penting bagi buku ini. 

Ucapan terima kasih juga Penulis persembahkan 
kepada kedua orang tua, bapak-ibu mertua, serta kakak-
kakak dan adik Penulis, yang senantiasa memberikan doa 
dan dukungannya agar perjuangan yang cukup melelahkan 
ini segera dapat dirampungkan. Terima kasih tak terhingga 
untuk istri tercinta Ruwaida Fajri, atas segala-galanya. 
Teruntuk putra dan putriku, Zara Saskia Dabira, Gibran 
Gibraltar dan Nayla Durratusyajara, you are my inspration. 

‘Alakullihal, saran dan masukan untuk penyempurnaan  
buku ini sangat diharapkan. Jazakallah khairan katsira.

      
Mataram, Agustus  2018

M. Zaki
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B a b  1

PENDAHULUAN

P
luralitas agama dan heterogenitas budaya 
menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Kedua entitas 
ini diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, 

melainkan pemberian Tuhan Yang Maha Pencipta, bukan 
untuk ditawar tapi untuk diterima (taken for granted). Meski 
agama yang paling banyak dianut dan dijadikan sebagai 
pedoman oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam: 
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, 
namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagaian 
masyarakat Indonesia, juga diekspresikan dalam ratusan 
agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlahnya 
pun terbilang puluhan bahkan ratusan. Demikian juga 
dengan heterogenitas suku, etnis dan bahasa juga tidak 
kalah menariknya. Badan Pusat Statistik (2013) bekerja 
sama dengan Institute of  Southeast Asian Studies (ISEAS), 
berhasil mengklasiikasi jumlah suku di tanah air dengan 
merilis angka 633 kelompok-kelompok suku besar. Prestasi 
gemilang juga ditorehkan oleh Badan Bahasa (2017) yang 
sukses memveriikasi 652 ragam langgam bahasa daerah 
yang dilisankan oleh anak bangsa dari Sabang sampai 
Merauke, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya.
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Data-data kuantitatif  di atas, semakin memperkokoh 
dan meneguhkan betapa Indonesia adalah negara dengan 
keragaman budaya, bahasa, etnis, suku, dan agama 
yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Itulah mengapa, 
keberagaman ini perlu dikelola dengan baik dan bijak. 
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, keragaman 
merupakan tantangan sekaligus peluang untuk dapat 
dikelola menjadi suatu kekuatan bahkan keindahan. Menjadi 
kekuatan karena merupakan bentuk persatuan yang saling 
melengkapi dan mendukung, sekaligus menjadi keindahan 
karena keberagaman ibarat mozaik sebuah taman bunga. 
Namun tidak jarang perbedaan justru menjadi alasan 
untuk berseteru satu sama lain. Dalam keadaan berseteru 
maka perbedaan-perbedaan mudah menjadi isu sensitif  
dan mudah memicu konlik sosial. Menurut tilikan Geertz, 
(1983), keberagaman sangat potensial berfungsi integratif, 
artinya pluralitas agama dan heterogenitas budaya dapat 
dijadikan sebagai perajut kohesivitas sosial, menyemai dan 
merawat benih-benih toleransi dalam bingkai kehidupan 
yang harmoni. Namun dalam kondisi dan suasana tertentu, 
keberagaman keberagamaan dan kultural bisa menjadi 
pemantik munculnya konlik sosial dan sikap intoleransi.

Agama sebagai sistem pengetahuan dan sistem 
keyakinan, menyediakan sarana-sarana berupa 
pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang menurut 
keyakinan pemeluknya sendiri, bersumber dari wahyu yang 
terkodiikasi ke dalam teks-teks suci, berupa serangkaian 
simbol-simbol terutama simbol-simbol konstitutif  (agama). 
Hasil tafsiran pemahaman atas teks-teks simbolik itu 
melahirkan kecenderungan umum bagi para pemeluknya 
seperti klaim kebenaran secara sepihak. Dengan demikian, 
pada setiap agama  terdapat aliran-aliran keagamaan. 
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Para pemeluk dari agama dan aliran-aliran keagamaan 
yang diikuti, cenderung melahirkan perbedaan-perbedaan 
pemahaman, pensikapan, dan tindakan (tanggapan) 
terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Dari sini pula 
agama dalam kehidupan sosial mengekspresikan atau 
diekspresikan oleh umatnya sebagai pemersatu sekaligus 
sebagai pemisah. Dalam konteks seperti ini,  agama 
menjadi dan dijadikan sarana pendorong melakukan 
serangkaian tindakan sekalipun dalam bentuk kekerasan. 
Ini artinya, antara kepentingan agama dan kepentingan 
umat beragama, dalam kehidupan social sering kali menjadi 
tumpang tindih.

Pemeluk agama dalam bersikap terhadap dunia di luar 
dirinya, menurut  Berger (1991), pada umumnya  bereaksi 
dalam tiga pola. Pertama, Deduksi yaitu menegaskan kembali 
otoritas tradisi agama, di mana hal ini bertolak dari wahyu 
Allah, “Deus Dixit” atau Tuhan bersabda. Dalam pola ini 
semua persoalan dipandang hanya Allah yang mempunyai 
jawaban atas berbagai persoalan manusia; Kedua, Reduksi, 
yaitu melakukan demitologi agama, melakukan tafsir 
rasional dalam kerangka sekular untuk tujuan eksistensi 
religius; dan Ketiga, Induksi yaitu usaha mengungkap 
pengalaman manusiawi ke dalam tradisi religius, sekaligus 
menemukan yang transenden dalam  pengalamannya 
yang manusiawi.  Implikasi dari sikap reaksi di atas,  dapat 
menjadikan pemeluk agama menjadi fundamental, bahkan 
radikal. Namun dapat pula sebaliknya, pemeluk agama 
akan memahami keberagamaannya secara  lebih moderat 
dan toleran, terutama terkait hubungannya dengan umat 
beragama yang lain.

Kehidupan beragama di Indonesia pada umumnya 
berlangsung harmonis karena adanya toleransi dan saling 
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menghargai. Apalagi negara juga menjamin kebebasan 
warganya menjalankan ibadat menurut agamanya masing-
masing. Jaminan tersebut termuat dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaanya itu”. Namun demikian, kita 
harus tetap waspada. Salah satu ancaman terbesar yang 
dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah 
konlik berlatar belakang agama, terutama yang disertai 
dengan aksi-aksi kekerasan. Mengingat agama, apa pun 
dan di mana pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang 
sarat dengan muatan emosi, dan subjektivitas tinggi, 
sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada 
pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama 
merupakan “benda” suci yang sakral, angker, dan keramat. 
Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tenteram dan 
menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran 
tafsir agama tak jarang menyebabkan permusuhan dan 
pertengkaran di antara penghayatnya.

Agama dalam kehidupan manusia mengambil fungsi 
dan posisi yang sangat penting dan strategis. Nashir (2013) 
mengidentiikasi berbagai fungsi agama. Menurutnya, 
agama dapat berfungsi sebagai motivasi (pendorong untuk 
bertindak yang benar, baik, etis dan maslahat), profetik 
(menjadi risalah yang menunjukkan arah kehidupan), 
kritik (menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang 
munkar), kreatif  (mengarahkan tindakan yang bermanfaat 
bagi diri sendiri dan orang lain), integratif  (menyatukan 
elmen-elmen yang rusak dalam diri manusia untuk menjadi 
lebih baik), sublimatif  (memberikan proses penyucian diri 
dalam kehidupan), dan fungsi liberatif  (membebaskan 
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manusia dari berbagai belenggu kehidupan). Dengan kata 
lain, agama mampu berfungsi sebagai alat membangun 
kehidupan yang rukun, damai, dan penuh toleran bagi 
setiap pemeluknya.

Sementara itu, Turner (dalam Rosidin, 2007), 
menjustiikasi agama sebagai sesuatu yang bersifat 
ambivalen. Menurutnya, agama secara fungsional memiliki 
sifat ambivalen. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai social cement, 
yang dapat merekatkan hubungan individu atau kelompok 
yang memiliki latar belakang etnik, bahasa dan kelas sosial 
ekonomi yang berbeda. Agama mampu berperan sebagai 
alat membangun solidaritas sekaligus loyalitas yang tinggi 
bagi para pemeluknya. Di sisi lain, agama juga mampu 
menjadi faktor signiikan bagi munculnya konlik sosial 
yang luar biasa implikasinya karena melibatkan sisi yang 
paling dalam pada emosi manusia. Konlik tidak saja terjadi 
antara pemeluk agama yang berbeda, melainkan juga 
antar pemeluk satu agama tetapi berbeda pemahaman 
ajarannya. Dalam kehidupan individu dan sosial, potensi 
konlik bernuansa agama yang terjadi dalam masyarakat 
plural seperti di Indonesia, cenderung lebih tinggi, dan 
dapat berlangsung secara terus-menerus, di setiap tempat 
dan waktu.

Dalam kehidupan sosial, relasi antaragama rentan 
konlik karena agama menjadi alat bagi banyak kepentingan 
seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial,  budaya dan 
lainnya (Abdullah, 2002). Dalam hubungan antaragama 
seringkali diwarnai prasangka yang mengganggu 
kerukunan antaragama karena sering dipengaruhi oleh 
persepsi subjektif  dan multitafsir (Susetyo, 2010). Ancaman 
terhadap toleransi seringkali muncul dari perilaku pemeluk 
agama fundamentalis yang beragama dengan wawasan 
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sempit. Bahkan menengarai intoleransi tidak hanya terjadi 
antaragama, namun dapat terjadi pada intraagama seperti 
pada berkembangnya ajaran Islam transnasional yang 
eksklusif, tertutup dan teralienasi dari Islam arus utama 
(mainstream) yang inklusif, toleran dan sudah lebih lama 
berkembang di Indonesia. Agama dapat menjadi faktor 
signiikan bagi munculnya konlik sosial yang luar biasa 
implikasinya karena melibatkan sisi yang paling dalam 
pada emosi manusia.

Secara historis hubungan antaragama di Indonesia 
diletakkan pada dasar toleransi yang telah terbangun lama, 
bahkan menjadi budaya toleransi yang mampu merekatkan 
keragaman dalam kebersamaan. Hal tersebut karena 
pendekatan akulturasi lebih sering digunakan sehingga 
mampu membentuk pola hubungan antarumat beragama 
yang toleran selama berabad-abad (Graff, 2004). Dalam 
tilikan Suseno (1996) budaya memiliki peran penting 
dalam proses akulturasi agama karena dalam budaya 
terkandung nilai toleransi yang menghargai perbedaan. 
Budaya diibaratkan sebagai wadah tempat persamaian dan 
pertumbuhan toleransi. Itulah sebabnya beragam agama 
baik mayoritas maupun minoritas dapat berdampingan  
dalam bingkai budaya yang toleran. Dalam episode waktu 
yang panjang toleransi sudah membumi menjadi kearifan 
dalam relasi multiagama di Indonesia. Toleransi terbukti 
memiliki peran kunci dalam membangun kerukunan 
beragama di Indonesia.  Sebagai bentuk kearifan, nilai-
nilai toleransi telah tertanam dalam konstruksi keyakinan 
(belief) pada tataran personal maupun sosial, dilestarikan 
melalui tradisi dan ajaran luhur,  ditampilkan dalam karya 
budaya baik isik dan non-isik sebagai penanda hadirnya 
toleransi beragama di tengah masyarakat. Toleransi bahkan 
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sudah berlangsung dengan sendirinya memandu perilaku 
masyarakat dalam menyikapi keragaman beragama.

Tentunya tidak sulit untuk menjumpai penanda 
toleransi itu. Mungkin saja kita dapat belajar dari Pulau 
Lombok sebagai pulau multikultural dan miniatur Indonesia 
dalam bidang pluralitas dan heterogenitas. Mengacu pada 
Sodli (2010) kehidupan multikultural Pulau Lombok 
dipengaruhi oleh dua budaya dominan yaitu Sasak Islam 
dan Hindu etnis Bali. Sebagai penanda keragaman budaya 
sekaligus agama, keberadaan masjid dan  pura di Kemaliq 
Lingsar laksana mozaik penanda toleransi di saat perayaan 
tradisi Perang Topat. Hampir tidak ditemukan dibelahan 
dunia manapun, suatu komunitas penganut keyakinan 
tertentu, akan melakukan ritual peribadatan yang sama, 
di tempat yang sama, dan pada waktu yang sama dengan 
penganut keyakinan lainnya dalam suasana rukun dan 
penuh toleran. Situasi dan kondisi seperti ini cenderung 
utopis dan tidak realistis, terkecuali pada tradisi perang 
topat. Perang topat merupakan budaya hibrid yang tercipta 
atas kesepakatan Sasak Islam dan Bali Hindu di Lombok. 
Keberadaannya dihajatkan sebagai media perjumpaan 
dalam ruang dan panggung yang penuh kedamaian dan 
sarat nilai-nilai toleransi antara dua etnis dan kepercayaan 
yang berbeda ini. Pada tataran empiris, tradisi perang 
topat mampu melampaui sekat-sekat primordialisme yang 
potensial memecah-belah persatuan dan kesatuan menuju 
masyarakat yang rukun dan toleran.

Lazimnya kerukunan dan toleransi antara umat 
beragama akan tercipta pada dimensi-dimensi sosial 
kemasyarakatan, bukan pada ranah spritual. Mengingat 
setiap agama, menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu 
sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem 
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dan tata cara tersendiri yang dibebankan serta menjadi 
tanggung jawab pemeluknya. Atas dasar itu, toleransi dalam 
pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi 
dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan 
sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan 
hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-
masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum (al-
Munawwar, 2003). Namun disinilah letak keunikan tradisi 
perang topat. Ia mempertemukan dan menyatukan dua 
komunitas beragama yang secara doktrinal, sejarah, dan 
kitab suci berbeda secara diametral, bersatu di tempat 
yang sama (kemaliq lingsar), dan pada waktu yang sama 
(rara’ kembang waru), untuk melakukan ibadah riatual yang 
sama (puja wali). Fenomena ini tentu saja menarik dalam 
kaitannya dengan hubungan antar agama. Dalam sebuah 
komunitas agama, upacara ritual selalu melibatkan berbagai 
komponen, seperti keyakinan, pelaku, peralatan, waktu, 
dan tempat, sehingga praktek ritual menjadi khas pada 
setiap komunitas agama-agama. Kekhasan ini menjadikan 
pelaksanaan upacara ritual itu memiliki makna yang khas 
pula pada setiap penganut agama. Dalam konteks upacara 
perang topat, kekhasan tersebut dapat menjadi sarana 
untuk membangun hubungan yang harmoni dan penuh 
toleransi antara dua komunitas agama yang berbeda yakni 
Sasak Islam dan Hindu Bali. 

Namun demikian ancaman terhadap toleransi 
beragama meningkat seiring dengan maraknya cara-cara 
kekerasan untuk menyelesaikan konlik antaragama. 
Menurut Parker (2010), pasca turunnya kekuasaan Soeharto 
kekerasan berlatarbelakang agama meningkat di Indonesia. 
Menurutnya, maraknya praktek kehidupan beragama yang 
eksklusif  mengancam toleransi beragama di Indonesia. 
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Hal tersebut menjadi ironis, di satu sisi Indonesia sangat 
menjunjung tinggi keragaman, namun di sisi lain toleransi 
yang selama memiliki peran mendasar dan merupakan 
jati diri dalam mengelola keragaman agama seolah tidak 
berdaya di tengah arus perubahan zaman. Kalangan generasi 
muda memiliki potensi paling mudah terpengaruh oleh 
ajaran agama dogmatis ataupun eksklusif. Terbukti dalam 
berbagai peristiwa konlik sosial berlatar belakang agama, 
kalangan generasi muda lebih banyak terlibat.

Daya rusak konlik sosial yang berlatar belakang 
perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih 
dahsyat, mengingat watak agama yang menyentuh relung 
emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Padahal, tak 
jarang perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya 
sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh 
manusia yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang 
merupakan tafsir tunggal yang paling benar dan hanya 
dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar. Untuk mengelola 
situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti 
digambarkan di atas, kita membutuhkan visi dan solusi yang 
dapat menciptakan toleransi, kerukunan dan kedamaian 
dalam menjalankan kehidupan keagamaan. Pada konteks 
inilah, reorientasi pendidikan agama di institusi pendidikan 
sekolah menuai signiikansinya. 

Reorientasi pendidikan agama di sekolah menjadi 
niscaya, mengingat pada konteks kekinian, pendidikan 
agama diposisikan oleh berbagai kalangan berada dalam 
kondisi lemah dan belum mempunyai kekuatan yang berarti 
karena pengaruhnya masih kalah dengan kekuatan-kekuatan 
bisnis maupun politik. Disinyalir, bahwa pusat-pusat 
kebudayaan sekarang ini bukan berada di dunia akademis, 
melainkan di dunia bisnis dan politik. Dalam setting seperti 
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ini lembaga pendidikan terancam oleh subordinasi. Di 
samping itu, umat beragama juga kurang menghargai nilai-
nilai yang terkandung di dalam doktrin agamanya. Tunjuk 
misal: menepati waktu, janji, kedisiplinan dan ketertiban, 
dan hal-hal lain yang mestinya harus diperhatikan oleh 
masing-masing umat beragama itu sendiri. Kita juga sering 
menyaksikan terjadinya keterputusan antara nilai-nilai 
(agama) dengan praktek kehidupan dalam masyarakat.

Perdebatan soal eksistensi pendidikan agama di 
sekolah yang berkelindan dengan maraknya distruksi 
sosial memang tidaklah baru. Tetapi yang menarik, analisis 
kebanyakan pengamat dan pakar selalu menuding kegagalan 
itu pada sistem pendidikan agama yang dianggap masih 
normatif, verbalistik, simbolistik dan tekstual (Azizy, 2002). 
Sebagian masyarakat berasumsi bahwa pendidikan agama 
di Indonesia telah gagal. Kegagalan tersebut dipantik oleh 
pengajaran agama selama ini dilakukan secara simbolik-
ritualistik (Rosyidi, 2009). Agama diperlakukan sebagai 
kumpulan simbol-simbol yang harus diajarkan kepada anak 
didik dan diulang-ulang tanpa memikirkan korelasi antara 
simbol-simbol tersebut dengan kenyataan dan aktivitas 
sosial di sekeliling mereka. Agama hanya dipahami sebagai 
norma-norma legalistik yang kehilangan elan vital dan 
ruh moralitasnya. Selain itu tidak adanya keseimbangan 
tiga ranah nilai: kognitif, afektif  dan psikomotorik. Karena 
kuatnya tekanan terhadap aspek kognitif  itulah, sehingga 
anak didik menjadi tidak tawadhu’. Perilaku keberagamaan 
dari sejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia 
mayoritas masih menekankan pada dimensi kesalehan 
individual. Bersamaan dengan itu pula, fenomena KKN, 
intoleransi, dan eksploitasi juga marak di mana-mana. 
Padahal fenomena secam ini akan mudah dilerai melalui 



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     11

pendekatan pendidikan agama yang hirau pada wawasan 
individul dan sosial secara bersamaan.

Menurut hemat penulis, kita semua bertanggung jawab 
atas perlunya melakukan upaya kongkret ke arah perbaikan 
itu, yaitu dengan melakukan reorientasi pendidikan agama 
di sekolah. Reorientasi pendidikan agama dimaksud 
tidak cukup hanya menyangkut hal-hal luar seperti ritual-
seremonial, persoalan halal-haram, dan sederet kesalehan 
ritual-formalistik lainnya, melainkan lebih dari itu adalah 
inti dan makna yang terdalam dalam pendidikan agama 
itu sendiri. Dengan demikian, konsep tentang pentingnya 
pendidikan agama bagi terciptanya kesadaran sosial yang 
humanis, toleran dan inklusif  sangat urgen. Dari kajian 
ini pula kita dapat melihat dimana letak kelebihan dan 
kekurangan model pendidikan agama yang diberlakukan 
oleh pemerintah dan masyarakat selama ini. Disinilah letak 
urgensinya, adanya kajian secara serius yang berkelindan 
dengan sistem, proses, konten dan komponen-komponen 
lainnya pada pendidikan agama di sekolah. Persoalan ini 
mesti segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga doktrin-
doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya 
kehidupan yang harmonis dan toleran dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Memang ada kesan, bahwa materi pendidikan agama 
yang tertuang dalam buku ajar selama ini masih parsial dan 
baru menyentuh pada aspek formalnya, sementara spirit 
atau ruhnya belum banyak disentuh. Dengan kata lain, 
pendidikan agama selama ini masih terjebak pada upaya 
membuat orang sekadar beragama dan mengerti ajaran, 
tetapi belum sepenuhnya mendorong untuk beramal 
saleh dan menciptakan ketertiban dan keamanan. Padahal  
religiusitas adalah sikap dasar yang membuat orang 
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beramal baik, penuh cinta kasih, lembut hati sekaligus 
memiliki solidaritas kemanuisaan universal (baca: ihsan). 
Inilah persoalan yang sangat inti dalam beragama yang 
seharusnya menjadi potret pendidikan agama di sekolah 
atau madrasah. Jika pendidikan agama bukanlah sekadar 
memberikan pelajaran agama secara rutin oleh guru 
di sekolah, melainkan penanaman jiwa agama yang 
dimulai dari pendidikan keluarga sejak kecil, dengan jalan 
membiasakan anak untuk berbuat baik.

Sungguh pun pendidikan (agama) dianggap 
berkontribusi besar penyebab lemahnya sistem nilai budaya 
toleransi, namun sejatinya pendidikan  masih dianggap 
sebagai instrumen penting. Sebab pendidikan sampai 
sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam 
membentuk karakter individu-individu peserta didik dan 
mampu menjadi guiding ligth bagi generasi muda penerus 
bangsa. Di samping itu, pendidikan merupakan suatu 
aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber 
daya manusia untuk menghadapi proses dan dinamika 
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
di tengah-tengah plurlitas agama dan heterogenitas 
budaya (Zainuddin, 2008). Idealisme ini beririsan dengan 
elaborasi teoretis yang mengandaikan sekolah sebagai 
tempat seseorang mempelajari prinsip-prinsip yang akan 
mendasari perilakunya sebagai anggota masyarakat. 
Setelah keluarga dan kelompok bermain, serta lingkungan, 
sekolah merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai, 
norma-norma serta harapan masyarakat terhadap putra-
putrinya. Dengan demikian, sekolah merupakan salah 
satu faktor penting dalam membentuk pemahaman dan 
kesadaran keberagamaan di tengah keberagaman peserta 
didik, mengingat fungsinya sebagai transfer of  knowledge 
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dan transfer of  values yang berperan menanamkan nilai-
nilai dan pemahaman agama terhadap pemeluknya. Dalam 
konteks inilah, reorientasi pendidikan agama di sekolah 
harus mampu mengemban peran dan fungsinya sebagai 
media penyemai dan perawat toleransi bagi peserta didik 
perlu membangun paradigma inklusif  dan pluralis demi 
harmonisasi inter dan antar umat beragama di Indonesia.  

Merespon berbagai fenomena negatif  dalam 
hubungan intra dan antar umat beragama dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam rangka 
mengoptimalkan peran dan fungsi pendidikan agama di 
sekolah, menarik untuk mengkaji implementasi Program 
imtaq, sebagai pengembangan pendidikan agama di 
seluruh jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 
di Pulau Lombok. Program imtaq sejatinya lahir dari ide, 
gagasan, dan pikiran masyarakat Sasak di Pulau Lombok 
tentang pentingnya revitalisasi pendidikan agama yang 
hirau dengan nilai-nilai toleransi dan sikap beragama yang 
inklusif. Mengingat pulau ini memiliki karakteristik yang 
multikultural dan multi agama yang potensial terjadi dan 
menjadikan perbedaan etnis, suku, budaya dan agama 
sebagai pemantik konlik sosial bernuansa agama. Menilik 
asal muasalnya dari dan untuk masyarakat, maka program 
imtaq dapat dikategorikan sebagai pendidikan agama 
berbasis kerifan lokal.

Pada tataran praksisi, program imtaq merupakan 
upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma-
norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan 
minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan 
di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka dan 
non tatap muka. Program imtaq pada seluruh sekolah di 
Pulau Lombok terdiri dari program imtaq Islam, Katolik, 
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Protestan, Hindu, dan Budha, atau program imtaq yang 
sesuai dengan latar belakang agama yang dianut oleh peserta 
didik. Program imtaq sebagai pengembangan pendidikan 
agama yang diorkestrasi dan  diimplementasikan pada 
semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di 
Pulau Lombok, terbukti mampu menyemai dan merawat 
sikap toleransi pada peserta didik. Saling kenal-mengenal 
dan menghormati antar warga sekolah, saling menghargai 
dan tidak memaksakan keyakinan terhadap pemeluk agama 
yang lain, peduli dan mau saling tolong menolong, serta 
bersedia untuk bekerja sama antar peserta didik walaupun 
berbeda budaya dan agama adalah pemandangan yang 
lazim dilihat di semua jenis dan jenjang pendidikan dasar 
dan menengah. Keberhasilan ini tentu saja buah dari 
idealisme program imtaq yang berinkubasi dari kearifan 
lokal masyarakat Lombok. 

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan 
yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan 
situasi konkret yang mereka hadapi. Dengan dihadapkan 
pada problem dan situasi konkret yang dihadapi, peserta 
didik akan semakin tertantang untuk menanggapinya 
secara kritis. Hal ini selaras dengan pendapat Suwito (2008) 
yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal 
meliputi (1) membangun manusia berpendidikan harus 
berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak 
dalam kandungan; (2) pendidikan harus berbasis kebenaran 
dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak 
benar dan grusa-grusu atau waton sulaya; (3) pendidikan 
harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah 
afektif ) bukan sekedar kognitif  dan ranah psikomotorik; 
dan (4) sinergitas budaya, pendidikan dan pariwisata perlu 
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dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang 
berkarakter. 

Kearifan lokal merupakan modal pembentukan 
karakter luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa yang 
senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran, purba diri, 
dan pengendalian diri. Pijaran kearifan lokal selalu berpusar 
pada upaya menanggalkan hawa nafsu, meminimalisir 
keinginan, dan menyesuaikan dengan keadaan. Kearifan 
lokal adalah suatu wacana keagungan tata moral. Upaya 
pengembangan pendidikan kearifan lokal tidak akan 
terselenggara dengan baik tanpa peran serta masyarakat 
secara optimal. Keikutsertaan berbagai  unsur dalam 
masyarakat dalam mengambil prakarsa dan menjadi 
penyelenggara program pendidikan agama merupakan 
kontribusi yang sangat berharga, yang perlu mendapat 
perhatian dan apresiasi. Berbagai bentuk kearifan lokal 
yang merupakan daya dukung bagi penyelenggaraan dan 
pengembangan pendidikan agama dalam masyarakat 
antara lain berupa reorientasi pendidikan agama melalui 
program imtaq yang diterapkan pada setiap jenis dan jenjang 
pendidikan dasar dan menengah di Pulau Lombok. 

Buku ini pada dasarnya mendeskripsikan 
pembelajaran pendidikan agama di sekolah yang dianggap 
masih normatif, verbalistik, simbolistik dan tekstual yang 
kemudian direspons dengan program imtaq yang lahir 
dari keraifan lokal masyarakat Lombok.  Oleh karena itu 
buku ini mengeksplanasikan tiga hal yaitu (1) Bagaimana 
desain program imtaq sebagai pengembangan pendidikan 
agama berbasis kearifan lokal; (2) Bagaimana implementasi 
program imtaq sebagai pengembangan pendidikan agama 
berbasis kearifan lokal; dan (3) Bagaimana program imtaq 
sebagai pengembangan pendidikan agama berbasis kearifan 
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lokal membentuk sikap toleransi peserta didik pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah di Pulau Lombok. 

Merujuk pada tiga fokus utama di atas, buku ini 
diharapkan memiliki sejumlah signiikansi. Secara teoritik-
substantif  buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 
ilmu pengetahuan terutama studi tentang pengembangan 
pendidikan agama pada institusi pendidikan dasar dan 
menengah yang lebih apresiatif  terhadap nilai-nilai 
pluralistik dan toleransi. Sementara itu, secara praktis-
empirik, buku ini diharapkan dapat memberikan masukan 
atas dasar kajian empiris sehingga secara objektif  dapat 
dijadikan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan 
pelaksanaan program imtaq. Untuk lembaga yang bertalian 
langsung dengan pendidikan dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah konkret 
pada penyelenggaraan program imtaq yang lebih baik.

Untuk menganalisis pengembangan pendidikan 
agama melalui program imtaq yang dihajatkan untuk 
menyemai sikap toleransi peserta didik pada institusi 
pendidikan sekolah di Pulau Lombok, penulis dalam 
buku tertarik dengan pemikiran yang ditawarkan oleh 
Jack L. Seymour (1997) dan Tabita Kartika Cristiani (2005) 
tentang model pendidikan agama. Seymour dan Cristiani 
mengemukakan tiga model pendidikan dan pengajaran 
agama yang berkelindan dengan upaya membangun sikap 
toleransi dan saling percaya di kalang peserta didik beda 
agama dan etnik  dalam rangka membangun kerja sama 
lintas agama yang harmonis. Ketiga model tersebut adalah 
(1) in the wall, (2) at the wall, dan (3) beyond the wall. 

Pendidikan agama in the wall adalah model pendidikan 
agama yang hanya mengajarkan agama sesuai dengan 
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agama tersebut, tanpa mendialogkan dengan agama yang 
lain. Dalam hal ini “Yang lain” terlupakan dalam kurikulum 
agama. Metode pembelajaran hafalan dan doktriner 
menyerupai banking education. Membaca “yang lain” dengan 
tidak bersahabat. Dampaknya adalah sebagai berikut: 
Pertama, Kurangnya wawasan peserta didik terhadap “yang 
lain”, apakah mereka yang berbeda keyakinan atau berbeda 
mazhab/aliran dalam beragama;  Kedua, Mempertegas garis 
demarkasi antara “aku” dan “kamu”, “kita” dan “mereka,” 
seolah-olah polarisasi ini tidak ada titik temunya; Ketiga, 
Membuka peluang terjadinya kesalahpamahan, karena 
seringkali kesalahpahaman itu terjadi karena tidak ada 
informasi dan pengetahuan tentang “yang lain”; Keempat, 
Kurangnya sikap toleransi, simpati, dan empati kepada 
mereka yang “berbeda”, apakah berbasis pada agama, 
paham keagamaan, atau lainnya; Kelima, Menumbuhkan 
sikap-sikap prejudice (buruk sangka) terhadap mereka 
yang “berbeda” karena minimnya pengetahuan agama 
yang mereka miliki; Keenam, Menumbuh kembangkan 
sikap superioritas satu agama atas agama yang lain; satu 
kelompok atas kelompok yang lain.  

Berbeda dengan pengajaran model in the wall, 
pendidikan agama dengan model at the wall mengutamakan 
proses yang berorisntasi tidak semata-mata mengajarkan 
agamanya sendiri, tetapi juga mendiologkannya dengan 
ajaran agama yang lain. Model ini sekaligus menunjukan cara 
belajar yang mengapresiasi agama sendiri dan agama lain, 
sehingga memungkinkan terjadinya dialog antar agama.
Pendidikan agama at the wall adalah model pendidikan 
agama yang tidak hanya mengajarkan agama sendiri saja, 
tapi juga mendiskusikan relasinya dengan agama yang lain. 
“Passing over and coming back,” mengakui perbedaan 
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dan hak agama lain sekaligus terlibat dalam mencari titik 
temu. Strategi pembelajaran agama model ini diorkestrasi 
melalui pembelajaran agama dengan mempertimbangkan 
pluralitas paham keagamaan peserta didik. Selain itu 
mengajarkan agama dengan mempertimbangkan pluralitas 
agama yang ada di Indonesia. 

Sedangkan pendidikan agama dengan model beyond 
the wall  merupakan model pendidikan yang tidak sekedar 
menunjukan sikap penerimaan atau dialog dengan orang 
yang berbeda agama, tetapi lebih menekankan sikap 
beragama yang toleran dan dapat bekerja sama membangun 
perdamaian, keadilan, harmonis, dan berpartisipasi aktif  
dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Pendidikan agama 
model ini menekankan pada keberagamaan praksis dengan 
mengajak peserta didik beda agama memerangi musuh 
utama agama.Dampak dari pendidikan agama beyond the 
wall adalah Pertama, membangun solidaritas antar peserta 
didik yang berbeda keyakinan; karena berbeda keyakinan 
tidak boleh menghalangi mereka untuk berinteraksi, 
berkomunikasi, dan bekerjasama dalam menegakkan nilai-
nilai kemanusiaan dan perdamaian.  Kedua, menghilangkan 
sikap saling curiga, karena salah satu penyebab kecurigaan 
adalah minimnya komunikasi dan interaksi antar individu 
yang berbeda. Seringkali konlik, ketegangan, dan saling 
curiga karena minimnya pengetahuan dan informasi 
tentang “yang lain”.  Ketiga, menunjukkan bahwa musuh 
utama agama itu bukan antar pemeluk agama, tapi 
adalah korupsi, manipulasi, penindasan, kemiskinan, dan 
kebodohan. Ini adalah musuh utama (common enemy) agama-
agama, dan jika agama diorientasikan untuk memecahkan 
masalah-masalah seperti ini maka agama akan betul-betul 
bermakna (meaningful) buat dunia dan manusia. 
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Dari ketiga model yang dikemukakan, penulis 
berpendapat bahwa dalam konteks pendidikan agama di 
Indonesia, model pendidiakan  beyond the wall merupakan 
model ideal yang sudah sepatutnya dikembangkan menjadi 
pola pengajaran agama yang kontekstual di Indonesia. 
Model beyond the wall menjadi pilihan yang cocok dengan 
konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, terkhusus di 
Lombok yang pernah mengalami konlik sosial bernuansa 
agama karena model ini tidak hanya memberi ruang bagi 
hubungan dialogis yang statis, tetapi lebih dari itu adalah 
mengajak peserta didik dengan berbagai latarbelakang 
agama dan etnik untuk bekerja bersama membangun 
perdamain dan menyuarakan keadilan bagi terciptanya 
masyarakat yang aman, damai dan harmonis, dengan tetap 
menghargai keperbedaan masing-masing.

Sejalan dengan pelaksanaan pembelajaran agama 
dalam konteks Indonesia yang plural, Nuryatno (2011), 
yang membahas tentang Pendidikan agama Islam dalam 
masyarakat plural menemukan bahwa praktek dominan 
Pendidikan Agama Islam di Indonesia masih didasarkan 
pada model in the wall. Penekanan Pendidikan Agama Islam 
selama ini pada proses transfer ilmu agama kepada peserta 
didik, bukan pada proses transformasi nilai-niai luhur 
keagamaan kepada peserta didik untuk membimbing agar 
menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan berakhlak 
mulia. Proses yang lebih banyak berlangsung dalam 
Pendidikan Agama Islam selama ini adalah pengajaran 
agama, bukan pendidikan agama. Praktek di lapangan, 
memperlihatkan  pendidikan dan pembelajaran agama 
pada umumnya, hingga saat ini masih lebih menekankan 
sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri, dengan 
mengetepikan keselamatan yang dimiliki dan didambakan 
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oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri. Lebih 
lanjut, visi dan misi Pendidikan Agama Islam tampak sekali 
diwarnai dan didominasi oleh asumsi dasar paradigma 
klasik skolastik dari para konseptor dan perancangnya 
yang terlalu menggarisbawahi keyakinan dan anggapan 
bahwa keselamatan sosial dan keselamatan kelompok 
amat ditentukan oleh dan tergantung pada keselamatan 
individu. Dengan kata lain, keselamatan individual jauh 
lebih pokok dan lebih utama dari pada keselamatan sosial. 
Sehingga dalam membangun perilaku toleran akan tetap 
memberikan penilaian, baik positif  maupun negatif, 
terhadap pendapat orang lain dengan komitmen moral dan 
kesadaran menghormatinya.

Berdasar pada fenomena tersebut, Nuryatno 
memandang bahwa sudah saatnya untuk menggeser model 
Pendidikan Agama Islam dari  model in the wall ke model at 
the wall dan model beyond the wall, agar peserta didik muslim 
tahu dan kenal akan agama yang lain dan menjadikan 
mereka mampu bekerja sama dengan peserta didik lain 
yang memeluk agama berbeda. Selain itu agar peserta 
didik  muslim memiliki pemahaman dan sikap terbuka dan 
proporsional dalam melihat perbedaan keyakinan. Dalam 
moment tertentu model at the wall, dan model beyond the 
wall ini menempatkan bahwa musuh bersama bukanlah 
perbedaan suku, agama, ras, gologan, dan etnis tetapi 
musuh bersama adalah kekerasan, penistaan, kemiskinan, 
ketidakadilan, korupsi dan intoleransi.

Abdurrohman dan Syamsiar (2017) melakukan 
penelitian pada lima Sekolah Menengah Atas di Selong 
Lombok Timur. Fokus utama penelitiannya berkelindan 
dengan  aspek bahan ajar Pendidikan Agama Islam yang 
dijadikan referensi selama ini. Secara umum, menurut 
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peneliti pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di sekolah-sekolah SMA se kota Selong masih mengandalkan 
metode ceramah (Teacher Centered Learning). Guru bagaikan 
da’i dimana komunikasinya bersifat satu arah. Metode 
pembelajaran masih terpaku pada penguasaan pengetahuan 
(transfer of  knowledge), belum memberikan ruang releksi 
kritis pada siswa dalam proses pembelajaran. Disamping 
itu mayoritas guru Pendidikan Agama Islam di SMA se kota 
Selong belum memiliki wawasan keislaman kontemporer 
seperti tema pluralisme, toleransi, multikulturalisme dan 
lain-lain. Karena sebagian guru mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di sekolah-sekolah memiliki latar belakang 
sebagai ustadz. 

Sementara yang bertalian dengan cakupan materi 
bahan ajar, peneliti menemukan masih bersifat normatif-
indoktrinatif, belum memuat konten keberagamaan inklusif  
yang relevan dengan mainstream Islam Indonesia.  Mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam mengandung muatan 
nilai religius. Karena membahas wilayah nilai (value), maka 
substansi cakupan materinya hitam-putih, literal, normatif  
dan terkesan ideologis-politis tanpa memberi ruang kritis-
relektis pada peserta didik dalam proses pembelajaran. 
Model konten bahan ajar pendidikan agama Islam seperti ini 
pada gilirannya akan menumbuhkan perilaku keberagamaan 
yang eksklusif, cenderung intoleran, berorientasi truth 
claim yang dapat menumbuhkan benih-benih radikalisme 
dikalangan peserta didik. Keberadaan bahan ajar model 
tersebut akan membahayakan kehidupan sosial keagamaan 
di masyarakat karena tidak relevan dengan karakter 
masyarakat Indonesia dan mainstream Islam Indonesia yang 
mayoritas berhaluan Islam Wasathiyyah (moderat).  Pada 
titik inilah Pendidikan Agama Islam mengalami titik-kritis 
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karena gagal membangun generasi-generasi bangsa yang 
berwatak inklusif  dan toleran.

Berdasarkan kondisi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, peneliti 
berikhtiar menyusun bahan ajar Pendidikan Agama 
Islam model keberagamaan inklusif  yang relevan dengan 
mainstream Islam Indonesia yaitu Islam yang berhaluan 
wasathiah (moderat). Tujuannya untuk mencegah perilaku 
radikalisme beragama dikalangan siswa (deradikalisasi). 
Bahan ajar Pendidikan agama Islammodel keberagamaan 
inklusif  ini mengandung muatan yang menegaskan bahwa 
Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yaitu agama yang 
cinta damai mengajarkan akhlak luhur yang ditunjukkan 
Nabi SAW. Agama yang menghargai perbedaan bukan 
permusuhan yang diperkuat dengan dalil-dalil alQur’an dan 
hadist. Penulis yakin bahwa sikap dan perilaku seseorang 
akan sangat dipengaruhi oleh mindset-nya. Dengan adanya 
bahan ajar Pendidikan Agama Islam model keberagamaan 
inklusif  ini, peneliti yakin para peserta didik SMA memiliki 
pandangan dan pemahaman ajaran Islam yang benar yang 
sesuai dengan akhlaq Rasulullah SAW. Bahan ajar ini disusun 
untuk mencegah radikalisme beragama dikalangan peserta 
didik seiring dengan munculnya generasi-generasi teroris 
baru yang mayoritas berstatus kaum muda terpelajar.

Persoalan pendidikan agama di sekolah tidak hanya 
dialami oleh Pendidikan Agama Islam. Persoalan yang 
hampir sama juga terjadi pada Pendidikan Agama Kristen. 
Berdasarkan hasil penelitian Rumahuru (2014), Pendidikan 
Agama Kristen yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah 
umumnya adalah pendidikan agama, bukan pendidikan 
keagamaan yang menekankan etika atau perilaku 
beragama. Pendidikan Agama Kristen selama ini dipahami 
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sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja 
karena diamanatkan oleh Allah sendiri sebagaimana 
terdapat dalam Alkitab. Dalam Alkitab, ditemui kata-kata 
yang menunjuk pada proses PAK seperti (1) pembelajar, 
(2) guru, (3) gembala, (4) nabi-nabi, (5) orang-orang yang 
dewasa dalam iman.  Dalam Perjanjian Lama pendidik, 
yaitu: (1) Allah sendiri, (2) orang tua, (3) para imam, (4) para 
nabi, (5) orang Lewi, (6) para sastrawan. Dalam Perjanjijian 
Baru pendidik adalah (1) Tuhan Yesus, (2) para murid atau 
rasul-rasul, (3) nabi-nabi, (4) pemberita-pemberita Injil, (5) 
gembala-gembala, dan (6) pengajar-pengajar atau guru-
guru pendidikan Kristiani yang dilakukan di Indonesia 
lebih banyak berkisar pada hal-hal kognitif  dan dilakukan 
di kelas dan mengabaikan aspek diakonia. 

Pemisahan seperti ini menyebabkan pendidikan 
Kristiani tidak mengena pada perubahan sosial yang 
menunjang perdamaian. Oleh karena itu, yang 
diperlukan adalah suatu model pendidikan Kristiani 
yang mengintegrasikan diakonia di dalamnya, sehingga 
terciptalah hubungan dialogis antara pengajaran iman 
Kristen dan kenyataan konkret dalam masyarakat yang 
membutuhkan upaya perdamaian. Dengan perkataan lain, 
terwujudlah praksis dalam pendidikan Kristiani dengan 
melakukan pendidikan yang berdiakonia sehingga diakonia 
itu sendiri bersifat relektif.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti 
merekomendasikan: Pertama, pluralisme merupakan fakta 
sosial yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembelajaran 
Pendidikan Agama Kristen. Kedua, oleh karena kelompok-
kelompok yang dijadikan subjek pembelajaran Pendidikan 
Agama Kristen adalah individu-individu yang memiliki 
beragam identitas maka kemajemukan yang dimiliki 
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perlu dijadikan basis bagi seluruh pembelajaran. Ketiga, 
terkait dengan kemajemukan sebagai konteks Pendidikan 
Agama Kristen dan perubahan-perubahan yang dialami 
masyarakat, maka perlu dipikirkan kembali model 
pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang menekankan 
pada pemahaman agama sendiri kepada suatu model 
yang melampuai pembelajaran agama sendiri. Dalam 
hal ini pendidikan keagamaan yang menekankan etika 
atau perilaku beragama perlu mendapat tempat dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. 

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Tanggur dan Nitte (2017) sungguh amat sangat mengejutkan. 
Penelitian yang mengambil setting di Sekolah Dasar Katolik 
se-Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dihajatkan 
untuk  mendapatkan gambaran tentang: (1) Lingkungan 
kemajemukan di sekolah dasar Katholik; (2), Kesediaan 
sekolah-sekolah dasar Katholik memberikan kesempatan 
kepada anak didiknya yang non katholik mendapatkan 
pendidikan agama sesuai keyakinannya; dan (3) Mencari 
jalan keluar bagi sekolah-sekolah Katholik untuk secara 
maksimal menerapkan amanat Undang-undang nomor 20 
tahun 2003 tentang Sisdiknas.  

Berdasarkan data empiris di lapangan, peneliti 
menemukan bahwa para peserta didik yang tidak 
beragama Katholik tidak mendapatkan pendidikan agama 
sesuai dengan agama yang diyakini sebab sekolah hanya 
menawarkan Pendidikan Agama Katholik sebagai satu-
satunya mata pelajaran agama yang diikuti oleh peserta didik. 
Semua sekolah dasar Katholik di Kota Kupang mewajibkan 
semua peserta didiknya, tidak terkecuali, termasuk yang non 
Katholik untuk mengikuti Pendidikan Agama Katholik dan 
juga kegiatan keagamaan lainya seperti misa, lomba kuis 
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kita suci, koor di gereja. Pihak sekolah bersikukuh bahwa 
hal itu dilakukan karena merupakan aturan sekolah dan para 
orangtua non Katholik sudah menyetujuinya karena sudah 
menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa 
orangtua menyetujui anaknya dididik secara Katholik dan 
mengikuti Pendidikan Agama Katholik. Selain itu, seluruh 
sekolah tidak menyediakan guru non Katholik.

Fakta ini jelas bertentangan dengan norma hukum 
yang berlaku terkhusus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan: 
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama 
(Pasal 12 ayat (1) poin a). Pelanggaran juga dilakukan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 
yang menyatakan: Setiap peserta didik pada pendidikan 
formal di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak 
mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya 
dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 4 Ayat 2.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, peneliti 
merekomendasikan agar: Perama, Pihak sekolah, dalam 
hal ini para kepala sekolah dan pihak yayasan, harus diberi 
sosialisasi tentang Undang-undang nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya 
sampai di situ, selain sosialisasi, agar pelaksanaan regulasi 
tersebut bisa konsisten maka perlu pendekatan persuasif  
kepada pihak sekolah agar dapat segera mengubah  pola 
pikir dan kebijakan mereka. Pendekatan dilakukan 
terutama oleh pemerintah setempat, baik oleh Kantor 
Kementerian Agama Kota Kupang maupun Pemerintah 
Kota Kupang melalui Dinas Pendidikanya; Kedua, Para 
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kepala sekolah dan yayasan perlu membuat Memorandum 
of  Understanding (MoU) tentang penerapan pendidikan 
agama non Katholik di sekolah-sekolah mereka; Ketiga, 
Sosialiasi dan pendekatan tidak hanya dilakukan terhadap 
yayasan dan sekolah melainkan juga melibatkan tokoh 
agama, dalam hal ini tokoh agama Katolik yakni Uskup 
Agung Kupang; Keempat, Kalau sekolah dasar Katholik 
se-Kupang kesulitan mendapatkan guru agama lain (non 
Katholik) maka pemerintah setempat dalam hal ini Dinas 
Pendidikan setempat, dapat mendatangkang guru agama 
dari daerah lain untuk mengampu mata pelajaran agama 
sesuai dengan agama yang diyakini oleh peserta didik.  

