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PRAKATA PENULIS 

 
Puji syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah Azza wa 
Jalla, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga Buku Referensi dengan judul “Nilai-nilai dan Sikap 
Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam” ini 
dapat terselesaikan. Selanjutnya shalawat serta salam 
senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad 
Shallallahu ’Alaihi Wasallam yang menuntun kita kepada jalan 
yang benar.  
 
Buku Referensi ini terdiri atas 6 Bab, yaitu: (1) Pendahuluan, 
meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Metode Penelitian, Mengapa Nilai-nilai dan Sikap 
Moderasi Beragama penting dalam dunia pendidikan?, Teori 
Penguat, dan Grand Desain Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 
Beragama dalam Prespektif Pendidikan Islam. (2) Konsep 
Moderasi Beragama dan Pendidikan Islam, meliputi: 
Pengertian Moderasi Beragama, Ciri-ciri dan Simpul Moderasi 
Beragama, Sikap Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-
19, Indikator Moderasi Beragama. (3) Nilai-nilai dan Sikap 
Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam, 
meliputi: Tawassuth (mengambil jalan tengah), Tawazun 
(berkeseimbangan, equilibrium), I’tidal (tegak lurus dan tegas), 
Tasamuh (toleransi), Musawah (egaliter), Syura (musyawarah), 
Islah (reformasi), Aulawiyah (skala prioritas), Tathawwur wa 
Ibtikar (dinamis dan inovatif), Qudwah, Tahaddur 
(berkeadaban), Muwathanah, dan Amar ma’ruf nahi munkar. 
(4)Implementasi Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama 
dalam Dunia Pendidikan, meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, 
dan Evaluasi. (5) Potret Pengamalan Nilai-nilai dan Sikap 
Moderasi Beragama Mahasiswa, meliputi: Pendahuluan dan 
hasil Potretnya. (6) Penutup, meliputi: Simpulan dan 
Rekomendasi. 
 
Buku ini mengupas secara detail baik secara teori dan praktik 
berdasarkan hasil riset dan studi literatur tentang Nilai-nilai 



xviii ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam 

dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan 
Islam. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk kesempurnaan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini 
dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan. 

 
               Mataram, 1 Septmber 2021

  

  Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Moderasi beragama saat ini menjadi isu aktual dalam dunia 
pendidikan, bahkan isu ini merambah ke dunia politik, sosial budaya, 
dan pemerintahan. Term ini muncul sebagai antitesa pemahaman 
radikal1 dan intoleran dalam memahami ajaran agama2. 

Antitesa ini diperkuat dengan hasil penelitian Jaser Auda, bahwa 
nilai-nilai ajaran Islam di Indonesia belum membumi, bahkan 
internalisasi nilai-nilai ajaran agama sudah mulai melemah. Negara 
dengan indeks penerapan nilai-nilai Islami justru ditempati oleh 
negara-negara non-Muslim. Selandia Baru menempati posisi pertama, 
sedangkan Indonesia menempati posisi 1403. Survei Rehman dan 
Askari tentang “seberapa Islami negara-negara Islam” mengungkap 
sebuah ironi, dari 208 negara yang diteliti, Indonesia berada di urutan 
ke-1404. Adanya penurunan indeks, salah satunya dipengaruhi oleh isu 

                                                           
1 Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi 

(Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group bekerjasama Pusat Pengkajian Islam dan 
Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 155. 

2 Fahrurrrozi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar: Model Dakwah Moderasi Islam 
di Tengah Pluralitas Umat (Konstruk Teoritis dan Praktis), UIN Mataram, Rabu, 19 Juni 2019, 
3 

3https://kemenag.go.id/berita/read/510805/kemenag-kaji-draft-modul-
moderasi-beragama-bagi-guru-madrasah. Selasa, 25 Juni 2019. 

4 Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, “How Islamic Are Islamic 
Countries?,” Global Economy Journal 10 No.2 (2010).  

https://kemenag.go.id/berita/read/510805/kemenag-kaji-draft-modul-moderasi-beragama-bagi-guru-madrasah
https://kemenag.go.id/berita/read/510805/kemenag-kaji-draft-modul-moderasi-beragama-bagi-guru-madrasah
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SARA, hoaks, hate speech, dan politisasi agama secara masif hampir di 
seluruh daerah dan media sosial5.  

Hasil riset SETARA Institute for Democracy and Peace pada tahun 
2010, tencatat ada 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam 
berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan 
aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, 
mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat 91 ibadah), 
Ahmadiyah (9 tempat ibadah), Umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 
tempat ibadah), Umat Buddha (2 tempat ibadah),dan Wahabi (1 tempat 
ibadah). Hal tersebut diakibatkan adanya potensi konflik individu, 
kerusuhan, gerakan radikal, terorisme, ancaman disintegrasi bangsa 
dalam postur masyarakat Indonesia yang plural6. Kasus ini 
mengindikasikan di kalangan umat beragama senantiasa berkembang 
pandangan yang bercorak partikular, yaitu klaim kebenaran agama 

                                                           
5 Anom Prihantoro, Litbang Kemenag: indeks kerukunan umat beragama 2018 turun. 

ANTARA, Senin, 25 Maret 2019. http://makassar.antaranews.com/nasional 
/berita/815228/litbang-kemenag. 

6 Akhol Firdaus, dkk, Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama atau 
berkeyakinan di Indonesia 2010 (Pustaka Masyarakat Setara; Jakarta, 2011), 90-91; 
Muhammad Qasim, Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi Keilmuan, 
(Makasar: Alauddin University Press, 2020), 14. 
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(religious truth claim). Klaim ini berarti menegasikan (to exclude) agama 
lain, adanya monopoli kebenaran yang eksklusif7-konservatif8. 

Hasil penelitian lain dari Balitbang Kementerian Agama tahun 
2015 berjudul “Penelitian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) di Perguruan Tinggi Umum” menunjukkan bahwa peran dan 
fungsi PAI di Perguruan Tinggi umum lebih banyak dilakukan oleh 
organisasi-organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan 
yang ada di lingkungan kampus dibandingkan dengan peran dosen PAI 
itu sendiri. Akibatnya diakui, kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan dan organisasi 
kemasyarakatan yang diikutinya lebih banyak mengembangkan ide-ide 
pemikiran radikal dan transnasional. Penelitian tersebut cukup 
memberikan fakta bahwa institusi pendidikan telah diliputi fenomena 
radikalisme secara kuat. 

Kajian yang sama dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 
(PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) menunjukkan adanya 

                                                           
7 Eksklusif berasal dari bahasa Inggris, exclusive yang berarti sendirian, dengan 

tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tak ada 
sangkut pautnya dengan yang lain. Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-
Indonesia, (Cet. VIII, Jakarta: Gramedia, 1979), 222. Eksklusivisme adalah sebuah paham 
yang menganggap bahwa pandangan dan kelompoknyalah yang paling benar, sedangkan 
kelompok yang lain dianggap salah. Kelompok ini cenderung memiliki paradigma 
berpikir yang tertutup. Menurut Abuddin Nata, sikap eksklusif dilihat dari segi 
bentuknya, dapat dibagi dua bagian: Pertama, ekslusif ke luar, yaitu sikap eksklusif 
terhadap agama lain. Agama Islam yang dianutnya diyakini sebagai yang paling benar, 
sedangkan agama orang lain sebagai yang sesat dan tidak akan diterima Tuhan. Kedua, 
eksklusivisme ke dalam, yaitu sikap, pandangan, dan persepsi yang terdapat di dalam 
Islam sendiri, yang tidak mengakui kebenaran pada golongan, sekte, aliran atau mazhab 
lain, mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang benar dalam memahami agama (truth 
claim) dan menutup mata pada kebenaran yang lain. Abuddin Nata, Peta Keragaman 
Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 42. 

8 Eksklusif-konservatif, yakni dengan hanya menyandarkan pada persoalan-
persoalan “cabang” yang telah secara berulang muncul ke permukaan seperti ibadah 
ritual dan masalah kekeluargaan, padahal persoalan semacam ini hanya membutuhkan 
metode penyampaian dan pemaparan sebagai penyempurnaan. Sebagai contoh, dalam 
hal shalat, hanya dibutuhkan kitab “fiqh baru” yang menjelaskan shalat dengan 
pendekatan yang relevan dengan kondisi moral dan akal manusia muslim modern. 
Muammar Bakry, dkk. Kontruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan 
Universalitas Islam, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), 159. 



4 ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam                                              

fenomena kecenderungan guru-guru PAI memiliki pandangan yang 
cenderung radikal dan eksklusif. Hasilnya, 81% guru PAI tidak setuju 
untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah Agama lain di 
wilayahnya. Sebanyak 74% mereka menolak memberikan ucapan 
selamat hari raya kepada penganut agama lain. Selain itu, 80% tidak 
bersedia jika diminta menampung penganut Syiah dan Ahmadiyah 
yang diusir dari kampung halamannya. Temuan riset ini memberikan 
gambaran bahwa pandangan keagamaan guru-guru PAI berpotensi 
mengancam keragaman bangsa Indonesia yang plural9. Badan Intelejen 
Negara (BIN) pada bulan April 2018 menginformasikan bahwa 
sebanyak 39 % mahasiswa di Indonesia terpapar radikalisme10. 

Berangkat dari kondisi di atas, survei yang dilakukan Convey 
Report Indonesia pada tahun 2018 tentang sikap dan perilaku 
keberagaaman guru dan dosen Pendidikan Agama Islam berdasarkan 
tingkat intoleransi dan radikalisme mereka, menunjukkan sebesar 
52,5% guru dan dosen memiliki sikap keberagaman moderat dan 
45,3% toleransi eksternal atau toleransi terhadap umat agama lain serta 
54% toleransi internal atau toleransi terhadap penganut aliran lain di 
dalam umat Islam. Guru dan dosen juga memiliki perilaku moderat 
sebesar 74,2% dan 61,5% toleran secara internal. Akan tetapi 69,3% 
intoleran guru dan dosen jika dilihat dari perilaku toleransi internal. 
Selain itu, berdasarkan data sebanyak 87,89%, guru dan dosen 
menyetujui larangan pemerintah akan keberadaan kelompok-
kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam11. 

                                                           
9 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(2016). “Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di 
Indonesia.” Laporan Hasil Penelitian. 

10 Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikn Islam, Implementasi 
Moderasi Bearagama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, (Jakarta, Kementerian Agama 
RI, 2019),1. 

11 Rangga Eka Saputra, dkk. Corney Report: Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru 
dan Dosen Pendidikan Agama Islam, Vol.1, No.8, Tahun 2018, Jakarta: PPIM UIN Syarif 
Hidayatullah, 2 
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Sebagai negara yang multikultural dengan keragaman budaya, 
suku12, dan agama, kondisi ini harus segera ditangani karena jika tidak, 
hal ini akan menghambat terwujudnya Indonesia yang damai dan 
toleran dengan menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Merespon hal di atas, pada tanggal 26-29 Juli 2018 di Lombok, 
Nusa Tenggara Barat, telah diselenggarakan konferensi ilmiah dengan 
tema moderasi Islam dalam perspektif Ahlussunnah Waljama’ah. 
Konferensi ini menghasilkan sembilan butir rekomendasi, salah 
satunya melawan sekterianisme, rasisme, dan diskriminasi. Namun dari 
sembilan rekomendasi tersebut, poin khusus yang menjabarkan secara 
eksplisit tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif 
pendidikan Islam belum dibahas secara rinci, terutama dalam konsep 
Ahlussunnah Waljama’ah. 

Istilah Ahlussunnah Waljama’ah pada awalnya muncul sebagai 
bentuk pengertian dari praktik ahlul hadits pada era awal Islam hingga 
masa Ash'arisme, namun ada juga yang berpendapat istilah tersebut 
muncul dari waktu awal masuknya Islam yang diriwayatkan dalam 
tradisi kenabian sebagai wujud perilaku sahabat (ṣaḥābah) dan generasi 
ketiga Islam (tābi‘īn)13. Nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan 

                                                           
12 Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) bekerjasama dengan Institute of The Southeast Asian Studies (ISEAS) tahun 2013 
disimpulkan bahwa secara kuantitatif suku di Indonesia berjumlah 633 suku besar. Setiap 
suku besar memiliki subsuku, bahasa tersendiri, pakaian adat dan rumah adat. 
Perkembangan selanjutnya tercatat bahwa setidaknya terdapat 1331 suku yang ada di 
Indonesia, dan ini menjadi catatan bahwa setiap suku dipastikan juga memiliki ritual 
beribadah tersendiri, baik dalam kerangka agama maupun dalam bentuk kepercayaan. 
Selanjutnya hanya ada 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia, 
yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. 
Sedangkan kepercayaan ada sekitar 187 di Indonesia, di antaranya Kejawen, Kaharingan, 
Marapu, Parmalim, Sunda Wiwitan, Buhun, dan Aluk Todolo. Oleh karenanya tidak 
heran jika toleransi dijadikan tali pengikat persatuan Indonesia. Musyarrafah Sulaiman 
Kurdi, https://www.uin-antasari.ac.id/bibit-toleransi/. diakses pada tanggal 21 Oktober 
2020. 

13 Saifuddin Dhuhri, “The Text of Conservatism: The Role of Abbas’ Ahl Al-
Sunnah Wa Al-Jamā’ah in Underpinning Acehnese Current Religious Violence,” Studia 
Islamika 23, no. 1 (2016), http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-
islamika/article/download/2405/2547. 

https://www.uin-antasari.ac.id/bibit-toleransi/
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Islam sesungguhnya dapat berdasarkan manhaj Ahlussunnah Waljama’ah 
yang terkonsep dari al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas. 