Dari telaah pustaka di atas tampak bahwa buku ini 
sangatlah berbeda dengan karya-karya pendahulunya. 
Buku ini memfokuskan kajiannya pada pengembangan 
pendidikan agama berbasis kearifan lokal dalam bentuk 
program imtaq. Pada tataran praksis, program imtaq 
mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan 
agama yang selama ini dikesankan sebagai pendidikan 
yang indoktriner, verbalistik, mengusung paradigma 
ekslusif  serta mengabaikan realitas sosial yag heterogin, 
plural dan multikultural. Penulis tegaskan kembali bahwa 
ide, gagagsan, dan pemikiran program imtaq sebagai 
model pengembangan pendidikan agama lahir dari dan 
untuk masyarakat. Itulah mengapa program imtaq dapat 
dikategorikan sebagai pendidikian agama berbasis kearifan 
lokal. 

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah 
kualitatif  dengan jenis studi kasus eksploratif  yaitu 
pendekatan yang menekankan sesuatu apa adanya sebagai 
langkah awal untuk mendeskripsikan suatu fenomena 
secara lebih jelas, tuntas dan mendalam (Yusuf, 2017). Data 
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dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 
sejumlah responden yang terdiri dari kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah bidang kurikulum, guru pembina program 
imtaq, siswa dan orang tua siswa, tokoh agama dan tokoh 
masyarakat. Penentuan responden menggunakan purposive 
sampling. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada batasan 
jumlah responden untuk membuat sampel purposive. Yang 
terpenting adalah data atau informasi yang dibutuhkan 
terpenuhi (Bernard, 2002). Wawancara dilakukan terhadap 
para responden hingga saturasi data tercapai dan tidak ada 
lagi informasi baru dapat diperoleh (Guest et al., 2006; 
Krysik dan Finn, 2010). Semua responden diberikan lembar 
pertanyaan sebelum wawancara. Semua wawancara, 
dengan izin dan persetujuan yang ditandatangani, direkam 
secara audio dan kemudian ditranskrip secara verbal. 

Analisis dan interpretasi menggunakan analisis data 
tematik (Creswell, 2013). Ini dianggap yang paling tepat 
untuk setiap penelitian yang berupaya mengeksplorasi 
beberapa interpretasi. Dalam analisis tematik, semua 
kemungkinan interpretasi adalah mungkin (Alhojailan, 
2012). Alasan untuk memilih analisis tematik adalah 
bahwa pendekatan tematik yang ketat dapat menghasilkan 
analisis mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian 
tertentu” (Braun dan Clarke, 2006). Setelah analisis yang 
ketat, peneliti dapat menggambarkan temuan, sesuai 
dengan fokus utama penelitian.

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama 
merupakan pendahuluan yang memuat bahasan tentang 
urgensi kajian dalam buku ini untuk dilakukan. Dilanjutkan 
dengan bab kedua yang mengulas kajian teoritis tentang 
konsep cita ideal, basis yuridis, realitas sosial dan 
reorientasi pendidikan agama pada institusi pendidikan 
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sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga yang 
mendeskripsikan konsep pentingnya revitalisasi sikap 
toleransi melalui kearifan lokal. Pembahasan dimulai dari 
keniscayaan bersikap toleransi, penyemaian sikap toleransi, 
esensi toleransi, praksis toleransi dan intoleransi beragama, 
institusi pendidikan dan toleransi, diakhiri dengan esensi 
kearifan lokal.

Bab keempat buku ini mendeskripsikan pembentukan 
sikap toleransi melalui program imtaq. Kajiannya dimulai 
dengan mendeskripsikan selayang pandang Pulau Lombok 
sebagai lokus utama kajian, proil program imtaq, dan 
bentuk-bentuk program imtaq sebagai pengembangan 
pendidikan agama berbasis kearifan lokal. Dilanjutkan 
dengan bab kelima yang mengupas tuntas tentang desain 
pendidikan agama program imtaq. Kajiannya berfokus 
pada perencanaan program imtaq dan pendekatan sistem 
dalam perencanaan program imtaq. Bab enam merupakan 
akhir dalam kajian buku ini yang mengupas tuntas tentang 
implementasi dan dampak program imtaq dalam menyemai 
sikap toleransi terhadap peserta didik.   
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B a b  2

PENDIDIKAN AGAMA

ANTARA CITA IDEAL DAN REALITAS SOSIAL

a. Cita ideal

A
gama dan pendidikan merupakan institusi 
tertua dalam sejarah umat manusia. 
Mengingat, sejak manusia hidup di permukaan 

bumi, agama atau kepercayaan terhadap yang gaib sudah 
tertanam dalam diri manusia. Begitu juga pendidikan, 
walaupun dalam bentuknya yang sangat sederhana, 
pendidikan sudah ada dalam keluarga, seperti bimbingan 
orang tua kepada anaknya agar berperilaku baik. Dengan 
demikian, agama dan pendidikan merupakan naluri 
dasar manusia yang saling memperkuat. Dua entitas ini 
mengambil relasi kausalistik dengan pola simbiosisme 
mutualisme. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan 
nilai-nilai agama yang kuat dan kokoh serta tertanam 
dalam diri setiap anak dapat diperoleh melalui pendidikan. 
Sebaliknya pendidikan memerlukan agama sebagai sumber 
nilai dan semangat dalam membentuk generasi berkarakter 
dan unggul. Pendidikan agama di institusi pendidikan 
merupakan salah satu ikhtiar pendewasaan manusia pada 
dimensi spiritual-religiusitasnya. Eksistensi pendidikan 
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agama selain sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia 
sebagai makhluk religius (homo religiousus), juga sebagai 
pemenuhan obyektiitas manusia akan kebutuhan pelayanan 
hidup keagamaan. Mengingat, agama dan hidup beriman 
merupakan suatu yang objektif  menjadi kebutuhan setiap 
manusia.

Pada tataran praksis, pendidikan agama 
diselenggarakan berkaitan utuh dengan iman dan perilaku. 
Itulah mengapa, pendidikan agama niscaya berbasis 
pada: Pertama,  sistem nilai keyakinan yang didalamnya 
didasari oleh hubungan iman antara hamba dan Tuhannya 
(transendental); Kedua, sistem nilai perilaku yang didasari 
oleh hubungan baik antar sesama manusia (horizontal). 
Dua variabel pokok dalam pendidikan agama ini disebut 
Kitshoff  (1996) sebagai garis agama (religious lines). Kitshoff  
mendeskripsikan:.... religious education can be described 
as the process whereby situation is deliberately structured in 
order to modify learner behavior along desired religious lines. 
Pendidikan agama dapat digambarkan sebagai suatu proses 
dimana situasi sengaja disusun untuk merubah perilaku 
peserta didik sesuai dengan garis yang diinginkan oleh oleh 
agama. 

Berdasarkan pendalaman keyakinan, Yusuf  (2001), 
menyarikan kategori deinitif  tentang pendidikan agama, 
antara lain: Pertama, Pendidikan agama dipahami dan 
dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 
terkandung dalam sumber ajaran dan nilai-nilai agama, 
yaitu kitab suci serta nilai kebaikan dan kebajikan dalam 
agama. Dalam pengertian ini, pendidikan agama dapat 
berupa teori dan pemikiran yang dikembangkan atau 
dibangun berlandaskan pada sumber-sumber dasar tersebut. 
Kedua, Pendidikan agama dimaksudkan sebagai upaya 
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mendudukkan agama dan nilai-nilainya agar agama menjadi 
way of  life seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan 
agama dapat berwujud: (1) aktiitas yang dilakukan oleh 
seseorang atau lembaga untuk membantu peserta didik 
dalam menanamkan dan atau menumbuhkembangkan 
ajaran agama dan nilai-nilainya; (2) segenap fenomena 
atau peristiwa tertentu yang dampaknya ialah tertanamnya 
ajaran agama atau nilainilainya pada salah satu atau 
beberapa pihak. Ketiga, Pendidikan agama dipahami sebagai 
proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang 
selama ini berlangsung dan berkembang dalam sejarah 
umat di masing-masing agama. Pendidikan agama dalam 
pengertian ini dipahami sebagai proses pembudayaan dan 
pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban penganut 
agama bagi generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.

Paradigma pendidikan agama ini bersandar pada 
ilsafat teosentris dan antroposentris sekaligus. Prinsipnya 
tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Artinya, 
ilmu tidak bebas nilai, namun bebas dinilai; mengajarkan 
agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya 
mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional. 
Karena itu, pandangan pendidikan agama dalam hal ini, 
berbeda dengan konsep tabularasa dari John Locke (1632-
1704) yang memandang jiwa manusia dilahirkan sebagai 
kertas putih bersih yang kemudian sepenuhnya tergantung 
pada tulisan yang mengisinya, yaitu kemana jiwa itu akan 
dibentuk dan dikembangkan tergantung pada tulisan yang 
mengisinya, maksudnya tergantung pada kepribadian 
macam apa yang ingin dikembangkan oleh pendidik dan 
masyarakat sekitarnya.

Kritik terhadap pandangan John Locke, bahwa sejak 
lahir, jiwa dan sifat kodrati manusia telah tertanamkan 
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adanya nilai religius, dimana mereka sejak kelahiran 
mempunyai ketergantungan untuk menyandarkan dirinya 
kepada zat yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Hal ini, selain 
didasarkan pada kesucian jiwa manusia yang musti dimaknai 
sebagai jiwa religius, sisi kemanusiaan pada dirinya tidak 
akan berhenti bertanya dalam mencari kebenaran Tuhan( 
Yusuf, 2001). Menguatkan pengertian pendidikan agama 
di atas, setidaknya terdapat lima prinsip ilmu pengetahuan 
agama. Pertama, tidak adanya kompartementalisasi bidang-
bidang kehidupan manusia. Sehingga ilmu pengetahuan 
dan teknologi merupakan bagian integral kehidupan 
seorang penganut agama. Kedua, kehidupan manusia pada 
hakekatnya diabdikan untuk beribadat kepada Tuhan YME. 
Ketiga, ilmu dan teknologi haruslah sarat nilai dan commited 
pada kebahagiaan umat manusia dan kelestarian ekologi. 
Keempat, pengembangan ilmu dan teknologi harusnya 
berlandaskan pada prinsip etik dan moral yang jelas. 
Kelima, pengembangan keduanya haruslah berkorelasi 
positif  dengan peningkatan iman kepada tuhan YME 
(Fuadi, 2001).

Pendidikan agama tidak hanya untuk membentuk 
peserta didik memiliki pemahaman tentang ajaran agama 
yang luas dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan, akan tetapi pendidikan agama membentuk 
akhlak mulia sekaligus peningkatan spiritual. Dengan 
demikian peserta didik tidak hanya cerdas otaknya akan 
tetapi juga cerdas hatinya. Menurut Listia, dkk. (2007), 
bahwa Perilaku keagamaan peserta didik dipengaruhi oleh 
beberapa faktor selain faktor pengajaran di sekolah, yaitu 
faktor media, bimbingan orang tua, dan bimbingan agama 
yang diperoleh dari masyarakat. 
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Menurut Sealy (dalam Thoha, 2004), bahwa 
pendidikan agama dapat diarahkan untuk mengemban 
salah satu atau gabungan dari beberapa fungsi, antara 
lain: Pertama, Fungsi Konfensional di mana pendidikan 
agama untuk meningkatkan komitmen dan perilaku 
keberagamaan peserta didik atau untuk mengagamakan 
orang yang beragama sesuai dengan keyakinannya; Kedua, 
Fungsi Neo Konfensional di mana pendidikan agama 
dimaksudkan untuk meningkatkan keberagamaan peserta 
didik sesuai dengan keyakinannya; Ketiga, Fungsi Konfensional 
tersembunyi di mana pendidikan agama menawarkan 
sejumlah pilihan ajaran agama dengan harapan peserta 
didik nantinya akan memilih salah satu yang dianggap 
paling benar atau sesuai dengan dirinya; Keempat, Fungsi 
Implisit di mana pendidikan agama dimaksudkan untuk 
mengenalkan peserta didik ajaran agama secara terpadu 
dengan seluruh aspek kehidupan. Fungsi ini menekankan 
pada nilai-nilai universal dari ajaran agama yang berguna 
bagi kehidupan manusia; Kelima, Fungsi Non Konfesional 
di mana pendidikan agama dimaksudkan sebagai alat 
untuk memahami keyakinan atau pandangan hidup yang 
dianut oleh orang lain. Fungsi ini lebih menekankan bahwa 
pendidikan agama tidak memiliki peran “agamis” tetapi 
semata-mata untuk mengembangkan sikap toleransi.

Berdasarkan atas perspektif  moral, pendidikan agama 
dimaknai pula sebagai pendidikan berbasis moral. Artinya, 
pendidikan agama dalam konteks ini mengatur, tidak 
hanya penanaman keyakinan di dalam satu agama tertentu, 
melainkan juga berkaitan dengan sejauhmana moralitas 
peserta didik dapat terbentuk dalam rangka berperan di 
tengah realitas sosial, utamanya terkait dengan penghargaan 
terhadap nilai-nilai agama lain. Sehingga pendidikan agama 
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mempunyai peran menjadi apa yang disebut Lita  (2012) 
sebagai ‘to establish peaceful communities’. Dalam hal ini, Lita 
menegaskan: Education and religion are valuable instruments 
for addressing people’s needs and share information with regards 
to differences in language, religion, race, and ethnicity. Education 
helps to establish better relationships among people. In order to 
understand each other we need to better understand the religious 
background of  different belief  systems in the community.

Pendidikan agama dalam pengertian pendidikan 
moral hakikatnya adalah pendidikan yang terkait dengan 
upaya menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta didik 
agar menjadi manusia dewasa yang dalam tingkah lakunya 
berupaya untuk tidak melanggar kaidah hukum dalam 
masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam agama. 
Wujud keberhasilan pendidikan agama sebagai pendidikan 
moral adalah wujud tingkah laku yang sesuai dengan 
kaidah-kaidah dan norma yang harus diikuti (Zuriyah, 
2007). Kaitannya dengan itu, maka pendidikan agama 
memiliki dua fungsi utama, Pertama, fungsi konservatif  
adalah bagaimana mewariskan dan mempertahankan cita-
cita dan budaya suatu masyarakat kepada generasi penerus, 
dimana agama sebagai sumber inspirasi pengembangan 
budaya. Kedua, fungsi progresif, bagaimana aktiitas 
pendidikan dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan 
dan pengembangannya, penanaman nilai-nilai berbasis 
agama dan bekal keterampilan mengantisipasi masa depan, 
sehingga generasi penerus mempunyai bekal kemampuan 
dalam kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini 
dan mendatang.

Mengingat pentingnya pendidikan agama sebagai 
pendidikan moral, Muhadjir (1993) menegaskan bahwa 
manusia dapat survive karena adanya komitmen pada nilai-
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nilai moral yang diambil dari ajaran agama. Bila semua 
orang tidak pernah menaati janjinya, tidak acuh pada 
tanggung jawab, curang, mempermainkan aturanaturan 
moralitas, dapat dibayangkan hancurnya masyarakat 
manusia. Disinilah urgensi pendidikan moral agama 
yang dapat membangun karakter manusia. Dengan 
pendidikan agama, peserta didik dibantu memahami 
esensi dan arti penting nilai-nilai moral agama dan mampu 
mengembangkan segala potensinya mewujudkan nilai-
nilai moral itu dalam perilaku nyata, baik nilai-nilai ilahi 
maupun insani. Lebih jauh, signiikansi pendidikan agama 
dalam rangka pembentukan kepribadian dan perilaku 
sebagai bekal peserta didik dalam memasuki kehidupan 
bermasyarakat, ditegaskan pula oleh Kohlberg (1971). 
Berdasarkan penelitiannya, Kohlberg menyatakan bahwa 
proses perkembangan moral dan perilaku pada setiap 
manusia tidak pernah selesai, sejak dari dalam kandungan 
sampai akhir hayat.

Lebih jauh Adler (1956), menggunakan pendekatan 
psikologi sosial dalam bahasannya tentang perkembangan 
moral dan perilaku seseorang. Menurutnya ada 
dua dorongan pokok di dalam diri manusia yang 
melatarbelakangi segala tingkah lakunya, yaitu dorongan 
keakuan dan dorongan kemasyarakatan. Dikemukakan 
bahwa konkretnya dorongan kemasyarakatan itu berbentuk 
kooperasi, hubungan sosial, hubungan antar pribadi, 
hubungan dengan kelompok, dan lainnya. Dalam arti 
yang lebih luas dorongan kemasyarakatan ini merupakan 
dorongan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan 
membantu masyarakat yang menjadi lingkungan seseorang 
guna mencapai tujuan yang sempurna. Pendapat senada 
dikemukakan Thorndike (dalam Woodworth, 1952). Jika 
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Adler memakai istilah “dorongan masyarakat”, Thorndike 
menonjolkan kata “belajar” di dalam menjelaskan latar 
belakang tingkah laku seseorang, yang menurutnya 
merupakan terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-
peristiwa dalam lingkungan seseorang yang disebutnya 
“stimulus” (S) dengan respons (R) yang diberikan terhadap 
stimulus tersebut.

Cukup jelas dari bahasan di atas, bahwa perkembangan 
moral dan perilaku individu-individu masyarakat manusia 
bukan sekedar proses-proses yang bersifat kodrati, tetapi 
ditopang oleh proses yang disebut proses belajar (learning 
process), yang menurut istilah teknis sosiologi disebut 
“proses sosiologis”. Perkembangan moral dan perilaku 
itu ditentukan oleh lingkungan seumur hidupnya yang 
serba berpranata, serba bersistem atau mengandung 
norma-norma sosial yang terorganisir dan mengatur setiap 
perilaku warga masyarakat. Salah satu di antara sekian 
banyak pranata sosial itu adalah pranata agama. Agama 
sebagai pranata sosial berperan sangat penting dalam 
memengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan 
sehari-hari ( Manggolo, 2006).

Namun, pendidikan agama kerapkali dituduh sebagai 
penghambat kemajuan manusia, mempertinggi fanatisme, 
takhayul dan kesia-siaan. Tetapi sebagai salah satu pranata 
sosial, seperti dikemukakan di atas, peran agama sebagai 
sumber moral dan kaidah sosial tak dapat disangkal. Bahkan 
Durkheim (1961), dalam banyak tulisannya, berulang kali 
menegaskan sumbangan positif  agama terhadap kesehatan 
moral masyarakat. Jelas bahwa nilai-nilai agama yang 
umumnya sangat disakralkan merupakan orientasi utama 
darimana sistem hukum dan kaidah sosial dibentuk dan 
dilembagakan masyarakat. Pada posisi demikian, kualitas 
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manusia yang ingin dicapai dalam pendidikan agama adalah 
kualitas seutuhnya yang mencakup tidak saja aspek rasio, 
intelek atau akal budinya dan aspek isik atau jasmaninya, 
tetapi juga aspek psikis atau mentalnya maupun aspek sosial 
yaitu dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam 
masyarakat dan lingkungannya, serta aspek spiritual yaitu 
dalam hubungannya dengan Tuhan YME, Sang Pencipta. 
Kualitas manusia dalam spiritualitas (hubungan dengan 
Tuhan) dan dalam aspek sosial (hubungan dengan sesama 
dan lingkungannya), yang menjadi syarat tercapainya 
tujuan pembangunan, hanya dapat dicapai lewat partisipasi 
agama atau pendidikan agama.

B. Basis Yuridis Pendidikan agama

Agama memiliki kedudukan yang penting dan strategis 
dalam pendidikan nasional. Merujuk pada aspek konstruksi 
kebijakan perundangan, penyelenggaraan pendidikan 
agama pada satuan pendidikan formal merupakan bagian 
dari hak yang harus diberikan kepada peserta didik oleh 
setiap lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggara 
pendidikan. Secara yuridis formal, basis penyelenggaraan 
pendidikan agama pada institusi pendidikan dipayungi 
oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 
Agama pada Sekolah.

Secara lebih spesiik dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, 
Pertama: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
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bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3); 
Kedua, Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 
berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 
seagama (Pasal 12 ayat (1) poin a); Ketiga, Selain pendidikan 
agama, di dalam sistem pendidikan nasional pemerintah 
dan/atau kelompok masyarakat dapat menyelenggarakan 
pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan 
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami 
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama (Pasal 30, ayat 2). 

Keempat, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman 
dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan 
potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman 
potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pengembangan 
daerah dan nasional, (f ) perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni, (g) agama, (h) dinamika perkembangan 
global, (i) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 
(Pasal 36). Kelima, Kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) 
pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, 
(e) ilmu pengetahuan alam, (f ) ilmu pengetahuan sosial, (g) 
seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olah raga, (i) 
keterampilan/kejuruan, dan ( j) muatan lokal (Pasal 37 ayat 
1). 
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Selanjutnya, regulasi ini menghasilkan turunan 
perundangan dibawahnya, yaitu PP No 55/2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang 
secara organik menjabarkan berbagai ketentuan dalam 
UU 20/2003 tentang Sisdiknas terkait penyelenggaraan 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 
Beberapa kebijakan penting yang dapat digarisbawahi 
dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama di 
sekolah yang termaktub dalam PP No 55/2007 tentang 
pendidikan agama, antara lain: Pertama,  Pendidikan 
agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan 
dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan 
peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/
kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
(Pasal 1); Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga 
kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat 
beragama (Pasal 2 Ayat 1), Pendidikan agama bertujuan 
untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam 
memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 
agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni (Pasal 2 Ayat 2). 

Kedua, Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan 
pendidikan agama (Pasal 3 Ayat 1); Pendidikan agama pada 
pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan 
sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata 
pelajaran atau mata kuliah agama (Pasal 4 Ayat 1); Setiap 
peserta didik pada pendidikan formal di semua jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama 
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sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang 
seagama (Pasal 4 Ayat 2); Kurikulum pendidikan agama 
dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan (Pasal 5 
Ayat 1).

Selanjutnya, PP No. 55/2007 menurunkan aturan 
organik berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada 
Sekolah. Pada peraturan ini dijabarkan lebih terperinci 
bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan 
agama pada sekolah seharusnya dilaksanakan. Termasuk di 
dalamnya aturan tentang implementasi kurikulum, proses 
pembelajaran, standar kompetensi lulusan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, 
penilaian hasil belajar, evaluasi pengelolaan hingga sanksi-
sanksi. Untuk mengetahui jalannya implementasi regulasi 
terhadap sasaran kebijakan (satuan pendidikan), niscaya 
dilihat terlebih dahulu bagaimana sekolah memenuhi 
serangkaian kewajiban kebijakan (policy obligation) yang 
diamanatkan kepadanya.

Dalam konteks penjabaran terhadap UU Sisdiknas 
dan PP 55 diatas, PMA ini menguraikan secara lebih 
tegas kewajiban sekolah dalam mengimplementasi 
penyelenggaraan pendidikan agama sebagai berikut; 
Pertama, Tujuan  pengelolaan pendidikan agama 
adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan 
agama yang bermutu di sekolah; Pendidikan Agama 
terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama 
Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama 
Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama 
Khonghucu; Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar 
isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, 
pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, 



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     41

sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi 
(Pasal 2 Ayat 1, 2 dan 3); Kedua, Setiap sekolah  wajib 
menyelenggarakan pendidikan agama; Setiap peserta didik 
pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai 
dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 
yang seagama (Pasal 3 Ayat 1 dan 2).

Ketiga, Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama 
dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib 
diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; 
Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu 
kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara 
penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling 
sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada 
sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri 
yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata 
pelajaran lain; Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama 
pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka 
pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; 
Dalam hal  jumlah peserta didik yang seagama pada satu 
sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan 
agama dilaksanakan  bekerjasama dengan sekolah lain, 
atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya (Pasal 4 
Ayat 1, 2, 3, dan 4). 

Keempat, Guru Pendidikan Agama minimal memiliki 
kualiikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program 
studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari 
Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertiikat 
profesi guru pendidikan agama (Pasal 13); Kelima, Pada pasal 
16 secara rinci dinyatakan pada ayat (1) Guru Pendidikan 
Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 
sosial, profesional, dan kepemimpinan. Ayat (2) Kompetensi 
pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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(a) pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek isik, 
moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (b)
penguasaan teori  dan prinsip belajar pendidikan agama; 
(c) pengembangan kurikulum pendidikan agama; (d) 
penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan 
agama; (e) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan  penyelenggaraan dan pengembangan 
pendidikan agama; (f ) pengembangan potensi peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki dalam bidang pendidikan agama; (g) komunikasi 
secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 
(h)penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
belajar pendidikan agama; (i)pemanfaatan hasil penilaian 
dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan 
agama; dan ( j) tindakan relektif  untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran pendidikan agama. 

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan: Kompetensi 
kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  (a) tindakan yang sesuai dengan norma agama, 
hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; (b) 
penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 
mulia, dan teladan  bagi peserta didik dan masyarakat; 
(c) penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa, arif, dan berwibawa; (d) kepemilikan etos kerja, 
tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, 
dan rasa percaya diri; serta (e) penghormatan terhadap 
kode etik profesi guru. Pada ayat (4) Kompetensi Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) sikap 
inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif  
berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi isik, latar 
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; (b) sikap 
adaptif  dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; 
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dan (c) sikap komunikatif  dengan komunitas guru, warga 
sekolah dan warga masyarakat.  Pada ayat (5) Kompetensi 
Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
(a) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir 
keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan 
agama; (b) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi 
dasar mata pelajaran pendidikan agama; (c) pengembangan 
materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama 
secara kreatif; (d) pengembangan profesionalitas secara 
berkelanjutan dengan melakukan tindakan relektif; dan  
(e) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Terakhir pada ayat (6) Kompetensi kepemimpinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) 
kemampuan membuat perencanaan pembudayaan 
pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia 
pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 
pembelajaran agama; (b) kemampuan mengorganisasikan 
potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung 
pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 
sekolah; (c) kemampuan menjadi inovator, motivator, 
fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan 
pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta  (d) 
kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 
pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 
sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar 
pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

Regulasi perundangan dari UU hingga PMA 
tersebut, dengan demikian, mewajibkan bagi setiap satuan 
pendidikan formal (sekolah), baik negeri, swasta umum, 
maupun sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar 
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negeri, untuk menyelenggarakan pendidikan agama kepada 
siswa sesuai dengan agama yang dianutnya oleh guru yang 
seagama. Dengan kata lain, nihilnya pemberian mata 
pelajaran pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh 
peserta didik oleh pendidik seagama di sekolah tertentu 
merupakan pelanggaran terhadap kebijakan perundang-
undangan, dan pada gilirannya akan dijatuhkan sanksi 
administratif  sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Walaupun ketentuan tentang sistem pendidikan agama 
sudah sangat jelas, dalam praktiknya penyelenggaraan 
pendidikan agama berbeda-beda. Perbedaan model 
penyelenggaraan pendidikan agama disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain: teologis, kelembagaan, sosial dan 
budaya, serta strategis politis. Secara umum, terdapat empat 
model atau praktik penyelenggaraan pendidikan agama 
di sekolah, yakni: Pertama, Penyelenggaraan pendidikan 
agama sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan 
sistem pendidikan nasional. Peserta didik mendapatkan 
pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh 
guru yang seagama. Model ini diselenggarakan di sekolah 
negeri/swasta yang tidak memiliki misi agama tertentu dan 
sebagian swasta yang berciri khas agama tertentu; Kedua, 
Model pendidikan religiusitas. Dalam model ini peserta 
didik mempelajari agama-agama secara bersama-sama di 
bawah bimbingan guru agama satuan pendidikan yang 
bersangkutan. Peserta didik yang menganut agama sesuai 
dengan satuan pendidikan mendapatkan pendalaman 
materi dari guru agama. Yang lainnya cukup mendiskusikan 
ajaran agama dan pengalaman beragama sesuai dengan 
keyakinannya. Model ini diselenggarakan di lembaga 
pendidikan Katolik; Ketiga, Model pendidikan agama 
dimana peserta didik dari semua agama hanya menerima 
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pendidikan agama sesuai dengan agama satuan pendidikan 
dan diajarkan oleh pendidikan agama satuan pendidikan. 
Biasanya model ini dilakukan dengan persetujuan orang tua 
peserta didik sebelum diterima di satuan pendidikan yang 
bersangkutan. Sebagian besar satuan pendidikan swasta 
berciri khas agama tertentu menyelenggarakan model ini; 
dan Keempat, Model pendidikan agama dimana peserta 
didik menerima pendidikan agama sebagaimana ketentuan 
pemerintah dengan pelajaran tambahan tentang ciri khusus 
keagamaan satuan pendidikan yang bersangkutan. Model 
ini antara lain dikembangkan di sekolah yang berada di 
bawah yayasan atau organisasi keagamaan seperti NU, NW, 
Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. 

C. realitas sosial

Belum pernah kita dengar suatu masa di mana 
pendidikan  termasuk pendidikan agama di sekolah 
tidak dibicarakan. Di semua negara dan di semua waktu, 
pendidikan adalah masalah yang tak pernah selesai. 
Pendidikan selalu terasa tidak pernah memuaskan. 
Apakah Anda mengira negara maju tidak pernah lagi 
membicarakan pendidikan mereka? Apakah mereka sudah 
puas? Tidak, orang-orang di negara maju sekalipun masih 
mengkritik keadaan pendidikan di negaranya. Mengapa 
manusia tidak pernah puas terhadap pendidikan? Mudah 
dipahami karena semua orang berkepentingan dengan 
pendidikan. Orang yang ingin memperbaiki seseorang, 
sekelompok orang, suatu negara, dan bahkan dunia, pasti 
akan melakukannya, langsung atau tidak langsung, melalui 
pendidikan. Orang yang akan merusak negara juga akan 
melakukannya melalui pendidikan. Orang yang mengerti 
pendidikan tentu akan ikut bicara pendidikan. Orang yang 
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tidak tahu apa-apa tentang pendidikan juga ikut berbicara 
tentang pendidikan karena anak dan turunannya telah dan 
akan mengikuti pendidikan. 

Pendidikan adalah masalah bersama, semua orang 
berkepentingan dengan pendidikan. Berbeda halnya bila yang 
dibicarakan masalah pabrik nuklir, sekalipun menyangkut 
masalah bersama, tidak setiap orang membicarakannya. 
Adapun pendidikan, semua orang membicarakannya, 
mencercanya, mengutuknya, tidak puas terhadapnya tetapi 
ia tetap saja menyerahkan pendidikan anaknya ke lembaga 
pendidikan. Amat jarang terdengar orang yang memuji 
pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan tidak pernah 
selesai. Dan tidak pernah selesai dibicarakan. Tafsir (2008) 
berhasil mengidentiikasi berbagai faktor pemantiknya: 
Pertama, Fitrah setiap orang menginginkan yang lebih baik; 
Kedua, Teori pendidikan-dan teori pada umumnya-selalu 
ketinggalan oleh kebutuhan masyarakat. Umumnya, teori 
pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat 
pada tempat dan waktu tertentu. Karena waktu berubah 
dan tempat selalu berubah, kebutuhan masyarakat juga 
berubah. Bahkan perubahan tempat dan waktu itu ikut 
pula mengubah sifat manusia. Karena adanya perubahan 
itu, masyarakat merasa tidak puas dengan teori pendidikan 
yang ada; Ketiga, Pengaruh pandangan hidup. Pada suatu 
waktu mungkin seseorang telah puas dengan keadaan 
pendidikan di tempatnya karena sudah sesuai dengan 
pandangan hidupnya dan suatu ketika ia terpengaruh 
oleh pandangan hidup yang lain. Akibatnya, berubah 
pula pendapatnya tentang pendidikan yang tadinya sudah 
memuaskannya. 

Demikian juga dengan pendidikan agama yang 
dimplementasikan pada institusi pendidikan sekolah, tak 
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luput dari kritikan dan cercaan dari berbagai kalangan. 
Persepsi negatif  ini dituai karena berbagai persoalaan 
yang menyeruak dari pelaksanaan pendidikan agama. 
Permasalahan tersebut secara garis besar dapat disegradasi 
pada ranah: teologis, politis, administratif-pedagogis dan 
kurikuler.  Problem teologis bertalian dengan sistem 
pendidikan agama yang masih bersifat konvensional yaitu 
pendidikan agama yang bertujuan untuk membentuk atau 
menjadikan  peserta didik sebagai pemeluk agama yang 
bertakwa. Dengan sistem ini, pendidikan agama dimaknai 
dan berfungsi sebagai alat atau media dakwah agama, 
termasuk satuan pendidikan berciri khas agama tertentu. 
Model ini sering dianggap menaikan entitas Indonesia 
yang multikultural. Itulah mengapa, muncul wacana atau 
gagagsan agar pendidikan agama di institusi pendidikan 
sekolah niscaya berparadigma multikultural. Pendidikan 
yang berparadigma multikultural mengajarkan manusia 
untuk menghargai dan menjunjung tinggi keragaman 
budaya, etnis, suku, dan aliran (agama) (Dawam, 
2003). Namun dalam aspek agama, pendidikan model ini 
juga mengalami problem karena mengajarkan relativisme 
dan pluralisme. Paradigma pendidikan ini mengajarkan 
bahwa semua agama dan kepercayaan mengandung ajaran 
tentang nilai-nilai universal yang sama (Yaqin, 2005).

Menurut Aly (2011), wacana pendidikan multikultural 
mulai digulirkan sekitar tahun 2000, melalui berbagai 
diskusi, seminar, workshop, yang kemudian disusul dengan 
penelitian serta penerbitan buku dan jurnal yang bertema 
multikulturalisme. Wacana pentingnya pendidikan 
multikultural di Indonesia juga digemakan oleh para 
penulis melalui media massa. Banyak tulisan yang beredar di 
jurnal, surat kabar, dan majalah yang intinya mengusulkan 
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agar diterapkannya pendidikan multikultural di Indonesia. 
Mereka memandang bahwa dalam masyarakat yang 
multikultural, seperti Indonesia, penerapan pendidikan 
multikultural merupakan keharusan yang mendesak. Bagi 
mereka, pendidikan multikultural dapat mendidik para 
peserta didik bersedia menerima kelompok lain secara sama 
sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, 
etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Mata pelajaran 
yang dapat dijadikan sarana untuk mendidik antara lain, 
adalah Bahasa Indonesia, Pendidikan Seni Nusantara, dan 
Pendidikan Agama (dan Abdullah, 2011).

Alasan yang melatar belakangi pendidikan 
multikultural adalah adanya penyeragaman dalam berbagai 
aspek kehidupan yang dipraktekkan oleh pemerintah Orde 
Baru. Pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang 
ada, baik dari segi suku, bahasa, ras, agama, maupun 
budayanya. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika 
hanya terlihat semangat ke-Ika-annya daripada ke-Bhineka-
annya. Keberagaman latar belakang individu dalam 
masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar 
belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.
Beradasarkan hal tersebut, pendidikan multikultural 
merupakan pendidikan yang mengajarkan cara untuk 
menghargai keberagaman budaya, ras, suku, etnis, bahasa, 
dan agama. 

Pendidikan multikultural juga diartikan sebagai 
pendidikan untuk people of  colour. Artinya pendidikan 
multikultural merupakan bentuk pendidikan yang 
arahnya untuk mengeksplorasi berbagai perbedaan dan 
keragaman, karena perbedaan dan keragaman merupakan 
suatu keniscayaan. Menurut Ekstrand (1997) pendidikan 
multikultural adalah konsep pendidikan yang memberikan 
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kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa 
memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, 
dan karakteristik kultural mereka untuk belajar di kelas. 
Pendidikan multikultural merupakan pengembangan 
kurikulum dan aktivitas pendidikan manapun sebagai 
respon terhadap perkembangan keragaman populasi 
sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap 
kelompok.

Terdapat dua tujuan pendidikan multi-
kultural. Pertama, membangun wacana pendidikan 
multikultural di kalangan guru, dosen, mahasiswa jurusan 
ilmu pendidikan maupun mahasiswa umum. Harapannya 
adalah apabila mereka mempunyai pendidikan multikultural 
yang baik maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk 
menjadi transformator pendidikan multikultural yang 
mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme 
dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta 
didik. Kedua, peserta didik tidak hanya mampu memahami 
dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya 
akan tetapi diharapkan juga bahwa peserta didik akan 
mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap 
demokratis, pluralis dan humanis (Yaqin, 2005). Dalam 
praktek pendidikan, pendidikan multikultural sebagai 
sesuatu program dan praktek pendidikan yang di dalamnya 
tidak hanya dikembangkan potensi manusia namun 
ditanamkan pula mengenai pemahaman, penanaman, dan 
penghargaan terhadap sesama manusia dan budaya yang 
dimilikinya, sehingga tercipta sikap tulus dan toleran tanpa 
timbul diskriminasi dan ketidakadilan di dalamnya.

Pendidikan multikultural yang mengajarkan kepada 
siswa untuk menghargai keragaman budaya, suku, ras, 
etnis, agama mengalami problem teologis. Problemnya, 
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yaitu: dekonstruksi konsep Tauhid, relativisme kebenaran, 
antiotoritas penafsiran. Dengan ajaran yang semacam 
ini, mindset siswa juga bermasalah. Karena, selain dia 
mengakui agamanya sendiri, juga mengakui kebenaran 
agama lain. Dengan demikian, pada kenyataannya, 
pendidikan multikultural bukan hanya mengajarkan kepada 
peserta didik tentang keragaman budaya, suku ras, etnis dan 
agama, tetapi juga mengajarkan paham pluralisme agama, 
relativisme, dan humanisme sekuler. Berarti pendidikan 
model ini tidak membentuk manusia yang bertakwa kepada 
Allah swt. Padahal, tujuan pendidikan adalah menjadikan 
siswa bertakwa kepada Allah, sehingga ia menjadi orang 
yang beriman, bukan menjadi manusia yang skeptik dan 
jauh dari nilai-nilai ketauhidan.

Sementara itu problem politis yang terkait dengan 
pengakuan agama oleh pemerintah. Secara resmi 
Pemerintah mengakui enam agama: Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hucu. Disinilah 
masalnya, bagi peserta didik yang memiliki keyakinan 
selain enam agama yang diakui oleh pemerintah secara 
otomatis tidak akan memperoleh pendidikan agama yang 
sesuai dengan keyakinannya. Karena alasan praktis atau 
pragmatis peserta didik dipersilakan memilih pendidikan 
agama yang diselenggarakan di satuan pendidikan atau 
mengikuti agama satuan pendidikan. Alasan pemilihan 
seringkali karena “kemudahan atau kemurahan” nilai pada 
mata pelajaran tersebut. 

Pada tataran praktis, problem politis ini sejatinya 
tidak hanya dialami oleh peserta didik yang memiliki 
keyakinan di luar enam agama mainstream yang diakui oleh 
pemerintah, tetapi juga dialamai oleh peserta didik yang 
memiliki keyakinan salah satu dari enam agama tersebut. 
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Problem ini kerap ditemukan pada daerah-daerah yang 
secara kuantitas, peserta didik menjadi penganut agama 
minoritas. Demikian juga yang terjadi pada peserta didik 
yang bersekolah pada sekolah tertentu (swasta) yang telah 
menetapkan pendidikan agama tertentu sesuai dengan 
ailiasi yayasannya. Kasus serupa terjadi di Kupang, Nusa 
Tenggara Timur. Sekolah-sekolah dasar yang berailiasi 
kepada agama Katholik, hanya meyelenggaraakan 
pendidikan agama Katholik untuk semua peserta didiknya. 
Mereka tidak meyelenggarakan pendidikan agama sesuai 
dengan agama yang dianut oleh peserta didiknya. Semua 
peserta didik diwajibkan mengikuti pendidikan agama 
Katolik, walaupun peserta didiknya beragama non 
Katholik.

Problem politis di atas, jelas dan terang-terang 
bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. 
terkhusus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan: Setiap 
peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama 
(Pasal 12 ayat (1) poin a). Pelanggaran juga dilakukan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 
yang menyatakan: Setiap peserta didik pada pendidikan 
formal di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak 
mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya 
dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 4 Ayat 2.) 

Sedangkan problem administratif-paedagogis 
dimana pendidikan agama tidak diajarkan oleh pendidik 
yang memiliki kualiikasi dan kompetensi dalam bidang 
pendidikan agama. Sesuai dengan ketentuan, kewenangan 
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mengajar pendidikan agama hanya oleh guru agama. 
Karena kekurangan guru, seringkali pendidikan agama 
diajarkan oleh tokoh agama/guru bidang studi lain 
yang dinilai menguasai agama. Problem mismatch ini 
disebabkan oleh kurangnya guru agama dan sebaran guru 
agama. Seorang pendidik akan sangat ideal bila memiliki 
kecakapan atau kompetensi pada mata pelajaran yang 
diampunya. Kompetensi dimaksud berupa kemampuan, 
keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu 
pekerjaan tertentu atau untuk melakukan suatu tugas 
sesuai dengan yang dibutuhkan. Undang-undang nomor  
14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 disebutkan 
bahwa: Guru wajib memiliki kualiikasi akademik, 
kompetensi, sertiikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Lebih khusus kompetensi guru 
tertuang dalam pasal 10 ayat 1 yaitu: Kompetensi guru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 
pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 
profesi.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Agama nomor  16 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada 
Sekolah di dalam pasal 16 ayat 1 tercantum bahwa guru 
pendidikan agama harus memiliki kompetensi pedagogi, 
kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. 

Kecakapan-kecakapan tersebut menjadi standar kompetensi 
yang harus dimiliki dan diimplementasikan oleh pendidik, 
tanpa itu seorang pendidik belum layak dikategorikan 
sebagai idealnya pendidik. Pada pasal 16 ayat 2 dijelaskan 
secara khusus kompetensi guru agama di sekolah ke dalam 
sepuluh point, yaitu: (1) Memahami karakteristik peserta 
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didik dari aspek isik, moral, sosial, kultural, emosional, 
dan intelektual; (2) Menguasai teori  dan prinsip belajar 
pendidikan agama; (3) Mampu mengembangkan kurikulum 
pendidikan agama; (4) Mampu menyelenggarakan 
kegiatan pengembangan pendidikan agama; (5) Mampu 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan  penyelenggaraan dan pengembangan 
pendidikan agama; (6) Mampu mengembangkan potensi 
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama; (7) Mampu 
melakukan komunikasi secara efektif, empati, dan santun 
dengan peserta didik; (8) Mampu menyelenggarakan 
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan 
agama; (9) Mampu memanfaatkan hasil penilaian dan 
evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan 
agama; dan (10) Mampu bertindak relektif  untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

Mengacu pada landasan yuridis di atas, problem 
administratif  pedagogis ini seharusnya tidak perlu terjadi. 
Mengingat sumber daya manusia dalam bidang ini sejatinya 
sangat memadai. Pereguruan tinggi keagamaan, baik 
negeri maupun swasta telah lama memiliki program studi 
pendidikan agama yang proil alumninya disiapkan menjadi 
guru agama. Pada konteks ini, pemerintah bisa merekrut 
guru agama dari para alumni perguruan tinggi keagamaan 
tersebut dengan mekanisme yang tepat. Kelalain dalam 
menjalankan amanat peraturan perundang-undangan ini 
berpotensi pada rendahnya kualitas proses dan kualitas 
hasil pendidikan agama. Dampak krusial yang ditimbulkan 
oleh problem ini adalah gagaglnya misi dan tujuan yang 
diusung oleh pendidikan agama itu sendiri.    
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Problem terakhir adalah problem kurikuler dimana 
pendidikan agama tidak dan/atau kurang memberikan 
perspektif  pengenalan terhadap agama lain sehingga 
ditengarai menjadi pemicu rendahnya sikap toleransi inter 
dan antar umat beragama. Pada tataran implementasi 
pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah, 
terbukti tidak cukup mampu melahirkan  peserta didik 
yang toleran, inklusif  dan moderat seperti yang dicitakan 
undang-undang. Justru sebaliknya pendidikan agama yang 
diajarkan di sekolah selama ini melahirkan individu-individu 
yang memiliki pemikiran dan pandangan sempit, yang 
hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya, 
menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran 
dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi 
kebenaran dari agama lain. Pendidikan agama, tidak 
mampu bergeser dari pengetahuan kognitif  menjadi 
“makna” dan “nilai” yang diinternalisasikan dalam diri 
peserta didik untuk selanjutnya sebagai sumber motivasi 
bagi peserta didikuntuk bergerak, berbuat dan berprilaku 
secara kongkrit, religious, dan toleran dalam kehidupan 
praksis sehari-hari.

Titik lemah pendidikan agama yang berlangsung 
selama ini  bisa terus diungkap dalam berbagai aspeknya. 
Dalam prespektif  rumusan kurikulum, pendidikan agama 
belum mengarah pada pembentukan peserta didik yang 
toleran-inklusif. Tidak bisa dinaikan salah satu ajaran 
pendidikan agama di sekolah masih saja mengajarkan 
claim of  truth sehingga menaikan kebenaran agama lain. 
Pada level materi; implementasi pendidikan agama, belum 
sepenuhnya mencerminkan visi penghargaan terhadap 
perdamaian dan penghargaan terhadap agama lain. Isi buku 
ajar, cenderung membentuk pribadi peserta yang saleh 
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secara individual (ritual) dan belum membentuk pribadi 
yang saleh secara sosial apa lagi kebangsaan.

Sementara itu Gorton (dalam Bafadal, 2002) telah 
menempatkan muatan buku ajar sebagai elemen yang 
secara bersamaan juga harus diperhatikan. Padahal selama 
ini perhatian serius diseputar materi buku ajar yang ada 
di sekolah, belum banyak dilakukan. Pesan-pesan materi 
pendidikan agama hendaknya mencerminkan sifat toleran, 
inklusif, dan humanis. Karena pendidikan agama adalah upaya 
menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 
menghayati dan mengamalkan agamanya melalui kegiatan 
bimbingan dan pengajaran secara berkesinambungan, 
maka antara guru dan buku ajar sebagai elemen proses 
pembelajaran secara bersamaan harus diperhatikan. 