Ahlussunnah Waljama’ah merupakan golongan yang senantiasa 
berpegang teguh mengikuti ajaran, sunnah, dan tradisi Nabi 
Muhammad SAW, para sahabat, tabi’in dan ijmak ‘ulama. 
Ahlussunnahnya Nabi Muhammad SAW, waljama’ahnya sahabat, tabiin, 
tabiut tabiin, dan ulama sebagai waljam’ahnya ummat14. Golongan ini 
memiliki ciri khas, yaitu berwatak moderat (tawassuth), bersikap adil 
(i’tidal), seimbang (tawazun), toleran (tasamuh) dan senantiasa 
mengembangkan jalan tengah antara wahyu (dalil naqliyah) dan akal 
(dalil aqliyah) dalam membangun Islamisasi pengetahuan15. Manhaj 
Ahlussunnah Waljama’ah mengusung orthodoksi teologi al-Asy’ari16, 
Fiqh Imam Syafi’i17, dan tasawuf Imam al-Ghazali18.  

Hasil penelitian Faizah19, menunjukkan bahwa dalam masalah 
teologi, mayoritas masyarakat muslim mengikuti pandangan Asy’ariyah 
yang dinishbatkan pada pendirinya Abu al-Hasan al-Asy’ari, 
memahami bahwa sifat-sifat khabariyah yang terdapat dalam 
bebeberapa ayat al-Qur’an bersifat metaforis yang memerlukan 
penafsiran mendalam.  

Fiqh Imam Syafi’I dalam bidang hukum Islam memegang teguh 
pada dalil al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ dan qiyas. Metodologi hukum 
fiqih ini terkombinasi dengan baik antar rasio dan nash. Pemikiran fiqh 

                                                           
14 Ahmad Muwafiq, Checking Militansi Kader dengan Politik. Majalah Nahdlatul 

Ulama (AULA), edisi 05 Mei 2019, 26 
15 Nurul Faiqah, dan Toni Pransiska, “Radikalisme Islam VS Moderasi Islam: Upaya 

Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Volume 
17, No.1, 2018. 52. 

16 Teologi al-Asy’ari berpegang pada dalil akal dan wahyu. R. Andi Irawan, Ajaran 
Tasawuf Sosial Al-Ghazali dan Relevansinya di Era Kontemporer, Tesis UIN Walisongo, 
Semarang, 2017. 31-32 

17 R. Andi Irawan, Ajaran Tasawuf Sosial Al-Ghazali dan Relevansinya di Era 
Kontemporer, 31 

18 Rina Rosia, Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali dalam Pendidikan Islam, Inspirasi: 
Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, VoL. 2, No 3 (2018), 1.  

19 Faizah, “Gerakan Salafi di Lombok”, Harmoni, Jurnall Multikultural & Multireligius, 
Vol. 11 No.4 (Oktober-Desember, 2012), 67. 
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moderat Imam Syafi’I tertuang dalam dua Qaul, yaitu Qaul Qadim (Al-
Risalah) dan Qaul Jadid (Al-Umm).  

Tasawuf Imam Al-Ghazali lebih menekankan pada pendidikan 
moral, moral sebagai buah dari ilmu dan amal. Tasawuf ini bercorak 
tasawuf akhlaki dan tasawuf sunni. tasawuf akhlaki memiliki tiga 
tahapan, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli yaitu melepaskan diri 
dari perbuatan maksiat atau dosa yang dapat menghalangi kedekatan 
dengan Allah SWT. Tahalli yaitu pengisian jiwa, caranya yaitu dengan 
membiasakan diri dengan melakuan akhlak terpuji, seperti sabar, ikhlas, 
ridha, taubat, dan menjalankan syari’at agama dengan baik. Tajalli yaitu 
tersingkapnya nur ghaib dengan menanamkan rasa cinta pada Allah 
SWT dengan bermusahabah, muraqabah, tafakur dan mengamalkan dzikir. 
Sedangkan tasawuf sunni berdasarkan ahlu sunnah wal jama’ah. Ajaran 
pokok tasawuf Imam Al-Ghazali ini yaitu tauhid, makhafah, mahabbah, 
dan ma’rifat. Dari ajaran pokok ini muncul konsep taubah, shabr, zuhud, 
tawakkal, dan ridha. 

Ajaran tasawuf di atas merupakan bagian dari pendidikan Islam 
yang sesungguhnya sarat dengan nilai-nilai keislaman, baik nilai 
illahiyah maupun insaniyah. Sebagaimana rumusan tujuan pendidikan 
agama Islam di sekolah yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang taat 
beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, 
rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 
bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta 
mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah20. Peristiwa 
yang terjadi masa Rasulullah misalnya, munculah sejumlah nilai sebegai 
peletak dasar kebudayaan Islam. Saat Nabi Muhammad SAW 
memproklamirkan Piagam Madinah, di dalamnya dapat diketemukan 
sejumlah nilai-nilai Kebudayaan Islam. Nilai-nilai itu antara lain al-Ikha’ 
(persaudaraan), al-musawah (persamaan), al-tasamuh (Toleransi), al-

                                                           
20 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), 273 



8 ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam                                              

tasyawur (Musyawarah), al-ta’awun (tolong menolong) dan al-‘adalah 
(keadilan)21. 

Bagian penting dalam pendidikan Islam ialah mendidik siswa 
beragama, memahami agama (knowing) dan terampil melaksanakan 
agama (doing)22. Dengan kata lain, Agama menjadi “heart of life” yang 
mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Namun, pada tingkatan aplikasinya 
pendidikan Islam masih banyak menyimpan persoalan. Salah satu 
contohnya,  metodologi pendidikan Islam masih terkesan konservatif, 
yakni lebih menitik beratkan pada aspek korespeondesi-tekstual yang 
lebih menekankan pada hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada, 
sedangkan kemampuan dalam menganalisis, kemampuan mencari dan 
memecahkan suatu problem dari teks-teks keagamaan tersebut kurang 
teraktualisasikan dalam proses pembelajaran, dan kurikulum yang 
dirancang di sekolah lebih menitik beratkan pada dogma-dogma agama 
yang cenderung kaku serta minim kompetensi dan informasi, sehingga 
pihak guru seringkali terpaku padanya, dan semangat untuk 
memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi 
kurang berkembang. Di sisi lain, pada tataran praktis di lembaga 
pendidikan Islam dihadapkan pada 4 masalah pokok, yaitu alokasi 
waktu belajar sangat minim, kurikulum yang tidak berkembang, 
pembelajaran yang monoton, kurang perhatian dan sumberdaya 
pendukung. Yang terjadi kemudian, pendidikan Islam hanya dipandang 
sebagai pelengkap, sekedar menggugurkan kewajiban amanat undang-
undang. Dianggap penting, tetapi bukan prioritas kepentingan,23 
sehingga isu yang pernah berkembang Pendidikan Agama Islam 
hendak dihilangkan dalam kurikulum Nasional.  

Azra melihat bahwa problem akut yang menyandra pendidikan 
Islam adalah masih berorentasi ke masa silam ketimbang berorentasi 

                                                           
21 Rofik. Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Kurikulum Madrasah, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XII, No. 1, Juni 2015, 24 
22 Bahruddin, Pendidikan Humanistik, 80 
23 Abdul Mukti Bisri, Memberdayakan Pendidikan Islam, 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=967#.XYhBw_
ZFzIU, diakses pada tanggal 03 Desember 2018. 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=967#.XYhBw_ZFzIU
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=967#.XYhBw_ZFzIU


                                  Dr. Akhmad Syahri ∼ 9 

ke masa depan atau bisa disebut kurang bersifat future-oriented24 
Idealnya, dalam proses pelaksanaan, pendidikan Islam harus mampu 
mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman yang menjadi roh pendidikan 
Islam itu sendiri, sehingga pendidikan Islam tidak termarginalisasi dan 
“gagap” terhadap perkembangan pengetahuan maupun tehnologi. 
Pendidikan Islam yang merupakan salah satu komponen dalam 
pendidikan nasional harus terus ikut andil dari berbagai persoalan 
bangsa, sehingga bagaimana caranya agar Pendidikan Islam tidak lagi 
dianggap hanya memperhatikan aspek kognitif semata daripada 
pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan mengabaikan 
pembinaan aspek afektif, konatif dan volatif (kemauan dan tekad untuk 
mengamalkan nilai-nilai agama) yang berakibat terjadi kesenjangan 
antara pengetahuan dan pengalaman, antara Gnosis dan Praxis dalam 
kehidupan nilai agama25. Oleh sebab itu, salah satu solusinya nilai-nilai 
dan sikap moderasi beragama mulai diintegrasikan dalam dunia 
pendidikan dan di aplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam prespektif 
pendidikan Islam diawali dengan memperkuat pondasi ilmu 
pengetahuan yang terintegrasi dengan ajaran dan nilai-nilai ke-Islaman. 
Praktek moderasi beragama dimulai dari keluarga, sekolah dan 
masyarakat dengan memaksimalkan peran para penghulu, tokoh 
agama, tokoh lintas agama, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 
Meskipun semua ajaran agama memiliki kemiripan seperti kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, seruan kepada kebaikan dan larangan 
pada keburukan, namun hal ini bukan berarti semua agama sama. 
Sebab ada berbagai hal-hal azasi yang merupakan pondasi utama dan 
identitas ajaran agama yang membuat bangunan pemahaman umat 

                                                           
24 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 

(Jakarta: Logos, 2002), 59. 
25 Muhaimin,  Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), 88. 
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berbeda. Karena perbedaan inilah maka nilai-nilai “kesamaan ajaran” 
menjadi simpul dalam membangun moderasi beragama26. 

Ajaran moderasi beragama harus dipromosikan di bumi 
Nusantara,27 sebagaimana Hashim Kamali ungkapan bahwa 
peningkatan moderasi beragama sebagai jalam tengah merupakan 
kebutuhan yang sangat mendesak bagi Muslimin28. 

Dengan demikian, hadirnya moderasi beragama sesungguhnya 
bukan hanya merespon akan adanya isu-isu aktual terkait mencuatnya 
aksi intoleran, dehumanisasi dan radikalisme semata, namun 
bagaimana pendidikan Islam mampu mengkonsep, menganalisis, dan 
menuntun seseorang untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama ke dalam kehidupan sehari-hari. 
B. Rumusan Masalah  

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, studi 
ini secara khusus berusaha menjawab permasalahan utama: 
“Bagaimana nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam perspektif 
pendidikan Islam, baik dari aspek dasar pengembangan maupun 
implementasinya dalam dunia pendidikan”. Permasalahan utama ini 
dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep moderasi beragama dan pendidikan Islam? 
2. Apa saja nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam 

perspektif pendidikan Islam? 
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai dan sikap moderasi 

beragama dalam dunia pendidikan? 
4. Bagaimana potret pengamalan nilai-nilai dan sikap moderasi 

beragama mahasiswa? 
 

                                                           
26 Muhammad Qasim, Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi 

Keilmuan, (Makasar: Alauddin University Press, 2020), 180. 
27 M. Sidi, Ritaudin, Promosi Islam Moderat Menurut Ketum (MUI) Lampung dan 

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, ( Lampung),  Jurnal TAPIs Vo. 
13 No. 02 Juli – Desember 2017. 48.  

28 Azyumardi Azra, Moderasi Islam, 
https://republika.co.id/berita/nzgf1s319/moderasi Islam, 17 Desember 2015. 

https://republika.co.id/berita/nzgf1s319/moderasi
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C. Tujuan Penelitian 
1. Mengungkap konsep moderasi beragama dan pendidikan 

Islam. 
2. Mengungkap nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam 

perspektif pendidikan Islam. 
3. Mengungkap implementasi nilai-nilai dan sikap moderasi 

beragama dalam dunia pendidikan. 
4. Mengungkap potret pengamalan nilai-nilai dan sikap moderasi 

beragama mahasiswa. 
 

D. Metode Penelitian  
Studi ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, sebab lebih 

menekankan pada proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat, 
terutama proses yang terkait dengan nilai-nilai dan sikap moderasi 
beragama. Selanjutnya, instrument utama dalam studi ini adalah 
peneliti sendiri, baik dalam pengumpulan data maupun pada analisis 
dan membuat kesimpulan.  

Pada bagian sumber dan teknik pengumpulan data, untuk 
mendapatkan data poin 1-3 pada rumusan masalah dan tujuan 
penelitian di atas, sumber datanya adalah dokumen-dokumen berupa 
buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan studi ini. 
Teknik pengumpulan datanya adalah mengumpulkan buku-buku, 
jurnal yang terkait untuk dianalisis dan dikembangkan menjadi karya 
tulis ilmiah baru yang mengandung novelty (kebaharuan). Sedangkan 
poin 4  pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, sumber 
datanya adalah mahasiswa, dan teknik pengumpulan datanya 
menggunakan wawancara mendalam dengan sumber data dan 
pemanfaatan aplikasi Google Form. 
 
E. Mengapa Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama penting 

dalam dunia pendidikan? 
Pandangan secara umum, pentingnya nilai-nilai dan sikap 

moderasi beragama dalam dunia pendidikan dikarenakan dalam satu 
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dekade terakhir, beberapa survei menunjukkan bahwa perguruan tinggi 
Islam memiki kerentanan yang cukup kuat terhadap ideologi-
keagamaan yang bersifat radikal (Survey BNPT 2017, PPIM UIN 
Jakarta 2017, Alvara Research Center 2017, 2018, Setara Institute 
2019). Padahal sebelumnya perguruan tinggi Islam dikenal sebagai 
salah satu “pilar Islam moderat” di Indonesia bersama dengan 
Muhammadiyah dan NU (Bruinessen, 2009: 219; Lukens-Bull, 2013: 
32) serta para alumni IAIN, terserap dalam kerangka berpikir yang 
tersimpul dalam ideologi pembangunan, atau modernisasi yang pada 
dekade 1980-an merupakan ideologi dominan (Jabali dan Jamhari, 
2002)29. 

Alasan lain yaitu untuk merespon dan mendukung kebijakan-
kebijakan pemerintah. Sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam (Nomor B- 3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 
29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama). Edaran 
tersebut meminta Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (PTKIN) untuk mendirikan Rumah Moderasi Beragama di 
kampus masing-masing. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah 
menerbitkan Buku dengan judul “Mederasi Beragama” (Jakarta: 
Litbang Kemenag, 2019) sebagai bentuk penjelasan tentang konsep 
moderasi bergama secara komprehensif dan kontekstualisasinya di 
Indonesia; Pada 2020, “Moderasi Beragama” menjadi bagian tak 
terpisahkan “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” 
RPJMN 2020-2024 dan merupakan prioritas pembangunan nasional30. 

Secara khusus, sebagai bagian yang berkenaan dengan nilai dan 
feeling, moderasi beragama dipengaruhi oleh kondisi dan iklim yang 
berlangsung pada saat pembelajaran terjadi, karena kondisi ini biasanya 
tidak terencanakan, namun sering menghasilkan pembelajaran yang 
negatif atau pembelajaran yang tidak konsisten apa yang sedang 

                                                           
29 PPIM UIN Jakarta, Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim : Studi 

Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta), 2021,2. 
30 PPIM UIN Jakarta, Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim : Studi 

Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta), 2021,3. 
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diajarkan, maka dibutuhkan pendidikan perasaan “social learning” atau 
belajar melalui identifikasi dengan imitasi atau membentuk emosi 
terhadap sistuasi pengalaman.31  

Secara praktis, nilai menjadi standar perilaku yang menjadikan 
orang berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah 
diyakininya sedemikian rupa, sehingga menjadikan semua orang 
memiliki nilai, sekalipun ditemukan sebagian orang tidak selamanya 
menyadari nilai yang dimilikinya. Sebagai standar perilaku, nilai 
membantu kita menentukan pengertian sederhana terhadap sesuatu 
realitas. Dalam pengertian lebih kompleks nilai membantu kita 
menentukan apakah sesuatu itu perlu atau tidak perlu,  benar atau salah, 
baik atau buruk dan maupun cantik atau jelek. Dalam konteks ini nilai 
berkaitan dengan rasio yang akan membangun cara pandang seseorang. 

Suatu keyakinan akan suatu nilai yang kemudian menjadi karakter 
bagi seseorang sangat tergantung pada bagaimana seseorang itu 
bersikap terhadap realitas dirinya dalam lingkup lingkungannya dan 
keyakinannya akan nilai-nilai tersebut, maka tentulah nilai tidak 
mungkin tampil dalam sikap dan tingkah laku tanpa adanya upaya 
pembentukan nilai melalui dunia pembelajaran. Persoalan ini 
membutuhkan penelaahan menyeluruh dalam keseluruhan varian yang 
terkait dengannya, baik dalam konteks individu dan sosial, maupun 
dalam hubungannya dengan aspek pembentukan sistem yang 
mendorong percepatan tumbuh kembangnya nilai sesuai dengan 
kebutuhan manusia dalam menata kehidupannya. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep 
tentang sesuatu yang  penting dalam kehidupan yang menjadi perhatian 
seseorang, sehingga ketika seseorang sedang memikirkan sesuatu nilai, 
pada dasarnya ia telah mengusahakan nilai-nilai tersebut dapat 
dilakukan untuk dirinya. 

Dalam konteks sekolah, nilai itu paling tidak dikelompokkan 
dalam dua bagian, yakni ektrinsik dan intrinsik. Yang pertama  disebut 

                                                           
31 Hilda Taba; Curriculum Development; Theory and Practice, New York: Harcout, 

Brace & World, Inc,, 1962, 158 
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juga  dengan nilai instrumental, yaitu nilai yang ditetapkan baik lantaran 
bermakna bagi sesuatu. Nilainya tergantung dari konsekuensinya  
ketika dipakai untuk meraih  nilai yang lain. Dengan demikian dapat 
pula dikatakan bahwa nilai ekstrinsik ini bersifat subjektif  dalam 
karakternya dan relatif  bagi orang dan situasinya.  Sedangkan yang ke 
dua, yakni nilai intrinsic nilai yang diputuskan good-nya bukan karena 
sesuatu yang lain tetapi berada di dalam nilai itu sendiri. Nilainya tidak 
tergantung pada nilai lain atau yang melampaui dirinya, tetapi nilainya 
merupakan bagian self-contained dari nilai itu sendiri.32 Dalam hal 
konteks penanaman nilai-nilai dan sikap moderasi beragama adalah 
bagaimana memanipulasi nilai ekstrinsik itu menjadi nilai intrinsik.   

Selain itu, nilai sangat berkaitan dengan aktivitas seseorang. Ini 
bukan berarti bahwa nilai berbeda dengan sikap/tindakan. Pada 
prinsipnya nilai agama merupakan tindakan agama itu sendiri begitu 
pula sebaliknya. Tegasnya nilai agama dan tindakannya adalah sesuatu 
yang tidak dapat dipisahkan, bahkan nama dari perilaku yang tampil itu 
sendiri adalah nilai agama itu sendiri, misalnya berperilaku toleran, 
sopan, jujur, adil dan sebagainya.  Dalam kehidupan sehari-hari dapat 
dirasakan umpamanya toleransi tidak hanya dipahami sebagai nilai saja, 
tetapi juga nama dari suatu perbuatan. Jadi nilai toleransi dan perbuatan 
toleransi merupakan satu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Dengan demikian, urgensi nilai mendapatkan posisi yang 
strategis dalam dunia pendidikan, buktinya terkonsep pada pendidikan 
nasional, akan tetapi dalam kenyataannya tidak berperan secara riil 
dalam kepribadian peserta didik di Indonesia. Kesenjangan ini diduga 
akibat dari beberapa faktor, seperti: (1) Buku teks atau buku pelajaran 
(bahan ajar) yang digunakan kurang mengarah pada integrasi keilmuan 
antara sains dan agama; (2) Penerapan strategi belajar mengajar yang 
belum maksimal dan belum relevan dengan tuntutan kurikulum karena 
keterbatasan kemampuan pendidik, dan (3) Lingkungan belajar (hidden 

                                                           
32 W.F.R. Hardie, Aristotle`s Ethical Theory, Oxford: Clarendon Press, 1980. 61- 

62. 
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curriculum) belum kondusif bagi berlangsungnya sesuatu proses 
pembelajaran33.  

Konsekuensi dari tiga faktor tersebut adalah internalisasi nilai 
belum mampu merasuk kedalam diri peserta didik secara utuh sehingga 
menjadi suatu kepribadian. Oleh karena itu, proses pembelajaran di 
sekolah harus mampu mengintegrasikan antara keilmuan sains dan 
dimensi nilai agama seperti nilai etika, nilai teologis, nilai moderasi dan 
lain-lain. Begitu juga proses pembelajaran sains harus mampu 
mengintegrasikan domain afektif (nilai-nilai agama) ke dalam domain 
kognitif dan psikomotorik, sehingga mutu pendidikan Indonesia 
semakin baik. Pandangan ini dikuatkan oleh fisikawan besar, Albert 
Einstein, yang mengatakan bahwa “Religion without science is blind, science 
without religion is lame”, Tanpa sains agama menjadi buta, dan tanpa sains 
agama menjadi lumpuh34. Ini berarti perlu pendekatan analisis 
multidisipliner dalam menarasikan moderasi beragama di lembaga 
pendidkan dan masyarakat. 

 
F. Teori Penguat dalam Pengarusutamaan Nilai-nilai dan 

Sikap Moderasi Beragama dalam Dunia Pendidikan 
Teori penguat yang penulis uraikan di bawah menggunakan 

pendekatan umum, perspektif moderasi beragama dan moderasi 
Islam, antara lain: 
1. Teori Hukum Islam 

Pilar bagi pandangan moderat dalam hukum Islam yakni 
menggunakan prinsip Qath'i-Dzanni, prinsip Maqasid-Wasail, 
dan prinsip Ushul-Furu35.  
Pertama, Prinsip Qath'i Zanni. Prinsip ini adalah yang pertama 
dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap 

                                                           
33 Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan (Bandung: P.T. Raja Grafindo 

Persada, 2005), 195. 
34 Armahedi Mahzar, Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami, (Bandung: 

Mizan, 2004), 213. 
35 MuhammadQustulani, dkk. Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat 

dan Negeri dari Bahaya Hoax, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2019), 105. 
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pemikir muslim setiap kali ingin memberi respon terhadap 
setiap isu keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam 
pemahaman yang salah. Qath'i artinya sesuatu yang pasti dan 
Qath'iyya artinya perkara-perakara yang pasti. Sesuatu atau 
perkara yang pasti dalam Islam bisa berupa makna teks baik 
teks Al-Qur’an maupun teks Sunnah, hukum pasti atau dalil 
yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan yang lain. 
Contoh yang paling sering diajukan oleh pakar Hukum Islam 
ialah bilangan-bilangan nominal dalam Alquran dan al-Sunnah  
seperti 100 kali dera terkait hukuman bagi pezina dan lain-lain. 
Sementara Zanni artinya sesuatu yang tidak pasti karena 
memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dengan 
demikian gerak ijtihad disini sangat luas dan ia bisa memilih 
makna atau hukum berdasarkan kemaslahatan agama, individu 
atau sosial mengikut aturan-aturan yang sudah digariskan 
dalam ilmu Ushul Fiqih Qawdid Fiqihyyah dan Maqasid al-Syariah. 
Berbeda dengan wilayah Zanni, wilayah Qath'i tidak diperlukan 
adanya ijtihad untuk menemukan makna atau hukum lain 
kecuali pada aspek penerapannya, karena Nash yang Qath'i  
meskipun pemaknaannya sudah selesai dan ditutup tetapi 
masih terbuka ijtihad pada aspek bagaimana menerapkannya36. 
Dengan merujuk ke penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 
sebuah teks hukum baik Al-Qur’an maupun al-Sunnah yang 
memiliki status pasti dari segi sumber (Qath'iyyu al-Tsubiit) dan 
dari segi makna (Qath 'iyyu al-Dalalah) masih terbuka untuk 
dilakukan ijtihad terhadapnya dalam  aspek; ijtihad untuk 
mengetahui 'Illatnya (alasannya); ijtihad untuk mengetahui 
Maqdsidnya (tujuannya). Berdasarkan Prinsip Qath 'i-Zanni 
tersebut, maka wilayah Zanni sangat berpotensi bagi 
pengembangan Moderasi Beragama (Islam). Namun demikian, 
ijtihad tetap saja selalu mempertimbangkan hal-hal yang pasti 

                                                           
36 Abd. Rauf Amin, Filsafat Hukum Islam, (Makassar:Alauddin Press, 2009), 33. 
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yang tidak digugat oleh apapun kecuali itu menyangkut 
penerapan yang menghadapi situasi abnormal sebagaimana 
yang sudah dikemukakan sebelumnya. 
Kedua, Prinsip Maqasid-Wasail. Maqasid artinya tujuan-tujuan 
yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para 
penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide 
moral. Wasail artinya sarana-sarana atau instrument yang 
digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau 
ide moral tadi. Instrumen-instrumen yang dimaksud berupa 
hukum-hukum Islam formil. 
Ketiga, Prinsip Ushul-Furu. Ushul artinya hal-hal yang prinsipil 
sementara Furu' artinya hal-hal yang bersifat cabang. Dalam 
Islam dari semua aspeknya baik aqidah, syariah, akhlak dan 
lain-lain ada Ushul ada juga Furu. Mengakui dan mengamalkan 
prinsip Ushul dan Furu termasuk indikator penting bagi 
seseorang apakah ia layak disebut sebagai seorang muslim 
moderat atau tidak. Dengan demikian, merujuk kepada prinsip 
ini, maka mengakui status furu' bagi penggunaan metode 
memulai dan mengakhiri puasa tetapi tidak menggunakannya 
bagian dari sikap ekstrim dan bukan sikap moderat37. Teori al-
Kulliyydt al-Khamsah yakni memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta masuk dalam kategori ini.  

2. Teori Kurt Lewin. Lewin (1951), yang mengungkapkan bahwa 
perubahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan,  yaitu: 
a. Unfreezing (pencairan). Proses perubahan ini harus memiliki 

motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula 
dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. 
Masalah biasanya muncul akibat adanya 
ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas lembaga 
pendidikan pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah 
dan memilih jalan keluar yang terbaik; 

                                                           
37 Yusuf al-Qaradawi, Fatawd Muashira. (Kuwait: Dar al-Qalam, 2002), 207. 
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b. Moving (bergerak). Proses perubahan tahap ini dapat terjadi 
apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup 
serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini 
lembaga pendidikan berusaha mengumpulkan informasi 
dan mencari dukungan dari orang dan pihak lain yang 
dapat membantu memecahkan masalah; 

c. Refreezing (pembekuan). Tahap ini bisa disebut dengan 
tahap pembakuan, organisasi atau seseorang yang 
mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau 
tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Pada 
tahap ini lembaga pendidikan sebagai agen perubahan 
berusaha mengatasi pihak-pihak atau orang-orang yang 
masih menghambat perubahan. 