Demikian juga dengan metode pembelajaran 
yang digunakan cenderung monoton, monologis dan 
konvensional. Metode pembelajaran seperti ini tentu 
saja kurang relevan di tengah heterogenitas modalitas 
belajar peserta didik yang beragam. Metode pembelajaran 
berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Katakan 
saja, sesorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan 
dengan tujuan agar peserta didiknya mendapat suatu 
pengetahuan yang bersifat kognitif, akan menggunakan 
metode pembelajaran yang berbeda dengan orang lain 
atau dirinya sendiri ketika mengajar mata pelajaran yang 
bertujuan agar peserta didiknya mampu mengubah sikap 
tertentu. Penggunaan metode mengajar yang kurang 
tepat akan mengakibatkan dampak yang kurang optimal 
terhadap hasil belajar peserta didikya. Proses pembelajaran 
yang tidak efektif  merupakan faktor penyebab rendahnya 
hasil belajar. Oleh sebabnya, agar tujuan pembelajaran 
tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan, maka 
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perlu, mempelajari beberapa metode mengajar, serta 
dipraktekkan pada saat mengajar. 

Permasalahannya, selain pada rumusan kurikulum 
dan materi ajar pendidikan agama, penguasaan guru pada 
metode pembelajaran masih sangat minim.  Pengenaan 
metode pembelajaran konvensional berupa ceramah yang 
berorentasi kognitif  selalu menjadi pilihan utama para 
guru. Hal tersebut sulit diubah meskipun kurikulum sudah 
berkali-kali diganti namun metode ini masih dominan 
digunakan. Pernyataan ini tidak berarti penulis anti 
dengan metode ceramah, semua metode terdapat plus 
minusnya. Proses pembelajaran yang baik memiliki makna 
membantu peserta didik  dapat belajar dengan baik. Untuk 
menciptakan proses pembelajaran yang baik, guru perlu 
menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik maupun karakteristik mata 
pelajaran/pokok bahasannya, serta kemampuan guru 
sendiri. Tidak ada satu metode mengajar yang cocok untuk 
semua guru, semua peserta didik dan semua pokok bahasan 
yang akan diajarkan. Karena sesungguhnya tidak ada satu 
obat yang mujarab untuk semua jenis penyakit. Demikian 
juga dengan metode mengajar. Maka kemampuan guru 
menguasai serta menggunakan berbagai metode tersebut 
secara tepat mutlak diperlukan hari ini. 

‘Alakullihal.....Fakta-fakta intoleransi, sikap ekslusif  
dan  kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi 
di masyarakat seperti dijelaskan di atas, menunjukkan pada 
kita tidak mudah menghapus keyakinan-keyakinan dengan 
simbol agama untuk melakukan kekerasan. Maka intoleransi, 
kekerasan bernuansa agama perlu dicarikan pemecahannya 
secara mendasar dengan mempertimbangkan sebab-sebab, 
kelemahan-kelemahan konsep apa yang sudah dilakukan 
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selama ini, dan bagimana gagasan-gagasan baru untuk 
memberi solusi yang lebih baik ke depan. Dengan begitu 
ajaran  agama yang misi utamanya adalah menjadi rahmat 
bagi semesta dan penebar kedamaian dapat diwujudkan.

Dunia pendidikan khususnya pendidikan agama 
di Indoensia selama ini dianggap belum mampu 
menjadi media penyebaran nilai-nilai ingklusif-toleran 
di masyarakat. Padahal dalam masyarakat yang sangat 
majemuk seperti Indonesia, pendidikan agama harus 
memberikan gambaran dan idealitas moral agamanya 
secara kontekstual. Di sini dipersyaratkan peninjauan ulang 
atas doktrin-doktrin agama yang kaku. Dengan begitu  
pluralitas agama dan keyakinan tidak lagi dipahami sebagai 
potensi kerusuhan, melainkan menjadi potensi untuk  
diajak bersama melaksanakan ajaran demi kepentingan 
kemanusiaan. Karena seluruh agama selalu mengklaim 
demi perdamaian dan keselamatan manusia. Oleh karena 
itu,  reorientasi pendidikan agama menjadi mendesak 
dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan intoleransi 
yang saat ini marak terjadi.  Itu semua akan bisa terwujud 
jika reorientasi pendidikan agama ke arah  yang inklusif-
toleran diimbangi dengan guru-guru agama yang inklusif  
serta kaya metode pembelajaran.  

d. reorientasi Pendidikan agama 

Hingga saat ini bangsa kita masih terus dihadapkan 
pada berbagai persoalan kehidupan. Mulai dari krisis 
ekonomi, sosial, budaya, politik dan krisis moral. Budaya 
kekerasan, korupsi, kolusi, dan otoritarianisme telah 
mengakar sedemikian rupa. Kerusuhan dan teror bom di 
berbagai daerah terus bergolak seakan tidak mengindahkan 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengadilan 
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oleh massa kepada seseorang yang dianggap berbuat salah 
sudah sedemikian kerasnya dan membudaya. Tak heran 
jika kemudian seorang yang dituduh pencopet dan dukun 
santet harus mengalami kematian yang tragis, dianiaya dan 
dibakar ramai-ramai tanpa beban dan rasa kemanusiaan. 
Penyalah gunaan narkotika dan perkelahian antar pelajar, 
seakan-akan menjadi rutinitas sehari-hari. Persoalan-
persoalan tersebut, jelas dan terang benderang menaikan 
peran pendidikan agama yang diimplementasikan selama 
ini. Tampaknya pendidikan agama hanya sekadar membawa 
peserta didik menjadi to be religion bukan  to have a religion.

Potret pendidikan agama seperti ini, jelas menyalahi 
elan vitalnya sebagai perekat kohesivitas sosial dan penyemai 
bibit toleransi dan pembentuk pandangan beragama yang 
inklusif. Sejatinya tugas utama pendidikan agama berada 
pada arasy mengelola bakat non rasional, yaitu pada aspek 
rasa dan keimanan. Melakukan universalisme manusia 
secara utuh yang eksistensial emansipatoris. Selain itu, 
pendidikan agama diamanahkan untuk mengelola dimensi 
individual, sosial, moral dan kepribadian, mengingat 
budaya agama yang imperatif. Membangkitkan peserta 
didikyang beriman dan bertakwa, beramal saleh dan 
mengagamakan pribadi secara lintas sosial, budaya, agama 
dan lintas psikologi universal. Dari pandangan tersebut, 
pesan-pesan materi pendidikan agama setidaknya harus 
mencerminkan sifat toleran, inklusif, humanis, egaliter, 
pluralis dan tidak normatif-doktriner, intoleran, eksklusif, 
lebih-lebih absolut. 

Ditegaskan bahwa pendidikan agama merupakan 
usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 
meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan 
agamanya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 
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atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 
menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan 
antar umat beragama dalam masyarakat. Berangkat dari 
idealisme tersebut, Bafadal (2002)  membagi dua visi dan 
misi pendidikan agama. Pertama, pendidikan agama yang 
diarahkan pada peningkatan keimanan, pemahaman, 
penghayatan dan pengamalan peserta didik terhadap 
agama tersebut. Kedua, Pendidikan agama diarahkan pada 
upaya pembentukan kesadaran peserta didik untuk menjadi 
seorang individu yang mampu menghormati agama lain 
dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam 
masyarakat. Orientasi pendidikan agama tidak cukup hanya 
menyangkut hal-hal luar, sebagaimana yang telah diungkap 
di atas, yaitu seperti upacara, peraturan, ritus, hukum, 
lambang-lambang dan sederet kesalehan ritual formalistik 
lainnya. Pendidikan agama tidak bisa disamakan dengan 
segi-segi formal itu. Meski ia juga merupakan bagian 
penting dalam agama. 

Dengan kata lain, pendidikan agama selama ini 
terjebak pada upaya membuat orang sekadar beragama, 
dan tidak mendorong untuk beriman. Padahal  religiusitas 
adalah sikap dasar yang membuat orang beramal baik, 
bersikap penuh belas kasih, merasa rindu dan ingin dekat 
dengan Tuhan, penuh cinta dan sayang, lembut hati dan 
mudah memaafkan sekaligus memiliki sikap toleransi dan 
solidaritas kemanuisaan universal. Inilah persoalan yang 
sangat inti dalam beragama yang seharusnya menjadi proil 
pendidikan agama di sekolah. Fenomena intoleran, miskin 
solidaritas, kerusuhan, kekerasan, eksploitasi, hegemoni 
marak terjadi  di mana-mana. Padahal fenomena secam 
ini akan mudah dilerai melalui pendekatan pendidikan 
agama yang hirau pada wawasan individul dan sosial secara 
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bersamaan. Dengan demikian reorientasi pendidikan 
agama bagi terciptanya kerukunan dan toleransi adalah 
sangat urgen. 

Haruslah disadari bahwa sejatinya agama tidak melulu 
mementingkan simbol-simbol, namun lebih dari itu adalah 
ruh, semangat dari agama itu sendiri, yaitu iman dan amal 
saleh. Maka pendidikan agama mesti memusatkan perhatian 
pada pembentukan peserta didik yang memiliki kepribadian 
ideal, yaitu jiwa solidaritas yang tinggi, jujur, adil, toleran 
dan jauh dari kekerasan serta teror yang meresahkan 
bangsa. Orientasi pendidikan semacam ini juga akan terasa 
sangat bermanfaat ketika dihadapkan pada kompleksitas 
dan pluralitas agama. Di sini pluralisme agama setidaknya 
harus menjadi kekuatan konstruktif-transformatif, dalam 
mengembangkan potensi dan model pendidikan agama, 
bukan sebaliknya menjadi kekuatan destruktif. Potensi 
pertama, yaitu kekuatan konstruktif-transformatif  akan 
berkembang jika masing-masing komunitas agama 
memahami dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan 
kerukunan. Sebaliknya potensi destruktif  akan dominan 
jika masing-masing komunitas agama tidak memiliki sikap 
toleran, bahkan  memandang inferior agama lain

Secara umum, peran agama dalam kehidupan manusia 
dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek konatif  (conative 
aspects). Aspek ini berkaitan dengan kemampuan agama 
dalam menyediakan sarana kepada masyarakat dan anggota-
anggotanya untuk membantu mereka menyelesaikan 
berbagai persoalan kehidupan. Kedua, aspek yang bersifat 
kognitif  (cognitive aspects). Aspek ini terkait dengan peranan 
agama dalam menetapkan kerangka makna yang dipakai 
oleh manusia dalam menafsirkan secara moral berbagai 
kesukaran dan keberhasilan pribadi mereka, juga sejarah 
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masyarakat mereka di masa yang silam dan keadaannya di 
masa kini (Nottingham, 1985:107-108).

Pemahaman terhadap peran agama semacam itu 
dapat ditemukan batu pijakannya dalam berbagai sumber 
suci agama-agama semit. Dalam Islam misalnya, al-Quran 
tidak hanya mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan 
ibadah-ibadah ritual-seremonial yang bisa memberikan 
kelegaan emosional dan spiritual, tetapi juga membuka 
ruang penafsiran intelektual guna membantu manusia 
dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman 
hidupnya (baca: kontekstualisasi dan reaktualisasi). Peran 
Islam seperti ini tampak dengan jelas dalam hampir setiap 
ibadah ritualnya selalu terkandung apa yang biasa disebut 
dengan pesan moral. Bahkan begitu pentingnya pesan moral 
ini, “harga” suatu ibadah dalam Islam dinilai dari sejauh 
mana pesan moralnya bisa dijalankan oleh manusianya. 
Apabila suatu ibadah tidak bisa meningkatkan moral 
seseorang, maka ibadahnya dianggap tidak ada maknanya. 
Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan hal-hal yang 
terlarang secara iqh dalam suatu ibadah, maka tebusannya 
adalah menjalankan pesan moral itu sendiri. Misalnya, 
pada bulan puasa, sepasang suami istri berhubungan intim 
pada siang hari, maka kifarat (dendanya) ialah memberi 
makan enam puluh orang miskin, karena salah satu pesan 
moral puasa ialah memperhatikan orang-orang yang lapar 
di sekitarnya.

Aspek kognitif  peran agama semacam ini juga bisa 
dijumpai dalam agama Kristen. Narasi tentang-Ayub dalam 
Bibel misalnya atau Nabi Ayyub dalam al-Quran-merupakan 
simbol persoalan kemanusiaan yang mengandung 
ajaran moral sangat dalam. Kesungguhan Ayub dalam 
menjalankan kewajiban sosial dan keagamaan memang 



62     •     Dr. H.M. Zaki , S.Ag. , M.Pd

tidak serta merta menjadikannya bahagia, sebaliknya 
menyebabkannya memperoleh cobaan dan penderitaan. 
Tetapi kesungguhan Ayub dalam menghayati niali-nilai 
sakral yang terdapat dalam perintah-perintah Tuhan 
bukan hanya menyebabkan dia bertahan atas penderitaan 
tersebut, namun juga membantu dia menemukan makna 
dari seluruh pengalaman hidupnya. Sehingga, ketika Ayub 
minta keterangan kepada Tuhan tentang apa yang terjadi, 
bukan keadaan dirinya yang diutamakan tetapi justru nasib 
buruk yang menimpa seluruh umatnya yang dikedepankan 
(Nottingham, 1985).

Pesan agama yang terpantul dari kisah tentang 
Ayub itu adalah, bahwa ketidaksamaan nasib untung 
dan malang manusia tidak dapat dijelaskan begitu saja 
menurut ukuran baik-buruk manusiawi. Tetapi harus 
dilihat pula dari segi adanya penilaian-penilaian Tuhan di 
dalamnya. Di situlah terletak (salah satu) fungsi agama 
yang penting, yaitu “memberikan makna moral dalam 
pengalaman-pengalaman kemanusiaan”. Makna moral 
di sini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Paul B. 
Horton dan Chester L. Hunt dalam (Zainuddin, 2007: 42), 
bahwa semua agama besar menekankan kebajikan seperti 
kejujuran dan cinta sesama. Kebajikan seperti ini sangat 
penting bagi keteraturan perilaku masyarakat manusia, 
dan agama membantu manusia untuk memandang serius 
kebajikan seperti itu.

Persoalan makna agama sebagaimana tergambar 
pada ajaran Islam dan Kristen di atas merupakan persoalan 
makna agama dalam pengalaman individual. Secara 
esensial, persoalan yang sama juga bisa ditemukan pada 
level masyarakat secara keseluruhan. Persoalan-persoalan 
seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta 
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persoalan kekuasaan merupakan rahasia umum dalam 
kehidupan masyarakat manusia. Jika suatu masyarakat 
mampu memahami peran agama dalam membantu 
menafsirkan secara moral pengalaman hidupnya, maka 
agama akan hadir sebagaimana fungsinya. Sebaliknya, jika 
mereka salah dalam melakukan interpretasi-interpretasi 
tersebut maka agama bisa menjadi lahan subur bagi 
perkembangan konlik di tengah-tengah masyarakat.

Benturan yang terjadi antar peradaban sangatlah 
besar pengaruhnya terhadap perdamaian dunia. Dalam 
konteks dunia internasional, peradaban merupakan 
pengaman terpenting dalam mencegah terjadinya perang 
dunia. Padahal yang disebut sejarah peradaban ialah sejarah 
manusia itu sendiri. Sementara agama adalah karakteristik 
utama yang mencirikan sebuah peradaban. Agama-agama 
besar adalah bangunan dasar bagi peradaban-peradaban 
besar (Huntinton, 1996). Pluralitas agama di Indonesia 
seharusnya menjadi kekuatan konstruktif-transformatif, 
bukan sebaliknya menjadi kekuatan destruktif. Potensi 
pertama, yaitu kekuatan konstruktif-transformatif  akan 
berkembang jika masing-masing komunitas agama 
memahami dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan 
kerukunan. Sebaliknya potensi destruktif  akan dominan 
jika masing-masing komunitas agama tidak memiliki sikap 
toleran, bahkan  memandang inferior agama lain.

Itulah mengapa, perlu memperhatikan berbagai hal 
dalam menciptakan toleransi umat beragama di Indonesia, 
antara lain: Pertama, pendidikan agama harus mampu 
membentuk watak peserta didik, mengingat agama 
merupakan kebutuhan ruhani bagi penciptaan kerukunan 
dan kedamaian, pemupuk persaudaraan dan ketenteraman 
sesuai dengan missinya. Atau dengan kata lain, perlu 
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ada reorientasi pendidikan agama yang berwawasan 
kemanusiaan universal dan keramahan (rahmatan lil 
‘alamain). Kedua, upaya peningkatan kualitas pendidikan 
pada masing-masing umat. Pendidikan dimaksud 
adalah pendidikan humanis yang melahirkan akhlak 
karimah dengan indikator: adanya sikap jujur, toleran, 
dan cinta-kasih antar sesama. Bukan pendidikan eksklusif  
yang melahirkan manusia-manusia keras dan kasar. Sudah 
saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara 
benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan 
yang formalistik dan bersifat simbol belaka, dan sudah 
saatnya melakukan reorientasi pada substansi ajarannya 
yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan 
seperti keadilan, kejujuran, kedermawanan dan toleransi, 
seperti yang diorkestrasi oleh semua jenis dan jenjang 
pendidikan dasar dan menengah di Pulau Lombok dalam 
pengembangan pendidikan agama berbasis kerifan lokal 
yang karib disebut dengan Program imtaq.
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B a b  3

REVITALISASI SIKAP TOLERANSI 

MELALUI KEARIFAN LOKAL 

A. Keniscayaan Bersikap toleran

I
ndonesia adalah negara multiagama. Terdapat 
beragam agama dan keyakinan yang hidup 
secara berdampingan di Indonesia. Secara umum 

kehidupan beragama di Indonesia berlangsung harmonis 
dan damai karena adanya toleransi dan saling menghargai. 
Namun ancaman terhadap kerukunan beragama selalu 
ada bahkan bersifat laten. Secara parsial letupan-letupan 
konlik sosial berlatarbelakang agama dewasa ini,  memicu 
keprihatinan dan kewaspadaan tersendiri. Mengingat 
manusia pada dasarnya adalah homo conlictus, atau makhluk 
yang selalu terlibat dalam konlik, berwujud dalam 
pertentangan, kontestasi, dan perdebatan, baik secara 
sukarela maupun terpaksa (Susan, 2010). Konlik yang 
terjadi merupakan ekspresi keragaman nilai, kepentingan, 
dan keyakinan sebagai bentuk baru hasil perubahan sosial 
yang bertentangan dengan hambatan yang diwariskan 
(Miall & Woodhouse, 2002). Mengingat posisinya sebagai 
sebuah pranata sosial, agama menjadi salah satu variabel 
yang acapkali memicu konlik antar kelompok masyarakat 
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hingga menjadi destruksi sosial. Oleh karena itu, kerukunan 
hidup beragama sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
memperkecil potensi konlik yang dapat mengancam sendi-
sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang 
heterogen, salah satunya dengan membangun semangat 
toleransi umat beragama.

Kerukunan merupakan kondisi damai yang 
memungkinkan seluruh elemen masyarakat bersikap 
saling menghargai serta menghormati. Kerukunan 
merupakan sebuah konsep acuan untuk meminimalisir 
terjadinya gejolak konlik yang dapat menggoyahkan 
sendi-sendi keharmonisan dalam bermasyarakat, terutama 
dalam masyarakat heterogen. Kerukunan beragama 
diandaikan sebagai hubungan sesama maupun antarumat 
beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling 
pengertian, menghargai, dan menghormati kesetaraan 
dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Menurut Jamrah (2015), toleransi menjadi syarat mutlak 
bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri, sehingga 
hubungan antara toleransi dengan kerukunan bersifat 
kausalitatif. Agama pada dasarnya dapat dijadikan sebagai 
alat kohesi sosial. Agar agama berfungsi sebagai alat kohesi 
sosial, ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh 
pemeluknya, antara lain: runtuhnya ego sektoral, berpola 
hidup sederhana, tidak ekstrim dan saling hormat pada 
sesama (Mashudi, 2014). 

Sejatinya setiap agama telah memberi bekal doktrin 
dan praktek sejarah yang melimpah untuk menjalin 
hubungan yang rukun dengan siapapun. Namun, doktrin 
ajaran dan praktek sejarah itu hanya salah satu modal untuk 
menegakkan kerukunan antar umat beragama. Fukuyama 
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(dalam Hayat, 2013), menggagas empat norma untuk 
membangun kerukunan sosial. Keempat norma itu adalah 
hukum formal tertulis, kesepakatan sosial, hukum dan 
ajaran agama serta tradisi dan budaya. Membina kerukunan 
adalah proses berkesinambungan yang melibatkan semua 
pihak. Jika satu komponen saja dalam masyarakat tidak 
mengindahkan kerukunan, maka masyarakat akan bercerai 
berai. Oleh karena itu, kerja sama dan kerja bersama yang 
berkesinambungan antar semua komponen masyarakat 
menjadi syarat mutlak dalam membina kerukunan. Jika 
kita gunakan gagasan Fukuyana, maka empat norma 
kerukunan sosial telah tersedia pada bangsa Indonesia. 

Bangsa Indonesia telah memiliki peraturan tertulis 
yang dapat digunakan untuk menjamin kesatuan dan 
kerukunan beragama. Peraturan perundang-undangan yang 
berisi butir-butir penting yang mengatur tata hubungan dan 
tata kerukunan antar umat beragama misalnya UUD 1945 
pasal 29 ayat 2, Bab X A pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2, Undang-
Undang Nomor 1/PNPS/1965, Keputusan Menteri Agama 
Nomor 70/1978 dan Nomor 77/1978, Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1979, 
Instruksi Menteri Agama Nomor 8/1979, Surat Edaran 
Menteri Agama Nomor MA/432/1981, Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 
dan Nomor 8/2006.

Ajaran agama dan budaya kita yang dipeluk dan 
dikembangkan oleh bangsa Indonesia juga mengajarkan 
doktrin ajaran, nilai-nilai dan pelajaran yang sangat jelas 
tentang pentingnya kehidupan rukun dan damai. Budaya 
kita sebagai orang Timur juga mengajarkan kerukunan, 
harmoni dan teposeliro. Kearifan lokal yang memenuhi 
memori kolektif  bangsa Indonesia mendukung kehidupan 
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rukun di antara warga negara Indonesia. Adapun karya 
seni rakyat Jawa seperti seni ketoprak yang konon syarat 
dengan atraksi kekerasan, hal itu dapat dibaca sebagai 
katalisator emosi kekerasan yang selalu ada pada manusia. 
Seni Ketoprak merupakan salah satu media yang diberikan 
oleh budaya Jawa agar kekerasan yang ada pada setiap 
manusia ditampilkan melalui panggung hiburan dan 
tidak dalam panggung kehidupan sosial yang nyata di 
masyarakat. Demikian juga Pancasila sebagai kesepakatan 
sosial tertinggi sangat menghargai toleransi dan kerukunan. 
Oleh karena itu, sesungguhnya bangsa Indonesia sebagai 
bangsa yang rukun, cinta damai dan penuh dengan 
semangat kebersamaan sudah tidak terbantahkan lagi. 
Jika bangsa Indonesia akhir-akhir ini mewarnai panggung 
sejarahnya dengan kekerasan dan perpecahan maka 
nampaknya mereka sedang tercabut jati dirinya, mereka 
sedang kehilangan identitas yang sebenarnya, mereka 
sedang hidup dengan karakter yang bukan miliknya. 

Tampilan bangsa Indonesia akhir-akhir ini yang 
penuh dengan konlik dan kekerasan, bisa disebabkan oleh 
tiga faktor utama, yaitu faktor eksogen, faktor endogen dan 
faktor relasional (Hayat, 2013). Faktor eksogen adalah faktor 
yang berada di luar kendali umat beragama. Faktor eksogen 
meliputi peristiwa global dan nasional yang mempengaruhi 
secara paksa kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. 
Faktor eksogen sebagai sumber konlik meliputi isu-isu 
global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial 
politik, perlakuan diskriminatif  terhadap kelompok agama 
tertentu, terminologi mayoritas minoritas dan gangguan 
kepentingan bidang tertentu seperti ekonomi, ideologi dan 
eksistensi. Faktor endogen adalah faktor penyebab konlik 
yang berasal dari komunitas umat beragama itu sendiri. 
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Faktor ini relatif  berada dalam kendali masing-masing 
umat beragama. Faktor endogen sebagai sumber konlik 
di Indonesia meliputi antara lain tingkat pemahaman umat 
beragama yang sempit tentang ajaran agamanya yang 
dapat mengarah pada fanatisme agama yang buta dan tidak 
toleran, formalisme agama yang berlebihan dan aliran 
sempalan. 

Faktor relasional sebagai sumber konlik di Indonesia 
menunjuk pada faktor-faktor yang sensitif  karena terkait 
dengan interaksi antara umat beragama. Jika faktor endogen 
berkenaan dengan perilaku masing-masing pemeluk agama, 
maka faktor relasional berkenaan dengan kemampuan 
mengendalikan diri masing-masing pemeluk agama ketika 
merespon atau berhubungan dengan pemeluk agama lain. 
Faktor relasional sebagai sumber konlik antara lain adalah 
pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan dari 
pihak asing, perkawinan beda agama, penodaan agama, 
perayaan hari besar agama, mobilitas penduduk dan 
ekslusiisme etnis.

Implementasi sikap toleransi dihajatkan untuk 
mewujudkan sebuah persatuan diantara sesama komponen 
warga negara secara umum, tanpa mempermasalahkan 
latar belakang agamanya. Bukankah seluruh agama di 
muka bumi mengajarkan tentang kebaikan, tidak satupun 
agama mengajarkan untuk berbuat kerusakan atau 
kejahatan. Demikian juga dengan hidup rukun damai, hidup 
berdampingan dengan agama lain, atau dikenal dengan 
sikap toleransi. Sering kita jumpai pemaknaan toleransi 
dalam kehidupan masyarakat tersegradasi menjadi dua 
penafsiran. Pertama, penafsiran yang bersifat negatif  yang 
menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan 
adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau 
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kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. 
Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat positif  yaitu 
menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan 
terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain 
(Sarapung, 2002: 8).

Pada tataran implementatif  sikap toleransi haruslah 
didasarkan pula pada sikap kelapangan dada terhadap 
orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 
yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan 
prinsip-prinsip tersebut. Rasa penuh keikhlasan dan dapat 
menerima hal-hal yang tidak sama dengan prinsip yang 
dipegang sendiri tetapi hal tersebut tak lantas membuat 
dasar prinsip sendiri hilang bahkan membuatnya semakin 
kuat. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang 
dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan 
pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka 
menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang 
diyakini tanpa ada yang mengganggu atau maksakan baik 
dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Karena 
manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk 
dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang 
pun bisa memaksakan kehendaknya. Untuk itu toleransi 
beragama sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan 
umat beragama.

B. Penyemaian sikap toleransi

Galibnya, semua umat beragama niscaya menjaga 
dan memelihara sikap, baik pada saat mengekspresikan 
tata pikir, tata tutur dan tata lakunya. Keniscayaan 
menjaga dan memelihara sikap pada setiap waktu dan 
di setiap tempat begitu urgen, mengingat baik buruknya 
hubungan intera dan antara umat beragama bergantung 
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pada kemampuannya menjaga dan memelihara sikapnya. 
Sikap merupakan konsepsi yang bersifat abstrak tentang 
pemahaman perilaku manusia. Seseorang akan lebih 
mudah memahami perilaku orang lain apabila terlebih 
dahulu mengetahui sikap atau latar belakang terbentuknya 
sikap pada orang tersebut. Perubahan sikap yang sedang 
berlangsung merupakan perubahan sistem dari penilaian 
positif  ke negatif  atau sebaliknya, merasakan emosi dan 
sikap setuju atau tidak setuju terhadap objek. Dalam tradisi 
akademik, term sikap terambil dari kata attitude, yang 
bermakna sikap terhadap objek tertentu, dan dapat pula 
dimaknai sebagai sikap pandangan atau sikap perasaan, 
tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan untuk 
bertindak sesuai dengan sikap objek itu. Dengan demikian 
attitude sering diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan 
bereaksi terhadap sesuatu hal, atau suatu objek. Tidak ada 
sikap tanpa ada obyeknya (Gerungan: 2010: 161). 

Diskursus tentang sikap sangat menarik perhatian. 
Itulah mengapa banyak para cerdik pandai mengabstraksikan 
pikirannya untuk mengkonstruksi esensi sikap. Thrustone 
misalnya dalam Edwards (1957) memaknai sikap sebagai: 
An attitude as the degree of  positive or negative affect associated 
with some psychological object. By psychological object Thustone 
means any symbul, phrase, slogan, person, institution, ideal, 
or idea toward which people can differ with respect to positive 
or negative affect. Batasan ini mendeskripsikan bahwa 
sikap sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat 
positif  maupun negatif  dalam hubungannya dengan 
obyek-obyek psikologis. Afeksi yang positif  yaitu afeksi 
senang, sedangkan afeksi negatif  adalah afeksi yang tidak 
menyenangkan. Dengan demikian obyek bisa menimbulkan 
berbagai macam sikap, dan dapat menimbulkan berbagai 
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macam tingkatan afeksi pada seseorang. Thrustone 
memandang sikap hanya sebagai tingkatan afeksi saja, 
belum mengaitkan sikap dengan perilaku. Dengan kata 
lain dapat dikemukakan bahwa secara eksplisit Thrustone 
melihat sikap hanya mengandung komponen afeksi saja.

Sementara itu Newcomb (dalam Walgito, 2003) 
memberikan deskripsinya tentang sikap sebagai berikut: 
from a cognitive point of  view, then, an attitude represent an 
organization of  valenced cognitions. From a mitivational point 
of  view, an attitude represents a state of  readiness for motive 
arousal. Dari batasan tersebut di atas, Newcamb telah 
menghubungkan sikap dengan komponen kognitif  dan 
komponen konatif. Namun komponen afektif  justru tidak 
tampak, seperti yang dinampakkana oleh Thrustone. 
Pendapat senada dikonstruksi oleh Rokeach (dalam 
Walgito, 2003) bahwa sikap adalah an attitude is a relatively 
enduring organization of  belifes around an object or situation 
predisposing one to respond in some preferential manner. Dari 
batasan ini dapat dikemukakan bahwa dalam pengertian 
sikap telah terkandung komponen kognitif  dan konatif, 
tetapi juga tidak tampak komponen afektif. Bagi Rokeach 
sikap merupakan predsiposisi untuk merespons dan untuk 
berperilaku. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan 
perilaku, sikap merupakan predisposisi untuk berbuat dan 
berperilaku.

Sikap dimaknai sebagai predisposisi emosional yang 
dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu 
obyek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, 
mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Sikap tidak 
identik dengan respons dalam bentuk perilaku, tidak dapat 
diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari 
konsistensi perilaku yang diamati. Batasan ini mengisyaratkan 
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bahwa sejatinya sikap yang diadegankan oleh individu, 
bukanlah diturunkan dari orang tua melainkan dipelajari 
dan hasil interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. 
Di dalam sikap terdapat variabel laten yang mendasari, 
mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Sikap dapat 
diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang 
merupakan respon dari sikapnya terhadap objek, baik 
berupa orang, peristiwa, atau situasi tertentu. Pendapat 
yang menganggap sikap memiliki komponen kognitif, 
komponen afektif, dan komponen konatif  dikemukakan 
oleh Baron dan Byrne yang menyatakan: speciically, they 
deine attitudes as relatively lasting cluster of  feelings, and 
behavior tendencies directed toward speciic persons, ideas, 
objects, or groups (Baron dan Byrne, 1984: 126). Batasan ini 
mendeskripsikan bahwa esensi sikap telah mengandung 
komponen kognitif  (beliefs), komponen afektif  (feelings) 
dan komponen konatif  (behaviore tendencies).

Sementara itu, Chaplin (dalam Walgito, 2003) 
menyamakan sikap dengan pendirian. Bagi Chaplin sikap 
merupakan predisposisi atau kecenderungan yang relatif  
stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah 
laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang 
lain, obyek, lembaga, atau persoalan tertentu. Dilihat 
dari sudut pandang yang agak berbeda, sikap merupakan 
kecenderungan untuk bereaksi terhadap orang, lembaga, 
atau peristiwa, baik secara positif  maupun negatif. Sikap 
itu secara khas mencakup suatu kecenderungan untuk 
melakukan klasiikasi dan kategorisasi. Lebih lanjut Chaplin 
menegaskan bahwa sumber dari sikap tersebut bersifat 
kultural, familiar dan personal. Deskripsi ini mengandaikan 
bahwa sejatinya kita cenderung beranggapan bahwa sikap-
sikap itu akan berlaku dalam suatu kebudayaan tertentu, 
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selaku tempat individu dibesarkan. Jadi ada semacam 
sikap kolektif  yang mejadi stereotipe sikap kelompok 
budaya masyarakat tertentu. Sebagian besar dari sikap 
itu berlangsung dari generasi ke generasi dalam struktur 
keluarga. Akan tetapi, beberapa dari tingkah laku individu 
juga berkembang selaku orang dewasa berdasarkan 
pengalaman  individu itu sendiri. Para ahli psikologi 
sosial bahkan percaya, bahwa sumber-sumber penting 
dari sikap individu adalah propaganda dan sugesti dari 
penguasa, pengusaha, lembaga pendidikan, dan lembaga-
lembaga lainnya yang secara sengaja diprogramkan untuk 
mempengaruhi sikap dan perilaku individu.

Sedangkan Krech, Crutchield dan Egerton (1996:) 
mengaitkan sikap dengan perilaku. Hal ini tampak dalam 
deskripsi berikut ini: as we have alerady indicated, attitudes lie 
behind many of  the signiicant and dramatic instances of  man’s 
behavior. It is for this reason that many psychologist regard the 
study of  attitudes as the central problem of  social psychology. 
Batasan ini menggambarkan betapa cukup alasan bila 
dilihat dari segi pentingnya msalah sikap dikaitkan dengan 
perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang 
ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak 
pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. 
Dengan mengetahui sikap seseorang, orang dapat 
menduga bagaimana respons atau perilaku yang akan 
diambil oleh orang yang bersangkutan terhadap suatu 
masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya. Jadi 
dengan mengetahui sikap seseorang, orang akan mendapat 
gambaran kemungkinan perilaku yang timbul dari orang 
yang bersangkutan. Dengan demikian perilaku seseorang 
akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada 
pada orang yang bersangkutan.
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Berbagai batasan yang dikemukakan di atas dapat 
disarikan bahwa sikap merupakan organisasi pendapat 
dan keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang 
relatif  ajeg, yang disertai dengan adanya perasaan tertentu, 
dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 
membuat respon atau berperilaku dengan cara tertentu 
yang dipilihnya. Sikap yang dimiliki oleh individu dapat 
mendorong perilaku tertentu terhadap suatu objek sikap. 
Perilaku yang ditampilkan mencerminkan sikap yang 
dimilikinya. Dalam konteks sikap ini, Stephen R. Covey 
(2010) mengkategorikan tiga teori determinisme yang 
diterima secara luas untuk menjelaskan sikap manusia, yaitu: 
determinisme genetis (genetic determinism), determinisme 
psikis (psychic determinism), dan determinisme lingkungan 
(environmental determinism).

Determinisme genetis (genetic determinism) 
berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap 
kakek-neneknya. Itulah sebabnya, seseorang memiliki sikap 
dan tabiat sebagaimana sikap dan tabiat nenek moyangnya. 
Sikap kakek-nenek diturunkan ke dalam DNA. Oleh karena 
itu, jika kakek-neneknya seorang yang dermawan, seseorang 
akan memiliki sikap suka memberi juga. Proses seperti ini 
diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sementara 
itu determinisme psikis (psychic determinism) menyatakan 
bahwa sikap individu merupakan hasil perlakuan, pola 
asuh, atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada 
anaknya. Pengasuhan yang diterima individu berupa 
pengalaman masa kanak-kanak pada dasarnya membentuk 
kecenderungan pribadi dan karakter individu, termasuk di 
dalam pembentukan sikap individu. Jika seseorang gerogi, 
takut, atau bahkan stres jika harus berdiri dan berbicara di 
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depan orang banyak, itu merupakan hasil dari cara orang 
tua mendidik, memperlakukan, atau mengasuhnya. 

Seseorang akan merasa sangat bersalah ketika berbuat 
kesalahan karena muncul ingatan bagaimana orang tuanya 
secara emosional menghukumnya ketika masih berada 
pada fase yang sangat rentan, lemah, lunak, dan bergantung. 
Seseorang tersebut masih sangat ingat bagaimana hukuman 
emosional, penolakan, dan pembandingan dengan orang 
lain. Sedangkan determinisme lingkungan (environmental 
determinism) berpandangan bahwa perkembangan 
sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
tempat individu tinggal dan bagaimana lingkungan 
memperlakukan individu tersebut. Bagaimana atasan/
pimpinan memperlakukan kita, bagaimana pasangan 
memperlakukan kita, dan pembandingan dengan orang 
lain.

Deskripsi tentang esensi sikap yang dikonstruksi 
oleh para ahli seperti yang telah dieksplanasikan di atas 
cukup menunjukkan adanya pandangan yang berbeda 
satu dengan yang lainnya. Thrustone menekankan 
pada komponen afektif, Rokeach menekankan pada 
komponen kognitif  dan konatif, sedangkan Baron dan 
Byrne menekankan pada komponen kognitif, afektif  dan 
konatif. Bertalian dengan distingsi para ahli di atas, Gagne 
(2010: 34) mengkompilasikan komponen tersebut menjadi 
komponen kognitif, afektif  dan konatif.

Komponen kognitif  (komponen persetual) yaitu 1. 
komponen yang berkelindan dengan pengetahuan, 
keyakinan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 
bagaimana orang mempersepsikan terhadap obyek 
sikap.
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Komponen afektif  (komponen emosional) yaitu 2. 
komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau 
tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang adalah 
hal yang positif, sedangkan rasa tidak seang merupakan 
ha yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah 
sikap yaitu positif  dan negatif.

Komponen konatif  (komponen perilaku) yaitu 3. 
komponen yang berhubungan dengan kecenderungan 
bertindak terhadap obyek sikap. Komponen ini 
menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan besar 
kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku 
seseorang terhadap obyek sikap.

Menurut Walgito (2003: 131), sikap memiliki lima ciri-
ciri yaitu sikap tidak dibawa sejak lahir, selalu berhubungan 
dengan obyek, tertuju pada satu atau sekumpulan obyek, 
berlangsung lama dan sebentar, serta mengandung perasaan 
dan motivasi.

1. Sikap tidak dibawa sejak lahir.

 Sikap yang dimiliki oleh individu merupakan hasil 
interaksinya dengan lingkungan sosial, bukan bawaan 
sejak lahir. Dengan demikian sikap individu dapat 
dibentuk atau terbentuk dan dapat dipelajari sepanjang 
perkembangan individu dalam hubungannya 
dengan objek tertentu. Disinilah letak pentingnya 
pengalaman setiap individu dalam membentuk 
sikapnya. Ini berarti bahwa manusia pada waktu 
dilahirkan belum membawa sikap-sikap tertentu 
terhadap sesuatu obyek. Karena sikap tidak dibawa 
sejak individu dilahirkan berarti sikap itu terbentuk 
dalam perkembangan individu bersangkutan. Oleh 
karena itu sikap itu dibentuk atau terbentuk, maka 
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sikap itu dapat dipelajari, dan karenannya sikap itu 
dapat berubah. 

 Walaupun demikian sikap itu memiliki kecenderungan 
adanya sifat yang “agak tetap”, seperti yang 
diabstraksikan oleh Kimball Young (1956) sebagai 
berikut: an attitude as essentiality a from anticipatory, 
a beginning of  action which is nor necessary completed. 
This readiness to react morevoer, implies some kind of  
stimulating situations, either speciic or general. Also, 
attitudes tend to have stability and persistence. Deskripsi 
ini menggambarkan bahwa sikap mempunyai 
kecenderungan stabil, sekalipun sikap itu dapat 
mengalami perubahan. Sikap dibentuk ataupun 
dipelajari dalam hubungannya dengan obyek-obyek 
tertentu. Berkelindan dengan hal tersebut, maka akan 
terlihat pentingnya faktor pengalaman dalam rangka 
pembentukan sikap. Karena sikap tidak dibawa 
sejak lahir, maka sikap sebagai daya dorong akan 
berbeda dengan motif  biologis yang juga sebagai 
daya dorong, karena motif  biologis sudah ada sejak 
individu dilahirkan sekalipun motif  tersebut dalam 
manifestasinya mengalami perubahan-perubahan.   

2. Selalu berhubungan dengan obyek

 Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa 
mengandung relasi terhadap suatu objek tertentu 
yang dapat dirumuskan dengan jelas. Hubungan yang 
positif  atau negatif  antara individu dengan objek 
tertentu, akan menimbulkan sikap tertentu pula dari 
individu terhadap objek tersebut. 
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3. Tertuju pada satu atau beberapa obyek

 Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, 
tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-
hal tersebut. Jadi sikap dapat berkaitan dengan satu 
objek saja tetapi juga dengan sederetan objek yang 
serupa. Apabila individu mempunyai sikap negatif  
pada seseorang, individu tersebut akan mempunyai 
kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang 
negatif  pula kepada kelompok dimana seseorang 
tersebut tergabung di dalamnya. Di sini terlihat 
adanya kecenderungan untuk mengeneralisasi objek 
sikap. 

4. Berlangsung Lama atau sebentar

 Sikap dapat berubah-ubah pada diri individu apabila 
terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu 
yang mendukung berubahnya sikap. Kalau suatu sikap 
telah terbentuk dan telah dijadikan nilai-nilai oleh 
seseorang, secara relatif  sikap itu akan lama bertahan 
pada diri orang yang bersangkutan. Sikap tersebut 
akan sulit berubah, walaupun dapat berubah akan 
memakan waktu yang relatif  lama. Tetapi sebaliknya 
bila sikap itu belum begitu mendalam pada diri 
individu, maka sikap itu relatif  tidak bertahan lama, 
dan akan mudah berubah.

5. Mengandung perasaan dan motivasi

 Sikap mengandung perasaan dan motivasi. Ciri-ciri 
inilah yang membedakan sikap dengan pengetahun 
pada diri individu. Pengetahuan mengenai suatu 
objek tidak sama dengan sikap terhadap objek 
itu. Pengetahuan saja belum menjadi penggerak, 
sebagaimana pada sikap. Pengetahuan mengenai suatu 
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objek baru menjadi sikap terhadap objek tersebut 
apabila pengetahuan itu disertai dengan kesiapan 
untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap 
objek. Hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh 
sebagai berikut: orang yang memiliki pengetahuan 
bahwa kebersihan di rumah bermanfaat bagi 
kesehatan, belum berarti bahwa pengetahuan tersebut 
sudah merupakan sikap baginya terhadap kebersihan 
rumah, apalagi orang tersebut tetap senang hidup 
di tengah kondisi rumah yang tidak bersih. Sikap 
mengandung motivasi, ini berarti sikap mempunyai 
daya dorong bagi individu untuk berperilaku secara 
tertentu terhadap objek yang dihadapinya. Sikap dapat 
merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan 
yang disertai dengan kesediaan untuk bertindak.

Selanjutnya Mahmudah (2012: 30) mendeskripsikan 
berbagai fungsi sikap, antara lain: instrumental adaptasi 
dan manfaat, pertahanan ego, ekspresi nilai, dan fungsi 
pengetahuan.

1. Fungsi instrumental, adaptasi dan manfaat

 Fungsi ini mengandaikan sikap sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan. Orang memandang sampai sejauh 
mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana 
atau sebagai alat dalam rangka pencapaian tujuan. 
Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam 
mencapai tujuannya, maka orang akan bersikap positif  
terhadap objek sikap tersebut, demikian sebaliknya 
bila objek sikap menghambat dalam pencapaian 
tujuan, maka orang akan bersikap negatif  terhadap 
objek sikap yang bersangkutan. Karena itu, fungsi 
ini juga disebut dengan fungsi manfaat yaitu sampai 
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sejauh mana manfaat objek sikap dalam rangka 
pencapaian tujuan. Disebut juga fungsi penyesuaian 
atau adaptasi, karena dengan sikap yang diambil 
oleh seseorang, orang akan dapat menyesuaikan diri 
dengan baik terhadap lingkungannya.

2. Fungsi pertahanan ego

 Sewaktu individu mengalami hal yang tidak 
menyenangkan dan dirasa akan mengancam egonya 
atau sewaktu ia mengetahui fakta dan kebenaran 
yang tidak berkenanan bagi dirinya maka sikapnya 
dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego 
yang akan melindunginya dari realitas tersebut. Sikap 
dalam hal ini mereleksikan problem kepribadian 
yang tidak terselesaikan. 

3. Fungsi ekspresi nilai

 Melalui fungsi ini seseorang seringkali 
mengembangkan sikap tertentu untuk memperoleh 
kepuasan dalam menyatakan nilai yang dianutnya 
yang sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep 
dirinya. Fungsi inilah yang menyebabkan orang 
sering lupa diri sewaktu berada dalam lingkungan 
yang sama dengan dirinya.

4. Fungsi pengetahuan

 Menurut fungsi ini, manusia memiliki dorongan 
dasar untuk ingin tahu dan mengorganisasikan 
pengalamannya. Adanya unsur pengalaman yang 
semula tidak konsisten dengan apa yang diketahui 
oleh individu akan disusun, ditata kembali atau 
diubah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu 
konsistensi. Jadi sikap berfungsi sebagai skema 
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yaitu suatu cara strukturisasi agar dunia di sekitar 
tampak logis dan masuk akal. Sikap digunakan untuk 
mengevaluasi terhadap fenomena luar yang ada dan 
mengorganisasikannya.

Membentuk sikap individu peserta didik pada 
tingkat SMP sangat penting dan mendasar, mengingat 
pada usia ini, ia sedang mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan, baik secara isik maupun psikis. Sebagai 
organisme yang sedang tumbuh dan berkembang, peserta 
didik dipandang sebagai individu yang berbeda antara satu 
dengan yang lainnya. Setiap individu adalah unik. Ketika 
kita memperhatikan peserta didik di dalam kelas, kita 
akan melihat perbedaan individual yang sangat banyak dan 
beragam. Bahkan peserta didik dengan usia hampir sama 
(antara 12-14 tahun), akan memperlihatkan penampilan, 
temperamen, minat dan sikap yang sangat beragam. 
Perbedaan individual tersebut dipandang sebagai realitas 
kehidupan manusia yang sengaja diciptakan oleh Tuhan 
sebagai bukti kebesaran dan kesempurnaan ciptaan-Nya. 
Dalam perspektif  Islam, ketika menjelaskan tentang proses 
penciptaan-Nya, Allah SWT telah memberikan isyarat akan 
perbedaan individu ini.

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami 
jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 
tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 
jadikan daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 
tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus 
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk 
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yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta 
Yang Paling Baik (QS. al-Mu’minun: 12-14).

Kata-kata khalqan akhar yang berarti “makhluk (bentuk) 
lain” yang terkandung dalam ayat di atas mengindikasikan 
betapa manusia sebagai makhluk individu memiliki ciri-
ciri khas, yang berbeda satu sama lainnya. Bukankah sejak 
zaman Nabi Adam, manusia pertama ciptaan-Nya, hingga 
saat ini tidak ditemukan seorang yang memiliki bentuk 
persis sama, meskipun masih dalam keturunan yang 
satu. Setiap peserta didik, apakah ia berada dalam satu 
kelompok ataukah seorang diri, ia disebut individu. Individu 
menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perseorangan 
atau persona. Sebagai orang perorangan, peserta didik 
memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang menjadikannya 
berbeda dengan individu lainnya.

Sikap yang dimiliki oleh setiap individu, terbentuk 
dari adanya interaksi sosial yang dialami di lingkungan 
sosialnya. Menurut Azwar (2013: 30), faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 
pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, 
media massa, institusi pendidikan dan agama, serta faktor 
emosional dalam diri individu.

Pengalaman pribadi. Interaksi sosial yang kita 1. 
bangun dengan orang lain akan melahirkan berbagai 
pengalaman dan meninggalkan kesan yang kuat pada 
setiap individu. Kesan tersebut dapat bersifat positif  
maupun negatif. Jika pengalaman yang dirasakan positif  
maka individu cenderung bersikap positif, sebaliknya 
pengalaman yang didapat negatif, maka sikap negatif  
pula yang ditampilkan. Penghayatan seseorang terhadap 
pengalaman pribadinya, dalam melakukan interaksi 
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dengan lingkungan sosialnya, akan dapat membentuk 
sikap individu terhadap suatu objek.   

Kebudayaan. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup, 2. 
tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat 
yang memiliki kebudayaan. Bagi masyarakat, 
kebudayaan merupakan salah satu pedoman dalam 
mengatur dinamika hidup dan kehidupannya. Budaya 
yang dianut oleh suatu masyarakat berpengaruh besar 
dalam pembentukan sikap individu. Sikap seseorang 
cenderung mencerminkan budaya yang berlaku dalam 
lingkungan masyarakatnya. Kebudayaan memberikan 
corak pengalaman bagi individu dalam suatu 
masyarakat. Kebudayaanlah yang menanamkan garis 
pengaruh sikap individu terhadap berbagai masalah 
yang dihadapi.

Orang lain yang dianggap penting. Orang lain di sekitar 3. 
kita merupakan salah satu diantara komponen sosial 
yang ikut mempengaruhi sikap individu. Seseorang 
yang kita anggap penting, seseorang yang kita 
harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah 
laku dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita 
kecewakan, atau seseorang yang berarti khusus, akan 
banyak mempengaruhi sikap individu terhadap suatu 
objek. Di antara yang biasa dianggap penting bagi 
individu adalah orang tua, orang status sosialnya lebih 
tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, istri atau suami, 
dan lainnya.  Pada umumnya individu cenderung untuk 
memiliki sikap yang konformis atau searah dengan 
sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 
antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berailiasi 
dan menghindari konlik dengan orang yang dianggap 
penting tersebut.     
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Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai 4. 
bentuk media massa, baik elektronik maupun cetak, 
mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini 
seseorang. Dalam penyampaian informasi, media massa 
membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 
mempengaruhi opini seseorang. Adanya informasi baru 
mengenai sesuatu objek sikap, memberikan landasan 
kognitif  baru bagi terbentuknya sikap individu terhadap 
objek sikap.  

Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga 5. 
pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem 
mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, 
karena kedua lembaga tersebut meletakkan dasar 
pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 
Pemahaman akan baik buruk, garis pemisah antara 
sesuatu yang boleh dengan yang tidak boleh dilakukan, 
diperoleh dari pendidikan dan ajaran agama. Karena 
konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan 
sistem kepercayaan, maka tidaklah mengherankan 
kalau pada gilirannya konsep tersebut ikut berperan 
dalam menentukan sikap individu terhadap suatu 
objek.

Selain memasuki masa pertumbuhan dan 
perkembangan, peserta didik pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah oleh Monks, dkk. (1999) dikategirikan 
sebagai masa remaja awal, sudah mulai mengembangkan 
konsep tentang dirinya. Pada rentang ini remaja mengalami 
pertumbuhan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan 
intelektual yang sensitif  sehingga minat anak pada dunia 
luar sangat besar. Yang paling krusial pada rentang usia 
remaja awal adalah mereka tidak mau lagi dianggap 
kanak-kanak walaupun belum mampu meninggalkan sifat 
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kekanak-kakannya. Selain itu remaja awal belum tahu apa 
yang diinginkan, mereka sering merasa sunyi, ragu-ragu, 
tidak stabil, tidak puas dan sering merasa kecewa. Remaja 
awal merupakan sosok yang penuh potensi namun perlu 
dibimbing agar dapat mengembangkan apa yang telah 
dimilikinya untuk perkembangan diri dan lingkungannya. 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa 
kanak-kanak menuju masa dewasa, masa ini merupakan 
masa yang amat baik untuk mengembangkan segala 
potensi positif  yang mereka miliki. Remaja yang melakukan 
interaksi sosial dengan orang dewasa atau teman sebayanya 
didalam masyarakat, maka segala perlakuan remaja akan 
mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan 
orang lain yang berinteraksi dengannya begitu pula 
sebaliknya, orang lain baik itu orang dewasa atau teman 
sebaya yang berinteraksi dengan remaja, maka dapat 
mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan 
remaja. Dengan kata lain interaksi sosial dapat memberikan 
pengaruh yang positif  dan pengaruh negatif  kepada 
remaja. Dengan adanya interaksi diharapkan remaja dapat 
menemukan nilai - nilai hidup yang dapat membentuk 
konsep diri remaja yang positif.

Secara umum sikap peserta didik jenjang pendidikan 
dasar dan menengah yang sudah memasuki jenjang usia 
remaja masih dalam tahap mencari jati dirinya. Dimana 
identitas diri yang dicari berusaha untuk menjelaskan 
siapa dirinya dan apa perannya dalam lingkungan 
masyarakatnya, sehingga mereka berupaya menentukan 
sikap untuk mencapai kedewasaan. Oleh karena itu konsep 
diri merupakan point yang paling penting kehidupannya 
karena konsep diri akan menentukan bagaimana peserta 
didik menentukan sikap dan perilakunya. Konsep diri 
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merupakan bagian diri yang mempengaruhi setiap aspek 
pengalaman, baik itu pikiran, perasaan, persepsi, dan 
tingkah laku individu.

Simplikasinya, konsep diri diandaikan cara individu 
dalam melihat pribadinya secara utuh, menyangkut isik, 
emosi, intelektual, sosial, dan spiritual. Termasuk didalamnya 
persepsi individu tentang sifat dan potensi yang dimiliki, 
interaksi dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-
nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek, serta 
tujuan, harapan dan keinginan. Konsep diri yang sehat tidak 
sekedar positif, tetapi merupakan gambaran tentang dirinya 
(real self). Apabila gambaran tentang dirinya, terutama diri 
yang dicita-citakan (ideal self) tidak sesuai kenyataan dirinya, 
maka akan terjadi kesenjangan antara diri yang harapkan 
dengan kenyataan dirinya. Semakin besar kesenjangan, 
semakin besar pula rasa tidak nyaman yang ditimbulkan. 
Dalam konteks ini yang membedakan antara “The I” diri 
yang sadar aktif  dengan “The me” diri yang menjadi obyek 
renungan kita. Menurutnya ada dua jenis diri yaitu “diri” 
dan “aku”. Diri adalah aku sebagaimana dipersepsikan 
orang lain atau diri sebagai obyek (objectif  self), sedangkan 
aku adalah inti diri aktif, mengamati, berpikir dan bertindak 
(subjectif  self). 

Banyak para cerdik pandai mengkonstruksi 
pendapatnya tentang konsep diri. Verderber misalnya 
memaknai konsep diri sebagai: a collectin of  perception 
of  every aspect of  your being: your appearance, physical and 
mental capabilities vocational potencial, size, strength and forth. 
Pendapat yang senada diabstraksikan oleh Brooks dalam 
Rakhmat (2008: 99) yang mendeskripsikan konsep diri 
sebagai: selft concept then, can be deined as those phsycal, social 
and psycological perceptions of  ourselves that we have derived 
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from experiences and our intraction with others. Deskrispsi 
ini mengandaikan bahwa konsep diri merupakan semua 
persepsi kita tentang aspek diri, aspek, sisoal, aspek isik 
dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman 
dan interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan 
suatu hal yang sangat penting dalam pengintegrasian 
keperibadian, motivasi tingkah laku sehingga pada akhirnya 
akan tercapai kesehatan mental. Konsep ini bukan hanya 
gambaran deskriptif  tetapi juga penilaian tentang diri. Jadi 
konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang 
dirasakan tentang diri. 

Konsep diri sebagai sikap dan keyakinan tentang diri 
sendiri baik isik, karakteristik, tujuan hidup antara lain 
cita-cita, motivasi, kelemahan, kelebihan, kepandaian dan 
kegagalan. Sejalan dengan hal tersebut, Hurlock (2001) 
memberikan pengertian tentang konsep diri sebagai 
sekumpulan keyakinan dan perasaan yang dimiliki individu 
tentang mereka sendiri, merupakan hal yang penting 
bagi kehidupan individu karena konsep diri menentukan 
bagaimana individu bertindak dalam berbagai situasi. 
Sementara itu Desmita (2011: 164) mengkonsepsi kosep 
diri sebagai gagasan tentang diri sendiri yang mencakup 
keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang terhadap 
dirinya sendiri.

Konsep diri terbentuk dalam waktu yang relatif  
lama dan pembentukan ini tidak bisa diartikan reaksi yang 
tidak biasa dari seseorang dapat mengubah konsep diri. 
Kebanyakan ahli-ahi tentang diri setuju, bahwa konsep 
diri secara jelas dapat terdiferensiasikan dan terstruktur, 
yang merupakan suatu keseluruhan yang stabil. Sepanjang 
kehidupan, konsep diri berkembang dan berubah secara 
berkelanjutan, meskipun sulit untuk membedakan antara 
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perkembangan dan perubahan konsep diri. Dengan adanya 
perkembangan dan perubahan tersebut, bahwa struktur 
diri berkembang dan berubah seiring waktu. Dimasa 
kanak-kanak awal, ada kecenderungan perkembangan 
yang berasal dari citra diri (self  image) yang positif  atau 
negatif. Selanjutnya diri terbentuk melalui interaksi 
dengan lingkungan, khususnya lingkungan yang terdiri 
dari orang-orang yang signiikan (orangtua). Pada saat anak 
memiliki sensitiitas sosial disertai kemampuan kognisi dan 
kemampuan perseptualnya menjadi matang, konsep diri 
menjadi berbeda dan lebih kompleks. 

Selanjutnya Berk (1996) menjelaskan bahwa 
perkembangan konsep diri diawali dari usia 2 tahun (ada 
rekognisi diri dengan melihat dirinya di kaca, foto, video, 
tape); masa kanak-kanak awal (konsep dirinya bersifat 
kongkrit, biasanya berdasar karakteristik nama, penampilan 
isik, barang-barang milik dan tingkahlaku sehari-hari); 
masa kanak-kanak pertengahan (ada transformasi dalam 
pemahaman diri, mulai menjelaskan diri dengan istilah-
istilah sifat kepribadian, mulai dapat membandingkan 
karakteristik dirinya dengan peer-nya). Faktor-faktor yang 
bertanggung jawab terhadap pembentukan konsep diri ini 
bisa dialamatkan pada:

Reaksi dari orang lain. Faktor ini mengandaikan bahwa 1. 
mengamati pencerminan perilaku diri sendiri terhadap 
respons yang diberikan oleh orang lain maka individu 
dapat mempelajari dirinya. Orang-orang memiliki 
arti pada diri individu sangat berpengaruh terhadap 
pembentukan konsep diri. 

Perbandingan dengan orang lain. Faktor ini berarti bahwa 2. 
konsep diri yang dimiliki individu sangat tergantung 
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kepada bagaimana individu membandingkan dirinya 
dengan orang lain.

Peranan individu. Faktor ini bermakna bahwa setiap 3. 
individu memainkan peran yang berbeda-beda. 
Pada setiap peran tersebut individu akan melakukan 
perbuatan dengan cara yang berbeda pula. Harapan-
harapan dan pengalaman yang berkaitan dengan peran 
yang berbeda-beda berpengaruh terhadap konsep diri 
seseorang.

Identiikasi terhadap orang lain. Faktor ini berarti 4. 
bahwa kalau seorang anak mengagumi orang dewasa 
maka anak seringkali mencoba mengikuti orang 
dewasa tersebut dengan cara meniru beberapa nilai, 
keyakinan, dan perbuatan. Proses identiikasi tersebut 
menyebabkan individu merasakan bahwa dirinya telah 
memiliki sifat dari yang dikaguminya.

Sementara itu, Hurlock (2001) mengidentiikasi 
berbagai faktor yang membentuk konsep diri, antara lain:

Kematangan Usia. Faktor ini menggambarkan bahwa 1. 
remaja yang matang lebih awal, diperlakukan seperti 
orang yang hampir dewasa, mengembangkan konsep 
diri yang menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan 
diri dengan baik. 

Penampilan diri. Penampilan diri yang berbeda membuat 2. 
remaja merasa rendah diri meskipun perbedaan yang 
menambah daya tarik isik. Tiap cacat isik merupakan 
sumber memalukan yang mengakibatkan perasaan 
rendah diri. Sebaliknya daya tarik isik menimbulkan 
penilaian yang menyenangkan tentang ciri keperibadian 
dan menambah dukungan.
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Kepatutan seks. Kepatutan seks dalam penampilan 3. 
diri, minat dan perilaku, membantu remaja mencapai 
konsep diri yang baik.

Hubungan keluarga. Remaja yang memiliki 4. 
hubungan erat dengan seorang anggota keluarga akan 
mengidentiikasikan ciri dengan anggota keluarga 
tersebut dan ingin mengmbangkan pola keperibadian 
yang sama.

Teman sebaya. Faktor ini mempengaruhi keperibadian 5. 
remaja dalam dua cara yaitu pertama dalam konsep diri 
remaja merupakan cerminan dan anggapan tentang 
konsep teman da  dirinya. Kedua berada dalam tekanan 
untuk mengembangkan ciri-ciri keperibadian yang 
diakui oleh temannya.

Potter dan Perry (2005: 27) mengidentiikasi berbagai 
komponen yang membentuk konsep diri yaitu citra 
tubuh (body image), ideal diri (self  ideal), harga diri (self  
esteem), peran diri (self  rool) dan identitas diri (self  idencity).  
Citra tubuh (body image) adalah  sikap individu terhadap 
dirinya baik disadari maupun tidak disadari meliputi 
persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan 
dinamis karena secara konstan berubah seiring dengan 
persepsi dan pengalaman-pengalaman baru. Body image 
berkembang secara bertahap selama beberapa tahun 
dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur, 
fungsi, kemampuan dan keterbatasan mereka. Citra tubuh 
dapat berubah dalam beberapa jam, hari, minggu ataupun 
bulan tergantung pada stimulus eksternal dalam tubuh dan 
perubahan aktual dalam penampilan, stuktur dan fungsi.

Sedangkan ideal diri adalah persepsi individu 
tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku 
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berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan 
dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya atau 
sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri 
akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri 
berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tempat 
individu tersebut melahirkan penyesuaian diri. Ideal diri 
berperan sebagai pengatur internal dan membantu individu 
mempertahankan kemampuan menghadapi konlik atau 
kondisi yang membuat bingung. Ideal diri penting untuk 
mempertahankan kesehatan dan keseimbangan mental. 
Pembentukan ideal diri dimulai pada masa anak-anak 
dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan dirinya yang 
memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Seiring 
dengan berjalannya waktu individu menginternalisasikan 
harapan tersebut dan akan membentuk dari dasar ideal diri. 
Pada usia remaja, ideal diri akan terbentuk melalui proses 
identiikasi pada orang tua, guru dan teman. Pada usia 
yang lebih tua dilakukan penyesuaian yang mereleksikan 
berkurangnya kekuatan isik dan perubahan peran serta 
tanggung jawab.

Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang 
dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian 
tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari 
diri sendiri dan orang lain yaitu : dicintai, dihormati dan 
dihargai. Mereka yang menilai dirinya positif  cenderung 
bahagia, sehat, berhasil dan dapat menyesuaikan diri, 
sebaliknya individu akan merasa dirinya negative, relatif  
tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai 
atau tidak diterima di lingkungannya. Harga diri dibentuk 
sejak kecil dari adanya penerimaan dan perhatian. Harga 
diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. 
Harga diri akan sangat mengancam pada saat pubertas, 
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karena pada saat ini harga diri mengalami perubahan, 
karena banyak keputusan yang harus dibuat menyangkut 
dirinya sendiri.

Peran adalah serangkaian pola sikap perilaku, 
nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat 
dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok 
sosial. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang 
berhubungan dengan posisi pada tiap waktu sepanjang 
daur kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan 
hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok 
dengan ideal diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang 
diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi 
dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya 
berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai 
perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya 
berbeda dengan orang lain, dan tidak ada duanya. Identitas 
berkembang sejak masa kanak-kanak, bersamaan dengan 
berkembangnya konsep diri. Dalam identitas diri ada 
otonomi yaitu mengerti dan percaya diri, respek terhadap 
diri, mampu menguasai diri, mengatur diri dan menerima 
diri.

Sementara itu Agustiani (2005), mengemukakan 
bahwa aspek-aspek konsep diri meliputi : Pertama, 
diri isik (physical self). Aspek ini menyangkut persepsi 
seseorang terhadap keadaan dirinya secara isik. Dalam 
hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan 
dirinya, penampilan dirinya (cantik, helas, menarik, tidak 
menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, 
kurus). Kedua, diri moral-etik (moral-ethical self). Aspek ini 
merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat 
dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini 
menyangkut persepsi seseorang mengenai hubungan 
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dengan Tuhan, kepuasan seseorang akan kehidupan 
keagamaannyadan nilai-nilai moral yang dipegangnya, 
yang meliputi batasan baik dan buruk. Ketiga, diri pribadi 
(personal self). Aspek ini merupakan perasaan atau persepsi 
seseorang tentang keadaan pribadinya. Hal ini tidak 
dipengaruhi oleh kondisi isik atau hubungan dengan orang 
lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa 
puas terhadap pribadinya atau sejauh mana ia merasa 
dirinya sebagai pribadi yang tepat. Keempat diri keluarga 
(family self). Aspek ini menunjukkan perasaan dan harga diri 
seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. 
Bagian ini menunjukkan seberapa jauh seseorang merasa 
adekuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta 
terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai 
anggota dari suatu keluarga. Keenam diri sosial (sosial self). 
Aspek ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi 
dirinya dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya.

Tingkah laku seseorang tergantung pada kualitas 
konsep dirinya yakni konsep diri positif  atau konsep diri 
negatif. Seseorang yang memiliki konsep diri positif  
memiliki karakterikstik seperti berikut:

Merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. 1. 
Pemahaman diri terhadap kemampuan subyektif  
dalam menyelesaikan masalah-masalah obyektif  yang 
dihadapi.

Merasa sepadan dengan orang lain. Seseorang yang 2. 
memiliki konsep diri positif  memiliki pemikiran bahwa 
saat dilahirkan manusia tidak membawa kekayaan dan 
pengetahuan. Kekayakan dan pengetahuan bisa dimiliki 
dari bekerja dan proses belajar selama hidup. Hal inilah 
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yang mendasari sikap seseorang yang tidak merasa 
kurang ataupun lebih dari orang lain.

Tidak malu saat dipuji. Konsep diri positif  membangun 3. 
pribadi yang memiliki pemahaman bahwa pujian atau 
penghargaan layak diterima seseorang berdasarkan 
hasil yang telah dicapainya.

Merasa mampu memperbaiki diri. Dengan memiliki 4. 
konsep diri positif  seseorang akan merasa mampu 
untuk memperbaiki sikap yang dirasa kurang.

Sementara seseorang dengan konsep diri negatif  akan 
menunjukkan karakteristik seperti berikut ini:

Sensitif  terhadap kritik. Pemilik konsep diri negatif  1. 
biasanya kurang bisa menerima kritik dari orang lain 
sebagai upaya releksi diri.

Senang dengan pujian. Sikap berlebihan terhadap 2. 
tindakan yang dilakukan sehingga merasa perlu 
mendapat penghargaan terhadap segala tindakannya.

Merasa tidak disukai orang lain. Selalu muncul anggapan 3. 
bahwa orang lain disekitarnya akan memandang negatif  
terhadap dirinya.

Suka mengkritik orang lain. Meski tidak suka dikritik 4. 
namun pribadi ini senang sekali menghujani kritikan 
negatif  kepada orang lain.

Bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Pribadi yang 5. 
memiliki konsep diri negatif  merasa kurang mampu 
berinteraksi dengan orang lain.

Konsep diri merupakan salah satu aspek 
perkembangan psikososial peserta didik yang penting 
dipahami oleh seorang guru. Hal ini karena konsep diri 
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merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam 
proses pembelajaran. Banyak bukti yang menguatkan bahwa 
rendahnya persepsi dan prestasi belajar peserta didik serta 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku peserta 
didik di kelas dan di lingkungan sekolah, banyak disebabkan 
oleh persepsi dan sikap negatif  peserta didik terhadap diri 
sendiri. Itulah mengapa, pembentukan sikap yang positif  
terhadap peserta didik menjadi urgen agar peserta didik 
mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, di tengah 
lingkungan sosial yang beragam dan majemuk. Sekolah 
sebagai institusi sosial dianggap efektif  dalam membentuk 
sikap individu. Salah satu sikap positif  yang harus dibentuk 
kepada peserta didik adalah sikap toleransi.

C. Esensi toleransi

Secara etimologi, kata toleransi berasal dari kata 
tolerare yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menahan, 
menenggang, membetahkan, membiarkan, dan tabah 
(Salin, 2009: 15). Dalam bahasa Inggris, kata itu berubah 
menjadi tolerance berarti sikap membiarkan, mengakui, 
dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 
persetujuan (Gularnic, 1959: 779). Sementara itu dalam 
bahasa Arab, kata toleransi disebut dengan istilah تسامح 
(tasamuh) yang berarti lapang dada atau terbuka dalam 
menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian 
yang mulia (Munawwir, 1997). Dalam bahasa Belanda 
disebut dengan istilah tolerer yang bermakna membolehkan, 
membiarkan; dengan pengertian membolehkan atau 
membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi 
toleransi mengandung arti konsensi. Artinya pemberian 
yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan 
hati, dan bukan didasarkan kepada hak. Selanjutnya 
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dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, toleransi 
adalah sifat dan sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap 
menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) 
pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 
kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan 
pendirian sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras 
dan sebagainya). Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku 
karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati 
perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan 
prinsip sendiri.

Berbagai konstruksi teoritis dikemukakan oleh 
para cerdik pandai mengenai toleransi. Zagorin (97  :2003) 
misalnya mendeskrpsikan toleransi sebagai terminologi 
yang berkembang dalam disiplin ilmu sosial, budaya dan 
agama. Baginya toleransi berarti sikap dan perbuatan 
yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-
kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh 
mayoritas dalam suatu masyarakat. Sementara itu, al-
Munawwar (13  :2003) membuat pernyataan berkaitan 
dengan toleransi antar umat beragama, sebagai berikut: 
setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama 
itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan 
sistem dan cara tersendiri yang dibebankan serta menjadi 
tanggung jawab pemeluknya. Atas dasar itu, toleransi 
dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah 
toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan 
perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama 
dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama 
dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan 
umum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa toleransi bukan 
berarti larut dalam apa yang dimiliki atau diyakini orang 
lain, tetapi toleransi merupakan sikap untuk menyadari 
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adanya perbedaan dengan tetap berpegang teguh pada 
apa yang diyakini dengan tidak mengganggu agama atau 
keyakinan. 

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Unesco 
(1994: 12) memberikan batasan tentang toleransi sebagai 
berikut: tolerance is not an end but a means; it is the minimal 
essential quality of  social relations that eschew violence 
and coercion. Without tolerance, peace is not possible. With 
tolerance, a panoply of  positive human and social possibilities 
can be pursued, including the evolution of  a culture of  peace. 
Deskripsi ini bermakna toleransi bukanlah sebagai sebuah 
jalan akhir tetapi toleransi merupakan jalan tengah; 
toleransi merupakan ukuran esensial yang minimal dari 
bentuk hubungan sosial yang mampu menolak terjadinya 
kekerasan. Tanpa toleransi, kedamaian tidak akan terwujud. 
Dengan toleransi kekuatan hubungan antara manusia dapat 
dicapai, di antaranya meliputi evolusi dalam menciptakan 
budaya hidup yang damai.

Sementara itu, Vogt (dalam Rivera, 2009) menyatakan 
bahwa toleransi adalah niat untuk mengendalikan diri dalam 
menghadapi sesuatu yang tidak disukai, atau sikap negatif  
terhadap sesuatu yang memeromosikan keharmonisan. 
Vogt menambahkan bahwa menerima perbedaan-
perbedaan, nilai-nilai atau bahkan gaya hidup dari anggota 
kelompok, tanpa diskriminasi dan kekerasan adalah makna 
dari toleransi. Deskripsi teoretis ini mengandaikan toleransi 
adalah suatu sikap lapang dada, murah hati, pemaaf, 
pengendalian diri dan terbuka serta bertenggang rasa antar 
individu maupun antar kelompok atau golongan yang 
berbeda yang ada di dalam masyarakat. Toleransi memiliki 
obyeknya, baik berupa perilaku, budaya, agama maupun 
obyek toleransi yang lainnya. Oleh karena menyangkut 
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kelompok atau golongan maka tentu ada kelompok yang 
besar, namun ada pula kelompok yang kecil (subgroup). 
Dengan demikian, toleransi dapat terjadi sebagai sikap 
lapang dada, murah hati, terbuka dan bertenggang rasa 
dari kelompok besar terhadap kelompok kecil, namun juga 
dapat terjadi dari kelompok kecil terhadap kelompok yang 
lebih besar dalam obyek toleransi tertentu dapat berupa 
perilaku, budaya, agama maupun obyek lainnya.

Toleran merupakan suatu karakter yang peduli 
terhadap keberadaan orang atau kelompok lain yang 
membawa konsekuensi akan kesediaan untuk terikat 
bahkan berkurban untuk kesejahteraan orang lain. Mind-
set ini menurut Fave (2014) memiliki beberapa tahap 
implikasi antara lain : (1) Toleran tidaklah sekedar perilaku, 
namun suatu karakter mental yang ditentukan bagaimana 
seseorang akan menginterpretasikan dan memberikan 
respon terhadap situasi tertentu serta kesediaan untuk 
mengenal dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain (2) 
Makna akan keberadaan orang lain pada masa kini bukan 
berarti orang yang dijumpai secara tatap muka, akan tetapi 
semua orang yang dijumpai meskipun tidak dijumpai 
secara langsung dan hanya dijumpai dalam dunia maya; (3) 
Toleran mengandung makna belarasa. Belarasa dipahami 
sebagai perasaan sympathy yang mendalam dan kesedihan 
terhadap orang lain yang tertimpa kemalangan, disertai 
keinginan yang kuat untuk mengangkat dari penderitaan 
tersebut.

Kata-kata bijak menyatakan bahwa “mereka yang 
menolong orang lain, sebetulnya menolong dirinya 
sendiri”, maka dapat pula dinyatakan bahwa mereka yang 
toleran terhadap orang atau kelompok lain sebenarnya 
akan membawa konsekuensi orang akan toleran terhadap 
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diri mereka sendiri. Hal ini sejalan pula dengan apa yang 
dikatakan Aristoteles (Fave, 2014) dalam konsep eudaimonia 
yang menyatakan bahwa “dengan mencintai maka orang 
akan dicintai”. Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa 
jika seseorang berbuat demi orang lain, maka sebenarnya 
perbuatan itupun akan kembali kepada dirinya sendiri. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cenderung 
kolektivistik. Budaya kolektivistik adalah budaya yang 
menekankan kepada pentingnya kebersamaan, norma-
norma sosial, serta aturan-aturan yang mengarahkan 
perilaku individu untuk mengutamakan harmoni sosial dan 
mengutamakan kepentingan kelompok, karena seorang 
individu adalah bagian dari suatu kelompok. Sistem nilai 
dalam budaya kolektivistik, prioritas memainkan peran 
penting. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat  
secara luas melampaui kebutuhan diri individu atau 
kelompok tertentu, maka terbuka kemungkinan individu 
atau kelompok mengalami konlik internal antara keinginan 
individu atau kelompok dengan kebutuhan masyarakat 
yang lebih luas. Suatu bangsa terdiri dari berbagai 
kelompok, baik kelompok suku bangsa, kelompok budaya, 
kelompok kedaerahan maupun kelompok agama. Orang 
akan menimbang pemenuhan kebutuhan kelompok mana 
yang akan mereka penuhi atau prioritaskan, pemenuhan 
kebutuhan bangsa (superordinat) atau pemenuhan 
kebutuhan kelompoknya yang besar (subgroup) dengan 
mengabaikan kebutuhan kelompok lain yang lebih kecil. 
Dengan pengabaian kelompok yang lebih kecil, maka 
disinilah intoleransi mulai tumbuh. Pada individu atau 
anggota kelompok tertentu akan mengambil keputusan 
untuk memrioritaskan kebutuhan kelompoknya sendiri, 
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dengan konsekuensi menjadi intoleran terhadap kelompok 
lain. Toleransi menjadi tersingkirkan.

Toleransi seringkali dibahas bersama dengan 
solidaritas dan kohesi sosial. Toleran, solidaritas dan kohesi 
sosial adalah dasar dari semua kelompok kolektivistik 
agar hidup berdampingan secara damai. Kohesi sosial dan 
solidaritas memiliki konotasi pada penumbuhan  kesatuan 
dan demokrasi. Osberg (dalam Rivera, 2009) menyatakan 
bahwa kohesi sosial yang kuat terkait dengan rendahnya 
tingkat kekerasan dan konlik sosial. Kohesi sosial semakin 
besar maka kerjasama akan semakin meningkat, dan 
ketegangan antar individu maupun subgroup menurun. 
Kohesi sosial yang kuat menumbuhkan solidaritas dan 
sikap toleran terhadap kelompok lain akan bertambah.

Gaertner dan Dovidio (dalam Rivera, 2009) 
meyatakan bahwa anggota dari kelompok dapat dibujuk 
untuk menerima diri mereka sendiri sebagai bagian dari 
suatu superordinat (misalkan suatu bangsa) daripada 
sebagai anggota dari suatu kelompok yang berbeda. 
Melalui proses ini maka batas-batas antar kelompok dapat 
dikurangi menjadi tidak menonjol lagi, dan pada saat yang 
bersamaan anggota kelompok yang berbeda mulai dapat 
menerima diri mereka sendiri dan orang lain sebagai bagian 
dari superordinat yang tidak membeda-bedakan. Kebijakan 
untuk melibatkan anggota subordinat dalam superordinat, 
maka anggota kelompok yang awalnya merasa sebagai 
outgroup diuntungkan untuk menjadi anggota superordinat 
sehingga menumbuhkan sikap positif, merasa sebagai 
ingroup, perilaku prososial mulai tumbuh, serta bersedia 
membagikan resources yang dimiliki untuk anggota 
superordinat, sehingga akhirnya akan tercipta kohesivitas 
sosial yang tinggi.
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Toleransi sesungguhnya berkembang dalam kerangka 
adanya keberagaman, utamanya adalah keberagaman 
agama dan budaya termasuk di dalamnya kebiasaan-
kebiasaan, tradisi atau adat istiadat yang menyertainya. Oleh 
sebab itu semakin besar keberagaman suatu bangsa atau 
suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula tuntutan 
bagi keharusan pengembangan nilai-nilai toleransi dalam 
kehidupan masyarakat dan individu, sehingga akan dapat 
terwujud keserasian dan keharmonisan hidup, jauh dari 
konlik-konlik dan ketegangan-ketegangan sosial, lebih-
lebih lagi pertentangan dan permusuhan antar sesamanya 
dalam masyarakat.

Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah 
pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman 
dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-
kelompok lain. Oleh sebab itu perlu ditekankan kembali 
bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai 
pengebirian hak-hak individu atau kelompok tertentu 
untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang 
atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-
hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan 
atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat 
menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang 
ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, 
namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka 
kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi 
adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan 
tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, 
bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu 
dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, 
dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. 
Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan.
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Penghormatan terhadap keragaman mengandung 
pengertian bahwa setiap orang dituntut untuk mampu 
melihat perbedaan yang ada pada orang lain atau kelompok 
lain sebagai sesuatu yang tidak harus dipertentangkan 
dengan apa yang ia miliki. Sesuatu karakteristik yang 
berbeda pada orang lain tersebut hendaknya dipandang 
sebagai bagian yang memberikan kontribusi bagi semakin 
kaya dan luasnya kebiasaan dan budaya secara keseluruhan. 
Ini berarti bahwa di dalam perbedaan-perbedaan yang ada 
sesungguhnya memiliki nilai manfaat bilamana dapat digali 
dan dipahami dengan keraian. Selama ini terkesan bahwa 
keberagaman sebagian kita tidak sejalan dengan sifat-sifat 
Allah, padahal salah satu defenisi keberagaman adalah 
upaya meneladani Tuhan dalam sifat-sifat-Nya.

Penegasan terhadap makna toleransi dalam kehidupan 
masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah sebagai 
salah satu bentuk dari suatu sistem sosial menjadi 
pentingya adanya, sebab jangan sampai terjadi penolakan 
terhadap nilai-nilai toleransi hanya dikernakan individu 
atau kelompok merasa cemas dan hawatir bahwa dengan 
toleransi itu menjadi bentuk perendahan diri dan pemujaan 
terhadap orang lain. Toleransi bukanlah pemberian, 
perendahan diri, atau pemanjaan. Toleransi terutama 
adalah suatu sikap yang aktif  didorong oleh pengakuan 
atas hak-hak asasi manusia universal dan kebebasan-
kebebasan fundamental orang-orang lain. Hal itu tidak 
boleh dalam keadaan bagaimana pun dipergunakan untuk 
membenarkan pelanggaran nilai-nilai fundamental ini. 
Toleransi adalah untuk dilaksanakan oleh orang-seorang, 
kelompok-kelompok dan negara-negara.



104     •     Dr. H.M. Zaki , S.Ag. , M.Pd

d. Praksis toleransi dan intoleraansi Beragama 

Terma intoleran dikategorikan sebagai kata sifat 
dan diartikan sebagai tidak toleran, tidak tenggang rasa 
(KBBI, 1997). Intoleran dalam bahasa Inggris merujuk 
pada term intolerant. Menurut Webster (2017), intolerant 
merujuk pada dua istilah yakni unwilling atau unable. Istilah 
unwilling diartikan tidak berniat, tidak berkendak, tidak 
berkeinginan, dan tidak berkemauan. Sementara istilah 
unable diartikan tidak mampu, tidak cakap, dan tidak cerdas. 
Terma intoleran dalam konteks kehidupan beragama atau 
berkeyakinan berkaitan dengan sikap dan perilaku tidak 
mampu dan tidak mau memberikan kebebasan berekspresi 
yang sama pada pihak lain yang berbeda pilihan agama 
atau keyakinan. Intoleran mengungkapkan superioritas 
sebuah agama atau keyakinan yang tidak mentoleransi 
pendapat atau sudut pandang pihak lain dan tidak bersedia 
memberikan hak-hak sosial pihak lain. 

Istilah intoleran memiliki arti dan makna identik 
dengan beberapa istilah lain, yakni: 1) tidak sabar, tidak 
ikhlas, tidak nrima  atau impatient, 2) keras kepala, tidak 
mau berkompromi atau uncompromising, semena-mena, 
sewenang-wenang, keras, kejam, tidak kenal ampun, 
tidak mau memaafkan atau unforgiving, 3) kaku atau keras 
hati atau unyielding, 4) menolak kebebasan, otoriter atau 
illeberal, 5) pikiran picik, kecil, sempit atau narrow minded, 
6) berprasangka atau prejudiced, 7) cepat bertindak tanpa 
berpikir, mengikuti hawa nafsu atau reactionary, 8) gelap 
mata atau blindfolded, dan 9) berpihak atau partisan. 
Individu atau kelompok intoleran memiliki ciri, seperti; 
mengeluh, memprotes, cerewet, sulit diatur atau rewel, 
temperamental atau mudah marah, bertindak keras dan 
kejam.  
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Intoleran dinilai sebagai tindakan jahat, buruk, tidak 
bermoral, dan tidak terpuji karena berbahaya bagi tatanan 
kehidupan personal, tatanan kehidupan sosial, dan tatanan 
kehidupan kosmis. Intoleran berbahaya bagi bagi kehidupan 
personal karena hanya menuruti hawa nafsu dan pamrih. 
Intoleran berbahaya bagi kehidupan sosial karena merusak 
ketertiban, kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan 
hidup bersama. Perilaku intoleran berbahaya bagi 
kehidupan kosmis karena menganggu dan menghalangi 
upaya mewujudkan bersatunya kembali antara manusia 
dengan Tuhan. Intoleran dalam kehidupan beragama 
merupakan manifestasi dan ekspresi tidak mampu dan tidak 
mau bertenggang rasa atau tidak tepa selira dengan pihak 
lain yang berbeda pilihan agama atau keyakinan. Intoleran 
berarti tidak dapat hidup berdampingan secara rukun dan 
damai dalam tatanan kehidupan sosial yang serba beragam. 
Intoleran bertujuan menyeragamkan keberagaman agama 
menjadi satu pilihan agama. Penyeragaman pilihan agama 
umumnya dilakukan dengan cara pemaksaan melalui 
kekerasan psikis dan isik, seperti; teror, itnah, pelarangan, 
pengusiran, perusakan, penganiayaan, dan penghancuran 
tempat ibadah, dan lain sebagianya.

Bertindak intoleran karena perbedaan pilihan agama 
atau keyakinan dengan cara terbuka, terang-terangan, 
dan dipamerkan di depan umum bagi kebanyakan 
orang merupakan hal yang tidak mudah atau sebuah 
pilihan sangat sulit. Ciri khas manusia berkepribadian 
atau berkarakter adalah kemampuan dan kesanggupan 
memberi penghargaan dan penghormatan yang tinggi 
kepada pihak lain berdasarkan prinsip rukun dan prinsip 
hormat. Prinsip rukun mengatakan bahwa dalam setiap 
situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa 
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sehingga tidak sampai menimbulkan konlik sedangkan 
prinsip hormat mengatakan bahwa ada suatu tuntutan 
agar setiap manusia dalam cara berbicara dan membawa 
diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, 
sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

Perilaku intoleran dalam kehidupan beragama 
merupakan salah satu fenomena unik. Keunikan fenomena 
ini bukan hanya disebabkan dari sisi jumlah kejadian dan 
juga jumlah pelaku yang terus bertambah melainkan juga 
dari sisi metode dan sarana yang digunakan serta keberanian 
dan kenekatannya. Metode teror dengan cara sabotase 
yang selama ini cukup populer dan umum digunakan 
sebagai sarana utama dalam pencapaian tujuan ternyata 
dianggap masih belum cukup efektif. Sabotase adalah suatu 
tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, 
disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, 
dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan 
yang berada di tengah-tengah masyarakat, kehancuran 
harus menimbulkan efek psikologis yang besar. Salah 
satu contoh perilaku intoleran atas nama agama dengan 
penggunaan metode sabotase adalah serangan bom tanggal 
24 Desember atau malam Natal tahun 2000. 

Ada sejumlah faktor yang kiranya dapat menjelaskan 
perbedaan agama yang mengarah pada sikap toleran 
ataupun intoleran. Mengacu pada realitas empiris, toleransi 
maupun intoleransi beragama tergantung pada sudut 
pandang penghayatan agama. Setidaknya terdapat empat 
kecenderungan sikap terhadap keragaman agama, yaitu: 
Pertama, Sikap fanatisme bahwa  hanya satu agama yang 
benar yakni agama yang dianut dan diyakini; Kedua, Sikap 
apatis bahwa semua tradisi religi atau agama bersifat relatif; 
Ketiga, Sikap toleran bahwa pada dasarnya semua agama 
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sama saja; dan Keempat, Sikap psikologis bahwa setiap religi 
atau agama sesungguhnya muncul proses psikologis yang 
sama pada semua manusia.

Penelitian Susetyo (2010) yang menggunakan stereotip 
sebagai dasar analisa perilaku agama menyimpulkan 
tiga kategori perilaku beragama. Pertama, Individu yang 
beragama secara fanatik yaitu mereka yang memiliki sikap 
merasa paling benar, sehingga tertutup pada agama lain, 
tidak mudah berinteraksi dengan agama lain, sifat kaku 
dan sensitif  secara emosi; Kedua, Individu yang beragama 
secara toleran dan menghargai perbedaan keyakinan 
agama lain, yang tergambarkan dalam perilaku tidak mau 
mencampuri urusan agama lain, bersikap sewajarnya, tidak 
memihak; Ketiga, Individu yang mengembangkan perilaku 
beragama secara apatis, yang tergambarkan dalam perilaku 
cuek, mengedepankan kebebasan, lebih mementingkan 
persoalan duniawi.

Selanjutnya Susetyo (2010) menjelaskan beberapa 
pandangan teori psikologi tentang terjadinya toleransi 
ataupun intoleransi beragama. Pertama, Toleransi- 
intoleransi beragama sebagai proses individual yaitu 
terkait dengan berkembangnya kepribadian toleran dan 
intoleran pada individu. Kepribadian otoritarian yang 
intoleran tumbuh subur dalam lingkungan sosial yang 
selalu menekankan pada kepatuhan pada aturan moral 
konvensional yang mengajarkan hanya ada kebenaran 
tunggal dari otoritas. Dogmatisme menjadi ciri ajaran 
agama sehingga mendorong intoleransi karena membentuk 
pribadi yang berkepribadian tertutup (closed minded) 
sehingga tertutup pada ajaran agama lain. Meskipun 
demikian ada pula ajaran agamayang lebih inklusif, non-
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dogmatis, sehingga membetuk kepribadian terbuka, mudah 
toleran dan terbuka terhadap keyakinan agama lain.

Kedua, Toleransi-intoleransi sebagai konsekuensi 
konlik sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam teori konlik 
realistik, relasi antaragama membawa pada konsekuensi 
pilihan untuk berkompetisi ataukah bekerjasama 
antaragama. Adapun menurut teori hipotesis kontak, 
keragaman agama memiliki kemungkinan untuk tinggal 
secara terpisah-pisah karena perbedaan agama (segregasi)  
atau tinggal membaur bersama agama lain (desegregasi). 
Mengacu pada teori identitas sosial, penghayatan agama 
yang semata berfokus pada keyakinannya sendiri mendorong 
munculnya sikap etnosentris sedangkan kemungkinan lain 
selain fokus dengan keyakinan agamanya sendiri orang juga 
menyadari adanya keyakinan lain yang juga harus dipahami 
dan dihormati. Fenomena ini mendorong munculnya sikap 
multikultural. Dapat diduga bahwa pilihan kompetisi, 
segregasi, sikap etnosentris mendorong munculnya sikap 
intoleran, sedangkan kerjasama, desegregasi dan sikap 
multikultural meningkatkan sikap toleran.

Ketiga, Pendekatan sosio kultural berpandangan 
bahwa terbentuknya toleransi- intoleransi dipengaruhi oleh 
perspektif  belajar sosial. Orang belajar dari mengamati 
di lingkungan sosialnya, belajar dari sosok panutan, dari 
kehidupan di keluarga, lingkungan sosialnya, menyerap 
nilai-nilai kehidupan dari kebiasaan (budaya) sehari-hari. 
Proses belajar tersebut menentukan apakah akan toleran 
ataupun intoleran. Peran media semakin besar belakangan 
ini dengan maraknya ujaran kebencian dan aksi intoleran di 
media sosial. Pengaruh media sosial begitu sulit dihindari 
bahkan pengaruhnya menjangkau semua umur, semua 
kalangan. Dan yang semakin memprihatinkan, di kalangan 



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     109

anak-anak pun sudah terkontaminasi intoleransi karena 
media sosial. Hal ini dapat dimaklumi karena anak-anak 
mudah meniru ataupun imitasi terhadap apapun yang 
dilihat. Tentu saja perlu langkah preventif  dari kalangan 
orangtua untuk melindungan anakanak dari pengaruh 
intoleransi di media sosial.