Teori perubahan ini bersesuaian dengan pendapat 
Karen Amstrong, yakni: “agama sesungguhnya bersifat 
pragmatik. Kita akan menyaksikan bahwa sebuah ide tentang 
Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting bisa 
diterima. Ketika ide itu sudah tidak efektif lagi, ia akan diganti-
terkadang dengan ide lain yang berbeda secara radikal. Hal ini 
tidak dipusingkan oleh kebanyakan kaum monoteis sebelum 
era kita sekarang karena mereka tahu bahwa gagasan mereka 
tentang Tuhan tidaklah sakral, melainkan pasti akan 
mengalami perubahan”38. 

3. Teori kebenaran intuitif. David Truebood, sebagaimana 
dikutif Amin Syukur, menjelaskan bahwa, paling tidak ada tiga 
hal yang harus dipenuhi agar kebenaran intuitif ini dapat 
diterima. Pertama, moralitas subyek atau penerima 
pengetahuan, sebab tidak setiap orang dapat mengikuti 
penyelidikannya secara kritis. Kedua, akal sehat. Penilaian 
kevalidan pengetahuan intuitif sesorang dapat ditinjau dari 

                                                           
38 Karen Amstrong, A History of God: The 4.000 Year Quest of Judaism, Chrisitianitiy 

and Islam, Terjemah Zainul Am, Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh 
Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 Tahun (Cet.VI; Mizan: 2002), 22. 
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sudut penalaran akal sehat, adakah fakta-fakta pengetahuan itu 
dapat dinalar (reasonable) atau tidak. Sebab pada akhirnya kita 
harus kembali pada akal, karena akal merupakan hakim 
terakhir.Ketiga, keahlian subyek secara tepat. Mengingat 
pengetahuan intuitif bukan seperti pengetahuan pada 
umumnya, maka untuk menilai kebenarannya harus melihat 
pada subyek penerimanya, adakah ia memiliki keahlian pada 
bidang itu. Lebih lanjut, intuisi yang baik adalah intuisi orang-
orang-orang yang sudah berpengalaman dan berkecimpung 
dalam bidang tertentu. Sebab fungsi metodologi maupun 
sistematika berpikir yang berupa logika tidak untuk memimpin 
pikiran agar bekerja setelah dihadapkan pada obyeknya, 
melainkan untuk mempertajam pikiran sebelum memulai 
penyelidikan39. 

4. Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama sebagai serangkaian 
proses yang beragam dapat dikaji dengan teori gerakan sosial, 
psikologi sosial, dan teori konversi untuk memahami 
bagaimana proses mungkin memfasilitasi perilaku yang terkait 
dengan radikalisme/terorisme. 

5. Teori moderasi dalam bidang pendidikan dapat menggunakan 
teorinya Muhaimin, Yusuf al-Qaradhawi, Musyawarah 
Nasional MUI, TIM Penyusun Moderasi Beragama Kemenag 
RI, Musyawarah Ulama dan Cendekiawan Muslim se-Dunia 
serta Rumah Moderasi Beragama yang dibangun di masing-
masing PTKIN. 

6. Teori integrasi dari Kementerian Agama. Paling tidak ada 
delapan varian integrasi yang bisa diadaptasi oleh PTKI40. 
Pertama adalah apresiasi. Yang dimaksud apresiasi adalah 
appresiasi keragaman disiplin ilmu (appreciation of various 

                                                           
39 Amin Syukur, Menggugat Tasawwuf. Cet. II; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), 124.; Muammar Bakry, dkk. Kontruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, 
Humanitas, dan Universalitas Islam, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), 304. 

40 Kementerian Agama RI, Pedoman Pembelajaran dan Penilain pada Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam (PTKI), 2019. 10-12. 
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disciplines). PTKI menghormati keragaman ilmu pengetahuan 
yang ada baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya 
sebagai sesuatu yang secara objektif berkembang secara 
alamiah dan ilmiah dan memiliki comfort zone (zona nyaman) 
masing-masing. Masing-masing disiplin ilmu diberi ruang 
untuk berkembang secara internal baik ilmu-ilmu yang terkait 
dengan studi Islam, ilmu social, ilmu humaniora maupun ilmu 
alam.  

Kedua adalah koeksistensi (coexistence). Yang dimaksud 
koeksistensi adalah langkah lanjut dari langkah pertama, yang 
merupakan penghormatan fitrah keragaman keilmuan, namun 
PTKI menempatkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya 
untuk beroperasi sesuai dengan filsafat dan disiplin ilmu 
pengetahuan masing-masing tanpa curiga dan campur tangan, 
kecuali di area yang secara objektif dimungkinkan. Misalnya 
ilmu fiqh dan ilmu biologi, keduanya pada banyak area 
memiliki objek kajian dan proses produksi ilmu masing-
masing, namun keduanya dapat saling memanfaatkan, 
meskipun dibatasi oleh keniscayaan epistemologis masing-
masing.  

Ketiga adalah interaksi dialogis (dialogical interaction). Yang 
dimaksud dengan interaksi dialogis adalah bahwa PTKI 
menempatkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya dalam 
interaksi dialogis yang terbuka dan konstruktif. Walaupun 
dalam banyak hal, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya 
memiliki area yang spesifiknya, tapi tidak menutup 
kemungkinan keduanya untuk berinteraksi secara konstruktif, 
terutama pada level dan proses penafsiran. Misalnya dalam 
tradisi tafsir Alquran dapat berinteraksi dengan tradisi 
keilmuan yang memiliki tradisi penafsiran teks secara umum, 
seperti filologi, hermeneutika, semiotika, dan sebagainya.  

Keempat adalah memanfaatkan teori/konsep/temuan 
dari disiplin ilmu lain. Artinya, PTKI memanfaatkan 
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teori/konsep/temuan dari disiplin ilmu-ilmu agama untuk 
digunakan dalam membingkai atau menafsirkan kajian dalam 
tradisi ilmu-ilmu lainnya atau sebaliknya dengan taking 
advantage of or borrowing one’s religious scientific tradition over other 
scientific traditions. PTKI dapat memanfaatkan teori yang 
diambil dari tradisi ilmu agama untuk digunakan dalam 
produksi ilmu lainnya atau sebaliknya. Misalnya, teori wahyu 
Ibnu Sina dapat digunakan dalam Antropologi untuk 
menjelaskan fenomena pemahaman keagamaan atas sumber 
wahyu yang diyakini penganut agama. Sebaliknya, teori 
Antropologi tentang realitas relasi gender dalam keluarga 
dapat digunakan untuk menjelaskan lebih dekat dengan yang 
dialami manusia tentang apa makna yang dikandung dalam 
pesan QS. 4: 34 tentang relasi gender dalam keluarga.  

Kelima adalah memperbaiki tradisi keilmuan dengan 
tradisi keilmuan lain. Artinya, PTKI memperbaiki suatu tradisi 
keilmuan dengan menggunakan tradisi keilmuan lainnya 
(refining one’s scientific tradition by using other scientific traditions). 
Misalnya teori penfasiran terma dzarrah sebagai biji sawi 
karena berukuran kecil, diperbaiki dengan teori pembelahan 
sel yang menggunakan mikroskop dengan magtitude yang 
tinggi, sehingga bisa melihat partikel terkecil. Contoh lain, teori 
asbab al-nuzul diperbaiki dengan analisis sejarah yang 
berkembang sedemikian, sehingga bisa memiliki pertimbangan 
yang lebih memadai untuk mengukur seba-sebab terjadinya 
sesuatu. Dengan begitu, mufassir dapat memperbaiki 
pemahaman tentang sebab turunnya ayat dengan mendalami 
lebih jauh informasi sebab turunnya ayat konvensional dan 
memperluas dengan cara mengidentitifaksi aspek-aspek 
sejarah lain.  

Keenam adalah mengganti suatu teori dari tradisi ilmu-
ilmu agama dengan teori dari tradisi ilmu-ilmu lainnya atau 
sebaliknya (replacement of theory). PTKI mendorong 
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kemungkinan pergantian dari dalam dua tradisi keilmuan 
berbeda ini. Ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya sama-
sama mempunyai keterbatasan alamiah, karenanya temuan dari 
keduanya sama-sama bersifat relatif. Contoh yang baik adalah 
teori perputaran antariksa dalam ajaran Kristiani yang 
menyatakan bahwa matahari mengelilingi bumi, dikoreksi 
dengan temuan ilmiah yang menyatakan sebaliknya, atau teori 
bank konvensional diberikan alternatif pengganti dengan teori 
bank syari’ah. Ketujuh adalah penguasaan salah satu atau lebih 
ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya (mastering both 
religious and seculer sciences). Varian ini mengasumsikan 
bahwa integrasi dapat dilakukan dalam diri ilmuan itu sendiri 
melalui penguasaan beberapa ilmu pengetahuan dari tradisi 
keilmuan agama dan lainnya. Seorang intelektual Muslim 
belajar secara formal dua atau lebih disiplin ilmu-ilmu agama 
dan lainnya, misalnya belajar kajian Islam strata 1, 2 dan atau 
sampai strata 3, dan yang bersangkutan juga belajar secara 
formal strata 2 disiplin ilmu psikologi atau degree yang lebih 
tinggi. Atau sebaliknya, belajar ilmu psikologi Strata1-3 dan 
belajar kajian Islam Strata 2 atau degree lebih tinggi. Varian ini 
secara politik akademik memenuhi bobot otoritas disiplin 
ilmu, dan secara praktis membekali skill dan kompetensi yang 
dituntut untuk mengintegrasikan dua tradisi keilmuan yang 
berbeda. Misalnya integrasi analisis psikologi dan akhlak 
terhadap perilaku jalan individu dengan cara menundukkan 
kepala. Psikologi menganalisis fenomena tersebut sebagai 
indikator yang inferior, sementara dari akhlak ia merupakan 
indikasi perilaku tawadhu. Integrasi analisis keduanya 
berkontribusi pada penambahan pertimbangan untuk 
memaknai suatu fenomena  

Kedelapan adalah konvergensi. Konvergensi dapat 
dirumuskan sebagai proses peleburan atau penggabungan 
sekumpulan sesuatu yang berbeda seperti kumpulan gagasan, 
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kelompok, atau masyarakat, sehingga perbedaan dari 
kumpulan tersebut tidak kelihatan lagi, dan bertransformasi 
menjadi satu kesatuan atau satu keseragaman. Aktualisasi 
konvergensi antar-ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya 
dapat berupa produksi atau penciptaan ilmu baru (producing or 
creating a new science).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Grand Desain Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama 

dalam Prespektif Pendidikan Islam 
Grand desain sederhana yang dapat penulis susun terkait 

nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam perspektif 
pendidikan Islam dapat di cermati pada gambar 1.1. 
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Integrasi Keilmuan (sains dan Islam) dengan 
muatan moderasi beragama 

Imajinatif-Kesadaran 
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Gambar 1.1. Grand Desain Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 
Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam41. 

 
Membangun masyarakat agar berperilaku yang 

mencerminkan nilai-nilai dan sikap moderasi beragama 
merupakan hal yang tidak mudah. Langkah awal yang dapat 
dibangun yaitu dengan penguatan pendidikan Islam berdasarkan 
aspek normative/telogis dan konstitusional, selanjutnya 
diintegrasikan kedalam sains-Islam dan moderasi beagama 
sehingga terbangun imajinatif dan kesadarannya untuk selalu 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Aspek normatif/ teologis pada gambar 1.1 tersebut 
bermakna bahwa akar moderasi beragama bersumber dari norma 
ketuhanan. Semua ajaran agama mengambil panduan kehidupan 
dan kematian sesuai yang termaktub dalam kitab suci masing-
masing. Islam dengan al-Qur’an dan Hadits, Kristen dengan Al-
Kitab, Katolik dengan al-Kitab, Hindi dengan Weda, Budha 
dengan kitab Tripitaka dan Khong-Cu dengan Shishu Wujing. 
Sedangkan konstitusional adalah landasan moderasi beragama 
dalam dasar negara baik yang tercantum secara teks dalam regulasi 
atau perundang-undangan maupun yang dapat dimaknai secara 
kontekstual.  

Landasan normatif/teologis dan konstitusional adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari moderasi beragama, karena 
negara Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang berarti warga negara beragama dan taat terhadap hukum 
perundang-undangan dan falsafah negara. 

                                                           
41 Muhammad Qasim, Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi 

Keilmuan, 32.; Dimodifikasi oleh Penulis. 

Perilaku yang mencerminkan Nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama 
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Selanjutnya mengintegrasikan sains, Islam dan moderasi 
beragama untuk diimplementasikan ke dalam lingkungan keluarga, 
sekolah dan masyarakat dengan “menerjemahkan” moderasi 
beragama sesuai ilmu dan latar agama yang dimilikinya.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

BAB II 
KONSEP MODERASI BERAGAMA   

DAN PENDIDIKAN ISLAM 
 
 
A. Moderasi Beragama 

Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak 
sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, 
bahasa, adat istiadat dan agama, dewasa ini seringkali diterpa isu 
tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan 
kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara 
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terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, 
penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak 
terjadi. 

Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara 
Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam 
membentuk radikalisme di Indonesia42. Munculnya kelompok-
kelompok ekstrem yang kian hari semakin mengembang sayapnya 
difaktori berbagai hal seperti sensitifitas kehidupan beragama, 
masuknya aliran kelompok ekstrem dari luar negeri, bahkan 
permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka 
ditengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul 
sebuah istilah yang disebut “Moderasi beragama”.43 

Di Indonesia, artikulasi keberagamaan Islam Indonesia 
sering disebut atau dikenal dengan wasathiyatul Islam, moderasi 
Islam atau moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini 
refleksinya adalah bagaimana beragama dengan memantulkan, 
merefleksikan kedamaian, toleransi, inklusif, saling memahami, 
dan rahmatan lil ‘alamin. Dalam pendidikan Islam, moderasi 

                                                           
42 Di Indonesia, istilah radikal seringkali dikaitkan dengan Islam, meskipun 

sesungguhnya tidak etis jika Islam dikaitkan dengan istilah radikal, sebab Islam Indonesia 
yaitu Islam yang Rahmatan Lil’alamin. Namun sekedar wawasan keilmuan, Rubaidi 
menguraikan lima ciri gerakan radikalisme Islam. Pertama, menjadikan Islam sebagai 
ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. 
Kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya-di Timur Tengah-secara apa 
adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Qur’an dan 
hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. Ketiga, karena perhatian 
lebih terfokus pada teks Al-Qur’an dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati 
untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-
hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid’ah. Keempat, 
menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, 
sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk 
pada Al-Qur’an dan hadits. Kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan 
masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan 
ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah. A. Rubaidi, 
Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
Logung Pustaka, 2010), 63. 

43 http://purbalingga.kemenag.go.id/berita/read/moderasi-beragama. diakses 
pada tanggal 25 Mei 2021. 

http://purbalingga.kemenag.go.id/berita/read/moderasi-beragama
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beragama ini merupakan sebuah refleksi keberagamaan yang 
dipromosikan, diajarkan, diteladankan, dipraktikkan dari 
pendidikan dasar, bahkan Raudlatul Athfal (RA) sampai perguruan 
tinggi. Lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, pondok 
pesantren, madrasah semua berorientasi pada moderasi beragama. 
Pengajaran Islam yang moderat dapat merefleksikan nilai-nilai 
toleransi, inklusif dan lain-lain. Jadi ada kompatibilitas antara nilai-
nilai Islam wasathiyah dan nilai-nilai demokrasi. Dari sini kita dapat 
melihat bagaimana konstribusi pendidikan Islam selama ini dalam 
proses berbangsa dan bernegara, khususnya dalam 
menerjemahkan, me-landing-kan (mendaratkan) Islam dalam 
pendidikan, berbangsa dan bernegara.  

Moderasi beragama Islam yang dikenal dengan sebutan 
Islam rahmatan lil alamin menurut Abuddin Nata (2020) memiliki 
karakteristik, berupa: 1) pendidikan Islam yang menjunjung 
perdamaian, yang mengarahkan kepada pengembangan pribadi 
manusia untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi 
manusia serta kebebasan yang prinsipil; 2) pengembangan 
pendidikan kewirausahaan dan pembangunan kemitraan antara 
sektor pendidikan dan sektor usaha serta industri, 3) 
pengembangan keilmuan sosial yang profetik, 4) integrasi materi 
toleransi beragama, 5) pembelajaran Islam moderat yang menjadi 
Islam mainstream di Indonesia, 6) pengembangan pendidikan yang 
seimbang antara penalaran yang kuat serta pengembangan 
wawasan intelektual, penguasaan sains dan teknologi (head), 
pengembangan spiritualitas dan budi pekerti (heart), dan 
keterampilan bekerja vokasional (hand), yang antara satu dan 
lainnya saling bersinergi; 7) melahirkan ulama yang intelek dan 
intelek yang ulama; 8) pendidikan yang menjadi solusi bagi 
permaslaahan pendidikan dewasa ini misalnya problem dualisme 
serta metodologi pembelajaran; 9) peningkatan kualitas 
pendidikan secara komprehensif, serta 10) peningkatan 
kemampuan bahasa asing, terutama Inggris dan Arab.  
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Di sini tugas penting guru untuk bisa menerjemahkan 
pesan-pesan Islam moderat sehingga siswa menjadi pribadi yang 
memiliki misi damai baik di lingkungan sosialnya maupun alam 
sekitar. 

Pendidikan Islam secara fundamental telah berkonstribusi 
untuk menjaga, merawat karakter keberagamaan Islam Indonesia 
yang wasathiyah. Jadi pemahaman, pengamalan, dan refleksi 
masyarakat tentang Islam yang damai, toleran tidak bisa dilepaskan 
dari konstribusi lembaga pendidikan yang selama ini mulai dari 
tingkat paling bawah sampai paling tinggi mengajarkan Islam yang 
damai, toleran, moderat, fleksibel, dan inklusif yang menghargai 
perbedaan, bahkan juga Islam dapat memberi perspektif dan insight 
(wawasan) tentang isu-isu global, isu-isu kebangsaan, isu-isu 
globalisasi dan lainnya. Dengan begitu, Islam selalu hadir 
menginspirasi seluruh aktivitas kita, bahkan world view kita 
diinspirasi oleh pandangan keagamaan Islam yang moderat 
sehingga seluruh refleksi kita dalam berbangsa dan bernegara tidak 
bisa dilepaskan dari keberagamaan kita yang moderat karena selalu 
menginspirasi untuk menjadi driving forces (kekuatan pendorong) 
dari seluruh aktivitas kita sehingga selalu tergambar dan terefleksi, 
sehingga Indonesia merupakan negara yang sangat religious bukan 
negara sekuler, karena seluruh aktivitasnya diinspirasi oleh sikap 
keberagamaan yang moderat44.  
1. Pengertian Moderasi Beragama 

Moderasi beragama terdiri dari dua kata, yaitu moderasi 
dan beragama. Al-Quran berbicara tentang moderasi ada 
banyak term nya, yaitu al-Adl tidak kurang dari 28 kali dalam 

                                                           
44 Kamaruddin Amin, Ditjen Pendidikan Islam. www.pendis.kemenag.go.id. diakses 

pada tanggal 20 Mei 2021. 

http://www.pendis.kemenag.go.id/
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Al-Qur’an45, al-Muqtashid sebanyak 5 kali46, al-Wazn sebanyak 
28 kali47, al-Qist sebanyak 25 kali48. Adapun kata wasath 
terulang sebanyak lima kali dalam Al-Qur’an49. 

Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin 
Moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak 
kekurangan, alias seimbang. Kata itu juga berarti penguasaan 
diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian 
kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan 
penghindaran keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan 
praktik beragama. Jika dikatakan, “orang itu bersikap 
moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, 
biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderat disini bisa dalam 
bentuk bertindak, berpikir, dan bersikap. 

Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan 
dalam pengertian average (ratarata), core (inti), standard (baku), 
atau non-aligned (tidak berpihak). Secara umum, moderat 
berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, 
moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain 
sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi 
negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal 
dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan 
makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan 
tawazun (berimbang).  

                                                           
45 Mukhlis M. Hanafi, et. Al, Tafsir Al-Qur’an Tematik, entri: Hukum Keadilan dan 

Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1431/2010), cet. 
Ke-1, 161 

46 Ahmad Mukhtar Umar, al-Mu’jam al-Mausȗ’i li al-Fadz Al-Qur’an al-Karim wa 
Qira’atihi, (Riyadh: Mu’assasah Suthur al-Ma’rifah, 1423/2002), cet. Ke-1, 372. 

47 Ahmad Mukhtar Umar, al-Mu’jam al-Mausȗ’i li al-Fadz Al-Qur’an al-Karim wa 
Qira’atihi, 372. 

48 Hanafi, et. Al, Tafsir AL-Qur’an Tematik, 166. 
49 Muhammad Fuad ’Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufahraz li Alfaz al-Qur’an al-Karim, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 75. 
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Kata “wasathiyah” وسطیة merupakan bentuk isim masdhar 
dari kata kerja “وسط “yang terdiri dari huruf “waw”, “sin”, dan 
“tha” yang berarti `adil` atau `pertengahan`. Keduanya 
memiliki makna yang sama karena biasanya sesuatu disebut 
adil jika ia berada di tengah-tengah atau berada di 
pertengahan50. Dan juga berarti “pilihan”, atau `sesuatu yang 
baik`. Keduanya pun memiliki makna yang sama karena 
sesuatu yang berada di tengah-tengah itulah pilihan yang 
terbaik. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. 
yang berarti: “Sebaik-baik sesuatu atau pilihan itu adalah 
pertengahan”, dan hadis yang lain yang berarti:“Telah datang 
Rasulullah SAW orang yang terbaik dan termulia di antara kaum51. 
Kata “وسطیة” inilah yang dalam bahasa Indonesia disebut 
dengan “moderat”, yakni selalu menghindarkan perilaku atau 
pengungkapan yang bersifat ekstrem, atau dengan kata lain 
berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah52. 
Sebagaimana uraian di atas, kata “وسط” dengan berbagai 
derivasinya disebutkan sebanyak 5 kali dalam al-Qur’an52F

53, 
yakni:  

QS. Al-‘Adiyat ayat 5. Ayat ini menggambarkan pasukan 
berkuda yang menyerbu ke tengah-tengah musuh. Hal itu 
memberikan gambaran bahwa pasukan yang menyerbu ke 
tengah-tengah musuh tersebut adalah pasukan pilihan54. 

                                                           
50 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Maqayis al-Lugah. Juz VI. 

(Iskandariyah: Dar al-Fikr, 1979), 108. 
51 Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119), 4832. 
52 Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 964 
53 Muhammad Fuad Abdul Baqiy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-

Karim (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364), 750 
54 Tim Penyusun, Sahabuddin (Editor), Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian 

Kosakata. Jilid III. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1071. 
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QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menyatakan bahwa 
umat Islam adalah agama yang berada di tengah-tengah, 
moderat, dan umat yang terbaik. 

QS. Al-Baqarah ayat 238. Ayat ini berkaitan dengan 
perintah melaksanakan sholat. Kata “Wustho” bermakna 
shalat pertengahan, sekalipun para ulama berbeda pendapat 
mengenai sholat apa yang dimaksud dalam ayat ini. Ada yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sholat Dzuhur 
karena dilaksanakan di tengah hari, dan adapula yang 
mengatakan sholat Magrib karena jumlah raka’atnya 
pertengahan antara Subuh yang terdiri dari dua raka’at dan 
Dzuhur, Ashar, Isya yang terdiri dari empat raka’at, dan 
berbagai pendapat ulama lainnya55.  

QS. Al-Maidah ayat 89. Ayat ini berbicara tentang 
kaffarah yang harus diberikan kepada sepuluh orang miskin. 
Kata “Awsathi” di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa 
makanan yang harus diberikan itu adalah makanan yang sama 
dengan yang dimakan oleh anggota keluarga yang 
bersangkutan. Jadi, makanan itu seolah-olah diambil dari 
tengah-tengah makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Hal 
ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan menegakkan 
keadilan dalam berbagai aspeknya, bahkan dalam hal memberi 
makan orang miskin sekalipun56. 

QS. Al-Qalam ayat 28. Ayat ini berbicara tentang  
konteks cobaan yang diberikan kepada orang-orang kafir dan 
tanggapan orang-orang yang berpikiran jernah. Pada ayat ini, 
kata “Awsathuhum” digunakan untuk menunjukkan orang 
yang berada di pertengahan, yakni orang yang moderat, jernih, 
dan baik pikirannya di antara mereka. Di mana orang tersebut 
menegur orang-orang kafir bahwa apa yang mereka lakukan 

                                                           
55 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy, Al-Jami’ li 

Ahkam al-Qur’an. Juz IV. (Beirut: Al-Risalah, 2006), 175-181. 
56 Tim Penyusun, Sahabuddin (Editor), Ensiklopedia Al-Qur’an, 1071. 
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itu merupakan tindakan yang tidak terpuji, serta mengajak 
mereka untuk senantiasa bertasbih dan mengingat Allah 
SWT57. 

Dari beberapa bentuk penggunaaan kata “وسط” dalam 
al-Qur’an, dapat diketahui bahwa walaupun kata tersebut 
digunakan dalam konteks yang berbeda, semuanya 
berkonotasi positif dan merujuk pada pengertian “tengah”, 
“adil” dan “pilihan yang baik”, sehingga yang dimaksud 
dengan sifat “ طیةوس ” atau moderat adalah mereka yang 
senantiasa berada di tengah-tengah, tidak memihak dan tidak 
berperilaku ekstrem, bersikap adil kepada siapapun, 
menebarkan kebaikan di mana saja, dan mereka termasuk 
orang-orang pilihan57F

58. 
Menurut Jasser Auda, istilah ‘wasathiyah’ dalam bahasa 

Arab dan Al-Quran tidak sama pengertian dan aplikasinya 
dengan istilah "moderatism" dalam terminologi bahasa Inggris 
dan keilmuan Barat. Wasathiyah, menurut Jasser Auda, adalah 
ketika kita mampu menjadi saksi bagi manusia dan kita 
berjalan sesuai dengan rel kenabian; ketika kita mampu 
menegakkan kebenaran dan keadilan, membedakan antara 
yang haq dan bathil, dan seterusnya59. 

Menurut Wahbah al-Zuhayli, wasathiyah berarti 
moderasi dan keseimbangan (i’tidal) dalam keimanan, 
moralitas dan karakter; dalam cara memperlakukan orang lain; 
dan dalam sistem terapan tatanan sosial-politik dan tata 
pemerintahan”. 

                                                           
57 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Volume XIV. (Jakarta: Lentera Hati, 

2002), 253. 
58 Basri, Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan “Wasathiyah dalam al-

Qur’an (Memahami Eksistensi Islam sebagai “Ummatan Wasathan” dalam Surah al-Baqarah)”, 
(Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019), 16-20. 