Keempat, Kognisi sosial, perilaku antaragama sebagai 
konsekuensi proses kognisi sosial yang mengandung bias 
dan keterbatasan dalam mengolah informasi yang kompleks. 
Hal tersebut mudah memicu munculnya stereotip dan 
prasangka terhadap agama lain. Bahwa informasi di dunia 
nyata yang terlalu besar dan kompleks tidak mungkin 
dimengerti sepenuhnya oleh pikiran manusia. Oleh 
karena itu orang perlu membuat gambar lebih sederhana 
yang lebih mudah dimengerti ataupun melakukan proses 
jalan pintas (heuristic) dalam menyimpulkan informasi 
yang diterima. Dengan demikian bias dalam kognisi 
sosial yang tercermin dari stereotip merupakan upaya 
penyederhanaan atas informasi yang diterima dan tidak 
sepenuhnya menggambarkan realitas. Konsekuensinya, 
dalam relasi antaragama orang sering memiliki keyakinan 
terhadap agama lain berdasarkan informasi  yang tidak 
akurat dan simpliikasi terhadap realitas. Itulah sebabnya 
relasi antaragama rentan dengan prasangka. Ironisnya 
gambaran tidak akurat tentang agama lain tadi seringkali 
justru diyakini sebagai kebenaran, yang kemudian 
menentukan penilaian ataupun tindakan terhadap agama 
lain. Misalnya, kalangan agama minoritas sering diberi 
label negatif.  Intoleransi terjadi ketika orang hanya fokus 
pada penilaian negatif  agama minoritas tersebut dan 
mengabaikan ataupun meniadakan segi positifnya. Proses 
toleransi dapat terjadi ketika orang memiliki kesempatan 
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melakukan koreksi atas kesalahan penilaian sebelumnya. 
Hal ini biasanya terjadi ketika ada kesempatan kontak. 
Dengan terjalin kontak orang dapat melihat sisi positifnya, 
sehingga dapat menilai dengan seimbang, dan dapat lebih 
menghargai agama lain.

Perilaku intoleran dalam kehidupan beragama 
memicu munculnya beragam dampak negatif  bagi tatanan 
kehidupan manusia. Kehancuran harta benda dan korban 
jiwa dalam skala kecil, menengah, dan besar adalah 
kerugian material dan immaterial yang umum terjadi dan 
dialami secara langsung oleh pihak korban dan juga pihak 
pelaku intoleran. Perasaan marah, benci, takut, cemas, 
khawatir, resah, dan curiga berlebihan pada pihak lain adalah 
bentuk-bentuk gangguan psikologis yang umum dialami 
oleh pihak korban. Perseteruan dan permusuhan abadi 
karena diwariskan lintas generasi dan saling serang demi 
pembelaan diri dalam bentuk pertengkaran, perkelahian, 
tawuran, dan peperangan adalah dampak-dampak sosial 
yang muncul akibat tindakan intoleran atas nama agama. 
Jika perilaku intoleran atas nama agama terus terjadi dan 
dibiarkan merajelala tanpa ada solusi kreatif  dan konstruktif  
maka kehancuran peradaban manusia tidak bisa terelakkan 
dan tinggal menunggu waktu. Perdamaian dan kerukunan 
hidup dalam keberagaman karena perbedaan pilihan agama 
hanya fatamorgana dan impian kosong. 

E. institusi Pendidikan dan toleransi

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan 
memiliki peran yang sangat strategis dalam menyemai 
sikap toleransi. Dalam posisinya sebagai sistem sosial, 
sekolah merupakan tempat individu-individu (peserta 
didik, guru dan pimpinan dan komponen lainnya) saling 
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belajar untuk berinteraski, belajar memahami norma-
norma sosial, belajar bekerjasama, belajar menghargai 
dan belajar berbagai aspek kehidupan sebagaimana 
layaknya dalam masyarakat. Hal ini beranjak dari suatu 
ilosoi bahwa setiap anak dikaruniai benih untuk bergaul, 
bahwa setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada 
hakekatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi 
dan menerima. Pembelajaran yang dilakukan terhadap 
berbagai aspek kehidupan dalam lingkungan sekolah ini 
akan menjadi bekal bagi peserta didik untuk lebih siap 
memasuki lingkungan masyarakat, terkhusus setelah 
menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu.

Khusus berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai 
toleransi dan kebersamaan, institusi pendidikan sekolah 
merupakan wahana yang paling tepat untuk melatih dan 
sekaligus menerapkan nilai-nilai ini. Mengingat di dalam 
lingkungan sekolah peserta didik memiliki latar belakang 
yang sangat beragam, baik agama, susku, latar sosial 
ekonomi, latar pendidikan orang tua, daerah termasuk 
adat adat istiadat dan budaya. Dalam kondisi keberagaman 
ini sudah barang tentu akan ditemukan banyak perbedaan 
dalam sikap dan prilaku peserta didik. Sekolah dipandang 
sebagai wahana yang mempercepat impelementasi dari 
pluralisme melalui berbagai bentuk kegiatan seperti 
workshop, latihan-latihan dan kegiatan-kegiatan dalam 
kelompok kecil. Perbedaan-perbedaan inilah yang 
harus dipahami dan bahkan saling dihormati, sehingga 
memungkinkan tumbuhnya solidaritas dan kebersamaan 
antar sesama peserta didik. Menghormati perbedaan tidak 
berarti menghilangkan identitas diri, karena menghormati 
perbedaan sesungguhnya adalah memberikan peluang dan 
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kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu 
sesuai dengan karakteristik dirinya. 

Pendidikan yang dilakukan di sekolah merupakan 
senjata pamungkas untuk menghindari sikap intoleransi. 
Langkah pertama dalam pendidikan toleransi adalah 
mengajar orang-orang tentang hak-hak dan kebebasan-
kebebasan bersama, sehingga dapat dihormati, dan 
mengembangkan kemauan untuk melindungi hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan orang lain. Tujuan pengembangan 
sikap toleransi di kalangan peserta didik di sekolah, di 
samping wahana latihan agar mereka lebih lanjut dapat 
menerapkan dan mengembangkankannya secara luas 
dalam kehidupan masyarakat, juga didasari pemikiran 
bahwa lembaga pendidikan sekolah secara fundamental 
memang memiliki tanggung jawab secara komprehensif  
terhadap pembentukan intelektual dan kepribadian pesera 
didik secara utuh. Durkheim (1990), mengemukakan 
bahwa tiap-tiap guru harus mampu mengembangkan 
cita-cita moral yang ada di balik sistem aturan yang telah 
dikembangkan, dan memberi peluang kepada generasi 
mendatang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan validitas 
yang baru.

Toleransi diperlukan antara orang seorang dan 
pada tingkat-tingkat keluarga dan paguyuban. Sosialisasi 
pembentukan sikap toleransi hendaklah mengambil tempat 
di sekolah dan perguruan tinggi dan melalui pendidikan 
luar sekolah, di rumah dan di tempat kerja. Pandangan yang 
sempit melihat peran sekolah lebih kepada pengembangan 
intelektual peserta didik, sementara aspek-aspek 
kepribadian utamanya menjadi tanggung jawab keluarga 
atau orang tua. Sesungguhnya tidak demikian, karena 
pendidikan tidak memilah tanggung jawab pembentukan 



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     113

intelektual dan kepribadian, akan tetapi sudah sangat jelas 
bahwa kedua aspek ini berada dalam satu kesatuan yang 
integral yang mempunyai kedudukan sama pentingnya. 
Bilamana ditelusuri selangkah kebelakang dalam pergulatan 
pendidikan melalui Perguruan Taman Siswa, Ki Hajar 
Dewantara telah memberikan ketegasannya, sehingga 
pendidikan Indonesia memang memiliki perbedaan 
karakteristik dengan sekolah-sekolah di negara-negara 
Barat..... “bahwa jika dibandingkan dengan sistem sekolah 
menurut aliran Barat, maka nampak teranglah bahwa 
sistem Barat itu semata-mata mementingkan pencaharian 
ilmu dan kecerdesan keduniawian, sedangkan pendidikan 
di Indonesia teristimewa mementingkan pencaharian ilmu 
dan kecerdasan budipekerti untuk menjadi manusia yang 
bahagia (Dewantara, 1997: 474).

Bertalian dengan sikap toleransi, Ali (2012: 117) 
menawarkan solusi bagi terciptanya pembentukan sikap 
toleransi, antara lain: Pertama, Sikap lapang dada segenap 
umat beragama untuk bisa memahami makna kebebasan 
beragama secara komprehensif  demi terjaganya kehidupan 
harmonis, baik secara intern maupun antarumat beragama; 
Kedua, Wacana pendidikan pluralis-multikultural sudah 
saatnya untuk dirancang secara matang untuk diterapkan 
di tengah-tengah  masyarakat. Pendidikan pluralis-
multikultural adalah proses penyadaran masyarakat 
dengan wawasan pluralis (dalam hal keberagamaan) dan 
sekaligus multikulturalis (menyangkut budaya). Pendidikan 
demikian menjadi sangat penting mengingat pluralitas 
dan multikultural yang tumbuh di Indonesia dewsa ini 
sudah berkembang sedemikian rupa. Sehingga untuk 
menghindari, mengantisipasi, dan menanggulangi konlik 
yang bernuansa agama dan budaya diperlukan pendidikan 
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bernuansa pluralis-multikulturalis; Ketiga, Dalam intern 
suatu agama yang memiliki banyak aliran dan madzhab, 
perlu pula adanya pendekatan antara aliran-aliran dan 
madzhab dalam kajian-kajian keagamaan demi terciptanya 
wawasan beraliran dan bermadzhab yang moderat.

Sementara itu, Nashir (2013: 94) mengidentiikasi 
keuntungan yang diperoleh dari sikap toleransi, antara 
lain: a) membuat orang terbuka untuk mengenal orang 
lain, b) mengembangkan kemampuan untuk menerima 
perbedaan, c) dapat mengakui individualitas dan 
keragaman, d) memberian kesempatan untuk menemukan 
dan menghilangkan prasangka dan stigma negatif  mengenai 
orang-orang yang berbeda bangsa, agama, budaya maupun 
warisan etniknya.

Pada umumnya toleransi bermakna pemberian 
kebebasan kepada semua manusia atau kepada sesama 
warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya 
atau mengatur hidupnya dan menentukan sikapnya itu 
tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya 
ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Dengan 
demikian toleransi mengandung makna sikap atau sifat 
dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang 
lain serta membiarkan kebenaran atas perbedaan tersebut 
sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Dalam konteks 
ini Suparlan (2008: 78) mengidentiikasi berbagai bentuk 
sikap toleransi yang dapat ditanamkan kepada peserta 
didik, antara lain: 1) Berlapang dada dalam menerima 
semua perbedaan, karena perbedaan adalah dari Tuhan; 
2) Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman 
yang berbeda keyakinan; 3) Tidak memaksakan orang lain 
dalam hal keyakinan (agama); 4) Memberikan kebebasan 
orang lain untuk memilih keyakinan (agama); 5) Tidak 
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mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika 
mereka beribadah; 6) Tetap bergaul dan bersikap baik 
dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi; 
7) Menghormati orang lain yang sedang beribadah; dan 8) 
Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang 
berbeda keyakinan. 

Selain itu, Abdullah (2001: 13) mendeskripsikan 
berbagai unsur toleransi yang harus ditekankan dalam 
mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur 
tersebut adalah: Pertama, Memberikan kebebasan atau 
kemerdekaan.  Setiap manusia diberikan kebebasan 
untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut 
dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama 
atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia 
lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau 
kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan 
atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena 
kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang 
harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara melindungi 
kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-
Undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula 
dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini, 
manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada 
paksaan dari siapapun. 

Kedua, Mengakui Hak Setiap Orang. Suatu sikap mental 
yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan 
sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja 
sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar 
hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di 
dalam masyarakat akan kacau; Ketiga, Menghormati 
Keyakinan Orang Lain. Landasan keyakinan di atas adalah 
berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang 
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atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya 
sendiri kepada orang atau golongan lain. Tidak ada orang 
atau golongan yang memonopoli kebenaran dan landasan 
ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan 
pribadi masing-masing orang; Keempat, Saling Mengerti. 
Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama 
manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti 
dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah 
satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling 
menghargai antara satu dengan yang lain.

Pembentukan sikap toleransi terhadap peserta didik 
harus disertai dengan penanaman pandangan atau konsepsi 
yang benar tentang hakikat toleransi. Hal ini penting untuk 
menghindari kesalahan dalam memaknai dan melaksanakan 
toleransi. Konsep-konsep harus ditanamkan terlebih 
dahulu sebagai dasar dalam membentuk sikap toleransi, 
antara lain: a) agree in disagreement yaitu setuju untuk tidak 
setuju, b) agree in agreement yaitu setuju untuk saling setuju, 
dan c) agree in different yaitu setuju di dalam perbedaan (al-
Munawwir, 2003, 208). Pandangan setuju untuk tidak setuju, 
mengandaikan masing-masing pemeluk agama menyadari 
adanya kenyataan perbedaan agama yang dianut oleh 
masyarakat dan perbedaan itu sesuatu yang alamiah yang 
tak terbantahkan oleh siapapun. Konteks ini bermakna 
setuju untuk tidak setuju dalam hal-hal yang prinsipil dan 
fundamental dalam doktrin agama. Para pemeluk agama 
harus memantapkan posisi kepercayaan dan meyakinkan 
bahwa agamanya berbeda dengan agama lain. Disinilah 
pentingnya, umat beragama diberikan pemahaman yang 
benar tentang substansi ajaran agamanya. Kesadaran 
terhadap substansi tersebut tidak saja memperkuat umat 
dalam menjalankan agama sendiri tetapi juga menyadari 
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adanya keyakinan lain yang diimani oleh pemeluk agama 
lain. Kesadaran itu tidak harus ditonjolkan dalam hubungan 
antar pemeluk agama secara ekternal, melainkan cukup 
hanya sebatas hubungan dalam relasi internal. 

Pandangan setuju untuk saling setuju. Pandangan 
ini meniscayakan kepada seluruh pemeluk agama untuk 
mengakui bahwa ajaran agama tidak saja bersifat eksklusif  
tetapi juga inklusif. Banyak ditemukan doktrin agama yang 
semakna, satu semangat, maupun satu tujuan. Persamaan itu 
harus diketengahkan, sementara itu perbedaan-perbedaan 
harus diakui, dihargai, dan dihormati. Pandangan setuju 
di dalam perbedaan. Semua doktrin agama mengajarkan 
tentang nilai-nilai kejujuran, keadilan, tolong-menolong 
dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut disetujui oleh setiap 
umat manusia, walau berbeda agama yang diyakininya. 
Tidak satu pun umat beragama merasa senang dibohongi 
dan mendapat perlakuan diskriminatif.

Penghayatan yang baik terhadap ketiga pandangan 
tersebut di atas, mutlak diperlukan tidak hanya sebagai 
wawasan tetapi juga sebagai aksi yang harus dimulai dari 
pribadi-pribadi pemeluk agama yang akhirnya menjadi 
kesadaran kelompok, masyarakat dan nasional. Ketiga 
pandangan di atas harus dijadikan sebagai modal dasar untuk 
membangun sikap toleransi peserta didik yang terformulasi 
dalam bentuk: 1) ta’aruf, saling mengenal perbedaan yang 
dimiliki; 2) tafahum, saling memahami perbedaan yang 
dimiliki sebagai suatu keniscayaan; 3) ta’awun, sikap tolong 
menolong antar sesama; dan 4) takaful, rasa senasib dan 
sepenanggungan.

Implementasi program imtaq sebagai pengembangan 
pendidikan agama berbasis kearifan lokal diarahkan pada 
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pengetahuan, penghayatan dan pengamalan terhadap 
ajaran agama yang dimiliki peserta didik secara internal 
yang berbeda dengan agama lain (aspek aqidah/keyakinan 
yang bersifat prinsipil) untuk meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaannya. Setelah itu, peserta didik dibekali dengan 
wawasan tentang adanya aqidah/keyakinan lain di luar apa 
yang diyakininya yang harus disikapi sebagai suatu kewajaran 
atau yang dikenal dengan agree in disagreement. Setelah 
disampaikan adanya ajaran agama yang bersifat mendasar 
atau prinsipil yang membedakannya dengan agama lain, 
disampaikan pula adanya titik temu (kalimatun sawa) 
antara agama-agama yang dimiliki. Hal inilah yang dikenal 
dengan agree in agreement. Sementara itu agree in different 
dapat diimplementasikan dengan menonjolkan kesamaan 
yang dimiliki oleh peserta didik sebagai umat beragama. 
Biasanya dalam hal tujuan horizontal (kemanusiaan) di mana 
setiap agama pada dasarnya menginginkan kedamaian, 
keadilan dan kesejahteraan. Peserta didik diajarkan untuk 
menjadikan kesamaan itu sebagai persetujuan (agreement) 
dan bekal untuk bertoleransi.

Legitimasinya bukan hanya bersifat religius di mana 
Tuhan telah menciptakan manusia berbeda-beda dari 
segi suku, agama dan bahasa, tetapi juga secara yuridis 
di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang berasaskan 
pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai 
simbol unity in diversity atau kesatuan dalam perbedaan. 
Apabila pandangan-pandangan tersebut telah diberikan 
kepada peserta didik maka diharapkan tercipta toleransi 
melalui proses hasrat untuk saling mengenal (ta’aruf), lalu 
saling memahami (tafahum), sehingga mau berkolaborasi 
(ta’awun) untuk mencapai tujuan bersama yaitu hidup 
damai di atas nilai toleransi.  Berdasarkan konsepsi inilah, 
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setiap sekolah di Pulau Lombok mengimplementasikan 
program imtaq sebagai salah satu sarana membentuk 
sikap peserta didik yang bukan hanya memiliki agama 
(having religion) tetapi juga agamis (being relegious), sehingga  
mampu menghayati serta mengamalkan sikap toleran di 
tengah-tengah keragaman, baik di lingkungan sekolah 
ataupun lingkungan masyarakat.

f. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan 
sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan 
setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat 
(local genious). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah 
pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi 
nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. 
Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, 
perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran 
untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal 
akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur. 
Naritoom (dalam Wagiran, 2010) merumuskan local 
wisdom dengan deinisi, “Local wisdom is the knowledge that 
discovered or acquired by lokal people through the accumulation 
of  experiences in trials and integrated with the understanding 
of  surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic 
by function of  created local wisdom and connected to the global 
situation”. 

Deinisi kearifan lokal tersebut, paling tidak 
menyiratkan beberapa konsep, yaitu: Pertama, kearifan 
lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan 
sebagai petunjuk perilaku seseorang; Kedua, kearifan lokal 
tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan Ketiga, kearifan 
lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa 
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menyesuaikan dengan zamannya. Konsep demikian juga 
sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu 
terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. 
Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau ilter iklim 
global yang melanda kehidupan manusia. Kearifan adalah 
proses dan produk budaya manusia, dimanfaatkan untuk 
mempertahankan hidup. Pengertian demikian, mirip pula 
dengan gagasan Geertz (1973): “Local wisdom is part of  
culture. local wisdom is traditional culture element that deeply 
rooted in human life and community that related with human 
resources, source of  culture, economic, security and laws. lokal 
wisdom can be viewed as a tradition that related with farming 
activities, livestock, build house etc”. 

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan 
lokal Lombok tentu bagian dari budaya Lombok, yang 
memiliki pandangan hidup tertentu. Berbagai hal tentang 
hidup manusia, akan memancarkan ratusan dan bahkan 
ribuan kearifan lokal. Lebih lanjut dikemukakan beberapa 
karakteristik dari local wisdom, antara lain: (1) local wisdom 
appears to be simple, but often is elaborate, comprehensive, diverse; 
(2) It is adapted to local, cultural, and environmental conditions; 
(3) It is dynamic and lexible; (4) It is tuned to needs of  local 
people; (5) It corresponds with quality and quantity of  available 
resources; and (6) It copes well with changes. Berdasarkan 
pengertian tersebut, dapat dipertegas bahwa kearifan lokal 
merupakan sebuah budaya kontekstual. Kearifan selalu 
bersumber dari hidup manusia. Ketika hidup itu berubah, 
kearifan lokal pun akan berubah pula.  

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan 
komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak 
dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan 
tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. 
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Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas 
dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan 
sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke 
generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang 
belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil 
dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya 
dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, 
kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia 
dapat mencakup kearifan masa kini, dan karena itu pula 
bisa lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional. 
Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul 
dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas 
tersebut, dapat digunakan istilah “kearifan kini”, “kearifan 
baru”, atau “kearifan kontemporer”. Kearifan tradisional 
dapat disebut “kearifan dulu” atau “kearifan lama”.

Berdasarkan waktu pemunculan tersebut di atas, 
akan hadir kearifan dalam kategori yang beragam. Paling 
tidak, terdapat dua jenis kearifan lokal, yaitu: (a) kearifan 
lokal klasik, lama, tradisional, dan (b) kearifan lokal baru, 
masa kini, kontemporer. Kategori semacam ini mencakup 
berbagai hal dan amat cair bentuknya. Maksudnya, istilah 
lama dan baru itu seringkali berubah-ubah. Dari sisi ilosoi 
dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek, 
yaitu: (a) gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak; 
mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta 
praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh 
dari generasi sebelumnya dari komunitas tersebut maupun 
yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang 
tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai 
pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontaknya 
dengan masyarakat atau budaya lain; (b) kearifan lokal 
yang berupa hal-hal konkret, dapat dilihat. Biasanya berupa 
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benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan 
bermakna simbolik.  

Di Indonesia, kearifan lokal jelas memunyai makna 
positif  karena kearifan selalu dimaknai secara baik 
atau positif. Pemilihan kata kearifan lokal disadari atau 
tidak, merupakan sebuah strategi untuk membangun, 
menciptakan citra yang lebih baik mengenai pengetahuan 
lokal, yang memang tidak selalu dimaknai secara positif. 
Dengan menggunakan istilah kearifan lokal, sadar atau 
tidak orang lantas bersedia menghargai pengetahuan 
tradisional, pengetahuan lokal warisan nenek moyang 
dan kemudian bersedia bersusah payah memahaminya 
untuk bisa memperoleh berbagai kearifan yang ada dalam 
suatu komunitas, yang mungkin relevan untuk kehidupan 
manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Dalam 
setiap jengkal hidup manusia selalu ada kearifan lokal. 
Paling tidak, kearifan dapat muncul pada: (a) pemikiran, (b) 
sikap, dan (c) perilaku. Ketiganya hampir sulit dipisahkan. 
Jika ketiganya ada yang timpang, maka kearifan lokal 
tersebut semakin pudar. 

Kearifan lokal mencakup: (a) pemikiran, sikap, dan 
tindakan berbahasa, berolah seni, dan bersastra, misalnya 
karya-karya sastra yang bernuansa ilsafat; (b) pemikiran, 
sikap, dan tindakan dalam berbagai artefak budaya, 
misalnya keris, candi, dekorasi, lukisan, dan sebagainya; dan 
(c) pemikiran, sikap, dan tindakan sosial bermasyarakat. 
Secara garis besar, kearifan lokal terdiri dari hal-hal yang 
tidak kasat mata (intangible) dan hal-hal yang kasat mata 
(tangible). Kearifan yang tidak kasat mata berupa gagasan 
mulia untuk membangun diri, menyiapkan hidup lebih 
bijaksana, dan berkarakter mulia. Sebaliknya, kearifan yang 
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berupa hal-hal isik dan simbolik patut ditafsirkan kembali 
agar mudah diimplementasikan ke dalam kehidupan. 

Suardiman (dalam Wagiran, 2010) mengungkapkan 
bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia 
berhubungaan dengan: (1) Tuhan, (2) tanda-tanda alam, 
(3) lingkungan hidup/pertanian, (4) membangun rumah, 
(5) pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) 
makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) 
kesehatan, (10) bencana alam. Lingkup kearifan lokal dapat 
pula dibagi menjadi delapan, yaitu: (1) norma-norma lokal 
yang dikembangkan, pantangan dan kewajiban; (2) ritual 
dan tradisi masyarakat serta maknanya; (3) lagu-lagu rakyat, 
legenda, mitos dan cerita rakyat yang biasanya mengandung 
pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali 
oleh komunitas lokal; (4) informasi data dan pengetahuan 
yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, tetua adat, 
pemimpin spiritual; (5) manuskrip atau kitab-kitab suci 
yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat; (6) cara-cara 
komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-
hari; (7) alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan 
tertentu; dan (8) kondisi sumberdaya alam/ lingkungan 
yang biasa dimanfaatkan dalam penghidupan masyarakat 
sehari-hari.   

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan 
yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan 
situasi konkret yang mereka hadapi. Paulo Freire (dalam 
Wagiran, 2010) menyebutkan, dengan dihadapkan pada 
problem dan situasi konkret yang dihadapi, peserta didik 
akan semakin tertantang untuk menanggapinya secara 
kritis. Hal ini selaras dengan pendapat Suwito (2008) 
yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal 
meliputi (1) membangun manusia berpendidikan harus 
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berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak 
dalam kandungan; (2) pendidikan harus berbasis kebenaran 
dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak 
benar dan grusa-grusu atau waton sulaya; (3) pendidikan 
harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah 
afektif ) bukan sekedar kognitif  dan ranah psikomotorik; 
dan (4) sinergitas budaya, pendidikan dan pariwisata perlu 
dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang 
berkarakter. 

Kearifan lokal merupakan modal pembentukan 
karakter luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa 
yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran, 
purba diri, dan pengendalian diri. Pijaran kearifan lokal 
selalu berpusar pada upaya menanggalkan hawa nafsu, 
meminimalisir keinginan, dan menyesuaikan dengan empan 
papan. Kearifan lokal adalah suatu wacana keagungan 
tata moral. Upaya pengembangan pendidikan kearifan 
lokal tidak akan terselenggara dengan baik tanpa peran 
serta masyarakat secara optimal. Keikutsertaan berbagai 
unsur dalam masyarakat dalam mengambil prakarsa dan 
menjadi penyelenggara program pendidikan merupakan 
kontribusi yang sangat berharga, yang perlu mendapat 
perhatian dan apresiasi. Berbagai bentuk kearifan lokal 
yang merupakan daya dukung bagi penyelenggaraan dan 
pengembangan pendidikan dalam masyarakat antara lain 
sebagai berikut: Pertama, Kearifan lokal masyarakat dalam 
bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban belajar, seperti 
kewajiban mengikuti kegiatan pembelajaran bagi warga 
masyarakat yang masih buta aksara. Kedua, Kearifan lokal 
dalam menjaga keharmonisan hubungan antarsesama 
manusia, melalui aktivitas gotong royong yang dilakukan 
masyarakat dalam berbagai aktivitas; Ketiga, Kearifan lokal 
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yang berkaitan dengan seni. Keseniaan tertentu memiliki 
nilai untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan 
keteladan serta rasa penghormatan terhadap pemimpin 
dan orang yang dituakan.





  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     127

B a b  4

PEMBENTUKAN SIKAP TOLERANSI 

MELALUI PROGRAM IMTAQ

A. selayang Pandang Pulau Lombok

P
ulau Lombok merupakan salah satu butiran 
mutiara yang menguntai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pulau yang berdiameter 

4.738,65 km2 ini membentang dari pentai Ampenan dan 
berujung di pelabuhan Kayangan (BPS NTB, 2019: 5). 
Sebelum berkelindan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Lombok beserta Sumbawa, Bali, Flores, Timor, Sumba, Rote, 
dan Sawu menjadi bagian wilayah administratif  Provinsi 
Sunda Kecil (Salam, 1992: 156). Secara geograis, Lombok 
memiliki keindahan alam yang anggun dan mengagumkan. 
Selain memiliki tanah subur yang dimanfaatkan sebagai 
lahan pertanian, di atas tanahnya berdiri kokoh dan 
menjulang tinggi Gunung Rinjani di antara dekapan kabut 
dan awan putih, menyuguhkan pemandangan pegunungan 
nan menakjubkan. Kini gunung yang lekat dengan legenda 
Dewi Anjani ini, terkenal dengan wisata trekking dan 
camping di tepi Danau Segara Anak.   

Lombok juga memiliki kepulauan gili yang 
menyerupai kepingan surga dan bentangan pantai yang 



128     •     Dr. H.M. Zaki , S.Ag. , M.Pd

serupa planet asing berpasir putih dan pink. Perpaduan 
hamparan padang savana yang membentang hijau, 
birunya Samudera Hindia yang tak terbatas,  serta tebing 
karang yang berlapis-lapis berwarna keemasan, membuat 
seolah-olah Anda berada di benua lain. Plecing kangkung 
yang renyah dengan sambalnya yang pedas, gurihnya 
ayam taliwang, dan bantal gapuk yang legit, beberapa di 
antara khazanah wisata kuliner yang nikmat dan lezat tak 
terlupakan. Wisata desa Sade yang unik nan asri, dan masjid 
kuno Bayan beleq, sedikit diantara deretan  obyek wisata 
budaya yang mempesona. Itulah mengapa, Diatmika, 
dkk., (2010), komunitas traveler mengungkapkan isi hati, 
dan menumpahkan rasa kagumnya tentang Pulau Lombok 
dalam goresan pena yang bertitel “Dong Ayo Ke Lombok”. 
‘Alakullihal....yang paling mutakhir dan menjadi brand 
pulau Lombok adalah wisata halal dan masjid raya Hubbul 
Wathan Islamic Centre menjadi ikon wisata religinya. Semua 
destinasi wisata ini, membuat Lombok tak bisa berkelit dari 
kunjungan wisatawan domestik dan manca negara.

Secara kultural, Lombok terletak dalam dekapan 
dua komunitas keagamaan yang berbeda yakni Hindu 
di Bali dan Islam di Sumbawa. Kehadiran Islam berabad-
abad di Lombok telah mengakar dalam nafas kehidupan 
masyarakatnya. Dalam komunikasi lisan sehari-hari, 
pulau ini kerap menyapa dirinya dengan sebutan Pulau 
Seribu Masjid. Sebutan ini bermakna bahwa Islam, 
dengan simbol masjidnya, tidak hanya sebagai agama yang 
diyakini oleh mayoritas penduduk pulau ini, tetapi, lebih 
dari itu, ia bermakna monisme identitas etnis. Pemaknaan 
ini mengandaikan bahwa suku Sasak, sebagai pribumi 
dan penghuni terbesar pulau ini, mayoritas beragama 
Islam. Konsekuensi lebih jauh dari pemaknaan ini adalah 
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terciptanya identiikasi tunggal bagi suku pribumi ini, 
yakni Sasak adalah Islam. Fakta inilah yang mengalasi 
Bartholomew (2010: 86), dan Mary Poo-Mooi Judd (1980: 
89) berujar hiperbolis: menjadi Sasak berarti menjadi 
Muslim. 

Meski demikian, mestilah segera disadari sedari 
semula bahwa identiikasi ini tidaklah menaikan fakta 
bahwa di Lombok terdapat berbagai macam etnis, suku, 
budaya dan penganut agama yang lain, semisal: Hindu, 
Budha dan Kristen. Realitas sosial ini mengandaikan 
Lombok sebagai miniatur Indonesia yang plural dan 
multikultural. Dua entitas ini berpotensi integratif, artinya 
pluralitas agama dan heterogenitas budaya dapat dijadikan 
sebagai perajut kohesivitas sosial dalam bingkai kehidupan 
yang harmoni. Namun dalam kondisi dan suasana tertentu, 
keberagaman keberagamaan dan kultural bisa menjadi 
pemantik munculnya konlik, kekerasan, dan malapetaka 
(Geertz, 1983). 

Pada dasarnya, konlik dan kekerasan telah menjadi 
bagian dari konstruksi budaya dan tradisi masyarakat lokal 
yang sulit dihilangkan. Keberadaanya sebagai sesuatu 
yang alamiah dan wajar. Bahkan Coser (1965) melihatnya 
sebagai bagian dari dinamika masyarakat, karena memberi 
efek positif  bagi soliditas grup. Demikian pula yang terjadi 
di Lombok pada dua dekade terakhir ini. Seakan-akan tak 
mau pamit dan pergi untuk selamanya, konlik komunal 
justru terus terjadi dan silih berganti dengan jenis dan motif  
yang berbeda. Konlik antara kampung, antara penghayat 
agama, dan konlik internal keagamaan yang melibatkan 
organisasi keagamaan Islam menjadi yang paling dominan 
terjadi (Hamdi, 2014; Lan, 2006; Kristiansen 2003; Sihbudi, 
2001). Karakter masyarakat Lombok yang mudah 
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terprovokasi dan tradisi saling menguji “ilmu kesaktian” 
telah membuka akses kepada ruang-ruang konlik komunal. 
Selain faktor budaya, terdapat juga faktor-faktor lain 
yang menyebabkan hal tersebut terjadi, termasuk faktor 
ekonomi, sektarianisme, ekslusivisme, primordialisme 
dan pendidikan multikulturalisme yang masih kurang. 
Identiikasi ini sejalan dengan abstraksi yang diajukan 
oleh Klinken (2005: 91) bahwa konlik komunal semakin 
produktif  ketika melibatkan unsur-unsur identitas yang 
lebih luas seperti unsur agama, etnis, dan budaya sebagai 
instrumennya.

Sebelum Islam menjadi identitas tunggal di 
Lombok, penduduk aslinya, Sasak menganut suatu sistem 
kepercayaan tradisional yang disebut Boda dan penganutnya 
disebut Sasak-Boda (Asnawi, 2005: 11). Bagi penghayat 
kepercayaan ini, mereka kerap mengidentiikasikan dirinya 
sebagai keturunan langsung Majapahit yang melarikan 
diri pada saat terjadi penetrasi kaum muslim ke pulau 
ini. Karenanya, mereka menganggap agamanya sebagai 
“Agama Majapahit” (Leeman, 1989:20). Dalam praktek 
ritualnya, kepercayaan Boda tidak berkelindan langsung 
dengan keyakinan terhadap Sidharta Gautama (Smith, 
1999: 106). Karena itu, berbeda dengan agama Budha yang 
secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. 

Pada prinsipnya, keyakinan Boda bertumpu pada anasir 
animisme, dinamisme, panteisme dan antropomorisme. 
Karenanya, pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur 
dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama 
dari praktek keagamaan Sasak-Boda ini. Sejauh ini, belum 
ditemukan satu sumber pun yang dikalim sebagai kitab 
sucinya.  Tidak pernah terdengar nama tokohnya, dan 
tidak pernah teridentiikasi secara jelas bagaimana aturan-
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aturan baku kehidupan bermasyarakat, serta tata cara 
peribadatannya. Namun demikian, penghayat kepercayaan 
ini dapat dipindai dari karakteristiknya yang telah 
diidentiikasi oleh Paul van der Eerden dalam Cederroth 
(1981: 7) adalah: In reality the Bodha do not differ from the 
neighboring Sasak. They spek the same language (a dislect of  
Sasak language) as the inhabitants of  the northern districs, they 
dress in the same way, have the same type of  house, the same 
adat, the same ideass about Gods and their warship. They are the 
same people.

Arus deras modernitas, penetrasi aktif  dakwah 
islamiyah dan implikasi masif  dari kebijakan pemerintah 
adalah penyebab utama terpinggirkannya komunitas 
Sasak-Boda dari dinamika sosial masyarakat Lombok 
secara keseluruhan. Mereka yang tersisa, kini tinggal secara 
berkelompok di perkampungan yang secara geograis jauh 
dari pusat kota. Beberapa desa atau dusun yang ditempati 
oleh komunitas ini berada di kecamatan Gangga dan 
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan di kecamatan 
Lembar, Kabupaten Lombok Barat. 

Sementara itu, konversi suku Sasak ke agama lain 
dimulai saat berlangsungnya penetrasi kerajaan Hindu-
Majapahit dari Jawa Timur yang merambahai pulau 
Lombok pada abad XIII dan memperkenalkan agama Hindu 
ke tengah orang Sasak (Budiwanti, 2000: 8). Relasi antara 
penganut Hindu dengan masyarakat penganut kepercayaan 
lokal berjalan dengan baik. Harmoni antara dua komunitas 
ini dapat berdampingan karena secara doktrinal tidak 
tampak perbedaan yang signiikan dan kontroversial. Itulah 
sebabnya, agama Hindu dapat tumbuh dan berkembang 
tidak saja di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga kepada 
pemimpin-pemimpin adat atau masyarakat dan golongan 
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bangsawan. Lazimnya pada masyarakat primordial, 
konversi agama dapat berjalan secara massif  dan kolosal 
bersamaan dengan konversi agama para tokoh anutannya.   

Gelombang penyiaran agama Hindu berlanjut 
bersamaan dengan datangnya orang-orang Bali ke Lombok 
pada abad ke XVI. Pada fase ini, kedatangan orang-orang 
Bali membawa misi ekonomi dan misi budaya (Zakaria, 
1998: 17). Dua misi utama tersebut, mengharuskan para 
imigran Hindu Bali membangun relasi sosial yang harmoni 
dengan penduduk lokal sehingga tercipta hubungan 
yang bersifat simbiosisme mutualisme. Model hubungan 
sosial ini membuka ruang bagi terciptanya difusi dan 
akulturasi budaya. Karenanya, pengaruh Hindu Bali di 
masyarakat Sasak Lombok semakin menghujam dan 
mewarnai seluruh dinamika kehidupan masyarakatnya. 
Dominasi ini berlangsung dalam waktu yang panjang dan 
telah melibatkan berbagai unsur pembentukan monisme 
identitas seperti yang diabstraksikan oleh Halikiopoulou 
(2007: 56) yakni pola nilai, simbul, kenangan, mitos dan 
tradisi. 

Mengakarnya monisme identitas Hindu Bali di 
Lombok, pada gilirannya mendorong mereka untuk 
merubah misi awal (ekonomi dan budaya) menjadi misi 
politik keagamaan. Itulah mengapa, sejak tahun 1740-1891 
mereka melakukan invasi dan menguasai bagian barat 
pulau Lombok (Marrison, 1999). Sejak saat itu, hubungan 
Hindu Bali dan Sasak Lombok menjadi sangat kompleks, 
penuh dengan ketegangan, penaklukan, pemberontakan, 
berbagai intrik politik, akomodasi, kesepakatan, dan 
perjanjian damai serta kerjasama. Hegemoni Hindu Bali 
atas Sasak Lombok berakhir pada tahun 1891 dan pada 
angka hitungan tahun yang sama menyeret Lombok ke 
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dalam imperialisme dan kolonialisme Belanda (Bruinessen, 
1992: 202).

Bersamaan dengan politik imperialisme dan 
kolonialisme, Belanda juga membawa dan menerapkan 
misi keagamaan yang dikenal dengan istilah politik misi. 
Pada fase ini, para zending menerapkan ajaran-ajaran 
Kristen yang dirancang sedemikian rupa disamping untuk 
melegitimasi kepentingan pemerintah Hindia Belanda, 
juga untuk mengurangi pengaruh agama Islam dikalangan 
pengikutnya. Zakaria (1998: 94) mengutip beberapa 
dokumen yang melegitimasi keberadaan politik misi, dan 
mendeskripsikannya secara gambalang sebagai berikut: 
bahwa Samuel Eliza Harthoorn (1831-1883), salah seorang 
misionaris dari Malang yang sangat berpengaruh dikalangan 
Hindia Belanda merekomendasikan: “..... Daerah-daerah 
yang telah menjadi Islam, tidak akan memeluk agama 
Kristen lagi, dan karena itu pula sampai pada kesimpulan 
bahwa, Islam, adalah musuh yang menakutkan itu, 
tidak harus diserang langsung, akan tetapi kekuatannya 
harus dikurangi melalui berbagai cara yang ada, dari 
mempromosikan kebiasaan rakyat kuno, adat dan agama 
rakyat, dialek daerah (yang berbeda dengan bahasa Melayu, 
sebagai sarana transformasi Islam) hingga ke modernisasi 
perawatan dan pendidikan. Tujuan bersama dari seluruh 
bentuk kegiatan yang mewakili berbagai politik misi adalah 
mengurang kekuatan  dan pengaruh Islam”.

Mengacu pada politik misi, maka kerajaan Selaparang 
yang penduduknya beragama Islam, secara langsung tidak 
harus diserang dan ditaklukkan, mengingat di Lombok 
terdapat kerajaan yang tidak mengadopsi  ilsafat Islam 
(Mataram Hindu), yang secara tidak langsung berfungsi 
sebagai penyangga, agar syiar Islam tidak dapat berkembang 
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maksimal, serta menjauhkannya dari interaksi dan pengaruh 
langsung  dari para penyiar Islam ( Jawa dan Makasar). Hal 
inilah yang menyebabkan Belanda memperlambat ekspedisi 
militernya ke Lombok, di samping minimnya jumlah dan 
jenis rempah-rempah yang dibutuhkan pemerintah Hindia 
Belanda yang terdapat di pulau ini. Namun demikian, 
politik misi ini dapat dianggap berhasil, menginat sejak 
saat itu, Belanda semakin memperjelas demarkasi antara 
kepercayaan tradisional Boda, Hindu, Islam dan  Kristen di 
Lombok. 

Selanjutnya, konversi suku Sasak ke dalam agama 
Islam diperkirakan terjadi pada abad ke XVI, dibawa oleh 
Sunan Prapen atau dikenal juga dengan nama Pangeran 
Sangapati, putra Sunan Giri Gresik Jawa Timur. Sang 
pendakwah mendarat pertama kali di pesisir utara 
Lombok yang kemudian memberikan nama tempat ini 
dengan sebutan Bayan (Cederroth, 1981: 32). Penamaan 
lokus utama pembumian Islam ini dengan sebutan Bayan, 
terinspirasi dari ayat suci al-Qur’an surah Ali Imran ayat 
138 yang bermakna: “Inilah (al-Qur’an) suatu keterangan 
yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunujuk 
serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. Kata 
Bayan yang berarti keterangan tampaknya dipakai untuk 
menamai tempat ini dengan harapan dari tempat inilah Islam 
memancarkan sinar terangnya bagi kehidupan masyarakat 
di seluruh pelosok Lombok. Pengenaan Bayan sebagai pintu 
gerbang masuknya Islam ke Lombok, tampaknya bukanlah 
hal yang berlebihan, mengingat secara geograis, tepatnya 
500 meter sebelah utara desa Bayan terdapat lautan luas 
dengan kondisi air yang tenang. Ditepinya terdapat pantai 
yang bernama pelabuhan Cirik. Diperkirakan pelabuhan 
ini sebagai tempat pertama bersandarnya kapal yang 
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digunakan oleh Sunan Prapen dalam mengemban misi 
dakwahnya (Zaki, 2005: 89).

Pada saat Islam dibumikan di Bayan, setting sisoal 
budaya masyarakatnya menampilkan kehidupan yang penuh 
dengan aroma animisme, dinamisme antropomorisme 
(Boda) dan hinduisme. Anasir kepercayaan ini dipegang 
teguh oleh seluruh masyarakat dan merasuk keseluruh 
dimensi kehidupan. Kondisi ini mengharuskan Sunan 
Prapen melakukan perundingan dengan pemuka 
masyarakat adat Bayan. Kesepakatan pun dicapai dengan 
ketentuan bahwa masyarakat akan memeluk Islam dengan 
syarat bahwa mereka tetap mempertahankan adat budaya 
nenek moyang berikut segala institusinya. Maka, performa 
Islam yang kemudian muncul adalah suatu racikan ajaran 
yang disebut Wetu Telu (Mucipto, 2001: 11). Racikan 
kreatif  itu dimungkinkan mengingat Islam khas Jawa yang 
dibawa oleh Sunan Prapen adalah ajaran Islam yang sarat 
beraroma suisme-mistisisme yang tentu saja menenggang 
anasir keberislaman apapun sepanjang secara substantif  
mampu mengantar manusia menemui Tuhan. 

Sejak itu, perlahan-lahan pengaruh Islam terus 
menguat dan mendominasi dinamika kehidupan masyarakat 
Sasak, seraya meminggirkan pengaruh Hindu dan 
kepercayaan tradisional lainnya. Pada saat yang bersamaan 
para pendakwah Islam yang berasal dari Makassar tiba 
di bagian timur dan tengah pulau Lombok. Wajah Islam 
yang dibumikan secara fundamental lebih ortodoks dan 
berbeda dengan wajah Islam yang dikembangkan oleh 
pendakwah dari Jawa yang mengambil tempat di belahan 
barat dan utara pulau Lombok. Dibanding pendakwah 
dari Jawa, pendakwah dari Makassar lebih berhasil dalam 
mendakwahkan Islam Sunni yang lebih ortodoks dan 
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puritan di seluruh wilayah Lombok. Sebagai mayoritas 
secara agama dan etnis, tentu sedikit banyak suku Sasak 
mewarnai konstelasi penyelenggaraan kehidupan makro di 
Lombok, termasuk dalam bidang politik. Tak pelak, realitas 
empiris inilah yang menegasikan Islam menjadi faktor 
utama dalam masyarakat Lombok. Maka tak mengejutkan 
apabila sebagian etnograis berujar bahwa “menjadi Sasak 
berarti menjadi Muslim”.

Pulau Lombok yang tersegradasi ke dalam lima 
wilayah administratif  (Lombok Utara, Lombok Barat, 
Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram), ini 
dihuni oleh berbagai etnis, suku, dan penghayat agama. Dua 
diantara suku dan penghayat agama yang dominan secara 
prosentase adalah suku Sasak yang mendekap Islam dan 
etnis Bali penghayat Hindu. Komunitas Muslim Sasak dan 
Hindu etnis Bali di Lombok memiliki hubungan yang sangat 
panjang dan dinamis, sepanjang sejarah interaksi mereka. 
Komunitas masing-masing penghayat agama ini memiliki 
hubungan politik-kesejarahan yang memungkinkan 
keduanya berada dalam suasana yang damai dan harmoni 
serta penuh toleransi. Namun tidak berati antar keduanya 
terbebas sama sekali dari kemungkinan-kemungkinan 
munculnya ketegangan yang mengarah kepada konlik 
dan kekerasan. Secara diakronis, perjumpaan antara kedua 
komunitas ini, acapkali berada pada lembah yang penuh 
dengan nuansa konlik dan kekerasan. 

Konlik masif  dan kolosal yang melibatkan Islam Sasak 
dan Hindu Bali di antaranya terjadi pada tahun 1995. Konlik 
yang melibatkan antara komunitas Muslim Kampung 
Taliwang versus komunitas Hindu Kampung Tohpati atau 
Kampung Shindu Lombok Barat. Konlik ini tergolong 
kolosal dan massif, karena melibatkan etnis Bali yang ada di 
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pulau Bali dan etnis Sasak yang ada di Lombok Tengah dan 
Lombok Timur serta pulau Sumbawa.  Konlik bermula 
dan dipantik oleh soal-soal sepele, seperti perkelahian 
para pemuda antar kampung. Kemudian melebar menjadi 
konlik kolektif  antar komunitas karena membawa simbol-
simbol etnis dan agama (Kironosasi, 1996). Konlik yang 
melibatkan komunitas yang sama juga terjadi pada tahun 
2000, 2012, dan 2013. Konlik ini dipantik oleh pembangunan 
sebuah masjid yang berdekatan dengan sebuah bangunan 
pura Hindu. Pemicu lainnya adalah ketersinggungan umat 
Hindu pada saat melakukan perayaan hari raya Nyepi. 
Pada waktu yang bersamaan umat Islam mengadakan 
tradisi selakaran, menggunakan perangkat sound system 
dengan volume suara yang menggelegar. Tradisi selakaran 
dilakukan oleh Sasak Muslim dalam rangka menyambut 
kedatangan jama’ah haji yang baru pulang dari Mekah. 
Pengeras suara tersebut menyinggung orang-orang 
Hindu, yang membutuhkan ketenangan, kesungguhan 
dan berpantangan dengan peralatan elektronik selama 
mengikuti ritual Nyepi (Suprapto, 2015).  

Konlik juga terjadi pada tahun 2001 antara komunitas 
Sasak Muslim Nyangget dengan Hindu Sekarsari. Konlik 
dipicu oleh perkelahian antar pemuda yang sedang mabuk 
minuman keras, kemudian melibatkan komunitas dua 
kampung tersebut. Dalam rangka mencegah eskalasi dan 
berualangnya konlik, pemerintah membangun tembok 
untuk memisahkam kedua kampung yang bertentangan ini. 
Tembok setinggi empat meter menghalangi dua kampung 
bertetangga untuk saling berinteraksi. Keberadaan tembok 
yang menjulang tinggi ini tak mampu mencegah konlik 
berulang. Faktanya, tahun 2008  konlik kembali pecah antar 
dua komunitas beda agama ini. Konlik ini mengakibatkan 
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bergugurannya korban luka akibat sabetan senjata tajam, 
lesatan anak panah dan benturan benda-benda tumpul 
lainnya, bahkan di antaranya terdapat satu orang korban 
meninggal dunia.

Setali tiga uang, poret buram konlik komunitas 
Sasak Muslim dengan Hindu Bali di Lombok kembali 
terulang dengan melibatkan komunitas Muslim Karang 
Tapen versus Hindu Bali Karang Jasi. Potret yang sama 
juga terjadi antara komunitas Sasak Muslim  Karang Tapen 
versus komunitas Hindu Bali Karang Lelede. Mereka 
hanya dipisahkan oleh jalan sempit dan persimpangan. 
Persimpangan itu berubah menjadi arena pertempuran 
dan saksi bisu kerusuhan massa. Ketegangan lain yang 
terjadi antara Sasak Muslim dengan Hindu Bali adalah 
penghancuran pura Hindu pada Selasa malam 15 Januari 
2008. Ribuan orang menyerang, menghancurkan dan 
membakar pura Sangkareang yang berada di desa Keru 
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Mereka 
berpendapat bahwa pura itu dibangun secara ilegal tanpa 
izin dari pemerintah (Suprapto, 2015).

Bak api dalam sekam, tampaknya relasi sosial antara 
Sasak Islam dengan Hindu Bali di Lombok mayoritas terjadi 
dalam suasana tegang dan konlik. Yang paling mutakhir 
dan paling menegangkan adalah konlik Monta pada tahun 
2017. Monta adalah akronim dari Monjok-Taliwang yakni 
serial konlik antar komunitas Sasak Muslim Karang 
Taliwang dengan komunitas Hindu Bali Monjok. Secara 
umum faktor yang melatarbelakangi terjadinya konlik 
ini adalah pemindahan kontainer sampah ke samping 
tembok kuburan perbatasan kampung Monjok dengan 
kampung Karang Taliwang pada tahun 2015 yang lalu 
dan berulang  di tahun 2017 dengan pemicu yang sama. 
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Komunitas Hindu Monjok yang keberatan lalu merusak 
kontainer sampah ini. Perusakan ini dibalas oleh komunitas 
Sasak Muslim Karang Taliwang dengan merusak tembok 
pemakaman umum setempat. Kedua belah pihak terlibat 
dalam ketegangan, warga mempersenjatai diri dengan 
berbagai macam senjata tajam dan saling berhadapan di 
tengah sawah dalam suasana perang terbuka. Akibat dari 
pertikaian ini, tercatat ratusan orang mengalami luka-luka 
berat dan sedang. Namun demikian tidak ada di antara 
anggota komunitas yang meninggal dunia (Philona, 2017).

Konlik bernuansa SARA juga terjadi antara 
komunitas Muslim Sasak dengan jemaat Kristen dan etnis 
Cina yang populer dengan sebutan peristiwa “satu tujuh 
satu”, merujuk pada angka kejadian peristiwanya yaitu 
tujuh belas Januari tahun dua ribu. Bermula dari alun-alun 
Kota Mataram, ratusan ribu komunitas Muslim menghadiri 
tablig akbar yang dihajatkan untuk menggalang solidaritas 
terhadap komunitas Muslim yang sedang teraniaya di 
Maluku. Setelah kegiatan berakhir, terjadi provokasi yang 
mengakibatkan gereja, rumah-rumah dan pertokoan etnis 
Cina dirusak dan dibakar. Dampak dari peristiwa ini adalah 
lumpuhnya roda ekonomi dan terganggunya pelayanan di 
sentra-sentra kesehatan karena sebagian besar pertokoan 
dikuasai oleh etnis Cina, dan beberapa dokter spesialis 
yang beragama Kristen diusir ke luar  dari pulau Lombok 
(Sihbudi, 2001 dan Aziz, dkk., 2004).     

Demikianlah serial konlik yang terjadi di Lombok. 
Sejauh ini, konlik komunal yang melibatkan unsur SARA, 
seringkali bermula dari soal-soal yang bersifat sepele 
kemudian melebar dan membesar ketika melibatkan 
entitas etnis dan simbol agama. Pengenaan ajaran atau 
doktrin agama yang memberi penekanan kuat pada aspek 



140     •     Dr. H.M. Zaki , S.Ag. , M.Pd

monoteisme, universalitas dan penyelamatan umat manusia 
seringkali dengan gampang dipahami sebagai ajakan kepada 
penggunaan kekerasan. Galibnya, para penghayat agama 
cenderung sensitif  terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
peneguhan identitas diri (misalnya sebagai monoteisme 
murni dihadapkan dengan politeisme), penguatan ikatan 
kelompok (misalnya sebagai kaum pribumi dan non-
pribumi), serta semangat menyebarkan kebenaran mutlak 
yang diyakininya. Untuk hal-hal yang demikian, para 
penghayat agama sangat mudah menggunakan referensi 
doktrinal agama sebagai alas melakukan kekerasan. Kondisi 
ini akan melahirkan apa yang disebut oleh Aziz (2000) 
sebagai problem religiosentrisme.

Meski berulang kali terjadi konlik, terutama antar 
komunitas Sasak Islam dan Hindu Bali di Lombok, bukan 
berarti interaksi sosial dua komunitas ini nir teoleransi. 
Dibalik ketegangan dan konlik yang selalu berepisode, 
kedua komunitas ini memiliki berbagai kearifan lokal yang 
dapat dijadikan sebagai basis pendidikan multikultural. 
Model pendidikan ini memiliki relevansi yang signiikan 
bagi masyarakat yang plural dalam bidang agama dan 
heterogen pada ranah suku, etnis, bahasa, budaya, gender 
dan kelas sosial, untuk mengeksplorasi nilai-nilai kearifan 
lokal yang didasarkan pada pandangan leluhur masyarakat 
di setiap etnik dan suku (Bank: 1989). 

Bagi masyarakat yang memiliki heterogenitas budaya 
dan pluralitas agama, pendidikan multikultural sangat 
direkomendasikan oleh Tilaar (2006), mengingat konten 
pendidikan ini berkelindan dengan tema-tema toleransi, 
perbedaan ethno-cultural dan agama, bahaya diskriminasi, 
penyelesaian konlik dan mediasi, hak asasi manusia, 
demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan 
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subyek-subyek lain yang relevan.  Semua konten ini ada dan 
bersemayam dalam kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap 
masyarakat termasuk masyarakat Lombok. Salah satu di 
antaranya adalah Program imtaq.

B.	 Proil	Program	Imtaq
Merespon berbagai fenomena negatif  dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipantik oleh 
konlik sosial berlatarbelakang agama, serta dalam rangka 
mengoptimalkan peran dan fungsi pendidikan agama di 
sekolah, pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan 
program imtaq sebagai pengembangan pendidikan 
agama berbasis kearifan lokal pada seluruh sekolah yang 
ada di wilayah ini. Program imtaq merupakan upaya 
pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma-norma 
serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat 
peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di 
luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka dan 
non tatap muka. Program imtaq pada seluruh sekolah di 
Kota Mataram terdiri dari program imtaq Islam, Katolik, 
Protestan, Hindu, dan Budha, atau program imtaq yang 
sesuai dengan latar belakang agama yang dianut oleh 
peserta didik. Setelah berjalan selama tiga tahun, dan 
dianggap efektif  dalam membentuk sikap toleransi peserta 
didik, maka seluruh kabupaten yang ada di Pulau Lombok 
mengadopsi program ini.

Program imtaq yang diimplementasikan sekolah 
di seluruh Kota Mataram, digagas dan ditetapkan 
oleh H.M. Ruslan, (Wali Kota Mataram periode 2001-
2010), berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram 
Nomor 54/09/Org./2003 tentang program Imtaq. 
Pengembangan pendidikan agama dalam bentuk program 
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imtaq dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: 
Pertama, Terbatasnya alokasi waktu yang tersedia untuk 
pembelajaran pendidikan agama di sekolah; Kedua, 
Program imtaq diharapkan dapat menambah wawasan, 
penghayatan, serta praktek amaliyah keagamaan peserta 
didik; Ketiga, Program imtaq merupakan media untuk 
saling mengenal dan memahami secara mendalam bagi 
seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan; Keempat, 
Perkembangan global dalam bidang teknologi, informasi, 
dan telekomunikasi pada sisi lain memiliki implikasi negatif  
bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Hal 
tersebut disiasati dengan penambahan alokasi waktu dan 
kegiatan, untuk menambah pengetahuan, penghayatan 
dan pengamalan nilai-nilai religius bagi peserta didik di 
lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Program imtaq bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan, penghayatan, pengalaman, dan pengamalan 
ajaran agama kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-
hari. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta situasi dan 
kondisi yang damai, menghindarkan generasi muda dari 
pergaulan-pergaulan negatif, dan membentengi mereka 
dengan benteng keimanan dan ketakwaan. Selain itu, 
melalui berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, 
program imtaq bertujuan agar peserta didik bukan hanya 
memiliki agama (having religion) tetapi juga agamis (being 
religious) yang mampu menghayati serta mengamalkan 
sikap keberagamaan di tengan keberagaman peserta didik 
di lingkungan sekolah.

Program imtaq sebagai pengembangan pendidikan 
agama merupakan pendidikan agama yang meluruskan 
kembali pemahaman peserta didik tentang tafsir-tafsir 
agama yang selama ini dibelokkan ke arah paham-paham 
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intoleran. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan agama 
yakni mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa 
hormat internal agama yang dianut dan terhadap penganut 
agama lainnya. Pendidikan agama yang diancang dalam 
program imtaq adalah pendidikan agama yang dapat 
dijadikan sebagai wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar 
keyakinan agama di dalam proses pendidikan dan secara 
khusus mempertanyakan adanya bagian dari pendidikan 
keimanan kepada peserta didik. Dengan pemahaman 
agama yang sebenarnya, akan mampu mereleksikan 
persoalan pluralitas, dengan mentransmisikan nilai-nilai 
yang dapat menumbuhkan sikap toleran, terbuka dan 
kebebasan dalam diri generasi peserta didik.

Melalui pengembangan pendidikan agama dalam 
program imtaq akan dapat dijadikan sebagai jawaban atau 
solusi alternatif  bagi keinginan untuk merespon persoalan-
persoalan di atas. Sebab dalam pendidikan ini, pemahaman 
agama yang hendak dikembangkan adalah pemahaman 
dan pemikiran keagamaan yang bersifat inklusif dan hirau 
dengan nilai-nilai toleransi yang dialastumpukan pada 
keimanan dan ketaqwaan peserta didik. Pemahaman yang 
benar tentang konsep iman dan taqwa sangatlah penting. 
Mengingat secara konseptual iman berarti pembenaran 
hati. Iman tidak sekedar percaya kepada Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Esa tetapi mencakup pula pengertian yang 
benar tentang siapa Tuhan yang dipercayai dan  bagaimana 
bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain 
dia. Sementara itu, dalam kata taqwa terkandung pula 
pengertian pengendalian manusia akan dorongan emosinya 
dan penguasaan kecenderungan hawa nafsunya. Selain itu 
terkandung perintah kepada manusia untuk berbuat baik. 
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Taqwa akan menjadi tenaga pengarah manusia pada 
tingkah laku yang baik dan terpuji serta menjadi penangkal 
tingkah laku yang buruk, menyimpang dan tercela. Taqwa  
merupakan buah dari iman yang sesungguhnya. Iman dan 
taqwa merupakan dwitunggal, satu kesatuan yang utuh. 
Seseorang yang benar-benar beriman seharusnya benar-
benar bertaqwa. Taqwa inilah yang akan membedakan 
derajat kemuliaan seseorang di sisi Tuhan. Batasan di ini 
bermakna bahwa iman dan taqwa adalah dua hal yang 
hanya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika 
seseorang memiliki keimanan, maka keimanannya tersebut 
akan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan titah 
yang diimaninya. Begitu pula dengan ketaqwaan seseorang 
tidak akan terbentuk apabila tidak didasari oleh iman. 

Urgensi internalisasi nilai-nilai keimanan dan 
ketaqwaan dalam kehidupan manusia yang dideskripsikan 
di atas, sejalan dengan rasionalisasi teoritis yang diajukan 
oleh Wiyani (2012: 11) tentang pentingnya peningkatan 
iman dan taqwa kepada peserta didik, yang didorong oleh: 
Pertama, Media massa, baik elektronik dan cetak, di era 
globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 
kehidupan peserta didik dan masyarakat pada umumnya. 
Informasi yang disampaikan oleh media massa tidak hanya 
mengandung nilai-nilai positif  tetapi juga negatif. Informasi 
yang bersifat negatif  cenderung lebih cepat ditiru dalam 
kehidupan sehari-hari peserta didik. Kedua, Kehidupan 
masyarakat dewasa ini belum atau tidak kondusif  bagi 
upaya peningkatan iman dan taqwa peserta didik.Terdapat 
relasi timbal balik antara dunia pendidikan dengan 
kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa 
yang terjadi dan berlangsung dalam dunia pendidikan 
merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di 
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dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Terdapat fenomena 
lemahnya pemahaman agama peserta didik dengan 
perilaku religius yang diharapkan. Indikator yang sangat 
nyata adalah semakin meningkatnya peserta didik yang 
terlibat dalam tindakan pindana. Program imtaq bukan 
hanya menjadikan peserta didik memiliki agama tetapi 
juga agamis, yang mampu menghayati serta mengamalkan 
sikap keberagamaan di tengan keberagaman peserta didik.

C. Bentuk-bentuk Program imtaq

Program imtaq pada institusi pendidikan di Pulau 
Lombok dihajatkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai 
dan sikap religius kepada peserta didik yang termanifestasi 
dalam perilaku toleran di lingkungan sekolah, keluarga 
dan masyarakat. Program imtaq juga merupakan respon 
terhadap terbatasnya alokasi waktu pendidikan agama di 
sekolah, di sisi lain pendidikan agama di sekolah, sampai saat 
ini dianggap belum optimal menjalankan fungsinya sebagai 
media internalisasi nilai-nilai religius terhadap peserta 
didik. Untuk mencapai hajat tersebut, program imtaq 
diimplementasikan melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu: 
pembentukan budaya religius, kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan, dan pengembangan partisifasi masyarakat.

1. Program imtaq melalui Pembentukan Budaya 
religius  

Setelah keluarga, kelompok bermain, serta 
lingkungannya, sekolah merupakan tempat untuk 
menanamkan nilai-nilai, norma-norma serta harapan 
masyarakat terhadap masa depan putra-putrinya. Selain 
itu, sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam 
membentuk pemahaman dan kesadaran keberagamaan di 
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tengah keberagaman peserta didik. Mengingat fungsi dan 
kedudukannya yang strategis, sekolah perlu membentuk 
budaya religius. Sebab kesadaran terhadap penciptaan 
budaya religius di sekolah memiliki dampak positif  
terhadap peserta didik dalam kehidupan secara luas di masa 
yang akan datang. Dalam dunia pendidikan, budaya dapat 
digunakan sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena 
sebenarnya yang tercakup dalam budaya sangatlah luas. 
Budaya laksana software yang berada dalam otak manusia, 
yang menuntun persepsi, mengidentiikasi apa yang dilihat, 
mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar dari 
yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya 
diartikan sebagai: pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah 
berkembang; sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar 
diubah. Selain itu budaya, dapat diartikan sebagai totalitas 
pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan 
semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang 
mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang 
ditransmisikan bersama (Kotter dan Heskett, 1992: 4).

Dalam tradisi oralitas kita sehari-hari, orang biasanya 
mensinonimkan deinisi budaya dengan tradisi (tradition). 
Tradisi, dalam hal ini, diartikan sebagai ide-ide umum, 
sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari 
perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok 
dalam masyarakat tersebut. Padahal budaya dan tradisi itu 
berbeda. Budaya dapat memasukkan ilmu pengetahuan 
kedalamnya, sedangkan tradisi tidak dapat memasukkan ilmu 
pengetahuan ke dalam tradisi tersebut. Tylor, sebagaimana 
dikutip Budiningsih (2004: 18), mengartikan budaya 
merupakan suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah 
dari bagian-bagian suatu kemampuan kreasi manusia yang 
immaterial, berbentuk kemampuan psikologis seperti ilmu 
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pengetahuan, teknologi, kepercayaan, keyakinan, seni dan 
sebagainya. Budaya dapat berbentuk isik seperti hasil seni, 
dapat juga berbentuk kelompok-kelompok masyarakat, 
atau lainnya, sebagai realitas objektif  yang diperoleh dari 
lingkungan dan tidak terjadi dalam kehidupan manusia 
terasing, melainkan kehidupan suatu masyarakat.

Budaya dapat juga dimaknai sebagai sesuatu yang akan 
mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem 
ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, 
sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan 
itu bersifat abstrak (Sulasman dan Gumelar, 2013: 21). 
Selanjutnya Schein (2004: 17) mendeinisikan budaya 
sebagai: a pattern of  shared basic assumptions that was learned 
by a group as it solved its problems of  external adaptation and 
internal integration, that has worked well enough to be considered 
valid and, therefore, to be taught to new members as the correct 
way to perceive, think, and feel in relation to those problems. 
Deskripsi teoritis ini mengandaikan budaya sebagai suatu 
pola asumsi dasar yang dipelajari oleh suatu kelompok, 
difungsikan untuk memecahkan berbagai permasalahan 
hidup serta melakukan penyesuaian ke luar kelompok dan 
berintegrasi ke dalam kelompok. Asumsi-asumsi tersebut 
diyakini sebagai sesuatu yang sah dan disampaikan kepada 
anggota baru sebagai sebuah cara untuk menerima, berpikir, 
dan merasakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-
masalah dalam kelompok. Selain itu, kebudayaan memiliki 
unsur-unsur dasar dan umum (universal) yang terdiri dari: 
bahasa, kepercayaan, pengetahuan dan teknologi, nilai, 
norma dan sanksi, simbul dan kesenian.

Secara umum budaya merupakan pola kebiasaan yang 
berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya 
sejatinya merupakan wahana di mana anak-anak manusia 
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untuk pertama kali dan seterusnya mengalami proses 
pembelajaran menjadi manusia melalui relasi dengan 
sesamanya, alam dan khaliq-Nya. Pada taraf  tertentu, 
budaya merupakan sistem kepercayaan, serta praktek-
praktek dengan mana sebuah masyarakat memahami, 
mengatur dan membentuk kehidupan, baik individual 
maupun kolektif. Pada konteks ini budaya dimaknai sebagai 
tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, 
sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan 
ruang, konsep alam semesta, obyek-obyek materi dan milik 
yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke 
generasi melalui usaha individu dan kelompok. 

Menurut Schein (2004: 34), budaya terbentuk dari tiga 
aspek yaitu artifak, nilai, dan asumsi dasar. Aspek artifak 
menyangkut simbol, kegiatan, dan kebiasaan yang terdapat 
dalam suatu organisasi. Artifak merupakan aspek budaya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh seseorang 
pada saat berhubungan dengan suatu kelompok baru 
dengan budaya yang tidak dikenalnya. Artifak menunjukkan 
budaya yang bersifat isik mencakup produk, jasa, dan 
tingkah laku anggota kelompok. Aspek nilai merupakan 
budaya yang bersifat non isik mencakup strategi, tujuan, 
dan ilosoi yang dianut oleh suatu kelompok. Sementara 
aspek asumsi dasar merupakan kepercayaan yang dianggap 
sudah ada dan dianut oleh suatu kelompok dalam jangka 
waktu yang lama. Ketiga aspek tersebut membentuk 
budaya dalam suatu kelompok yang dikembangkan secara 
terus-menerus. Artifak merupakan budaya yang tampak 
seperti gedung, kebersihan, dan perilaku yang ditunjukkan 
oleh anggota kelompok. Nilai-nilai budaya dapat dicermati 
dari semboyan dan sikap yang dipegang teguh oleh anggota 
suatu kelompok. Sementara pola asumsi dasar merupakan 
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pola keyakinan yang dianut anggota kelompok untuk 
menafsirkan setiap yang terjadi dalam kehidupan. Relasi 
ketiga aspek yang membentuk budaya menurut Schein 
dapat dilvisualisasikan pada gambar di bawah ini: 

 

Keyakinan dan 

Nilai-nilai 

Asumsi 

Struktur dan Proses dalam 
Organisasi 

Artifak 

Strategi dan Tujuan Organisasi 

 

Keyakinan, Persepsi, Pikiran dan 

Perasaan 

Gambar di atas mendeskripsikan bahwa aspek 
asumsi-asumsi dasar bersama terletak pada tingkatan yang 
paling dalam yang mencerminkan keyakinan mengenai 
realitas dan sifat manusia yang dianggap benar sehingga 
dianut oleh anggota kelompok secara turun temurun. 
Aspek nilai-nilai kultural berada setingkat lebih tinggi dari 
aspek asumsi-asumsi dasar bersama yang mencerminkan 
keyakinan-keyakinan kolektif  dan perasaan yang dianggap 
baik, normal, dan rasional. Sementara aspek budaya yang 
menduduki tingkatan paling luar adalah simbol-simbol 
kultural berupa kata-kata, sikap dan gambar-gambar 
yang mengandung arti tertentu. Ketiga tingkatan tersebut 
menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak 
terpisahkan. 

Koentjaraningrat (1969: 17), mengelompokkan 
aspek-aspek budaya berdasarkan dimensi wujudnya, yaitu: 
a) Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, 
nilai, keyakinan, norma dan sikap; b) Kompleks aktivis 
seperti pola komunikasi, tari-tarian, upacara adat; c) 
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Materian hasil benda seperti seni, peralatan dan sebagainya. 
Wujud pertama adalah wujud ide kebudayaan yang sifatnya 
abstrak, tak dapat diraba dan difoto. Lokasinya berada dalam 
alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan yang 
bersangkutan itu hidup. Pada saat ini kebudayaan ide juga 
banyak tersimpan dalam disk, tape, koleksi microilm, dan 
sebagainya. Kebudayaan ide ini dapat disebut tata kelakuan, 
karena berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, 
mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan 
perbuatan manusia. Wujud kedua dari kebudayaan sering 
disebut sebagai sistem sosial, yang menunjuk pada perilaku 
yang berpola dari manusia. Sistem sosial berupa aktivitas-
aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta 
bergaul dari waktu ke waktu. Sedangkan wujud ketiga dari 
kebudayaan disebut kebudayaan isik, yaitu keseluruhan 
hasil aktivitas isik, perbuatan dan karya manusia dalam 
masyarakat yang sifatnya konkrit berupa benda-benda. 

Tiga macam wujud budaya di atas, dalam konteks 
organisasi disebut dengan budaya organisasi. Pada lembaga 
pendidikan disebut dengan budaya sekolah. Budaya 
organisasi mengacu kepada keyakinan bersama, sikap dan 
tata hubungan serta asumsi-asumsi yang secara eksplisit 
atau implisit diterima dan digunakan oleh seluruh anggota 
organisasi untuk menghadapi lingkungan luar, dalam 
rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi (Sahlan, 2010: 
72). Dalam suatu organisasi termasuk lembaga pendidikan, 
budaya dimaknai sebagai sistem nilai yaitu keyakinan dan 
tujuan yang dimiliki oleh anggota organisasi yang potensial 
membentuk perilaku mereka dan bertahan lama. Selain itu 
budaya juga dimaknai sebagai norma perilaku yaitu cara 
berperilaku yang sudah lazim digunakan dalam sebuah 
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organisasi yang bertahan lama karena semua anggotanya 
mewariskan perilaku tersebut kepada angota baru. 

Interaksi antar individu sesuai dengan peran dan 
fungsinya masing-masing, hakikatnya telah terjadi pada 
organisasi sekolah. Tatanan nilai yang telah dirumuskan 
dengan baik berusaha diwujudkan dalam berbagai perilaku 
sehari-hari melalui interaksi yang efektif. Dalam rentang 
waktu yang panjang, perilaku tersebut akan membentuk 
suatu pola budaya tertentu yang unik antara satu organisasi 
dengan organisasi lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya 
menjadi ciri khusus suatu organisasi sekolah yang sekaligus 
menjadi pembeda dengan organisasi sekolah lainnya. 
Selanjutnya, kata religius berati: bersifat religi, bersifat 
keagamaan, atau yang bersangkut-paut dengan religi. 
Religiusitas tidak identik dengan agama. Agama lebih 
menunjukkan kepada kelembagaan kebaktian terhadap 
Tuhan, atau kepada “dunia atas” dalam aspek yang resmi, 
yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya serta 
keseluruhan organisasi-organisasi sosial keagamaan dan 
sebagainya yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. 
Sedangkan keberagamaan atau religiusitas lebih melihat 
aspek yang di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap 
personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, 
karena menapaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup 
totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawinya) ke 
dalam pribadi manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya  
“religiusitas mengatasi atau lebih dalam dari agama yang 
tampak formal dan resmi” (Muhaimin, dkk., 2008: 287). 

Berdasarkan deskripsi di atas, budaya religius 
merupakan cara berpikir dan cara bertindak yang 
didasarkan atas nilai-nilai religius. Batasan ini bermakna 
bahwa budaya religius sekolah adalah cara berpikir dan 
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cara bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-
nilai religiusitas. Apabila dikaitkan dengan program imtaq 
sebagai salah satu bentuk pengembangan pendidikan 
agama pada sekolah di Kota Mataram, maka pembentukan 
budaya religius berkaitan pula dengan penguatan nilai-
nilai religius dalam perilaku sehari-hari. Hal ini berarti 
bahwa budaya religius di sekolah harus didasari oleh basic 
assumption berupa nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan 
yang selanjutnya melahirkan perilaku yang baik. Kemudian 
nilai-nilai tersebut diupayakan menjadi tradisi yang hidup 
dalam perilaku peserta didik, sehingga harapan untuk 
mendidik generasi yang menjunjung tinggi dan memiliki 
sikap toleransi dapat tercapai.

Program imtaq sebagai salah satu pengembangan 
pendidikan agama pada  sekolah di Pulau Lombok 
mengharuskan adanya upaya pengembangan dalam tiga 
tataran yaitu “tataran nilai yang dianut, tataran praktek 
keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya” (Muhaimin, 
2006: 157). Pada batasan ini, tataran nilai yang dianut, 
perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang 
disepakati dan perlu dikembangkan dalam lingkungan 
sekolah, untuk selanjutnya dibangun komitmen bersama di 
antara semua warga sekolah khususnya para peserta didik 
terhadap pengembangan nilai-nilai yang disepakati. Nilai-
nilai tersebut ada yang bersifat vertikal dan horizontal. 

Nilai-nilai yang bersifat vertikal berwujud hubungan 
manusia dengan Tuhan dan nilai-nilai yang horizontal 
berwujud hubungan antara sesamanya serta dengan 
lingkungan alam sekitar. Pada tataran praktek keseharian, 
nilai-nilai agama yang telah disepakati tersebut diwujudkan 
dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua 
warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat 
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dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: a) Sosialisasi nilai-
nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal 
yang ingin dicapai pada masa mendatang di lingkungan 
sekolah; b) Penetapan action plan harian, mingguan, 
bulanan bahkan tahunan sebagai tahapan dan langkah 
sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak sekolah 
dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang disepakati; dan 
c) Pemberian penghargaan terhadap prestasi warga sekolah. 
Tataran simbol-simbol budaya. Pengembangan yang perlu 
dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang 
kurang senafas dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan 
simbol-simbol budaya yang agamis.

Agama memiliki peran yang amat penting dalam 
kehidupan umat manusia. Agama menjadi panduan dalam 
upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, 
damai dan bermartabat. Menyadari pentingnya peran 
agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi 
nilai-nilai religius dalam kehidupan setiap warga sekolah 
menjadi suatu keniscayaan yang harus diikhtiarkan oleh 
lembaga pendidikan. Pendidikan agama dimaksudkan 
untuk meningkatkan potensi religius dan membentuk 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan 
moral sebagai perwujudan pendidikan agama. Tujuan 
utama pendidikan agama adalah religiusitas peserta didik 
itu sendiri, bukan terutama pada pemahaman tentang 
agama, tetapi menjalankan hidup atas dasar ajaran dan 
nilai-nilai agama. Karena itu, pendidikan agama harus 
lebih diorientasikan agar peserta didik memiliki kemauan, 
dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai agama dalam 
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kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah 
dan juga lingkungan masyarakatnya.

Nilai dipandang sebagai konsep dalam arti memberi 
nilai atau timbangan (to value), nilai juga dipandang sebagai 
proses penetapan hukum atau penilaian (to evaluate). 
Pengertian ini memandang nilai sebagai sesuatu yang 
bersifat ideal dan abstrak. Nilai tidak dapat dilihat karena 
nilai adalah sebuah ketetapan hati atau keyakinan, nilai 
dipahami sebagai acuan atau patokan dalam berperilaku. 
Patokan atau acuan tersebut tidak terlihat, yang terlihat 
adalah manifestasi dari nilai tersebut dalam perilaku 
kongkrit. Karena itu, nilai merupakan kaidah hidup sebagai 
internal driver dalam menuntun atau mengarahkan perilaku 
orang yang meyakininya (Aly dan Munzier, 2003: 137). 
Dalam konteks ini, nilai juga sering disebut dengan nilai 
profan yang lawannya adalah nilai transenden. Biasanya 
nilai profan (duniawi) ini dialamatkan kepada kaum 
sekuler yang hanya mengenal dan mengakui nilai duniawi 
semata, sementara nilai transenden (ukhrawi) adalah nilai 
yang dialamatkan kepada orang yang memiliki agama 
(having religion) sekaligus agamis (relegious). Sementara 
itu Tafsir (2008: 50), memaknai nilai sebagai “harga”. Ini 
berarti, sesuatu barang bernilai tinggi karena harganya 
tinggi. Bernilai artinya berharga. Jelas, segala sesuatu tentu 
bernilai, karena segala sesuatu berharga, hanya saja ada yang 
harganya rendah dan ada yang tinggi. Sebetulnya, tidak ada 
sesuatu yang tidak berharga, ketika kita mengatakan “ini 
tidak berharga sama sekali” sebenarnya yang kita maksud 
adalah harganya amat rendah.

Nilai-nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang 
merupakan prinsip dan daya pendorong dalam hidup 
dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, persoalan nilai 
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menduduki posisi yang penting dalam kehidupan seseorang, 
sampai suatu tingkat di mana orang lebih siap untuk 
mengorbankan hidup mereka daripada mengorbankan 
nilai. Jadi, walaupun nilai itu abstrak, tetapi akan terwujud 
secara kongkrit dalam pola pikir, sikap ataupun perilaku 
individu, kelompok berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. 
Nilai-nilai tersebut misalnya nilai kejujuran, keadilan, 
rendah hati, tanggung jawab, keteladanan, dan toleransi, 
menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta 
mengembangkan budaya religius dalam komunitas sekolah. 
Berdasarkan deskrpsi di atas dapat dipahami bahwa nilai 
religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan 
tumbuh kembangnya kehidupan beragama dan menjadi 
pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk 
mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup sehari-
hari. Program imtaq, idealnya mampu menginternalisasi 
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan peserta didik baik 
dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat.

Dewasa ini, usaha menginternalisasi nilai-nilai religius 
dalam rangka mewujudkan budaya religius di sekolah 
dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara internal 
maupun eksternal. Secara internal pendidikan dihadapkan 
pada keberagaman peserta didik, dalam hal keyakinan, 
sementara dari segi eksternal setiap peserta didik memiliki 
latar kehidupan yang berbeda-beda, baik suku, agama dan 
budaya. Membudayakan nilai-nilai religius di sekolah dapat 
dilakukan berbagai cara, antara lain: kebijakan pimpinan 
sekolah, pelaksanaan pembelajaran di kelas, kegiatan 
ekstrakurikuler, tradisi dan perilaku warga sekolah secara 
kontinyu dan konsisten.

Pembentukan nilai religius di sekolah dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, antara lain: a) melalui penurutan, 
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peniruan, penganutan, dan penataan suatu skenario 
(tradisi, perintah) dari atas atau dari luar pelaku budaya 
yang bersangkutan. Pola ini disebut pola pelakonan; dan b) 
pembentukan budaya secara terprogram melalui learning 
process. Pola ini bermula dari dalam diri pelaku budaya dan 
suara kebenaran, keyakinan, anggapan dasar atau dasar 
yang dipegang teguh sebagai pendirian, dan diaktualisasikan 
menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Kebenaran 
itu diperoleh melalui pengalaman atau pengkajian trial and 
error dan pembuktiannya adalah peragaan pendiriannya 
tersebut. Itulah sebabnya pola aktualisasinya ini disebut 
pola peragaan (Ndraha, 2007: 82). 

Budaya religius yang telah terbentuk di lembaga 
pendidikan beraktualisasi ke dalam dan ke luar pelaku 
budaya menurut dua cara. Yang pertama adalah aktualisasi 
budaya yang berbeda antara aktualisasi ke dalam dengan ke 
luar, ini disebut covert, yaitu seseorang yang tidak berterus 
terang, berpura-pura, lain di mulut lain di hati, penuh 
kiasan, dalam bahasa lambing, ia diselimuti rahasia. Yang 
kedua adalah aktualisasi budaya yang tidak menunjukkan 
perbedaan antara aktualisasi ke dalam dengan aktualisasi 
ke luar, ini disebut dengan overt. Pelaku overt selalu berterus 
terang dan langsung pada pokok pembicaraan. Begitu 
pentingnya nilai-nilai religius bagi pembentukan sikap 
religius peserta didik, Muhaimin (2008: 207), mengusulkan 
berbagai model dalam pembentukannya, antara lain.

Model struktural, yaitu penciptaan budaya religius 1. 
yang disemangati oleh adanya peraturan-peraturan, 
pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas 
kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga 
pendidikan atau suatu organisasi. Model ini biasanya 
bersifat “top-down”, yakni kegiatan keagamaan yang 
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dibuat atas prakarsa atau instruksi dari pejabat atau 
pimpinan atasan. 

Model formal, yaitu penciptaan budaya religius yang 2. 
didasari pemahaman bahwa pendidikan agama adalah 
upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah 
kehidupan akhirat saja atau kehidupan ruhani saja, 
sehingga pendidikan agama dihadapkan dengan 
pendidikan non-keagamaan, pendidikan ke-Islam-an 
dengan non ke-Islam-an, pendidikan Kristen dengan non 
Kristen, demikian seterusnya. Model penciptaan budaya 
religius tersebut berimplikasi terhadap pengembangan 
pendidikan agama yang lebih berorientasi pada 
keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap 
tidak penting. Model ini biasanya menggunakan 
cara pendekatan yang bersifat keagamaan normatif, 
doktriner dan absolutis. Peserta didik diarahkan untuk 
menjadi pelaku agama yang loyal, memiliki sikap 
commitment dan dedikasi. 

Model mekanik, yaitu penciptaan budaya religius 3. 
yang didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan 
terdiri atas berbagai aspek; dan pendidikan dipandang 
sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat 
nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan 
berjalan menurut fungsinya. Masing-masing gerak 
bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa 
komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing 
menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu 
dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak 
dapat berkonsultasi. 

Model organik, yaitu penciptaan budaya religius yang 4. 
disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan 
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agama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang 
terdiri atas komponen-komponen yang rumit) yang 
berusaha mengembangkan pandangan atau semangat 
hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap 
hidup dan ketrampilan hidup yang religius. Model 
penciptaan budaya religius ini berimplikasi terhadap 
pengembangan pendidikan agama yang dibangun 
dari fundamental doctrins dan fundamental values yang 
tertuang dan kitab suci. Kemudian bersedia dan mau 
menerima kontribusi pemikiran dari para ahli serta 
mempertimbangkan konteks historisitasnya. Karena 
itu, nilai-nilai ilahi atau agama atau wahyu didudukkan 
sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-
aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai 
insani yang mempunyai relasi horizontal-lateral atau 
lateral-sekuensial, tetapi harus berhubungan vertikal-
linier dengan nilai ilahi atau agama.

Budaya religius yang ada di lingkungan sekolah 
biasanya bermula dari penciptaan suasana religius yang 
disertai penanaman nilai-nilai religius secara konsisten. 
Penciptaan suasana religius dapat dilakukan dengan 
mengadakan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. 
Karena apabila tidak diciptakan dan dibiasakan, maka 
budaya religius tidak akan terwujud. Kegiatan-kegiatan 
yang dapat menumbuhkan budaya religius (religious culture) 
di lingkungan sekolah antara lain:

Kegiatan rutin, yaitu pengembangan kebudayaan religius 1. 
secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di 
lembaga pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam 
kegiatan sehari-hari yang terintegrasi dengan kegiatan 
yang telah diprogramkan, sehingga tidak memerlukan 
waktu khusus. Pendidikan agama merupakan tugas dan 
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tanggung jawab bersama bukan hanya guru agama saja 
melainkan juga tugas dan tanggung jawab guru-guru 
bidang studi lainnya atau sekolah. Pendidikan agama 
pun tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, 
tetapi juga meliputi pembentukan sikap, perilaku, dan 
pengalaman keagamaan. Untuk itu pembentukan sikap, 
perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya 
dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh 
guru-guru bidang studi lainnya.

Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung 2. 
dan menjadi laboratorium bagi penyampaian 
pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses 
kehidupan semacam ini bagi para peserta didik benar-
benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya 
belajar beragama. Dalam proses tumbuh kembangnya 
peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan lembaga 
pendidikan, selain lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat. Suasana lingkungan lembaga pendidikan 
dapat menumbuhkan budaya religius (religious culture). 

Pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara 3. 
formal oleh guru agama dengan materi pelajaran agama 
dalam suatu proses pembelajaran, namun dapat pula 
dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan 
sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan agama 
secara spontan ketika menghadapi sikap atau perilaku 
peserta didik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. 

Menciptakan situasi atau keadaan religius. Tujuannya 4. 
untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang 
pengertian agama dan tata cara pelaksanaan agama 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga 
menunjukkan pengembangan kehidupan religius di 
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lembaga pendidikan yang tergambar dari perilaku 
sehari-hari dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 
guru dan peserta didik. Oleh karena itu keadaan atau 
situasi keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan 
antara lain pengadaan peralatan peribadatan seperti 
tempat untuk ibadah beserta perlengkapannya.

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 5. 
mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat dan 
kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan dan 
seni, untuk mendorong peserta didik sekolah mencintai 
kitab suci, dan meningkatkan minat peserta didik untuk 
membaca, menulis serta mempelajari isi kandungan isi 
kitab suci.

Menyelenggarakan berbagai macam perlombaan 6. 
seperti cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan 
keberanian, kecepatan, dan ketepatan menyampaikan 
pengetahuan dan mempraktekkan materi pendidikan 
agama. Mengadakan perlombaan adalah sesuatu yang 
sangat menyenangkan bagi peserta didik, membantu 
peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat, menambah wawasan dan membantu 
mengembangkan kecerdasan serta menambahkan 
rasa kecintaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam 
perlombaan itu antara lain adanya nilai pendidikan 
di mana peserta didik mendapatkan pengetahuan, 
nilai sosial, yaitu peserta didik bersosialisasi atau 
bergaul dengan yang lainnya, nilai akhlak yaitu dapat 
membedakan yang benar dan yang salah, seperti adil, 
jujur, amanah, jiwa sportif, mandiri. Selain itu ada 
nilai kreativitas dapat mengekspresikan kemampuan 
kreativitasnya dengan cara mencoba sesuatu yang ada 
dalam pikirannya. 
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Menyelenggarakan kegiatanseni, seperti seni suara, seni 7. 
musik, seni tari, atau seni kriya. Seni adalah sesuatu yang 
berarti dan relevan dalam kehidupan. Seni menentukan 
kepekaan peserta didik dalam memberikan ekspresi 
dan tanggapan dalam kehidupan. Seni memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui 
atau menilai kemampuan akademis, sosial, emosional, 
budaya, moral dan kemampuan pribadinya lainnya 
untuk pengembangan spiritual rokhaninya.

Sementara itu, Muhaimin (2008: 219) mengusulkan 
beberapa strategi membudayakan nilai-nilai religius di 
sekolah, antara lain: strategi kekuasaan, pembentukan 
opini, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Strategi 
pembudayaan dengan cara menggunakan kekuasaan 
(power strategy). Dalam hal ini peran kepala sekolah dengan 
segala kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan 
perubahan dalam rangka membentuk budaya religius. 
Selain itu dapat juga dijalankan dengan pembentukan opini 
dan pandangan masyarakat atau warga sekolah (persuasive 
strategy). Terakhir menggunakan norma atau aturan yang 
berlaku di masyarakat. Norma termasyarakatkan lewat 
education. 

2. Program imtaq melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 
Keagamaan

Secara normatif, pendidikan nasional bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwaa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.  Untuk mengembangkan 
potensi tersebut, dapat dilakukan dengan intrakurikuler, 
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kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler 
merupakan kegaiatan yang dilakukan oleh sekolah yang 
sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematik yang 
merupakan program utama dalam mendidik peserta didik. 
Kegiatan ini terformulasi ke dalam berbagai mata pelajaran. 
Di antara mata pelajaran yang sangat strategis dalam 
membentuk dan mewujudkan manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 
mulia adalah mata pelajaran pendidikan agama.

Pendidikan agama adalah mata pelajaran yang wajib 
diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional yaitu setiap peserta didik pada setiap 
satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 
pendidik yang seagama. Melalui mata pelajaran inilah, 
peserta didik diberikan pengetahuan, dibentuk sikap, 
kepribadian, serta keterampilannya dalam mengamalkan 
ajaran agamanya. Idealisasi pendidikan agama termasuk 
pendidikan agama (Islam) seperti yang diamanatkan dalam 
nilai-nilai normatif  di atas, pada tataran implementatif  di 
sekolah, tampaknya belum optimal. Hal ini disebabkan 
oleh adanya berbagai problem yang dihadapi, antara lain: 
keterbatasan alokasi waktu pembelajaran dalam kegiatan 
intrakurikuler, tidak adanya integrasi antara intrakurikuler 
dan ekstrakurikuler pendidikan agama PAI, pemberdayaan 
dan pelibatan tri sukses pendidikan (orang tua/rumah, 
sekolah dan masyarakat) belum optimal, integritas dan 
kompetensi serta kesejahteraan guru agama belum 
memadai, penerapan kurikulum, pendekatan, strategi 
pembelajaran yang monoton, sarana dan prasarana, serta 



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     163

aspek penilaian yang dilakukan belum sesuai (Kemenag. 
RI, 2014:).

Problem pembelajaran agama yang diidentiikasi di atas 
mendeskripsikan bahwa pembelajaran pendidikan agama 
yang dilaksanakan oleh guru agama lebih terkonsentrasi 
persoalan-persoalan teoretis keilmuan yang bersifat kognitif  
semata dan lebih menekankan pada pekerjaan mengajar atau 
transfer ilmu. Metodologi pengajaran PAI selama ini secara 
umum tidak kunjung berubah, cenderung konvensional-
tradisional dan monoton sehingga membosankan peserta 
didik. Pembelajaran PAI seringkali dilaksanakan di sekolah 
bersifat parsial, kurang terintegrasi dengan mata pelajaran 
yang lain, sehingga mata pelajaran yang diajarkan bersifat 
marjinal dan feriferial. Kegiatan belajar PAI sering kali 
terkonsentrasi dalam kelas dan enggan untuk dilakukan 
kegiatan praktek dan penelitian di luar kelas.

Penggunaan media pengajaran baik yang dilakukan 
guru maupun peserta didik kurang kreatif, variatif  dan 
menyenangkan. Kegiatan belajar mengajar PAI cenderung 
normatif, linier, tanpa ilustrasi konteks sosial budaya 
dimana lingkungan peserta didik itu berada, atau dapat 
dihubungkan dengan perkembangan zaman yang sangat 
cepat perubahannya. Kurang adanya komunikasi dan kerja 
sama dengan orang tua dalam menangani permasalahan 
yang dihadapi peserta didik. Problem dan fenomena di 
atas tampaknya sudah mulai disadari para pengampu 
kebijakan dan praktisi pendidikan di sekolah. Seperti 
halnya yang terjadi pada sekolah di Pulau Lombok dengan 
menyelenggarakan program imtaq. Implementasikan 
program imtaq di sekolah ini merupakan pengembangan 
pendidikan agama yang dilaksanakan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler. 
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 
dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk 
mengembangkan potensi sumber daya manusia yang 
dimiliki peserta didik baik berkaitan dengan aplikasi 
ilmu pengetahuan yang didapatkan maupun dalam 
pengertian khusus untuk membimbing peserta didik 
dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam 
dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun 
pilihan. Karena sifatnya pengembangan, maka kegiatan 
ekstrakurikuler biasanya dilakukan secara terbuka dan 
lebih memerlukan inisiatif  peserta didik sendiri dalam 
pelaksanaannya. Pengembangan berbagai potensi, bakat 
dan minat peserta didik, dapat diwujudkan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler 
yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. 
Kegiatan ini merupakan perangkat operasional (supplement 
dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan 
dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender 
pendidikan satuan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dijelaskan 
bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang 
dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum 
standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan 
dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan 
untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan 
kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat 
yang dikembangkan oleh kurikulum. Berdasarkan deinisi 
tersebut, maka kegiatan di sekolah atau pun di luar sekolah 
yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran 
bukanlah kegiatan ekstrakurikuler. 
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Selanjutnya konstruksi teoritik kegiatan 
ektrakurikuler menurut Usman dan Lilis (2003: 22) adalah 
suatu  kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 
(tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar 
sekolah dengan maksud serta mempunyai tujuan untuk 
lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan 
serta kemampuan yang telah dimilikinya dari berbagai 
bidang studi. Pemaknaan lain kegiatan ekstrakurikuler 
adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap 
muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar 
lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan 
dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata 
pelajaran dalam kurikulum (Suryosubroto, 2009: 287).