59 Jasser Auda, http://iain-jember.ac.id/berita/detail/rumah-moderasi-
beragama-hadirkan-jasser-auda-bahas-islam-wasatiyah. diakses pada tanggal 08 April 
2021. 

http://iain-jember.ac.id/berita/detail/rumah-moderasi-beragama-hadirkan-jasser-auda-bahas-islam-wasatiyah
http://iain-jember.ac.id/berita/detail/rumah-moderasi-beragama-hadirkan-jasser-auda-bahas-islam-wasatiyah
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Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut 
wasith. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan 
sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, 
semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil yang 
dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara 
berbagai pilihan ekstrem. Oleh karena itu, jika Islam dikaitkan 
dengan kaidah fikroh Islam Wasatiyah, meliputi: 1) Santun, 
tidak keras dan tidak radikal (لَیِّنًا َال فَظ�ا َوَال َغِلْیًظا); 2) 
Kesukarelaan, tidak memaksa dan tidak mengintimidasi 
ِعیًا َال إِْكَراًھا َوَال اِْجبَاًرا)  Toleransi, tidak egois dan tidak (3 ;(تََطوُّ
fanatis ( أَنَاِنی�ا َوَال تَعَاُصبِی�اتََساُمِحی�ا َال  ). Prinsip dalam membangun 
hubungan antara muslim dan non-muslim harus 
menggunakan kaidah ( ِلَُكْم ِدینُُكْم َوِلَي ِدین), artinya : bagimu 
agamamu dan bagiku agamaku. Sedangkan prinsip dalam 
hubungan dengana sesama muslim harus menggunakan 
kaidah ( ْلَنَا َمْذَھبُنَا َولَُكْم َمْذَھبُُكم), artinya : bagi kami adalah sesuai 
madzhab kami, dan bagi kamu adalah sesuai madzhab kamu; 
4) Saling mencintai, tidak saling bermusuhan dan membenci 
( اُغِضی�اتََودُِّدی�ا َال تََخاُصِمی�ا َوَال تَبَ  ). Dalam hal ini perlu dikembangkan 
persaudaraan antar sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), 
persaudaraan antar sesama warga bangsa (ukhuwah wathaniyah), 
dan persaudaraan antar manusia (ukhuwah insaniyah)59F

60. 
Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, 
yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, 
bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; 
dan 3) pemimpin di pertandingan.  Menurut para pakar bahasa 
Arab, kata wasath itu juga memiliki arti “segala yang baik 
sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang 

                                                           
60 Khairuddin Tahmid, Wawasan Keislaman Bervisi Keindonesiaan (PPT). 

Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Wawasan Kebangsaan dan Keislaman Dalam 
Rangka Penyamaan Visi & Persepsi Terhadap Program PBAK Universitas Islam Negeri 
(UIN) Raden Intan Lampung, Senin, 14 Agustus 2018 
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berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, 
yang berarti sikap di antara penakut (al-jubn) dan nekad 
(tahawur), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa 
Arab. 

Adapun lawan kata moderasi adalah tatharruf, yang 
dalam bahasa Inggris mengandung makna extreme, radical, dan 
excessive, bisa juga dalam pengertian berlebihan bagi siapapun 
yang melewati batas dan ketentuan syari’ah. Dalam bahasa 
Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan 
kata extreme, yaitu al-guluww, dan tasyaddud. Dalam konteks 
beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk 
menyebut orang yang bersikap ekstrem, yaitu melampaui 
batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, tidak ekstrem, adalah 
salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi 
beragama, karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya, 
diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan 
cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam 
kehidupan beragama maupun bernegara. 

Secara istilah, moderasi adalah sikap dan pandangan 
yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal 
(tatharruf). Q.S. al-Baqarah (2): 143 yang dirujuk untuk 
pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat 
Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja? Al-Qur'an 
mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi 
spritualitas atau tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan, juga 
menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. 
Disebutkan dalam hadits, ada sekelompok orang mendatangi 
Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah 
orang kuat beribadah, sampai tidak menikah. Nabi menjawab, 
yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan 
pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Referensi lain 
menunjukkan Kisah tiga pemuda yang ingin ibadah secara 
total beribadah sepanjang hidup, berpuasa seumur hidup, dan 
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tidak menikah justeru dilarang oleh Nabi, karena watak 
moderat dari ajaran Islam inilah, tidak dikenal konsep 
raẖbāniyyah (kerahiban).  

Muhammad Quraish Shihab mengartikan 
Wasathiyyah/moderasi adalah keseimbangan dalam segala 
persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus 
disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi 
berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang 
dialami. Moderasi yang menjadi ciri ajaran Islam adalah 
keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama 
dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang 
lama dan yang baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama 
dan ilmu, modernitas dan tradisi61. 

Dalam hal moral, al-Qur'an mengajarkan juga 
keseimbangan, sikap tidak berlebihan juga ditekankan. 
Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan 
menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi 
bangkrut. Tapi, ia juga jangan kikir, sehingga ia hanya menjadi 
kaya sendiri, harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-
orang berpunya. Demikian, pesan ini disarikan dari ayat al-
Qur'an sendiri. Oleh karena itu, menurut Sayyid Quthb, 
tuntutan untuk bersikap moderat terdiri dari beberapa aspek, 
yaitu: (a) moderasi dalam tataran teologis (sikap ini tidak 
menjustifikasi posisi Asy’ariyyah yang diklaim “moderat”, 
meski tidak seluruhnya konsisten dan keharusan memelihara 
keseimbangan (tawâzun) antara tuntutan material dan spiritual, 
(b) keseimbangan antara penggunaan rasa dan rasio, (c) 
keseimbangan antara rasa keinginan bebas dan tuntutan 

                                                           
61 Anggota Komunitas Sahabat Pena Kita (SPK), Moderasi Beragama: Perubahan 

Orientasi Keberagamaan Umat Islam Indonesia, (Gresik: Sahabat Pena Kita, 2020), cover 
buku. 
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hukum yang mengikatnya, dan (d) keseimbangan dalam 
interaksi sosial antara hak individu dan masyarakat62. 

Moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. 
Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir al-Qur'an 
terhadap ungkapan ummatan wasathan. Menurut mereka, 
maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-
orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. 

Berkaitan dengan kata moderasi yang identik dengan 
sikap yang mengambil jalan tengah/posisi tengah, dapat 
penulis contohkan pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Moderat sebagai jalan tengah antara berpikir 

radikal dan liberal63. 
 
Quraish menjelaskan, syarat pertama untuk berada di 

tengah-tengah seseorang harus memiliki pengetahuan. “Kalau 
seseorang ingin mengetahui siapa yang berada di tengah, maka 
harus tahu berapa orang yang berada di sini. Kemudian bisa 
menentukan orang ke berapa yang ada di tengah. Tanpa 
pengetahuan, kita tidak bisa melaksanakan moderasi. Syarat 
kedua, untuk melakukan moderasi harus mampu 

                                                           
62 Wardani, https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama/. diakses pada 

tanggal 20 Desember 2020 
63 Radikal atau ekstrem hanya mengacu pada teks semata dan mengabaikan 

konteks, sehingga mengabaikan nalar, sedangkan liberalisme adalah pemikiran yang 
mengagungkan nalar dengan mengabaikan teks-teks Al Qur’an (abai bukan berarti tidak 
sama sekali). Kelompok ini memiliki paham pemikiran yang terbuka, berusaha untuk 
memperjuangkan kebebasan dalam segala aspeknya. Padahal bagaimana kita memahami 
teks jika tanpa mengetahui konteks. Begitu juga penggunaan nalar tidak bisa lepas dari 
teks (Lukman Hakim Saifuddin, 2018). https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemerintah-
kuatkan-moderasi-pendidikan-islam-agar-mendunia/1088565  

https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama/
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mengendalikan emosi dan tidak melewati batas. Dan syarat 
yang ketiga, harus terus menerus berhati-hati64.    

Selanjutnya, secara bahasa beragama berarti menganut 
(memeluk) agama. Contoh: Saya beragama Islam dan dia 
beragama Kristen. Beragama berarti beribadat; taat kepada 
agama; baik hidupnya (menurut agama). Contoh: Ia datang 
dari keluarga yang beragama. Beragama berarti sangat 
memuja-muja; gemar sekali pada sesuatu; mementingkan 
(kata percakapan). Contoh: Mereka beragama pada harta 
benda. 

Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar 
kasih sayang, kapanpun dimanapun dan kepada siapapun. 
Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, 
tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. 
Agama hadir ditengah-tengah kita agar harkat, derajat dan 
martabat kemanusiaan senantiasa terjamin dan terlindungi. 
Oleh karena itu jangan gunakan agama sebagai alat untuk 
menegasi, saling merendahkan dan meniadakan satu dengan 
yang lain. Sebaliknya gunakan agama untuk menebarkan 
kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. 
Sebab, beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, 
menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini. 

Sejatinya agama dalam konteks negara mestinya 
diletakkan sebagai sumber nilai, dan secara fungsional agama 
mengambil peran tawassuth, dalam arti menentukan visi 
kenegaraannya dengan pendekatan membangun masyarakat 
Islam (Islam society) dari pada membangun negara Islam (Islam 
state), namun tidak berarti kehadiran agama tidak fungsional 
dihadapan negara. 

Selain itu, sejak pemikiran manusia memasuki tahap 
positif dan fungsional sekitar abad ke-18, pendidikan 

                                                           
64 https://khazanah.republika.co.id/berita/pt4zb9320/3-langkah-wujudkan-

moderasi-beragama-menurut-quraish-shihab. Di akses 24 Mei 2020 

https://khazanah.republika.co.id/berita/pt4zb9320/3-langkah-wujudkan-moderasi-beragama-menurut-quraish-shihab
https://khazanah.republika.co.id/berita/pt4zb9320/3-langkah-wujudkan-moderasi-beragama-menurut-quraish-shihab
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(pendidikan agama) mulai digugat eksistensinya. Suasana 
kehidupan modern dengan kebudayaan massif serta 
terpenuhinya berbagai mobilitas kehidupan secara teknologis 
sampai mekanis, pada satu sisi telah melahirkan krisis etika 
dan moral. 

Istilah nilai keberagamaan merupakan istilah yang tidak 
mudah untuk diberikan batasan secara pasti, ini disebabkan 
karena nilai merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara 
etimologi nilai keberagamaan berasal dari dua kata yakni: nilai 
dan keberagamaan. Menurut Rokeach dan Bank bahwasanya 
nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada 
suatu lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang 
bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai 
sesuatu yang daianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti 
pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu objek. 
Sedangkan keberagamaan merupakan suatu sikap atau 
kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 
kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.65 

Hurlock (1973) dalam bukunya M. Nur Ghufron dan 
Rini Risnawati, mengatakan bahwa religi terdiri dari dua 
unsur, yaitu unsur keyakinan terhadap ajaran agama dan unsur 
pelaksanaan ajaran agama. Spink (1963) mengatakan bahwa 
agama meliputi adanya keyakinan, adat, tradisi, dan juga 
pengamalan-pengamalan individual.66 Sedangkan pembagian 
dimensi religius Menurut Glock dan Stark (1966) dalam 
bukunya Prof. Muhaimin dan M. Nur Ghufron, Rini 
Risnawati, ada lima macam dimensi mengenai keberagamaan, 
yaitu: 
a. Dimensi keyakinan yang berisi pengharapan-

pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada 

                                                           
65 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 66 
66 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati, Teori-Teori Psikogi, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2010), hlm 169 
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pandangan teologis tertentu dan mengakui keberadaan 
dokrin tersebut. 

b. Dimensi peribadatan atau praktik agama yang mencakup 
prilaku, pemujaan, ketaatann dan hal-hal yang dilakukan 
orang untuk menunjukkan suatu komitmen terhadap 
agama yang dianutnya. 

c. Dimensi penghayatan. Dimensi ini berisikan dan 
memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung 
pengharapan-pengharapan tertentu. 

d. Dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada 
harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak 
memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-
dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. 

e. Dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini 
mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 
keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan 
seseorang dari hari ke hari.67 

Pendapat di atas sesuai dengan lima aspek dalam 
pelaksanaan ajaran agama Islam tentang aspek-aspek religius, 
yaitu aspek Iman sejajar dengan religius belief, aspek Islam 
sejajar dengan religius practice, aspek Ihsan sejajar dengan religius 
feeling, aspek ilmu sejajar dengan religius knowledge, aspek Amal 
sejajar dengan religius effect. Dimensi-dimensi tersebut juga 
sesuai dengan hasil penelitian Kementrian Agama 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1987), yaitu: 
a. Aspek Iman, yaitu terkait keyakinan kepada Allah, 

Malaikat, Nabi, dan sebagainya; 
b. Aspek Islam, yaitu  terkait dengan frekuensi atau 

intensitas pelaksanaan ajaran agama seperti salat, puasa 
dan lain-lain; 

                                                           
67 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: RosdaKarya, 2001), 294 

dan M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati, Teori-Teori Psikologi, 170 
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c. Aspek Ihsan yang berhubungan dengan perasaan dan 
pengalaman seseorang tentang keberadaan tuhan, seperti 
takut melanggar larang-Nya dan sebagainnya; 

d. Aspek Ilmu, yaitu pengetahuan seseorang tentang ajaran 
agamanya; 

e. Aspek Amal, yaitu terkait tentang bagaimana perilaku 
sesorang dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan 
sebagainya.68 

Nashori (1997) menjelaskan bahwa orang religius akan 
mencoba selalu patuh terhadap ajaran-ajaran agamanya, selalu 
mencoba mempelajari pengetahuan agama, menjalankan 
ritual agama, meyakini dokrin-dokrin agamanya, dan 
selanjutnya merasakan pengalan-pengalaman beragama. Serta 
dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan religius jika 
seseorang mampu melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas 
terhadap perilaku dan kehidupannya.69 Sebagai contoh, Al-
Hallaj dengan tasawuf falsafi yang mengembangkan wahdatul 
wujud, yakni persatuan antara hamba dengan Tuhan, sehingga 
ketika terjadi penyatuan, dia tidak sadar dengan 
kemanusiaannya. Akibatnya, Khalifah saat itu menghukum 
mati. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqib-Nya 
menyatakan “Seandainya aku sezaman dengan Al-Hallaj, maka 
akan aku bimbing ia agar tidak tersesat.” Berkaitan dengan hal 
tersebut, dalam kajian tasawuf, meski dirinya mengalami 
“wahdatul wujud”atau “ittihad”, tapi beliau tetap sadar dengan 
aspek kemanusiaannya. Artinya beliau tetap moderat. dengan 
demikian moderasi dalam beragama (baca: Islam) berarti 
mengikuti praktik Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, 
Rasulullah SAW adalah praktik keberagamaan terbaik.  