Permendiknas No.39 Tahun 2008, tentang Panduan 
Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah yang disadur penuh 
oleh Jamal Ma’ruf  Asmuni (2012: 154), mendeskripsikan 
berbagai tujuan, fungsi, dan prinsip kegiatan ekstrakurikuler. 
Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai 
berikut:

Mengembangkan potensi peserta didik secara 1. 
optimal dan terpadu, yang meliputi bakat, minat, dan 
kreativitas.

Memantapkan kepribadian peserta didik untuk 2. 
mewujudkan ketahanan sekolah sabagai lingkungan 
pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh 
negatif  dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam 3. 
pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.

Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga 4. 
masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, 
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menghormati, hak-hak asasi manusia dalam rangka 
mewujudkan masyarakat madani. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler memiliki 
beberapa fungsi di antaranya yaitu:  

Fungsi pengembangan yaitu fungsi kegiatan 1. 
ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan 
dan kreatiitas peserta didik sesuai dengan potensi, 
bakat dan minat mereka.

Fungsi sosial yaitu kegiatan ekstrakurikuler untuk 2. 
mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung 
jawab sosial peserta didik.

Fungsi rekreatif  yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler 3. 
untuk mengembangkan suasana rileks, 
menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta 
didik, yang menunjang proses perkembangan.

Fungsi persiapan karier yaitu fungsi kegiatan 4. 
ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karier 
peserta didik.

Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler juga 
mempunyai beberapa prinsip lain. Di antara prinsip-prinsip 
kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut:

Individual yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 1. 
sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik. 

Pilihan2.  yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 
sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela 
oleh peserta didik didik.

Keterlibatan aktif3.  yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler 
yang menuntut  keikutsertaan peserta didik secara 
penuh. 
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Menyenagkan4.  yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler 
dalam suasana yang disukai dan menggembirakan 
peserta didik.

Etos Kerja5.  yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 
membangun semangat peserta didik untuk bekerja 
dengan baik dan berhasil.

Kemanfaatan Sosial6. , yaitu prinsip kegiatan 
ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan 
masyarakat.

Secara lebih spesiik kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan adalah berbagai kegiatan pendidikan agama 
yang diselenggarakan dalam rangka memberikan jalan bagi 
peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang 
diperolehnya melalui kegiatan belajar di kelas, serta untuk 
mendorong pembentukan pribadi mereka sesuai dengan 
nilai-nilai agama. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan 
mampu menjembatani kebutuhan perkembangan peserta 
didik yang berbeda, seperti perbedaan pemahaman tentang 
nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui 
partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta 
didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja sama dengan 
orang lain, serta dapat mengembangkan potensinya. 

Program kurikuler dan ekstrakurikuler yang 
diselenggarakan di sekolah, memiliki hubungan yang 
bersifat simbiosisme mutualisme. Artinya masing-masing 
program ini memiliki kontribusi terhadap pencapaian 
tujuan pendidikan. Di bawah ini dideskripsikan berbagai 
model hubungan antara kedua program tersebut, yang 
disarikan dari pendapat Hernawan dkk., (2006: 9), sebagai 
berikut:
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a. Model Terpisah

 Model terpisah adalah model yang menggambarkan 
ketidakterkaitan antara pelaksanaan kegiatan 
kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, keduanya 
berjalan sendiri-sendiri, walaupun tentu saja keduanya 
diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Kegiatan ekstrakurikuler dalam modl ini diposisikan 
sebagai kegiatan tersendiri, tidak terkait dengan 
kegiatan kurikuler. Model ini digambarkan sebagai 
berikut:

 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Kegiatan 

Kurikuler 

b. Model Berkaitan

 Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dianggap 
sebagai suatu sistem yang keduanya memiliki 
hubungan. Model ini divisualisasikan sebagai 
berikut:

 

Ekstrakurikuler Kurikuler 

  

Ekstrakurikuler Kurikuler 

  

c. Model Konsentris

 Model ini menggambarkan hubungan antara dua 
kegiatan, yakni ekstrakurikuler dan kurikuler yang 
masing-masing kegiatan merupakan bagian kegiatan 
yang lain. Gambar di bawah ini memvisualisasikan 
model konsentris.



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     169

 

Ekstrakurikuler 

Kurikuler 

Kurikuler 

Ekstra 

kurikuler 

d. Model Siklus

 Pada model ini tergambarkan hubungan timbal balik, 
antara kegiatan kurikuler dengan ekstrakurikuler. 
Pada model ini, hubungan keduanya saling 
berpengaruh. Apa yang diprogramkan pada kegiatan 
ekstrakurikuler berpengaruh secara langsung terhadap 
kegiatan kurikuler, demikian juga sebaliknya. Model 
ini digambarkan sebagai berikut.

 

Ekstra 

kurikuler 

Kurikuler 

Berbagai tujuan, jenis dan bentuk implementasi 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang telah 
dideskripsikan di atas, akan berhasil dengan baik, abapila 
mendapat dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor 
tersebut satu sama lain saling mempengaruhi. Faktor-
faktor yang dapat mendukung keberhasilan kegiatan 
ekstrakurikuler diantaranya sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana serta perhatian orang tua peserta didik.
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci 
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yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan 
kegiatan ekstrakurikuler. Berhasil atau tidaknya kegiatan 
ekstrakurikuler sangat tergantung kepada sumber daya 
manusia yang tersedia. Yang termasuk ke dalam sumber 
daya manusia yang menetukan keberhasilan kegiatan 
ekstrakurikuler di antaranya adalah kepala sekolah dan 
para guru. 

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler adalah faktor 
dana, sarana dan prasarana. Sering terjadi kegiatan 
ekstrakurikuler dilaksanakan karena kurangnya dana dan 
fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya 
kalau masalah ini mendapat perhatian semua pihak baik 
pemerintah maupun masyarakat. Partisipasi masyarakat 
bisa diberdayakan, peran komite sekolah dalam hal ini 
sangat menentukan. Komite sekolah sebagai organisasi 
bertanggung jawab dalam pengembangan sekolah 
perlu memprioritaskan masalah ini. Walaupun kegiatan 
ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendukung, namun 
peran yang dimiliki oleh kegiatan ini dalam konteks 
pembentukan manusia seutuhnya sama pentingnya dengan 
kegiatan-kegiatan kurikuler. Perhatian orang tua peserta 
didik. Orang tua peserta didik sebagai unsur yang berada 
di luar sekolah juga memiliki peran yang penting untuk 
kelancaran kegiatan ekstrakurikuler. Seperti dimaklumi 
bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah, oleh sebab itu 
kelancaran kegiatan tersebut akan sangat ditentukan oleh 
dukungan orang tua untuk memfasilitasi keikutsertaan 
anak-anaknya dalam kegiatan ekstrakurikuler.
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3. Program imtaq melalui Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat

Masyarakat yang sejatinya menjadi bagian integral 
dari proses pendidikan dan memberi kontrol secara aktif  
terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah 
haruslah diberikan ruang gerak untuk berpartisipasi. Selain 
itu, masyarakat memiliki potensi, nilai dan budaya yang 
perlu diakomodasi oleh sekolah, baik dalam perencanaan 
maupun dalam pelaksanaan program sekolah. Dari sini 
dapat kita lihat bahwa masyarakat adalah perlu untuk diajak 
bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan 
berbagai kegiatan pendidikan di sekolah. Partisipasi 
masyarakat merupakan faktor hakiki bagi keberhasilan 
program pendidikan. Bukankah semakin banyak pihak 
yang terlibat akan semakain besar kemungkinan suatu 
program terlaksana, atau dengan kata lain semakain besar 
partisipasi masyarakat semakin tinggi tingkat keberhasilan 
lembaga pendidikan untuk merealisasikan tujuannya. 
Dalam konteks inilah, partisipasi masyarakat memiliki 
kontribusi yang cukup signiikan dalam menyukseskan 
berbagai program di sekolah, termasuk program imtaq.

Sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat 
karena sekolah ada di masyarakat dan hidup bersama-
sama dengan warga masyarakat. Antara masyarakat dan 
sekolah saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkkan 
agar peserta didik dibina di sekolah, sebaliknya sekolah 
membutuhkan masyarakat untuk membantu kelancaran 
proses pembelajaran dengan memberikan berbagai 
dukungan dan fasilitas. Dengan demikian penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah perlu melibatkan berbagai komponen 
masyarakat, seperti tokoh masyarakat, orang tua peserta 
didik, kelompok alumni dan lain-lain. Pelibatan orang 
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tua dan masyarakat dalam berbagai program di sekolah 
dimaksudkan untuk memajukan kualitas pembelajaran 
dan pertumbuhan peserta didik, serta memperkokoh 
tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 
masyarakat (Mulyasa, 2011: 74). Untuk merealisasikan 
tujuan tersebut sekolah hendaknya menginformasikan 
kepada masyarakat mengenai program-program sekolah, 
baik program yang telah, sedang maupun yang akan 
dilaksanakan, sehingga masyarakat mendapat gambaran 
yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran 
dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada 
masyarakat melalui laporan kepada orang tua peserta 
didik, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran 
sekolah, open house, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke 
rumah peserta didik, penjelasan oleh staf  sekoah, peserta 
didik, radio, televisi serta laporan tahunan.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan di sekolah sesuai dengan bidangnya masing-
masing. Bidang-bidang partisipasi masyarakat terhadap 
dunia pendidikan, antara lain bidang pendidikan mental 
dan pengembangan bakat (Pidarta: 2007: 168). Pada tataran 
praksis, partisipasi masyarakat dalam bidang ini lebih 
dihajatkan untuk mengatasi kondisi psikologis peserta 
didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 
Kondisi psikologis sangat mewarnai segala aktivitas peserta 
didik di dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan 
belajarnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
Partisipasi aktif  masyarakat dan orang tua dalam bidang 
ini sangat diperlukan, walaupun tidak berdampak langsung 
terhadap peta perkembangan prestasi peserta didik, tetapi 
sangat berpengaruh pada proses menuju prestasi itu.
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Peserta didik mungkin memiliki talenta yang dapat 
dikembangkan di sekolah. Guru dan orang tua peserta didik 
dapat bersama-sama mengembangkan talenta tersebut. 
Hal ini dimungkinkan karena sekolah bukanlah lembaga 
yang memiliki segala-galanya bagi kebutuhan peserta 
didik dalam belajar. Guru bukanlah manusia super dalam 
segi pengetahuan, pengalaman, kecakapan, keterampilan 
atau yang lainnya. Banyak hal yang di sekolah merupakan 
sesuatu hal yang baru dan asing, tetapi ternyata di 
masyarakat merupakan sesuatu hal yang biasa dan lumrah. 
Bidang-bidang ekstrakurikuler, partisipasi masyarakat 
sangat mungkin dapat mengambil porsi bagian yang lebih 
banyak, dibanding potensi yang tersedia di sekolah. Karena 
itu, kerja sama antar sekolah dan masyarakat sangat 
dibutuhkan demi pengembangan potensi, bakat dan minat 
peserta didik.
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B a b  5

DESAIN DAN IMPLEMENTASI 

PENDIDIKAN AGAMA  PROGRAM IMTAQ

a. Perencanaan Program imtaq

T
erm desain dalam tradisi akademik, ilmiah 
serta masyarakat umum karib dilisankan 
dalam berbagai bidang disiplin. Eksistensinya 

menjadi niscaya agar pencapaian target goals menjadi logis 
dan terukur. Secara etimologi, term desain terambil dari 
kata design yang berarti perencanaan atau rancangan. 
Bermula dari formulasi ini, perencanaan dimaknai sebagai 
proses menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah 
penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu 
pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. 
Perencanaan dihajatkan untuk mencapai solusi terbaik 
dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan 
sejumlah informasi yang tersedia. 

Perencanaan menduduki posisi yang paling utama 
dan strategis dari fungsi-fungsi manajemen lainnya.  Itulah 
mengapa, perencanaan diabstraksikan sebagai cetak biru, 
untuk menggapai tujuan, yang memuat pengalokasian 
sumberdaya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas 
dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan 
berkelindan dengan pencapaian tujuan tersebut. Batasan 
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ini mengandaikan bahwa perencanaan merupakan proses 
penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu 
yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan 
upaya-upaya yang dilaksanakan secara eisien dan efektif  
dalam mencapai tujuan. Batasan ini dipertegas oleh Sagala 
(2012: 141) dengan mendeskripsikan perencanaan sebagai 
proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara 
terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-
kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilakukan secara 
efektif  dan eisien dalam mencapai tujuan.

Pemaknaan lain mengenai perencanaan dikonstruksi 
oleh Cunningham yang disadur oleh Uno (2008: 1). Bagi 
Cunningham perencanaan merupakan proses menyeleksi 
dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan 
asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan 
memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang 
diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku 
dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan 
dalam penyelesaian. Perencanaan disini menekankan pada 
usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan 
kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk 
mencapainya. Konstruksi lain mengelindankan perencanaan 
dengan komponen lainnya dalam keseluruhan aktivitas 
untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini  Sudjana (2004: 
57), mendeskripsikan perencanaan sebagai proses yang 
sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan 
yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. 
Disebut sistematis karena perencanaan dilaksanakan 
dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-
prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, 
penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta 
tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. 
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Sering diandaikan bahwa sebuah perencanaan 
merupakan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan 
antara masa kini dengan masa yang akan datang yang 
diinginkan, karena perencanaan merupakan gerbang 
utama mempersiapkan masa depan. Masa depan memang 
akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa perencanaan, 
masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang 
kita inginkan. Perencanaan memberikan arah tindakan 
saat ini yang terfokus pada pencapaian tujuan yang kita 
impikan di masa yang akan datang. Melalui perencanaan 
kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dan 
memperkirakan resikonya sambil terus menyesuaikan 
aktiitas dengan tujuan yang hendak kita capai. Begitu 
penting dan strategisnya kedudukan perencanaan, maka 
dalam dunia militer dikenal idiom: ”Jika kamu gagal 
merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalan”. 
Konstruksi terminologis dan tamsil tentang perencanaan 
yang telah dideskripsikan di atas mengantar kita pada 
simplikasi bahwa perencanaan merupakan suatu cara 
yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan 
dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang 
antisipatif  guna memperkecil kesenjangan yang terjadi 
sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  

Dalam dunia pendidikan, perencanaan sering 
dikelindankan dengan pembelajaran. Pembelajaran 
merupakan salah satu sub sistem dari sistem pendidikan. 
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 
agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 
penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan 
sikap dan kepercayaan pada peserta didik serta membantu 
peserta didik agar dapat belajar lebih baik. Tegas dan lugas 
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Degeng (1993: 1) memaknai pembelajaran sebagai upaya 
untuk membelajarkan peserta didik. Batasan ini secara 
implisit mendeskripsikan bahwa di dalam pembelajaran 
terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan 
metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemilihan, 
penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan 
pada kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan ini pada 
dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. 
Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disarikan bahwa 
pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 
di dalamnya terdapat proses pemerolehan ilmu dan 
pengetahuan yang diharapakan dapat memberi pengaruh 
secara langsung kepada peserta didik agar dapat membantu 
peserta didik menghadapi kehidupan di masa yang akan 
datang. Disinilah letak urgensinya bahwa pembelajaran 
niscaya direncanakan agar tujuan yang telah ditetapkan 
dapat tercapai dengan efektif  dan eisien.

Program imtaq yang diimplementasikan pada 
institusi pendidikan dasar dan menengah di Pulau Lombok 
merupakan salah satu bentuk pengembangan pembelajaran 
pendidikan agama yang diselenggarakan melalui kegiatan 
tatap muka dan non tatap muka. Sebagai sebuah kegiatan, 
program imtaq perlu didesain atau direncanakan agar 
mampu memecahkan masalah-masalah belajar atau 
memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Dengan 
perencanaan yang matang dan disusun dengan baik, akan 
memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan program 
imtaq. Dalam perspektif  teknologi pendidikan, mendesain 
atau merencanakan program imtaq termasuk dalam salah 
satu dari lima kawasan teknologi pendidikan yakni kawasan 
pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, 
khususnya kawasan desain (Bambang, 2008: 147). Kawasan 
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desain mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, 
prosedur dalam melakukan perencanaan suatu program 
atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistemis 
dan sistematis. Kawasan desain menurut Seels dan Richey 
(1990: 29) terdiri dari desain sistem pembelajaran, desain 
pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik peserta 
didik.

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses 
kerjasama, tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan 
guru atau kegiatan peserta didik saja, akan tetapi guru dan 
peserta didik secara bersama-sama berusaha mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditentukan serta proses 
pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional 
tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu 
perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus 
dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut  dengan 
memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. 
Sementara itu, Sagala (2012: 136) mengidentiikasi berbagai 
makna perencanaan pembelajaran, antara lain sebagai: 
proses, disiplin, sains, realita, sistem dan teknologi.

Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses 
merupakan pengembangan pembelajaran secara 
sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori 
pembelajaran untuk menjamin kualitas belajar dengan 
alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Termasuk didalamnya melakukan evaluasi terhadap 
materi pembelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. 
Sementara itu, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah 
disiplin merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa 
memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang 
strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap 
strategi-strategi tersebut. Sebagai sains, perencanaan 
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pembelajaran mengkreasi secara detail spesiikasi dari 
pengembangan, implementasi, evaluasi dan pemeliharaan 
akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-
unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi 
pembelajaran dengan segala tingkat kompleksiitasnya. 

Sebagai realitas, perencanaaan pembelajaran 
mengandaikan ide pembelajaraan dikembangkan dengan 
memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu 
dalam suatu proses. Dalam konteks ini, yang dikerjakan 
perencana mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan 
telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara 
sistematik. Selanjutnya perencanaan pembelajaran sebagai 
sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan 
prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. 
Pengembangan sistem pembelajaran melalui proses 
yang sistematik selanjutnya diimplementasikan mengacu 
pada sistem perencanaan itu. Di lain pihak, perencanaan 
sebagai teknologi dimaknai sebagai suatu perencanaan 
yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat 
mengembangkan tingkah laku kognitif  dan teori-teori 
konstruktif  terhadap solusi dan problem-problem 
pembelajaran.

Deskripsi di atas bersesuaian dengan pemaknaan 
perencanaan pembelajaran yang dikonstruksi oleh Majid 
(2013: 17), bahwa  perencanaan pembelajaran merupakan 
proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, 
pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran, 
serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 
dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Batasan ini bermakna bahwa 
perencanaan pembelajaran adalah praktek penyusunan 
media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar 
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dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif  antara 
guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status 
awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan 
pembelajaran, dan merancang “perlakuan” berbasis-media 
untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini 
menyandar pada informasi dari teori belajar yang sudah 
teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada 
peserta didik, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis 
komunitas.

Secara eksplisit telah dideskripsikan betapa 
perencanaan pembelajaran begitu urgen untuk disusun 
secara baik dan matang, mengingat eksistensinya dihajatkan 
sebagai perbaikan pembelajaran. Menurut Uno (2012: 3), 
upaya perencanaan pembelajaran ini dilakukan dengan 
asumsi dasar sebagai berikut:

Perbaikan kualitas pembelajaran. Perbaikan kualitas 1. 
pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan 
perencanaan pembelajaran sehingga dapat dijadikan 
titik awal dari upaya perbaikan kualitas pembelajaran. 
Hal ini dimungkinkan karena dalam perencanaan 
pembelajaran tahapan yang akan dilakukan oleh guru 
dalam pembelajaran telah terancang dengan baik, mulai 
dari mengadakan analisis tujuan pembelajaran sampai 
dengan pelaksanaan evaluasi sumatif  yang tujuannya 
untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan 2. 
sistem. Untuk mencapai kualitas pembelajaran, 
perencanaan pembelajaran haruslah didasarkan pada 
pendekatan sistem. Hal ini disadari bahwa dengan 
pendekatan sistem, akan memberikan peluang yang 
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lebih besar dalam mengintegrasikan semua variabel 
yang mempengaruhi belajar, termasuk keterkaitan 
antarvariabel pembelajaran yakni variabel kondisi 
pembelajaran, variabel metode, dan variabel hasil 
belajar.

Perencanaan pembelajaran mengacu pada bagaimana 3. 
seseorang belajar. Kualitas pembelajaran juga banyak 
bergantung pada bagaimana pembelajaran itu 
dirancang. Rancangan pembelajaran biasanya dibuat 
berdasarkan pendekatan perancangan. Apakah bersifat 
intuitif  atau ilmiah. Jika bersifat intuitif, rancangan 
pembelajaran tersebut banyak diwarnai oleh kehendak 
perancangnya. Akan tetapi jika dibuat berdasarkan 
pendekatan ilmiah, rancangan pembelajaran tersebut 
diwarnai oleh berbagai teori yang dikemukakan oleh 
para ilmuan pembelajaran. Di samping itu, pendekatan 
lain adalah pembuatan rancangan pembelajaran bersifat 
intuitif  ilmiah yang merupakan perpaduan antara 
keduanya, sehingga rancangan pembelajaran yang 
dihasilkan sesuai dengan pengalaman empiris yang 
pernah ditemukan pada saat melakukan pembelajaran 
yang dikembangkan pula dengan penggunaan teori-
teori yang relevan. Berdasarkan tiga pendekatan ini, 
pendekatan intuitif  ilmiah akan dapat menghasilkan 
pembelajaran yang lebih baik dari dua pendekatan 
lainnya apabila hanya digunakan secara terpisah. 

Perencanaan pembelajaran diacukan pada peserta 4. 
didik secara perseorangan. Seseorang belajar memiliki 
potensi yang perlu dikembangkan. Tindakan atau 
perilaku belajar dapat ditata atau dipengaruhi, tetapi 
tindakan atau perilaku belajar itu akan tetap berjalan 
sesuai dengan karakteristik peserta didik. Peserta didik 
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yang lambat dalam berpikir, tidak mungkin dapat 
dipaksa segera bertindak secara cepat. Sebaliknya 
peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 
tinggi tidak mungkin dipaksa dengan cara lambat. 
Dalam hal ini jika perencanaan pembelajaran tidak 
diacukan pada individu yang belajar seperti ini, maka 
besar kemungkinan bahwa peserta didik yang lambat 
belajar akan semakin tertinggal dan yang cepat berpikir 
semakin maju pembelajarannya. Akibatnya proses 
pembelajaran yang dilakukan dalam suatu kelompok 
tertentu akan banyak mengalami hambatan karena 
perbedaan karakteristik peserta didik yang tidak 
diperhatikan. Hal lain yang merupakan karakteristik 
peserta didik adalah perkembangan intelektualnya, 
tingkat motivasi, kemampuan berpikir, gaya kognitif, 
gaya belajar, kemampuan awal dan lainnya. Berdasarkan 
pertimbangan ini, maka perencanaan pembelajaran 
harus diacukan pada pertimbangan ini. 

Perencanaan pembelajaran harus diacukan pada tujuan. 5. 
Hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan hasil 
tidak langsung (pengiring). Perencanaan pembelajaran 
perlu memilih hasil pembelajaran yang langsung dapat 
diukur setelah selesai melaksanakan pembelajaran. 
Perancang pembelajaran seringkali merasa kecewa 
dengan hasil nyata yang dicapainya karena ada 
sejumlah hasil yang tidak segera bisa diamati setelah 
pembelajaran berakhir terutama hasil pembelajaran 
yang termasuk ranah sikap. Padahal ketercapaian ranah 
sikap biasanya terbentuk setelah secara kumulatif  dan 
dalam waktu yang relatif  lama terintegrasi keseluruhan 
hasil langsung pembelajaran. 
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Perencanaan pembelajaran diarahkan pada kemudahan 6. 
belajar. Pembelajaran adalah upaya membelajarkan 
peserta didik dan perencanaan pembelajaran merupakan 
penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. 
Dalam kondisi yang ditata dengan baik strategi yang 
direncanakan akan memberikan peluang dicapainya 
hasil pembelajaran. Di samping itu peran guru 
sebagai sumber belajar telah diatur secara terencana, 
pelaksanaan evaluasi baik formatif  maupun sumatif  
telah terencana, dan memberikan kemudahan peserta 
didik untuk belajar. Dengan perencanaan pembelajaran 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru telah 
terencana, dan guru dapat dengan mudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. Jika hal ini dilakukan dengan 
baik, sudah tentu sasaran akhir dari pembelajaran 
adalah terjadinya kemudahan belajar bagi peserta didk 
dapat dicapai.

Perencanaan pembelajaran melibatkan variabel 7. 
pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diupayakan 
mencakup semua variabel pembelajaran yang dirasa 
turut mempengaruhi belajar. Ada tiga variabel belajar 
yang dapat dipertimbangkan dalam merancang 
pembelajaran. Ketiga variabel tersebut adalah variabel 
kondisi, variabel metode, dan variabel hasil belajar. 
Kondisi pembelajaran mencakup semua variabel yang 
tidak dapat dimanipulasi oleh perencana pembelajaran, 
dan harus diterima apa adanya. Yang masuk dalam 
variabel ini adalah tujuan pembelajaran, karakteristik 
bidang studi, dan karakteristik peserta didik. Adapun 
variabel metode pembelajaran mencakup semua cara 
yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran 
dalam kondisi tertentu. Yang masuk dalam variabel ini 
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adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi 
penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan 
pembelajaran. Adapun variabel hasil pembelajaran 
mencakup semua akibat yang muncul dari penggunaan 
metode pada kondisi tertentu, seperti keefektifan 
pembelajaran, eisiensi pembelajaran, dan daya tarik 
pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran penetapan metode untuk 8. 
mencapai tujuan. Inti dari perencanaan pembelajaran 
adalah menetapkan metode pembelajaran yang 
optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang 
diinginkan. Fokus utama perencanaan pembelajaran 
adalah pada pemilihan, petentapan, dan pengembangan 
variabel metode pembelajaran. Pemilihan metode 
pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi 
pembelajarannya, dan apa hasil pembelajaran yang 
diharapkan. Setelah itu barulah menetapkan dan 
mengembangkan metode pembelajaran yang diambil 
setelah perancang pembelajaran mempunyai informasi 
yang lengkap mengenai kondisi nyata yang ada dan hasil 
pembelajaran yang diharapkan. Ada tiga prinsip utama 
yang perlu diperhatikan dalam upaya menetapkan 
metode pembelajaran. Ketiga prinsip tersebut adalah 
tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul 
untuk semua tujuan dalam semua kondisi, metode 
pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang 
berbeda dan konsisten pada hasil pembelajaran, dan 
kondisi pembelajaran bisa memiliki pengarh yang 
konsisten pada hasil pembelajaran.  

Selanjutnya, menurut Syah (2007: 34) perencanaan 
pembelajaran harus disusun secara sistematis agar tujuan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif  
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dan eisien. Langkah-langkah menyusun perencanaan 
pembelajaran, antara lain: (1) menetapkan misi dan 
tujuan, (2) mendiagnosis hambatan dan peluang, (3) 
menilai kekuatan dan hambatan, (4) mengembangkan 
tindakan alternatif, dan (5) mengembangkan rencana 
strategis, dan (6) mengembangkan rencana operasional.  
Langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran adalah 
menetapkan misi dan tujuan pembelajaran. Perlu diingat 
oleh para perencana pembelajaran bahwa menetapkan 
misi dan tujuan pembelajaran harus mengacu pada misi 
dan tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler 
dan instruksional. Langkah kedua adalah mendiagnosis 
hambatan dan peluang. Analisis ini didasarkan pada suatu 
asumsi bahwa suatu kegiatan pembelajaran yang efektif  
akan memberikan kemampuan untuk memaksimalkan 
peluang dan kekuatan yang dimiliki serta meminimalkan 
kelemahan dalam kegiatan pembelajaran. Analisis terhadap 
hambatan dan peluang ini apabila diterapkan secara 
akurat akan membawa keberhasilan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang telah direncanakan.

Setelah melakukan analisis terhadap berbagai 
hambatan dan peluang, para perancang harus dapat 
memilih alternatif  tindakan dan langkah-langkah yang 
terbaik, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Selain itu, penting bagi perancang untuk 
mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran 
merupakan tindakan guru dalam melaksanakan rencana 
pembelajaran dengan menggunakan berbagai komponen 
pembelajaran (tujuan, materi, metode, alat, sumber, serta 
evaluasi), agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk 
melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan 
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belajar dan pembelajaran yang telah ditetapkan. Langkah 
terakhir adalah pengembangkan rencana operasional. 
Langkah ini diawali dengan melakukan analisis materi 
pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum, analisis 
terhadap kalender pendidikan, pembuatan program 
tahunan, semester serta pembuatan silabus dan sistem 
penilaian. Apabila langkah-langkah ini diterapkan secara 
sungguh-sungguh, maka perencanaan pembelajaran yang 
disusun akan dapat berjalan secara efektif  dan eisien dalam 
rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Membuat dan menyusun perencanaan pembelajaran 
mengandung berbagai manfaat dan fungsi. Sanjaya (2013: 
33) mengidentiikasi berbagai manfaat membuat dan 
menyusun perencanaan pembelajaran, antara lain: 

Proses perencanaan yang matang, dapat menghindari 1. 
keberhasilan semu. Artinya dengan perencanaan yang 
matang dan akurat,  kita dapat dengan mempredikasi 
seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai.

Sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seorang 2. 
perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan 
apa yang akan dihadapi  oleh peserta didik dalam 
mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan 
perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah 
mengantisipasi masalah yang akan timbul. 

Memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. 3. 
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dewasa ini banyak sekali 
sumber-sumber belajar  yang mengandung berbagai 
informasi. Dengan demikian, peserta didik akan 
dihadapkan pada kesulitan memilih sumber belajar 
yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. 
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Dalam rangka inilan perencanaan pembelajaran yang 
matang diperlukan. Melalui perencanaan, guru dapat 
menentukan sumber-sumber belajar yang tepat untuk 
mempelajari suatu bahan pembelajaran.

Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran 4. 
berlangsung secara sistematis. Hal ini berarti 
pembelajaran tidak akan pernah berlangsung 
seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara 
terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru 
dapat menggunakan waktu seefektif  mungkin untuk 
keberhasilan pembelajaran. Selain itu guru akan dapat 
bekerja setahap demi setahap untuk menuju perubahan 
yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. 

Selain mengidentiikasi dan mendeskripsikan secara 
detail manfaat perencanaan pembelajaran, Sanjaya (2013: 
38) juga mengidentiikasi berbagai fungsi perencanaan, 
antara lain:

Fungsi kreatif. Pembelajarn dengan perencanaan 1. 
yang matang, akan dapat memberikan umpan balik 
yang dapat menggambarkan berbagai kelemahana 
yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat 
meningkatkan dan memperbaiki program. Secara 
kreatif, guru akan selalu memperbaiaki berbagai 
kelemahan dan menemukan hal-hal yang baru.

Fungsi inovatif. Inovasi hanya akan mungkin muncul 2. 
jika kita memahami adanya kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan. Kesenjangan hanya mungkin 
dapat ditangkap manakala kita memahami proses yang 
dilaksanakan secara sistematis. Pembelajaran yang 
sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram 
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secara utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan 
pembelajaran memiliki inovasi.

Fungsi selektif.  Adakalanya untuk mencapai suatu 3. 
tujuan pembelajaran kita dihadapkan kepada berbagai 
pilihan strategi. Melalui proses perencanaan kita dapat 
menyeleksi strategi mana yang kita anggap lebih 
efektif  dan eisien untuk dikembangkan. Tanpa suatu 
perencanaan tidak mungkin kita dapat menentukan 
pilihan yang tepat. Fungsi selektif  ini juga berkaitan 
dengan pilihan materi pembelajaran yang dianggap 
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai 4. 
harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang 
terlibat, baik kepada guru, pada peserta didik, kepala 
sekolah bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada 
orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus 
dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang baik 
tentang tujuan maupun hasil yang ingin dicapai, strategi 
atau rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan.  Oleh 
sebab itu, perencanaan memiliki fungsi komunikasi.

Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara 5. 
benar dan akurat, dapat menggambarkan apa yang 
akan terjadi setelah dilaksanakan suatu treatment 
sesuai dengan program yang disusun. Melalui fungsi 
prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan 
berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, 
fungsi prediktif  dapat menggambarkan hasil yang akan 
diperoleh.

Fungsi akurasi. Sering terjadi, guru merasa kelebihan 6. 
bahan pelajaran sehingga mereka merasa waktu yang 
tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang 
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harus dipelajari peserta didik. Akibatnya, pembelajaran 
berjalan tidak normal lagi, sebab kriteria keberhasilan 
diukur dari jumlah materi pelajaran yang telah 
disampaikan pada peserta didik. Dengan perencanaan 
yang baik, guru dapat menakar setiap waktu yang 
diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran 
tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif, 
melalui program perencanaan.

Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar 7. 
menyampaikan materi, akan tetapi membentuk 
manusia secara utuh. Manusia utuh bukan hanya 
berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi 
juga dalam sikap dan keterampilan. Dengan demikian 
pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, 
yakni sisi hasil belajar dan sisi pembelajaran. Melalui 
perencanaan itulah kedua sisi pembelajaran dapat 
dilakukan secara seimbang.

Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan peserta 8. 
didik dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam suatu pembelajaran. Melalui 
perencanaan kita dapat menentukan sejauh mana 
materi pelajaran telah dapat diserap oleh peserta 
didik, materi mana yang sudah atau belum dipahami, 
yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada 
guru dalam mengembangkan program pembelajaran 
selanjutnya.

Sama halnya dengan Sanjaya dalam mendekripsikan 
fungsi-fungsi perencanaan pembelajaran, Djamas (2005: 1) 
juga memiliki perspektif  tersendiri dalam mengidentiikasi 
fungsi perencanaan pembelajaran, antara lain: (1) 
menetapkan arah kegiatan pembelajaran, (2) memberikan 
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gambaran yang harus dilakukan pada saat melakukan 
kegiatan pembelajaran, dan (3) memperkirakan hasil yang 
akan dicapai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 
Fungsi-fungsi ini akan sangat berguna bagi para perancang 
pembelajaran. Harus selalu diingat, bahwa semua 
tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. 
Bahkan suatu yang telah direncanakan belum tentu akan 
berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan 
mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Disinilah 
letak urgensinya memahami fungsi perencanaan yaitu 
berperan besar dalam menekan resiko terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan, sebagai akibat dari kesalahan dalam 
pembuatan keputusan.  

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian serius dalam 
penyusunan perencanan pembelajaran adalah dimensi 
perencanaan. Perhatian yang serius terhadap dimensi 
perencanaan memungkinkan perencanaan pembelajaran 
dibuat secara menyeluruh dan komprehensif, berdasarkan 
daya nalar, serta efektif  dan efesien dalam pelaksanaannya. 
Menurut Harjanto (2006: 4), dimensi perencanaan 
pembelajaran, antara lain: signiikansi, feasibilitas, 
relevansi, kepastian, adaptabilitas, waktu, monitoring 
dan isi perencanaan. Tingkat signiikansi perencanaan 
pembelajaran bergantung pada kegunaan sosial dari tujuan 
pendidikan yang diajukan dan signiikansi dapat ditentukan 
berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses 
pembelajaran. Keberhasilan dalam merancang kegiatan 
pembelajaran juga mempertimbangkan estimasi biaya 
serta aspek-aspek lainnya dapat dibuat dalam pertimbangan 
yang realistik. Itulah sebabnya perlu mempertimbangkan 
dimensi feasibilitas, dalam hal ini otoritas politik. Sebab 
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dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan dunia politik, 
karena pendidikan juga merupakan produk politik.  

Sementara itu dimensi relevansi berkaitan dengan 
jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian 
persoalan secara lebih spesiik agar dapat dicapai tujuan 
spesiik secara optimal. Dimensi kepastian. Dimensi ini 
bertalian dengan upaya mengurangi kejadian-kejadian 
yang tak terduga. Perencanaan pembelajaran harus 
disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu 
diperhatikan secara sensitif  kaitan-kaitan yang pasti terjadi 
antara berbagai komponen. Diakui bahwa perencanaan 
pembelajaran bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa 
mencari informasi sebagai umpan balik. Penggunaan 
berbagai proses memungkinkan perencanaan pembelajaran 
yang leksibel dapat dirancang untuk menghindari hal-
hal yang tidak diharapkan. Dimensi terakhir yang harus 
diperhatikan oleh perencana pembelajaran adalah isi 
perencanaan. Perencanaan pembelajaran yang baik perlu 
memuat berbagai unsur perencanaan yang akan menjadi 
indikator keberhasilan suatu pembelajaran. Unsur-unsur 
tersebut antara lain: tujuan, cara mengorganisasi aktivitas 
belajar, tenaga manusia, sarana prasarana dan konteks 
sosial.

Eksplanasi teoritas tentang esensi perencanaan 
pembelajaran yang telah dideskripsikan secara detail di 
atas apabila dikelindankan dengan perencanaan program 
imtaq,  maka perencanaan program imtaq mengandung 
suatu proses yang sistematis dilakukan oleh guru pembina 
imtaq dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan 
peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
dengan langkah-langkah penyusunan materi pelajaran, 
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pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran, 
penggunaan media, dalam suatu alokasi waktu yang akan 
dilaksanakan pada masa tertentu.

B. Pendekatan sistem dalam Perencanaan Program 
imtaq

Perencanaan pembelajaran menekankan pada 
prosedur yang terorganisir dan sistematis dalam rangka 
melakukan analisis terhadap proses perumusan apa yang 
akan dipelajari, cara mempelajarinya, pembuatan bahan-
bahan belajar, pelaksanaan dan penilaian. Deskripsi ini 
mengisyaratkan bahwa cara berpikir sistemik merupakan 
kerangka kerja yang selalu digunakan dalam teknologi 
pendidikan (Prawiralaga, 2014: 89). Oleh karena itu, dalam 
mendesain atau merencanakan program imtaq, salah satu 
pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan 
sistem. Pendekatan sistem bertolak dari suatu pandangan 
bahwa aktivitas pembelajaran merupakan suatu kesatuan 
dan bersifat holistik, memiliki bagian-bagian atau 
komponen-komponen yang tersusun secara sistematis, 
berelasi satu dengan yang lain, serta konsen terhadap 
pencapaian tujuan. Pada hakekatnya sistem merupakan 
seperangkat komponen, elemen, yang satu sama lain 
bertalian, pengaruh mempengaruhi, dan saling tergantung 
sehingga keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang 
terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan 
atau tujuan tertentu. Dengan demikian sistem dimaknai 
sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama lain 
berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu 
hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan.
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Pada taran implementasi, sebuah sistem menurut 
Syah (2007: 46) memiliki berbagai karakteristik, antara lain: 
(1) Adanya struktur tertentu (suatu gabungan, kombinasi 
atau kumpulan), unsur, elemen, komponen, bagian, yang 
disebut sub sistem; (2) Bagian-bagian atau unit-unit memiliki 
fungsi masing-masing; dan 3) Rangkaian bagian atau uint 
tersebut merupakan kebulatan yang utuh dan bergerak 
ke arah tujuan. Pendapat senada juga disampaiakan oleh 
Tatang (1992: 218) bahwa sebagai sebuah pendekatan, 
sistem niscaya memiliki berbagai karakteristik yang 
dapat dijadikan acuan dalam tataran implementasinya. 
Karakterisatik tersebut antara lain sebagai berikut: (1) 
Memiliki tujuan dan mengandung suatu proses; (2) 
Melibatkan berbagai komponen, dan setiap komponen 
akan berinteraksi dengan komponen lainnya; (3) Terjadi 
proses transformasi; dan (4) Terdapat daerah batasan dan 
lingkungan.

Karakteristik pendekatan sistem pembelajaran yang 
dideskripsikan di atas bermakna suatu sistem mengandung 
tujuan, serta proses dan interaksi berbagai komponen. 
Setiap sistem pasti memiliki tujuan. Tujuan merupakan ciri 
utama suatu sistem. Tidak ada sistem tanpa tujuan. Tujuan 
merupakan arah yang harus dicapai oleh suatu pergerakan 
sistem. Semakin jelas tujuan, semakin mudah menentukan 
pergerakan sistem. Sistem juga selalu mengandung suatu 
proses yaitu rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan. Kegiatan diarahkan untuk mencapai 
tujuan. Semakin kompleks tujuan, maka semakin rumit 
juga proses kegiatan.  

Sementara itu Hamalik (2008: 11) mendeskripsikan 
esensi sistem pembelajaran sebagai suatu kombinasi 
terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, 
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material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan 
rumusan tersebut, dalam sistem pembelajaran terdapat 
berbagai komponen, antara lain: komponen manusia 
(guru, peserta didik dan tenaga kependidikan), komponen 
material (buku-buku, media dan alat pembelajaran), 
komponen fasilitas dan perlengkapan (sarana gedung 
yang terdiri atas ruang kelas, kantor, perpustakaan, 
laboratorium, komputer dan audiovisual), dan komponen 
prosedur ( jadwal pembelajaran, pemilihan metode 
pembelajaran, tata cara praktikum dan program tindak 
lanjut pembelajaran yang meliputi program perbaikan, 
pengayaan maupun akselerasi).

Proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan 
dan memanfaatkan berbagai komponen. Oleh karena itu 
suatu sistem tidak mungkin hanya memiliki satu komponen 
saja. Sistem memerlukan dukungan berbagai komponen 
yang satu sama lain saling berkelindan. Komponen-
komponen yang terdapat dalam sebuah sistem, akan 
bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka 
mencapai tujuan. Berbagai komponen sistem pembelajaran, 
antara lain: peserta didik, tujuan, kondisi, sumber-sumber 
belajar, dan hasil belajar. Berikut penjelasan masing-masing 
komponen tersebut:

1. Peserta didik

 Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan 
untuk membelajarkan peserta didik agar dapat 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peserta 
didik merupakan subjek dalam proses pembelajaran. 
Dikatakan sebagai subjek karena mereka berperan 
sebagai pelaku utama dalam proses belajar dan 
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pembelajaran. Dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 1, 
dijelaskan bahwa yang disebut peserta didik adalah 
anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
Peserta didik adalah setiap orang yang menerima 
pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang 
yang menjalankan kegiatan pendidikan. Mereka 
adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan 
interaksi edukatif. Mereka dijadikan sebagai pokok 
persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan 
dan pengajaran (Djamarah, 2010: 9). Mengacu pada 
konsep pendidikan sepanjang masa atau seumur 
hidup, maka dalam arti luas yang disebut dengan 
peserta didik adalah siapa saja yang berusaha untuk 
melibatkan diri sebagai peserta didik dalam kegiatan 
pendidikan, sehingga tumbuh dan berkembang 
potensinya, baik yang masih berstatus sebagai anak 
yang belum dewasa, maupun orang yang sudah 
dewasa. Kalau dalam konteks pendidikan formal, 
peserta didik adalah siapa saja sebagai anggota 
masyarakat bisa menjadi peserta didik, apabila mereka 
mengikuti proses pembelajaran pada jalur, jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu yang diselenggarakan 
oleh masyarakat maupun pemerintah.

2. Tujuan

 Tujuan adalah komponen terpenting dalam 
pembelajaran setelah  komponen peserta didik 
sebagai subjek belajar. Tujuan secara etimologi 
mengandung arti arah, maksud dan haluan. Secara 
terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan 
tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. 
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Kaitannya dengan pembelajaran, maka tujuan adalah 
harapan atau cita-cita ideal yang ingin dicapai dari 
sebuah proses pembelajaran. Subjek yang diharapkan 
mampu mencapai tujuan pembelajaran adalah peserta 
didik sebagai subjek belajar. Dalam proses pendidikan, 
tujuan memiliki fungsi yang penting. Pertama, 
memberikan arah bagi proses pendidikan. Kedua, 
memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan, 
karena pada dasarnya  tujuan pendidikan merupakan 
nilai-nilai yang ingin dicapai dan diinternalisasi pada 
peserta didik. Ketiga, tujuan pendidikan merupakan 
kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan. 
Dalam konteks pendidikan, tujuan berkelindan 
dengan visi dan misi suatu lembaga pendidikan itu 
sendiri. Artinya tujuan penyelenggaraan pendidikan 
diturunkan dari visi dan misi lembaga pendidikan itu 
sendiri. Tujuan-tujuan khusus yang dirumuskan harus 
berorientasi pada pencapaian tujuan umum tersebut. 
Tujuan-tujuan khusus yang direncanakan oleh guru 
meliputi; pengetahuan informasi, serta pemahaman 
sebagai bidang kognitif, sikap dan apresiasi sebagai 
tujuan bidang afektif, dan berbagai kemampuan 
sebagai bidang psikomotorik.

3. Kondisi

 Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang 
dirancang agar peserta didik dapat mencapai tujuan 
khusus seperti yang telah dirumuskan. Pengalaman 
belajar harus mendorong agar peserta didik aktif  
belajar baik secara isik maupun nonisik. Oleh sebab 
itu, tugas guru adalah memfasilitasi pada peserta didik 
agar mereka belajar sesuai dengan minat, motivasi, 
dan gayanya sendiri. 
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4. Sumber-Sumber Belajar

 Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang 
memungkinkan peserta didik dapat memperoleh 
pengalaman belajar. Didalamnya meliputi lingkungan 
isik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang 
dapat digunakan, personal seperti guru, petugas 
perpustakaan dan ahli media, dan siapa saja yang 
berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung 
untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar.

5. Hasil Belajar

 Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam 
memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan 
khusus yang direncanakan. Dengan demikian tugas 
utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang 
instrumen yang dapat mengumpulkan data 
tentang keberhasilan peserta didik mencapai tujuan 
pembelajaran. Berdasarkan data tersebut guru 
dapat mengembangkan dan memperbaiki program 
pembelajaran.

Deskripsi teoritis tentang esensi, karakteristik, 
dan komponen-komponen pendekatan sistem dalam 
pembelajaran yang telah dieksplanasikan di atas, 
mengantar kita pada suatu konklusi bahwa sejatinya sistem 
pembelajaran merupakan kombinasi atau kesatuan dari 
beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan suatu 
pembelajaran sangat ditentukan oleh ketersediaan serta 
berjalan baiknya seluruh komponen yang ada. Dalam 
konteks ini keberhasilan sistem pembelajaran ditentukan 
oleh berbagai kriteria dan variabel. 
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Pembelajaran merupakan suatu sistem yang 
kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua 
aspek, yakni aspek produk dan aspek proses. Kedua sisi ini 
sama pentingnya, bagaikan dua buah sayap pada seekor 
burung. Seekor burung tidak mungkin dapat terbang 
hanya mengandalkan satu sayap. Burung akan dapat 
terbang sempurna manakala kedua sayapnya berfungsi 
secara sempurna. Demikian juga dengan pembelajaran, 
seharusnya keberhasilan suatu sistem pembelajaran 
ditentukan oleh sisi produk dan sisi proses. Keberhasilan 
pembelajaran yang hanya dilihat dari satu sisi saja tidak 
akan sempurna. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi 
produk adalah keberhasilan peserta didik mengenai hasil 
yang diperoleh yaitu menitikberatkan pada penguasaan 
materi pelajaran oleh peserta didik. Sedangkan keberhasilan 
pembelajaran dilihat dari sisi proses yaitu mengenai sikap 
mandiri yang kreatif  peserta didik, berakhlak mulia, dan 
memiliki tanggung jawab. Oleh karenanya, kedua sisi 
tersebut perlu dilihat dalam menentukan hasil belajar 
peserta didik.

Sementara itu keberhasilan sistem pembelajaran juga 
dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain guru, peserta 
didik, sarana dan prasarana, alat dan media yang tersedia, 
serta faktor lingkungan. Guru merupakan komponen yang 
menentukan. Hal ini disebabkan guru merupakan orang 
yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik. 
Dalam sistem pembelajaran, guru bisa berperan sebagai 
perencana (planer) atau desainer pembelajaran, sebagai 
implementator dan mungkin keduanya. Sebagai perencana 
dituntut untuk memahami secara benar kurikulum yang 
berlaku, karakteristik peserta didik, fasilitas dan sumber 
daya yang ada, sehingga semuanya dijadikan komponen-
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komponen dalam menyusun rencana dan desain 
pembelajaran. Sebagai implementator, guru bukanlah hanya 
berperan sebagai model atau teladan bagi peserta didik 
akan tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (manager 
of  learning). Dengan demikian efektivitas pembelajaran 
terletak di pundak guru. 

Peserta didik adalah organisme yang unik yang 
berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. 
Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh 
aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama 
perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek 
tidak selalu sama. Proses pembelajaraan dapat dipengaruhi 
oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, di samping 
karakteristik lain yang melekat pada diri anak. Seperti 
halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
proses pembelajaran dilihat dari aspek peserta didik meliputi 
aspek latar belakang peserta didik. Aspek latar belakang 
meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran dan tempat 
tinggal, tingkat sosial dan ekonomi dari keluarga peserta 
didik. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki peserta 
didik, meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. 
Sifat tersebut pada masing-masing peserta didik berbeda-
beda. Secara kemampuan misalnya, ada peserta didik yang 
kemampuannya rendah ada juga yang tinggi. Perbedaan-
perbedaan semacam itu menuntut perlakuan yang berbeda 
pula baik dalam penempatan atau pengelompokan peserta 
didik maupun dalam perlakuan guru dalam menyesuaikan 
gaya belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses 
pembelajaran di dalam kelas. Sebab,bagaimanapun faktor 
peserta didik dan guru merupakan faktor yang sangat 
menentukan dalam interaksi pembelajaran. 
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Variabel lainnya yang menentukan keberhasilan 
belajar adalah sarana dan prasarana. Sarana merupakan 
segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 
kelancaran proses pembelajaran, misalnya media 
pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan 
lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 
yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan 
proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, 
penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. 
Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru 
dalam pembelajaran, sehingga sarana dan prasarana 
merupakan salah satu komponen penting yang dapat 
mempengaruhi proses pembelajaran.  Variabel berikutnya 
adalah lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan ada 
dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran 
yaitu faktor organisasi kelas, dan faktor iklim sosial-
psikologis. Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi 
jumlah peserta didik dalam satu kelas merupakan aspek 
penting yang dapat mempengaruhi aspek pembelajaran. 
Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif  
untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena kelompok 
kelas yang terlalu besar berkecenderungan banyak anggota 
kelompok/peserta didik enggan berpartisipasi aktif  dalam 
setiap kegiatan kelompok. 

Sedangkan variabel terakhir yang mempengaruhi 
keberhasilan belajar adalah variabel iklim sosial-psikologis 
maksudnya adalah keharmonisan hubungan antara orang 
yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini 
dapat terjalin secara internal atau eksternal. Iklim sosial-
psikologis secara internal adalah hubungan anatar orang 
yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim 
sosial antara peserta didik dengan peserta didik, antara 
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peserta didik dengan guru. Iklim sosial psikologis eksternal 
adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah 
dengan dunia luar, misalnya hubungan sekoalah dengan 
orang tua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-
lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. Sekolah yang 
memiliki hubungan yang baik secara internal dan eksternal, 
maka memungkinkan iklim belajar menjadi sejuk dan 
tenang sehingga akan berdampak pada motivasi belajar 
peserta didik. 

Telah dipahami bagaimana kompleksnya proses 
belajar dan pembelajaran karena menyangkut berbagai 
faktor baik yang berasal dari guru, peserta didik, serta 
berasal dari keduanya baik yang bersifat makro atau prinsip, 
maupun mikro atau operasional dan praktis. Oleh sebab 
itu, menurut Ginting, sebelum guru menyelenggarakan 
kegiatan belajar dan pembelajaran, ada empat pertanyaan 
mendasar yang harus diajukan kepada dan dijawab oleh guru 
sendiri. Pertanyaan tersebut yaitu; apa yang akan diajarkan? 
Siapa yang akan belajar? Dan bagaimana mereka belajar? 
Setelah guru memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut 
selanjutnya berdasarkan jawaban itu, pertanyaan keempat 
yaitu, bagaimana harus menyelenggarakan pembelajaran? 
Jawaban yang tepat atas pertenyaan tersebut ini akan 
membantu keberhasilan guru dalam menyelenggarakan 
belajar dan pembelajaran karena sesuai dengan tujuan 
yang termuat di dalam kurikulum dan sesuai dengan 
aspek-aspek kepribadian peserta didik. Dengan demikian 
dapat diharapkan akan terjadi kegiatan pembelajaran yang 
kondusif  bagi pencapaian tujuan pembelajaran.

Pengenaan pendekatan sistem dalam pembelajaran 
menuai berbagai manfaat antara lain: 
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Melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan 1. 
pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. 
Perumusan tujuan merupakan salah satu karakteristik 
pendekatan sistem. Penentuan komponen-komponen 
pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk 
mencapai tujuan. Dengan demikian segala usaha baik 
guru maupun peserta didik diarahkan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, melalui 
pendekatan sistem setiap guru dapat lebih memahami 
tujuan dan arah pembelajaran, sehingga melalui tujuan 
yang jelas, bukan saja dapat menentukan langkah-
langkah pembelajaran dan pengembangan komponen 
lainnya, akan tetapi juga dapat dijadikan kriteria 
efektivitas proses pembelajaran. Dapat kita bayangkan 
apa yang akan terjadi, manakala dalam suatu proses 
pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Tentu 
proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus, dalam 
arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna serta 
sulit menentukan efektivitas proses pembelajaran.

Pendekatan sistem menuntut guru pada kegiatan 2. 
yang sistematis. Berpikir secara sistem adalah berpikir 
runtut, sehingga melalui langkah-langkah yang jelas 
dan pasti memungkinkan hasil yang diperoleh akan 
maksimal. Sebab melalui  langkah yang sistematis kita 
dituntut untuk melakukan proses pembelajaran setahap 
demi setahap dari seluruh rangkaian kegiatan, sehingga 
kemungkinan kegagalan dapat dihindari. Dengan 
demikian, pendekatan sistem juga dapat menghindari 
kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan.

Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran 3. 
dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber 
daya yang tersedia. Sistem dirancang agar tujuan 
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pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Dengan 
demikian berpikir sistemis adalah berpikir bagaimana 
agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh 
peserta didik. Demi ketercapaian tujuan pembelajaran 
dalam kerangka sistem itulah setiap guru berusaha 
memanfaatkan seluruh potensi yang relevan dan 
tersedia.

Pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. 4. 
Melalui proses umpan balik dalam pendekatan sistem, 
dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil  dicapai 
atau belum. Hal ini sangat penting, sebab mencapai 
tujuan merupakan tujuan utama dalam berpikir 
sistemik. Misalnya, manakala berdasarkan umpan balik 
diketahui tujuan belum berhasil tercapai, komponen 
mana yang perlu diperbaiki, dan komponen mana yang 
perlu dipertahankan.

Merujuk pada pendekatan sistem yang digunakan 
dalam mendesain sistem pembelajaran, maka perencanaan 
pembelajaran program imtaq dimulai dari penetapan 
tujuan. Dalam konteks ini, program imtaq memiliki 
tujuan yang jelas yakni menginternalisasikan nilai-nilai 
religius yang termanifestasi pada sikap toleransi peserta 
didik. Pencapaian tujuan program imtaq dilakukan 
dengan berbagai kegiatan, baik yang bertalian dengan 
kegiatan tatap muka dan non tatap muka, melibatkan 
berbagai komponen, mulai dari kepala sekolah, guru 
pembina imtaq, dan peserta didik. Komponen-komponen 
sekolah yang terlibat dalam program imtaq, membangun 
interaksi edukatif  sehingga terjadi proses transformasi 
yang berdampak terhadap pembentukan sikap toleransi 
peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan 
masyarakat.
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Cakupan kawasan desain yang juga perlu mendapat 
perhatian oleh perancang program imtaq adalah startegi 
pembelajaran. Startegi merancang sistem pembelajaran 
adalah suatu rencana untuk mengerjakan prosedur 
merancang sistem secara eisien. Strategi dibutuhkan 
berhubung dengan proses penerimaan yang sesungguhnya 
amat kompleks. Dengan suatu strategi tertentu, perancang 
dapat menilai semua kemungkinan yang penting untuk 
dapat sampai pada keputusan/penyelesian dalam rangka 
mencapai tujuan sistem yang telah ditetapkan. Dalam 
konteks ini strategi pembelajaran dimaknai sebagai 
perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian 
materi pembelajaran dan peserta didik, peralatan dan bahan, 
serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 
(Suparman, 2004: 207). 

Strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan 
pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran 
untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara 
sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat 
dikuasai oleh peserta didik.  Oleh karena itu pada tataran 
aplikasi perencanaan program imtaq, terdapat beberapa 
aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut: Pertama, 
Urutan kegiatan pembelajaran dalam program imtaq yaitu 
urutan kegiatan guru pembina program imtaq dalam 
menyampaikan materi atau isi pembelajaran kepada peserta 
didik; Kedua, Metode pembelajaran yaitu cara guru pembina 
program imtaq mengorganisasikan materi pembelajaran 
dan peserta didik agar terjadi proses pembelajaran secara 
efektif  dan eisien; Ketiga, Media pembelajaran yaitu bahan 
pembelajaran yang digunakan guru pembina imtaq dan 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran; Keempat, 
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Waktu yang digunakan guru pembina imtaq dan peserta 
didik dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan 
pembelajaran. 

C. implementasi Program imtaq

Terebentuknya sikap toleransi seluruh warga sekolah 
yang termanifestasi ke dalam tata pikir, tata tutur, dan tata 
laku di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, 
merupakan salah satu tujuan implementasi program imtaq 
pada setiap sekolah di Pulau Lombok. Tujuan tersebut 
diikhtiarkan melalui pembentukan budaya religius di 
sekolah, diikuti dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan serta pengembangan partisipasi masyarakat. 
Secara empiris, implementasi program imtaq melalui 
pembentukan budaya religius dimanifestasikan melalui: 
pembentukan nilai-nilai akhlak mulia, pembudayaan 10K, 
pembudayaan 4S+1T, pembudayaan etika berbusana yang 
sopan dan santun, serta penegakan tata tertib sekolah. 
Kelima wujud budaya religius ini, mampu menciptakan 
kondisi yang kondusif  bagi terselenggaranya berbagai 
kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Budaya religius, 
benar-benar dijadikan sebagai acuan utama dan tolok 
ukur dalam membangun dan mengelola hubungan antar 
warga sekolah. Hubungan antara kepala sekolah dengan 
karyawan, kepala sekolah dengan guru,  guru dengan 
guru, guru dengan peserta didik, serta peserta didik 
dengan peserta didik, seluruhnya tercipta di atas suasana 
dan budaya religius. Hal ini bersesuaian dengan idealisasi 
budaya religius sekolah yang dideskripsikan oleh Sahlan 
(2010: 75), bahwa budaya religius sekolah dihajatkan untuk 
membentuk cara berpikir dan cara bertindak warga sekolah 
yang didasarkan atas nilai-nilai religius.
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Pembentukan budaya religius yang dijadikan acuan 
dalam sebuah organisasi atau masyarakat  sangatlah urgen, 
sebab budaya organisasi mengacu kepada keyakinan 
bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi yang 
secara eksplisit atau implisit diterima dan digunakan oleh 
seluruh anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan 
luar, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
Dalam suatu organisasi termasuk lembaga pendidikan, 
budaya dimaknai sebagai sistem nilai yaitu keyakinan dan 
tujuan yang dimiliki oleh anggota organisasi yang potensial 
membentuk perilaku mereka dan bertahan lama. Selain itu 
budaya juga dimaknai sebagai norma perilaku yaitu cara 
berperilaku yang sudah lazim digunakan dalam sebuah 
organisasi yang bertahan lama karena semua anggotanya 
mewariskan perilaku tersebut kepada angota baru.

Budaya sejatinya merupakan wahana di mana 
anak-anak manusia untuk pertama kali dan seterusnya 
mengalami proses pembelajaran menjadi manusia melalui 
hubungan dengan sesamanya, alam dan khaliq-Nya. Pada 
taraf  tertentu, budaya merupakan sistem kepercayaan 
serta praktek-praktek dengan mana sebuah masyarakat 
memahami, mengatur dan membentuk kehidupan, baik 
individual maupun kolektif. Itulah sebabnya budaya sering 
diandaikan sebagai life world, yang dimaknai sebagai  dunia 
sehari-hari sebagaimana dialami oleh manusia apa adanya. 
Hubungan yang terbangun di atas nilai-nilai budaya juga 
disepakati oleh Schein (2004), sebab baginya budaya 
merupakan suatu pola asumsi dasar yang dipelajari oleh 
suatu kelompok, difungsikan untuk memecahkan berbagai 
permasalahan hidup serta melakukan penyesuaian ke luar 
kelompok dan berintegrasi ke dalam kelompok. Asumsi-
asumsi tersebut diyakini sebagai sesuatu yang sah dan 
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disampaikan kepada anggota baru sebagai sebuah cara 
untuk menerima, berpikir, dan merasakan hal-hal yang 
berhubungan dengan masalah-masalah dalam kelompok.

Pembentukan suasana atau budaya religius di sekolah 
yang dijadikan sebagai nilai-nilai pokok dalam berperilaku di 
sekolah, mendapat legitimasi teoretis bahwa setiap budaya 
mengandung berbagai wujud, antara lain: 1) Norma, nilai, 
keyakinan yang ada dalam pikiran, hati dan perasaan 
pemiliknya, 2) Pola tingkah laku yang dapat diamati dalam 
kehidupan nyata, dan 3) Hasil material dari kreasi, pikiran 
dan perasaan manusia. Apabila dikaitkan dengan program 
imtaq yang dilaksanakan pada setiap sekolah di Kota 
Mataram, maka pembentukan budaya religius berkaitan 
pula dengan penguatan nilai-nilai, simbol-simbol religius 
serta perwujudan nilai-nilai dan simbol-simbul tersebut 
dalam perilaku. Hal ini berarti bahwa budaya religius di 
sekolah harus didasari oleh basic assumption berupa nilai-
nilai keimanan dan ketaqwaan yang selanjutnya melahirkan 
perilku yang baik. Kemudian nilai-nilai tersebut diupayakan 
menjadi tradisi yang hidup (living tradition) dalam perilaku 
peserta didik, sehingga harapan untuk mendidik generasi 
yang berkarakter dan hirau dengan sikap toleransi dapat 
tercapai.

Pembentukan budaya religius sebagai salah satu 
bentuk implementasi program imtaq dalam membentuk 
sikap toleransi peserta didik dapat dimaknai sebagai: 1) 
Sekumpulan nilai-nilai agama yang diterapkan di sekolah, 
yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian 
dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh seluruh warga 
sekolah; dan 2) Perilaku atau pembiasaan yang diterapkan 
dalam lingkungan sekolah, sebagai salah satu usaha untuk 
menanamkan akhlak mulia yang termanifestasi dalam 
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bentuk sikap toleransi pada diri peserta didik. Pembentukan 
budaya religius dikhtiar melalui berbagai strategi antara 
lain kepala sekolah membuat regulasi atau kebijakan 
yang berkaitan dengan pembentukan budaya religius, 
membangun komitmen bersama dari seluruh pimpinan 
dan warga sekolah, keteladanan, menegakkan disiplin 
dan memberikan sanksi. Membentuk budaya religius di 
sekolah membutuhkan dukungan nyata dari pimpinan 
sekolah. Dukungan tersebut dapat berbentuk regulasi-
regulasi atau setidak-tidaknya dalam bentuk kebijakan dari 
pimpinan sekolah. Hal ini penting dalam rangka sebagai 
pijakan dalam bertindak dan antisipasi terhadap berbagai 
persoalan yang timbul. 

Strategi pembentukan budaya religius yang 
dilakukan oleh kepala sekolah berelevansi dengan teori 
yang dikonstruksi oleh Muhaimin (2006: 160), terutama 
pada power strategy yaitu strategi pembudayaan dengan 
cara menggunakan kekuasaan. Dalam hal ini peran kepala 
sekolah dengan segala kekuasaannya sangat dominan 
dalam melakukan perubahan. Strategi ini dikembangkan 
melalui pendekatan perintah dan larangan atau reward and 
funishment. Hal ini bermakna bahwa dalam membentuk 
budaya religius, kepala sekolah melakukannya dalam 
bentuk perintah kepada seluruh warga sekolah. Perintah 
itu, wujudnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh 
kepala sekolah yang harus dilaksanakan oleh semua warga 
sekolah. Apabila perintah tersebut tidak diindahkan maka 
konsekuensinya adalah warga sekolah akan mendapatkan 
sanksi.

Selain melalui pembentukan budaya religius di 
sekolah, implementasi program imtaq juga dilakukan 
melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Sebagaimana 
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telah dideskripsikan sebelumnya bahwa program imtaq 
merupakan pengembangan pendidikan agama yang 
dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ide dasar 
implementasi program imtaq merupakan wujud nyata 
respon dunia pendidikan terhadap berbagai persoalan 
pendidikan agama di sekolah, yakni selain terbatasnya 
alokasi waktu, juga dianggap kurang optimal dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya menginternalisasikan 
nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam membentuk 
perilaku peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga 
dan masyarakat. 

Sebagaimana sifat dan bentuknya, implementasi 
program imtaq melalui kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan ini dilakukan di luar kelas dan di luar jam 
pelajaran dengan bentuk tatap muka dan non tatap muka. 
Hal ini selaras dengan norma umum yang berlaku dalam 
penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yaitu 
upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma-
norma serta pengembangan keperibadian, bakat dan minat 
peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar 
jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka dan non tatap 
muka. Norma ini selaras dengan pedoman penyelenggaraan 
ekstrakurikuler keagamaan yang secara spesiik 
mendeskripsikan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 
dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam 
rangka memberikan jalan bagi peserta didik untuk dapat 
mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya melalui 
kegiatan intrakurikuler di kelas, serta untuk mendorong 
pembentukan pribadi mereka sesuai dengan nilai-nilai 
agama. 

Secara garis besar program imtaq memiliki dua 
bentuk kegiatan yaitu kegiatan tatap muka dan non tatap 
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muka. Salah satu bentuk kegiatan tatap muka adalah 
kegiatan mingguan (setiap minggu) yang dilaksanakan pada 
hari Jum’at mulai pukul 07.00-08.00 WITA. Kegiatan ini 
memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang sangat jelas, 
mulai dari tujuan, alasan rasional melaksanakan kegiatan 
imtaq,  pelaksana, waktu, tempat, dan cara melaksanakan 
program imtaq. Bentuk kegiatan tatap muka program 
imtaq mingguan ini pada dasarnya ditujukan dalam rangka 
mendukung tujuan pendidikan agama dalam kegiatan 
intrakurikuler yaitu menumbuhkan dan meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dan berakhlak mulia, melalui  pemberian dan pemupukan 
pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 
perserta didik. Jenis kegiatannya adalah pembinaan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu jenis kegiatan program mingguan pada hari 
Jum’at ini selaras dengan yang disarankan oleh norma yang 
belaku, terutama pada jenis kegiatan  Pembinaan Keimanan 
dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang 
dilakukan dengan cara: 1) melaksanakan peribadatan sesuai 
dengan ketentuan agama masing-masing, 2) melaksanakan 
perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama, 3) 
membina toleransi kehidupan antar umat beragama. 
Keberhasilan pelaksanaan program imtaq juga ditentukan 
oleh pilihan pendekatan dan metode yang digunakan oleh 
para guru pembina. Berdasarkan data penelitian, salah satu 
metode yang digunakan adalah metode among. Metode 
among merupakan gagasan otentik atau ide brilian putra 
Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang digali dari kearifan 
lokal. Pada konteks kekinian metode ini dapat menjadi 
unggulan dalam pendidikan Indonesia dalam menghadapi 
tantangan global yang penuh dengan dekadensi moral.
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Secara ilosoi, metode among diandaikan sebgai 
sebuah cara pemebelajaran yang dikonstruksi atas hak 
seseorang untuk mengatur dirinya sendiri yang berlandaskan 
tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum. Tertib 
dan damai (tata lan tenterm, orde en vrede) itulah tujuan yang 
setinggi-tingginya. Tidak akan ada ketertiban jika tidak 
disandarkan pada kedamaian. Sebaliknya tak akan ada 
orang hidup damai jika ia dihalangi dalam segala syarat 
kehidupan. Tumbuh menurut kodrat merupakan hal utama 
untuk meraih kemajuan. Oleh karena itu pendidikan yang 
didasarkan pada “paksaan-hukuman-ketertiban” dianggap 
memperkosa hidup kebatinan anak. Yang kita pakai 
sebagai alat pendidikan ialah pemeliharaan dengan sebesar 
perhatian untuk mendapat tumbuhnya anak, lahir dan 
batin menurut kodratnya sendiri. Inilah yang kita namakan 
among methode (Dewantara: 1977: 48). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode 
among merupakan metode pembelajaran yang berjiwa 
kekeluargaan, serta bersendikan dua dasar yaitu: 1) kodrat 
alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai 
kemajuan dengan secepat-cepatnya, dan 2) kemerdekaan 
sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan 
kekuatan lahir peserta didik sehingga dapat hidup mandiri. 
Metode ini sering dikaitkan dengan azas ing ngarso sung 
tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Metode 
among lahir dari dasar pendidikan yang diyakini oleh Ki 
Hajar Dewantara. Menurutnya pendidikan tidak memakai 
dasar regering, tuch en orde tetapi orde en vrede (tertib dan 
damai, tata tenteram). Pendidikan wajib menjaga atas 
kelangsungan kehidupan batin sang anak, dan haruslah 
anak dijauhkan dari tiap-tiap paksaan. Namun pendidikan 
juga tidak akan nguja (membiarkan) anak-anak. 
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Pendidikan mempunyai kewajiban mengamati, agar 
anak dapat bertumbuh menurut kodrat. Tucht (hukuman 
itu dimaksudkan untuk mencegah kejahatan. Dan sebelum 
terjadi kesalahan, aturan hukumnya sudah tersedia. Kedua 
tiap-tiap aturan yang mendahului kenyataannya, itulah 
bertentangan dengan sifat ruh manusia yang tidak dapat 
dimasukkan dalam peraturan. Tanda buktinya adalah 
untuk mengatur ketertiban pergaulan hidup kita, sudah ada 
bermacam-macam peraturan. Tetapi setiap hari orang pun 
masih selalu membuat aturan baru. Itulah tandanya setiap 
peraturan tidak ada yang sempurna. Orde (ketertiban) yang 
dimaksudkan dalam pendidikan Barat jelaslah merupakan 
paksaan dan hukuman. Oleh sebab itu dasar pendidikan 
kita adalah orde en vrede (tertib dan damai). Inilah yang akan 
dapat menentukan syarat-syarat sendiri yang tidak akan 
bisa bersifat paksaan. Kesemuanya itu merupakan syarat-
syarat jika pendidikan hendak mendatangkan manusia 
yang merdeka dalam arti kata yang sebenar-benarnya. 
Yaitu lahirnya tidak terperintah, batinnya bisa memerintah 
sendiri karena kekuatan sendiri. 

Komponen berikutnya yang terdapat di dalam 
program imtaq mingguan adalah tim pelaksana, dan tempat 
pelaksanaan. Berdasarkan data penelitian, subyek dan obyek 
yang dilibatkan adalah program imtaq mingguan adalah 
seluruh warga sekolah (pimpinan sekolah, guru, karyawan 
dan peserta didik). Kepala sekolah dan guru pembina 
imtaq memegang peranan penting dalam keberhasilan 
pelaksanaan program imtaq mingguan. Sebab kedua unsur 
inilah yang menyusun perencanaan dan melaksanakannya. 
Tempat pelaksanaan (sarana dan prasarana) juga sangat 
menentukan keberhasilan pelaksanaan program imtaq. 
Fakta ini berelevansi dengan faktor-faktor yang dapat 
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mendukung keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler yang 
diancang oleh Hernawan (2006), sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang tersedia. Sumber daya 
manusia merupakan salah satu faktor kunci yang 
sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan 
kegiatan ekstrakurikuler. Berhasil atau tidaknya 
kegiatan ekstrakurikuler sangat tergantung kepada 
sumber daya manusia yang tersedia, di antaranya 
sebagai berikut:

a. Kepala sekolah. Dalam organisasi sekolah, 
kepala sekolah merupakan komponen yang 
sangat penting, karena kepala sekolah bukan 
hanya berperan sebagai perencana program 
yang memegang kebijakan, akan tetapi 
sekaligus ia dapat berperan sebagai pelaksana 
dan pengendali kegiatan. Sebagai perencana, 
kepala sekolah perlu merumuskan kegiatan 
ekstrakurikuler yang dianggap sesuai dengan 
kebutuhan sekolah. Sebagai pelaksana dan 
pengendali kegiatan, kepala sekolah memiliki 
kewenangan untuk mengambil keputusan 
yang terbaik untuk kemajuan dan keberhasilan 
pendidikan. Mengingat pentingnya peran 
kepala sekolah, maka keberhasilan kegiatan 
ekstrakurikuler juga dapat ditentukan oleh 
faktor kepala sekolah.

b. Guru-guru. Bagaimanapun bagusnya suatu 
kegiatan ekstrakurikuler, tanpa didukung 
oleh kemampuan dan kreativitas guru-guru 
sebagai pembimbing dan pembina kegiatan di 
lapangan, kegiatan tersebut tidak akan dapat 



  Menyemai Toleransi Merawat NKRI       •     215

diselenggarakan sesuai tujuannya. Guru-guru 
yang bertanggung jawab sebagai pelaksana 
kegiatan, akan sangat menentukan keberhasilan 
kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, guru yang 
lebih memahami keadaan peserta didik di kelas, 
akan dapat lebih melancarkan pelaksanaan 
program kegiatan. Dengan demikian, jelaslah 
bahwa guru merupakan sumber daya manusia 
yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
kegiatan ekstrakurikuler.

2. Dana, sarana, dan prasarana. Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler 
adalah faktor dana, sarana dan prasarana. Sering 
terjadi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan karena 
kurangnya dana dan fasilitas pendukung. Oleh sebab 
itu, sudah sewajarnya kalau masalah ini mendapat 
perhatian semua pihak. 

Berdasarkan realitas empiris, implementasi program 
imtaq melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini 
tampaknya masih bersifat parsial dan sepotong-potong, 
belum dilakukan secara terpadu dan integral. Kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan dalam bentuk program 
imtaq masih dijadikan pelengkap atau komplementer 
terhadap kegiatan intrakurikuler. Belum ada integrasi 
antara keduanya. Sementara itu, engembangan partisipasi 
masyarakat pada implementasi program imtaq, berjalan 
dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan sampai 
kepada tahap pelaksanaan, masyarakat dan orang tua 
peserta didik dilibatkan secara aktif  dalam program imtaq. 
Pelibatan masyarakat dan orang tua peserta didik dalam 
program imtaq merupakan langkah tepat yang diambil 
oleh institusi sekolah. Setidaknya langkah ini telah beririsan 
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dengan pendekatan yang disarankan untuk oleh Mulyasa 
(2011), kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan 
dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat, yaitu:

Melibatkan masyarakat dalam berbagai program 1. 
dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial 
kemasyarakatan. 

Mengidentiikasi tokoh masyarakat yaitu orang-2. 
orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada 
umumnya.

Melibatkan tokoh masyarakat dalam berbagai program 3. 
atau kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya. 

Pelibatan aktif  masyarakat dan orang tua peserta 
didik dalam berbagai kegiatan atau program pendidikan 
pada institusi pendidikan juga bermakna bahwa sebagai 
salah satu institusi sosial, sekolah memposisikan dirinya 
sebagai mercu penerang bagi masyarakat di lingkungannya. 
Hal ini sejalan dengan idealisasi Pidarta (2007), terhadap 
sekolah yaitu sekolah tidak dibenarkan sebagai menara 
air yakni melebur menjadi satu dengan masyarakat 
tanpa memberikan identitas apa-apa. Sekolah juga tidak 
dibenarkan sebagai menara gading yang mengisolasi diri 
terhadap masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan 
yang benar apakah itu sekolah atau perguruan tinggi adalah 
ibarat menara penerang yaitu berada di masyarakat dan 
sekaligus memberi penerang kepada masyarakat setempat. 
Lembaga pendidikan harus tetap berakar pada masyarakat 
setempat, memperhatikan ide-ide masyarakat setempat, 
melaksanakan aspirasi mereka, memanfaatkan fasilitas 
setempat untuk belajar, dan menyesuaikan diri dengan 
kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat.
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Masyarakat yang sejatinya menjadi bagian integral 
dari proses pendidikan dan memberi kontribusi positif  
secara aktif  terhadap berbagai kegiatan di sekolah diberikan 
ruang gerak untuk berpartisipasi. Sebab bagi pihak sekolah, 
partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor bagi 
keberhasilan program imtaq. Hal ini bertalian dengan 
sebuah proposisi yang menyatakan bahwa makin banyak 
pihak yang terlibat akan makain besar kemungkinan suatu 
program terlaksana, atau dengan kata lain makain besar 
partisipasi masyarakat makin tinggi tingkat keberhasilan 
lembaga pendidikan untuk merealisasikan tujuannya. 
Dalam konteks inilah, partisipasi masyarakat memiliki 
kontribusi cukup signiikan dalam menyukseskan program 
imtaq.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat hendaknya 
terus dipupuk dan dikembangkan.  Sebab antara sekolah 
dan masyarakat terdapat hubungan yang bersifat 
simbiosisme mutualisme. Sekolah memberikan manfaat 
kepada masyarakat begitu pula masyarakat memberikan 
dukungannya kepada sekolah. Hubungan seperti ini jelas 
menguntungkan kedua belah pihak. Untuk membangun 
hubungan tersebut, dan dalam rangka menggalang 
partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara 
seperti yang disarikan dari pendapat Mulyasa (2007), antara 
lain: a) melaksanakan program-program  kemasyarakatan, 
b) mengadakan open house yang memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai program 
atau kegiatan sekolah, c) mengembangkan buletin, majalah 
sekolah, dan lembar informasi berkala, d) menghadirkan 
tokoh masyarakat sebagai nara sumber, pembicara atau 
pembina suatu program sekolah, dan e) membuat program 
kerja sama sekolah dan masyarakat.
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Salah satu komponen masyarakat yang menonjol 
dalam implementasi program imtaq adalah komite sekolah. 
Keterlibatan aktif  komponen ini adalah wajar mengingat 
eksistensinya merupakan referesentasi keterlibatan orang 
tua peserta didik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa 
komite sekolah telah menjalankan peran dan fungsi, seperti 
yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional, yaitu:

1. Komite Sekolah berperan sebagai:

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) 
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan di satuan pendidikan.

b. Pendukung (supporting agency), baik yang 
berwujud inansial, pemikiran maupun tenaga 
dalam penyelengaraanpendidikan di satuan 
pendidikan.

c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka 
transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan 
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

2. Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen 
masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu.

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat 
(perorangan/ organisasi/ dunia usaha/dunia 
industri) dan pemerintah berkenaan dengan 
penyelengaraan pendidikan yang bermutu.
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c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, 
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan 
yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Substansi implementasi pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam program imtaq dapat dimaknai sebagai 
kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
kegiatan pendidikan. Mereka mengerti untuk apa dan 
mengapa mereka ikut dalam suatu kegiatan pendidikan. 
Dalam konteks program imtaq, mereka memiliki 
kepentingan yang sama yaitu sama-sama mengharapkan 
peserta didik yang beriman dan bertaqwa serta mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleransi. 
Sekolah dan pihak-pihak yang berpartisipasi berada pada 
posisi yang setara, tidak ada yang menjadi atasan dan 
bawahan. Mereka adalah mitra dalam menyukseskan 
program imtaq. Partisipasi bukanlah sekedar sumbangan 
inansial atau material yang selama ini lazim dikenal, 
melainkan jauh lebih luas dari pada itu. Partisipasi 
masyarakat dalam program imtaq, tersirat berbagai 
kegiatan, seperti menyalurkan aspirasi kepada sekolah, ikut 
merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program 
sekolah.
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B a b  6

PENUTUP

I
nternalisasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan 
yang dilakukan secara sengaja, terencana dan 
sistematis melalui program imtaq diharapkan 

mampu membentuk sikap toleransi peserta didik, 
mengingat beragam perbedaan suku, budaya, agama, status 
sosial ekonomi, yang ada dan dimiliki oleh masing-masing 
peserta didik di sekolah. Idealisme ini, makin menemukan 
kausa primanya karena sekolah sebagai salah satu sistem 
sosial terdiri dari sekumpulan individu yang memiliki sikap 
dan karakteristik tersendiri. Pemahaman yang benar dan 
utuh tentang sikap individu, memiliki arti penting dalam 
membangun pola interaksi antara pesrta didik. Itulah 
mengapa, pembentukan sikap yang positif  terhadap peserta 
didik menjadi urgen dan sangat mendasar agar peserta didik 
mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, di tengah 
lingkungan sosial yang beragam dan majemuk. 

Sikap dimaknai sebagai predisposisi atau 
kecenderungan yang relatif  stabil dan berlangsung terus 
menerus untuk bertingkah laku atau bereaksi dengan 
suatu cara tertentu terhadap orang lain, objek, lembaga, 
atau persoalan tertentu. Dalam konteks program imtaq, 



222     •     Dr. H.M. Zaki , S.Ag. , M.Pd

deskripsi sikap ini bermakna kecenderungan peserta didik 
untuk mempelajari dan merespon secara konsisten baik 
secara positif  maupun negatif  terhadap keberagaman 
budaya, agama, status sosial ekonomi yang ada di lingkungan 
sekolahnya. Sekolah sebagai suatu sistem sosial memiliki 
kontribusi yang sangat signiikan dalam pembentukan sikap 
toleransi peserta didik. Mengingat sekolah sebagai tempat 
seseorang mempelajari prinsip-prinsip, norma-norma dan 
nilai-nilai yang akan mendasari perilakunya sebagai anggota 
masyarakat. Setelah keluarga dan kelompok bermain, 
serta lingkungannya, sekolah merupakan tempat untuk 
menanamkan nilai-nilai, norma-norma serta harapan 
masyarakat terhadap masa depan putra-putrinya. Selain itu, 
Sikap toleransi yang dimiliki oleh peserta didik merupakan 
hasil interaksinya dengan lingkungan sosial, bukan bawaan 
sejak lahir. Dengan demikian sikap toleransi peserta didik 
dapat dibentuk atau terbentuk dan dapat dipelajari melalui 
program imtaq yang diimplementasikan di sekolah. 

Dinamika kehidupan peserta didik di sekolah 
membutuhkan sikap toleransi, sebagai salah satu sikap 
hidup untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, 
damai, dan tenteram. Keniscayaan mewujudkan sikap 
toleransi ini dilatarbelakangi oleh keragaman peserta didik 
dalam bidang agama, suku, budaya, status sosial ekonomi 
dan lainnya. Sikap toleransi merupakan cermin pola 
kehidupan sosial yang bermoral. Dapat dipastikan, banyak 
masalah yang akan terjadi apabila sikap toleransi dalam 
kehidupan di sekolah tidak diterapkan. Pada umumnya 
toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada 
semua manusia atau kepada sesama warga masyarakat 
untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya 
dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan 
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syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian 
dalam masyarakat. Di sini toleransi cenderung bermakna 
sebagai jalan tengah, bukan sebagai jalan terakhir. 

Toleransi bukanlah sebagai sebuah jalan akhir tetapi 
toleransi merupakan jalan tengah; toleransi merupakan 
ukuran esensial yang minimal dari bentuk hubungan sosial 
yang mampu menolak terjadinya kekerasan. Tanpa toleransi, 
kedamaian tidak akan terwujud. Dengan toleransi kekuatan 
hubungan antara manusia dapat dicapai, di antaranya 
meliputi evolusi dalam menciptakan budaya hidup yang 
damai. Dalam konteks ini, implementasi program imtaq 
dalam membentuk sikap toleransi mengandung makna 
peserta didik bersedia menerima dan mengakui perbedaan 
baik dari segi suku, budaya, agama, status sosial ekonomi, 
latar belakang pendidikan orang tua, dan lainnya terhadap 
peserta didik yang lain, baik di lingkungan sekolah, keluarga 
dan masyarakat. 

Berdasarkan realitas empiris, program imtaq 
berkontribusi positif  dalam membentuk sikap toleransi 
peserta didik, indikatornya adalah: (1) Saling kenal-
mengenal dan menghormati antar warga sekolah; (2) Saling 
menghargai dan tidak memaksakan keyakinan terhadap 
pemeluk agama yang lain; (3) Peduli dan mau saling 
tolong menolong; dan (4) Bersedia untuk bekerja sama 
antar peserta didik. Indikator sikap toleransi ini beririsan 
dengan tiga pandangan dasar dalam membentuk sikap 
toleransi, yaitu: 1) Agree in disagreement yaitu setuju untuk 
tidak setuju dalam hal-hal yang bersifat prinsipil; 2) Agree 
in agreement yaitu setuju untuk setuju dalam hal kesamaan 
yang dimiliki; dan 3) Agree in different yaitu setuju dalam 
perbedaan. Pada prinsipnya, sikap beragama yang tercermin 
dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku pemeluk agama 
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(peserta didik), sejatinya bermula dari doktrin agama yang 
bersumber dari wahyu Tuhan yang terdapat di dalam kitab 
suci. Doktrin tersebut pasti dipandang sebagai kebenaran 
mutlak oleh pemeluknya. Pandangan ini bisa melegitimasi 
doktrin agama lain menjadi tidak benar serta bertentangan 
dengan doktrin agama yang dianutnya dan pada umumnya 
tidak dapat ditolerir.

Salah satu dimensi agama yang paling prinsipil 
dan menjadi faktor pembeda antara pemeluk agama 
dalam menjalankan ritual keberagamaannya adalah 
doktrin keyakinan (aqidah). Para pemeluk agama pasti 
akan berhadapan dengan dimensi prinsipil ini dan itu 
tidak mungkin disatukan. Oleh karena itu, pandangan 
berupa setuju untuk tidak setuju dalam hal-hal yang 
bersifat prinsip, harus dipegang dalam membentuk sikap 
toleransi. Pembentukan sikap toleransi peserta didik 
sebagai dampak program imtaq, mengacu sepenuhnya 
pada pandangan agree in disagreement. Yaitu kemauan 
peserta didik untuk saling mengenal, walaupun di antara 
mereka masing-masing berbeda agama. Inilah substansi 
dari nilai-nilai toleransi beragama antara pemeluk agama. 
Pemaknaan toleransi seperti inilah yang dihajatkan oleh 
al-Munawwar, bahwa toleransi berarti sikap membiarkan, 
mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa 
memerlukan persetujuan. Pernyataan ini bermakna bahwa 
toleransi bukan berarti larut dalam apa yang dimiliki 
atau diyakini orang lain, tetapi toleransi merupakan 
sikap untuk menyadari adanya perbedaan dengan tetap 
berpegang teguh pada apa yang diyakini dengan tidak 
mengganggu keyakinan dan kepercayaan orang lain. Inilah 
yang dimaksud dengan dampak program imtaq dalam 
membentuk sikap toleransi peserta didik dalam pandangan 
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agree in disagreement yaitu setuju untuk tidak setuju dalam 
hal-hal yang bersifat prinsipil (aqidah atau keyakinan).

Realitas empiris menunjukkan bahwa dalam seluruh 
dinamika hidup dan kehidupannya, peserta didik (manusia) 
memiliki dua hubungan yakni vertikal dan horizontal. 
Hubungan vertikal adalah hubungan yang terbangun antara 
peserta didik dengan sang pencipta sebagai implementasi 
dari keyakinan yang dimilikinya. Sementara hubungan 
horizontal merupakan hubungan antar sesama peserta 
didik dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial sebagai 
implementasi dari nilai-nilai kemanusiaannya. Lazimnya, 
sekat-sekat primordial yang terbangun dari  nilai-nilai 
prinsipil atau keyakinan beragama, bukanlah penghalang 
untuk membangun interaksi sosial. Sebagai makhluk 
sosial, manusia membutuhkan keberadaan dan bantuan 
makhluk lainnya, khususnya antar sesama manusia. Dalam 
membangun hubungan sosial, manusia selalu berinteraksi 
antar sesamanya. Hubungan ini terbentuk karena di antara 
manusia memiliki banyak kesamaan yang berpotensi 
menumbuhkan dan mengembangkan sikap tafahum (saling 
memahami) dan ta’awun (saling tolong menolong) antar 
sesama, demi terwujudnya kehidupan yang damai dan 
harmonis.

Implementasi sikap saling memahami dan saling 
tolong menolong pada diri peserta didik, tidak pernah 
terhalangi oleh perbedaan keyakinan beragama yang 
dimiliki. Peserta didik tampak sangat antusias membangun 
kerja sama, tolong menolong, melakukan kunjungan 
personal dan kelompok sebagai bentuk rasa empati terhadap 
warga sekolah yang sedang mendapat musibah, saling 
menghormati ataupun saling memaafkan antar sesama. 
Setiap peserta didik selalu menonjolkan sisi kesamaan 
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dari dimensi kemanusiaannya. Tolong menolong dalam 
kebaikan, saling hormat-menghormat dalam keyakinan 
agama dan saling menghargai dalam perbedaan adalah 
sisi kemanusiaan yang sudah tampak dan menjadi tradisi 
dan gaya hidup  di lingkungan sekolah. Sikap ini tentu saja 
beririsan dengan pandangan agree in agreement yaitu setuju 
untuk setuju dalam hal kesamaan yang dimiliki.

Sementara itu, pandangan agree in different yaitu setuju 
dalam perbedaan yang terkristalisasi dalam rasa senasib dan 
sepenaggungan menyimpul dari keseluruhan implementasi 
program imtaq dalam membentuk sikap toleransi peserta 
didik di sekolah. Sikap tersebut membuat peserta didik 
mengakui dan menghormati keyakinan orang lain. Sikap 
toleransi didasarkan pada prinsip menerima terhadap 
keyakinan orang lain sembari berpegang erat nan teguh 
pada prinsip-prinsip yang dipegang sendiri. Bahwa toleransi 
terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan 
menghormati prinsip orang lain tanpa mengorbankan 
prinsip sendiri. Dengan kata lain, implementasi sikap 
toleransi berlaku hanya pada aspek-aspek yang detail dan 
teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Prinsip-
prinsip ini harus dipegang teguh, demi terwujudnya  sikap 
toleransi yang berbasis keimanan dan ketaqwaan.  

Akhirulkalam, berdasarkan realitis empiris di atas, 
jelaslah sudah di mana state of  affairs dari penelitian ini. 
Alhasil, dapatlah ditegaskan bahwa dengan perencanaan 
yang sistematis dan partisipatori, yang dimulai dengan 
penetapan tujuan, diikuti dengan berbagai bentuk kegiatan, 
pelibatan seluruh komponen sekolah sebagai aktor utama, 
penentuan waktu dan tempat yang memadai, disertai 
dengan pemilihian cara yang tepat dalam implementasinya, 
sikap toleransi benar-benar menjadi tradisi dan gaya hidup 
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peserta didik. Ini berarti program imtaq berkontribusi 
positif  dalam membentuk sikap toleransi terhadap peserta 
didik pada institusi pendidikan sekolah di Pulau Lombok 
yang sehari-hari akrab disapa dengan sebutan Pulau seribu 
Masjid ini. Wallahua’lam bishawab.
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