Tasawuf merupakan ilmu yang berangkat dari 
pengalaman spiritualitas yang menjadikan moralitas sebagai 

                                                           
68 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati, Teori-Teori Psikologi, 171 
69 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati, Teori-Teori Psikologi, 172 
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tujuan utama dengan tetap mengacu pada nilai-nilai 
keislaman. Melalui tasawuf pembinaan moral yang 
berdasarkan ajaran dan nilai keislaman diharapkan mampu 
menjadi pengejawantahan ajaran keislaman secara kaffah 
karena pada dasarnya ajaran Islam itu muara akhirnya adalah 
perbaikan moral. Tasawuf berupaya membentuk manusia 
bermental utuh dan tangguh dengan menjadikan manusia dan 
segala perilakunya sebagai obyek. Tasawuf mengajarkan 
bagaimana rekayasa agar manusia dapat menjadi insan yang 
berbudi luhur, baik sebagai makhluk social maupun sebagai 
hamba dalam hubungannya dengan al-Khaliq pencipta alam 
semesta. Tasawuf dengan demikian adalah ilmu untuk 
mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan 
akhlaq, membangun dhahir dan batin serta untuk memperoleh 
kebahagian yang abadi. 

Selanjutnya, mengenai pengertian moderasi beragama. 
Moderasi beragama adalah satu nomenklatur gagasan yang  
dikemukakan oleh Menteri Agama Periode 1 Kepemimpinan  
Presiden Bapak Jokowi, yakni Bapak Lukman Hakim 
Saifuddin. Ia telah mulai menggaungkan moderasi beragama 
sejak awal kepemimpinannya di Kementerian Agama. 
Moderasi beragama ditafsirkan sebagai cara pandang, sikap, 
dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu 
bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Orang 
yang mempraktikkan moderasi beragama biasa disebut 
sebagai seorang yang moderat 

 Seorang yang moderat memiliki cara pandang, sikap, 
dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara 
mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi 
martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, 
berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi 
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sebagai kesepakatan berbangsa70. Moderasi beragama sebagai 
cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni 
mengambil sikap tengah dengan memahami dan 
mengamalkan ajaran agama secara tidak ekstrem, baik ekstrem 
kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran 
kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antar umat 
beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa 
Indonesia saat ini.  

Moderasi beragama merupakan jalan tengah yang 
bersikap tegak lurus dengan kebenaran, pemahaman dan 
pengamalan antara tatharruf tasyaddud (ekstrim keras radikal, 
ekstrim kanan) dan tatharruf tasahhul (ekstrim meremehkan, 
esktrim kiri), antara ifrath (terlalu berlebihan) dan tafrith (terlalu 
berkekurangan), antara ekstrim eksklusif kebenaran tunggal dan 
ekstrim semua benar, antara ekstrim lahiriah dan ekstrim 
batiniah, antara ekstrim  absolutisme  dan ekstrim relativisme, 
antara ektsrim tekstual yang terlalu kaku dan ekstrim 
kontekstual yang terlalu lentur. Secara umum  moderasi 
beragama ini  ini dipakai dalam konteks aqidah, syariat, akhlak 
tasawuf. Ada dikenal jabariyah dan qadariyah, ada khawarij 
dan mu’tazilah, ada  wujudiyah muwahhid dan wujudiyah mulhid, 
ada ahlus sunnah waljama’ah dan lain-lain. Dalam konteks 
kebangsaan moderasi beragama terkait penguatan konsensus 
ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara 
sekuler tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing 
dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik71. 

Moderasi beragama adalah sebuah komitmen untuk 
mengajarkan kepada ruang-ruang yang ada dalam perbedeaan. 

                                                           
70 Oman Fathurahman (Ketua Kelompok Kerja Moderasi Beragama 

Kementerian Agama RI), https://diy.kemenag.go.id/10959-kenapa-harus-moderasi-
beragama.html. diakses pada tanggal 16 Mei 2021. 

71 M. Daud  Yahya, https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-
rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/. diakses pada tanggal 4 Juni 
2020. 

https://diy.kemenag.go.id/10959-kenapa-harus-moderasi-beragama.html
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Dari perbedaan itulah yang tumbuh dan berkembang 
sehingga produk dari moderasi beragama adalah toleran dan 
proses untuk bisa moderasi beragama adalah komunikasi yang 
baik. Untuk perguruan tinggi yang dalam lingkup pendidikan 
Islam harus memiliki pilar atau nilai yang terangkum dalam 
kata ihsan, yakni Integritas, Humanisme, Spiritulitas, 
Adaptability, Nasionality72. 

Moderasi Beragama adalah konsep diri yang harus 
ditanamkan kepada setiap mahasiswa, karena mahasiswa 
adalah agent of change, dengan langkah perubahan yang 
dilakukan oleh mahasiswa di masyarakat merupakan wujud 
dari moderasi beragama yang seutuhnya, bukan konsep diri 
yang setengah-setengah tetapi kaffah73. Oleh karena itu, 
moderasi beragama diindikasikan dengan kemampuan untuk 
memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran 
keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada kebenaran 
teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas 
dan konteks baru pada kebenaran teks, tetapi mampu 
mendialogkan keduanya secara dinamis. Dengan kata lain, 
moderasi pemikiran keislaman ini berada dalam posisi tidak 
tekstual, tetapi pada saat yang sama tidak terjebak pada cara 
berpikir yang terlalu bebas dan mengabaikan rambu-rambu74.  

2. Ciri-ciri dan Simpul Moderasi Beragama 
Ciri-ciri moderasi beragama, antara lain75: 
a. Bersikap terbuka, yaitu sikap yang dapat menerima 

masukan dari orang lain; 

                                                           
72 Muhammad Ali Ramadhani, https://radenfatah.ac.id/index.php/front/ 

berita_detail/1449. diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 
73 Sumarto, Insan Moderat: Refleksi Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara, 

(Bengkulu: Literasiologi, 2020), 157. 
74 Kompas, 8 Juli 2019. https://www.kompasiana.com/basuniahmad7508/ 

5d301bd90d82306c65176d42/moderasi-agama-di-sekolah 
75 Dewi Rupita Ningrum, Buku Saku Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-

19 PPT (KKN DR 2020), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

https://radenfatah.ac.id/index.php/front/
https://www.kompasiana.com/basuniahmad7508/
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b. Berpikir rasional, yaitu segala perilaku beribadah, kebaikan 
harus dapat ditinjau dengan menggunakan akal sehat; 

c. Rendah hati (tawadhu), yaitu sikap menyadari keterbatasan 
kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri; 

d. Memberi manfaat, yaitu amalan positif yang mengandung 
kebaikan terhadap sesama agar tercipta kemaslahatan. 
Maslahat (المـصلحـة, bentuk pluralnya المــصالـح) 
adalahمــصدرالــمیم dalam bahasa Arab merupakan derivasi 
(turunan kata) dariصــلح یصـلح صـالحا  bisa juga dari kata 
 Secara bahasa artinya adalah صلح یصلح صلوحا و صالحا
lawan dariفسـاد  (kerusakan)76. Maslahat adalah lawan dari 
mafsadat. Sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dikatakan 
 Maslahat juga bisa berarti kebaikan dan .یصلح لك:
manfaat76 F

77. Juga bisa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, 
kebaikan, guna dan kegunaan77F

78. 
Manfaat (utility) dapat diperoleh melalui dua kategori, yaitu 
“Jalbu Al-MasHlmih” yaitu upaya untuk menghasilkan 
maslahat dan Dar’u Al-Mafasid yang berarti menolak 
bahaya atau kerusakan.  
Imam Syatibi, menyatakan bahwa maslahat bisa dipandang 
valid dalam  ruang kajian Hukum Islam (mu’tabarah) 
selama ia tidak bertentangan dengan Maqaasid Syari’ah 
yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam 
Syatibi ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa 
syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat 
manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa 

                                                           
76 Tim Penyusun Pustaka Azet, Kamus Leksikon Islam, (Jakarta : Pustazet 

Perkasa,. 1998) h. 224. lihat juga, Peter Salim dkk., Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,  
(Jakarta : Modern English Press, 1991), cet. Ke-I, 581 

77 Qutub Mustafa Sano, Mu’jam Mustalahat Ushul Fiqh, (Beirut : Dar al-Fikr al-
Mu’ashir, 2000), cet. Ke-I, 415. 

78 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta : Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, 63. 
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semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat 
mempunyai nilai maslahat. Maslahat dalam kaitan ini sudah 
barang tentu bukan maslahah dalam versi berbeda, dimana 
hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung 
bersifat duniawi. Maslahat dalam kacamata syariat adalah 
maslahat yang bukan berdimensi material dan duniawi saja, 
tetapi juga berdimensi spiritual dan concern dengan 
masalah-masalah Profan (Ukhrawiyah)79. Setiap manusia 
berhak memberi manfaat kepada yang berhak 
menerimanya berdasarkan kebutuhan, motivasi, dan 
keinginan dirinya. Sebaik-baik manusia adalah yang 
bermanfaat bagi sesamanya (HR. Muslim). 
Selanjutnya, ada sembilan simpul moderasi beragama,80 

antara lain: 
a. Islam. Semua makna dari akar kata ini harus menjadi 

perspektif awal dalam memulai tingkah laku, termasuk 
dalam berdakwah moderasi beragama, memuat konten 
berserah diri kepada Allah, menumbuhkan rasa damai, 
mengusung perdamaian, keamanan, keselamatan jiwa, 
akal, dan bahkan tubuh, dan kenyamanan semua pihak. 

b. Tauhid. Basis implementasi Islam adalah tauhid, bahwa 
yang Tuhan hanya Allah, yang lain adalah makhluk dan 
hamba. Sesama hamba tidak boleh ada yang 
mempertuhankan atau memperbudak. Semuanya hamba, 
makhluk, dan manusia yang bermartabat, setara, yang 
harus berelasi secara mubadalah (kesalingan dan 
kerjasama). 

c. Khalifah. Tugas utama semua manusia adalah menjadi 
khalifah Allah fil ard, atau mendapat mandat Tuhan untuk 

                                                           
79 Muhammad Iqbal , Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran 

Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009),47.  
 

80 Nur Rofiah, Moderasi Beragama dan Keadilan Hakiki (PPT), (Jakarta: PTIQ 
Jakarta, 2019). 13-14. 
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memakmurkan, melestarikan, dan memastikan semua 
kebaikan hadir di bumi, dan semua kerusakan dihindari. 

d. Maslahah. Perspektif kekhalifahan ini bertumpu pada 
kemaslahatan yang seluas-luasnya, baik ke dalam secara 
internal, individu dan keluarga, maupun ke luar secara 
eksternal, masyarakat, publik dunia, dan semesta. 

e. Wathoniyah. Lingkup kekhalifahan ini hanya mungkin jika 
berpijak pada visi kebangsaan, sebagai realitas yang nyata, 
sebagai tanah tempat berpijak dan rumah tempat 
bernaung, dengan segala keragaman, dan kesepakatan 
sosial yang telah dicapai para pendiri Bangsa: menghargai 
perbedaan, mengutamakan dialog tanpa kekerasan, dan 
menghormati tradisi adiluhung. 

f. Khidmah. Dengan demikian, KUA sebagai representasi 
negara dalam bidang agama, di tingkat kecamatan, adalah 
ujung tombak yang memperoleh mandat negara dan 
agama, untuk berperilaku dan berdakwah nilai-nilai 
moderat (tawassuth), berimbang (tawazun), cinta tanah air, 
persatuan, dan bahwa ketaatan pada konstitusi adalah 
bagian integral dari ketaatan pada ayat suci; 

g. Sakinah. Salah satu khidmah utama KUA adalah 
membantu masyarakat mewujudkan keluarga sakinah, 
yang satu sama lain berelasi secara adil, kerjasama, dan 
kesalingan, sehingga semuanya berpikir dan berperilaku 
untuk bahagia sekaligus membahagiakan; 

h. Tarbiyah. Program unggulannya adalah pendidikan pra 
nikah, atau BIMWIN. Bimbingan calon pengantin, yang 
tidak hanya mengenalkan pengetahuan relasi pasutri yang 
mubadalah, tetapi ketrampilan sebagai pasangan, yang 
memiliki tujuan hidup sakral, mampu melampaui 
dinamika hidup, mengelola konflik rumah tangga, 
kebutuhan dan tantangan, bahkan keuangan keluarga, 
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dengan perspektif keadilan, kesalingan, dan 
keseimbangan; 

i. Kaffah. Dengan demikian akan terlahir muslim yang 
kaffah, sekaligus orang Indonesia seutuhnya, sebagai 
individu yang salih-salihah, sebagai bekal membentuk 
keluarga sakinah, lalu menjadi masyarakat penuh 
kebaikan, negara sejahtera, dan semesta penuh rahmah. 
 

3. Sikap Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19 
Sikap moderasi beragama yang perlu ditunjukkan dalam 
menghadapi suasana pandemic Covid-19, yaitu: 
a. Sabar. Kesabaran harus selalu tertanam dalam diri 

seseorang dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan 
selalu berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari 
Covid-19;  

b. Patuh dan taat terhadap aturan pemerintah, pakar 
kesehatan, dan pihak yang berwenang dalam penanganan 
Covid-19. Ditunjukkan dengan sikap patuh dan disiplin 
dalam menjalankan anjuran pemerintah dengan 
menerapkan protokol kesehatan; 

c. Mengutamakan keselamatan jiwa, menghilangkan 
kemudharatan harus didahulukan ketimbang mengambil 
manfaat;  

d. Tolong menolong dalam mengatasi pandemi Covid-19 
beserta dampaknya dengan tidak memandang suku, 
agama, ras, dan antar golongan. Hal ini merupakan 
perwujudan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan 
ukhuwah wathoniyah81. 
 

4. Indikator Moderasi Beragama 

                                                           
81 Dewi Rupita Ningrum, Buku Saku Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-

19 PPT (KKN DR 2020), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 



48 ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam                                              

Sebagian akademisi berpendapat bahwa indikator 
moderasi beragama dapat terlihat dari nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama itu sendiri yakni tawasuth (pertengahan), 
tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), i’tidal (konsisten, tegas 
dan berlaku adil). Selain itu dikenal pula indikator syura 
(musyawarah), musawah (egaliter), ishlah (reformasi), aulawiyah 
(mendahulukan yang prioritas), tathawwur wal ibtikar (dinamis 
dan inovativ), tahadhdhur (berkeadaban), khairiyah/afdhaliyah 
(pilihan terbaik dengan mengambil kebaikan yang ada di  dua 
ektrim, ats-tsawabit wal mutaghayyirat (ada yang tetap dan ada 
yang berubah), at-ta’aqquli wat ta’abbudi (ada yang rasional atau 
tidak kaku dan ada yang menerima apa adanya), al-muhafadzhah 
‘alal qadiimish shaalih wal akhdzu bil jadiidil ashlah (memelihara 
atau meningkatkan nilai-nilai lama yang masih relevan dan 
mengambil atau mengupayakan nilai-nilai baru yang lebih 
relevan)82.  

Di sisi lain, indikator atau tolak ukur moderasi 
beragama, yaitu : 

a. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada 
inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui 
kemanusiaan maka perbedaan agama di tengah 
masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu 
keharmonisan; 

b. Kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama 
menunjukkan kerja sama di antara sesama manusia yang 
beragam. Karena bagaimanapun manusia memiliki 
keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling 
menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan 
Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling 
menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak 

                                                           
82 M. Daud  Yahya, https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-

rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/. diakses pada tanggal 4 Juni 
2020. 

https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/
https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/
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Tuhan karena manusia yang beragam membutuhkan 
kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap 
kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama; 

c. Ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang 
agar bisa tertib yang bisa memicu suasana beragama yang 
moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta 
ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang 
beragam83. 

Secara umum, indikator moderasi beragama setidaknya 
mencakup: 1) memiliki komitmen beragama melalui 
ritualisme ibadah personal dan sosial; 2) memiliki pemahaman 
keagamaan yang linier dengan ideologi bangsa; 3) 
memposisikan fungsi agama sesuai dengan dosisnya, artinya 
seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik dapat 
menata hidupnya secara seimbang antara kebutuhan duniawi 
dan ukhrowi. Memposisikan fungsi agama sesuai dosisnya ini 
dapat menghasilkan nilai-nilai religius dan humanis. Nilai-nilai 
ini mengajarkan perdamaian; 4) mempraktekkan nilai-nilai 
moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara khusus, sesuai Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang petunjuk 
teknis rumah moderasi beragama, indikator keberhasilan 
moderasi beragama dalam kehidupan Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam, yaitu dapat terlihat dari tingginya empat 
indikator utama dan beberapa indikator lain yang selaras dan 
saling bertautan, yakni toleransi, komitmen kebangsaan, anti-
kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau pemahaman 
dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya 
lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi-
agama.  

Toleransi di indikatori dengan menghormati perbedaan 
dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, 

                                                           
83 http://purbalingga.kemenag.go.id/berita/read/moderasi-beragama 
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mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan 
pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia  
bekerjasama. Komitmen kebangsaan ditandai dengan 
penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia sesuai Tahun dan regulasi di 
bawahnya.   Anti kekerasan di antaranya ditandai dengan 
menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang 
menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun 
verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.  
Sedangkan penerimaan terhadap tradisi dimaksudkan sebagai 
ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam 
perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan 
pokok ajaran agama84. 

Keempat indikator tersebut bisa digunakan untuk 
mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang 
dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar 
kerentanan vang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali 
supaya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
melakukan penguatan moderasi beragama. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami indikator  
moderasi beragama di atas, dapat dicermati pada Tabel 2.1 

 
 
 

Tabel 2.1. Indikator Moderasi Beragama (Kemenag,2019) 

                                                           
84 Kementerian Agama, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor 897 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama, 9. diakses 
pada tanggal 23 Mei 2021. 
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Berdasarkan berbagai macam indikator di atas, 

hakikatnya indikator moderasi beragama bisa dilihat dari 
berbagai sudut pandang disesuaikan dengan konteks yang ada 
di lapangan. 

 
B. Pendidikan Islam 

Dalam konteks membaca perkembangan isu-isu aktual 
pendidikan Islam terkait dengan hadirnya moderasi beragama 
sebagai paradigma baru, penulis perlu mendudukkan terlebih 
dahulu bagaimana sebenarnya paradigma Islam yang melandasi 
konsep-konsep pendidikan Islam terkait hal itu. Yang jelas, 
pendidikan Islam itu berhubungan dengan peserta didik sebagai 
manusia individual sekaligus sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat.  

Masyarakat yang hidup dalam sistem-sistem kehidupan, baik 
sistem yang berlaku pada tingkat desa atau lokal, nasional ataupun 
global; maka di sana harus ada partisipasi masyarakat dalam 
seluruh tingkatan dan seluruh sistem kehidupan: sistem politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain dari tingkat yang 
paling lokal, nasional hingga global. Kemudian bagaimana 
pandangan atau paradigma Islam tentang praktik moderasi 
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beragama manusia dan masyarakat tersebut. Tentu saja, karena 
pandangannya berangkat dari teks wahyu (Qur'an-Hadits) dengan 
segala penafsirannya maka hal itu merupakan bagian penting dari 
keimanan kepada Allah SWT (tauhid). Kejelasan paradigma Islam 
ini penting sekali karena akan menjadi acuan bagi proses kerja 
pendidikan Islam, akankah ia menuju kepada terbentuknya sikap 
memelihara (konservasi) terhadap sistem-sistem kehidupan 
(sebagai elemen-elemen peradaban) yang ada di masyarakat 
ataukah kepada terbentuknya sikap kritis-analitis (liberasi).  

Sebenarnya, pembentukan kedua model pensikapan di atas 
adalah wajar dan sangat dikenal dalam budaya Islam dengan 
sebutan: al-amru bil ma'ruf wa-n-nahyu 'ani-l-mungkar, memerintahkan 
yang baik dan mencegah yang jahat. Jika realitas sosial baik (ma'ruf), 
yakni sistem-sistem peradaban sesuai (tidak bertentangan) dengan 
nilai-nilai universal ilahiyah, maka sikap yang dibangun adalah 
memelihara (konservasi) yang baik itu; namun jika realitas sosial 
buruk, yakni sistem-sistem kehidupan menyimpang dari nilai-nilai 
universal ilahiyah, maka sikap yang dibangun wajib kritis. Dengan 
demikian, pendidikan Islam itu kontekstual, artinya sesuai dengan 
kondisi masyarakat dan bangsa. Tentu, tidak ada sebuah 
masyarakat atau bangsa yang baik semua atau jahat semua. Karena 
itu, pendidikan Islam harus menghidupkan kedua sikap itu, 
konservatif untuk kebaikan (al-ma'ruf) dan kritis kepada kejahatan 
(al-mungkar). Parameternya adalah kesadaran ilahihah (God 
conciousness); karena itu kesadaran ilahiyah, kemanusiaan dan 
kemasyarakatan harus dilatihkan kepada para peserta didik, 
direncanakan dan dievaluasi setelah selesai proses. Bagaimana 
dengan moderasi beragama? 

Moderasi beragama pada dasarnya merupakan sebuah 
paradigma yang kritis terhadap realitas ketimpangan sosial yang 
terjadi. Kemudian ia memberi solusi, tentu saja berdasarkan 
asumsi-asumsinya tentang nilai-nilai kemanusiaan dan 
kemasyarakatan yang ideal bagi ideologi ini. Moderasi beragama 
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tidak hanya peduli kepada problem ketimpangan internal sebuah 
praktek keberagamaan kelompok masyarakat tapi juga antar 
kelompok masyarakat sebuah bangsa, bahkan antar bangsa. Ini 
yang tampaknya yang belum digarap oleh intelektual Muslim. 
Meskipun itu merupakan kekurangan yang harus diperbaiki demi 
pengayaan konsep pendidikan Islam, intelektual Muslim memiliki 
pijakan paradigmatik yang kokoh di atas pondasi teks wahyu. 
Kokoh, karena merupakan bagian dari keimanan (tauhid).  
1. Pengertian Pendidikan Islam 

Sebelum membahas arti pendidikan Islam, penulis 
uraikan terlebih dahulu term pendidikan dalam perspektif 
Islam. 

Pendidikan dalam konteks Islam lebih dikenal dengan 
istilah at-tarbiyah, at-ta’lim, at-ta’dib, dan ar-riyadloh. Setiap istilah 
mempunyai makna yang berbeda-beda sesuai dengan teks dan 
konteks maknanya, meskipun terkadang mempunyai makna 
yang sama dalam hal-hal tertentu. Dari keempat term tersebut, 
para ahli pendidikan berbeda-beda dalam memaknai term 
tersebut namun pada hakikatnya adalah sama, yakni proses 
penyampaian sesuatu sampai batas kesempurnaan, 
transformasi ilmu dan pemahaman, pemeliharaan anak didik, 
penanaman etika, bimbingan jiwa. Sedangkan term al-riyadloh 
hanya khusus dipakai oleh imam Al-Ghazali dengan istilah 
Riyadlatussibyan85. 

Kata tarbiyah merupakan salah satu term dalam bahasa 
arab yang mempunyai banyak arti. Menurut Muhammad 
Athiyah Al-Abrasyi, sebagaimana yang dikutip oleh 
Muhaimin, beliau mendefinisikan at-tarbiyah sebagai upaya 
mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih 
sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, 
kesempurnaan etika, sistematik dalam berfikir, tajam 

                                                           
85 Muhaimin & Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan 

Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 130-134 
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perasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain, 
berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan 
bahasa lisan, dan terampil berkreatifitas86. Menurut Raghib 
Al-Asfahani, kata tarbiyah berarti “menyebabkan suatu 
berkembang dari satu fase ke fase selanjutnya sampai 
mencapai titik puncak potensi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa fitrah manusia memang telah ada dalam diri anak, dan 
pendidikan merupakan proses mengembangkan fitrah 
tersebut, yang lebih dari sekedar menyampaikan informasi 
(transfer of knowledge). Kalau dipahami secara luas maka arti 
tarbiyah adalah disiplin ilmu bagi pembentukan dan 
pengembangan fitrah manusia. Menurut Al-Asfahani, kata 
rabb secara linguistik juga berhubungan dengan kata tarbiyah, 
yang mengandung pengertian bahwa Tuhan atau rabb 
memelihara dan mengembangkan manusia dalam setiap fase 
kehidupan sampai mencapai potensi puncak. Oleh karena itu, 
konsep peningkatan, pengembangan dan pengasuhan  
merupakan aspek tarbiyah87. Sebagaimana pendapat Ustadz 
Abdurrahman Al-Banna berikut ini: 

أن التربیة تتكون من عناصر, عبد الرحمن البانيوقد استنبط األستاذ    
المحافظة على فطرة الناشئ ورعایتھا: أولھا   
وھي كثیرة و متنوعة, تنمیة مواھبھ واستعداداتھ كلھا: ثانیا   
توجیھ ھذه الفطرة  وھذه المواھب كلھا نحو صالحھا وكمالھا الالئق : ثالثا 

 بھا
: (... ما یشیر الیھ البیضاوي بقولھ وھو , التدرج فى ھذه العملیة : رابعا 

...)حاال فحاال(والراغب بقولھ ) شیئا فشیئا   
 Ustad Abdur Rahman Al Banna menjelaskan bahwa 

“Tarbiyah” memiliki empat unsur, yaitu: (1) Menjaga potensi 
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Kerangka Dasar Operasionalisasinya, 131 
87 M. Zainuddin,  Reformulasi paradigma Transformatif dalam Kajian Pendidikan 

Islam, (Malang: UIN Press, 2011), 10. 



                                  Dr. Akhmad Syahri ∼ 55 

diri serta membimbing dan mengarahkannya; (2) 
Mengembangkan kemampuan dasar serta menyiapkan 
dengan seutuhnya, dan itu banyak dan beragam; (3) 
Mengarahkan potensi dan kemampuan dasar tersebut menuju 
kesempurnaan yang sesuai dengan jiwanya; (4) Mendidiknya 
secara bertahap, inilah yang diisyaratkan oleh Al Baidhowi 
dengan kata: Syaian fa syaian`atau Ar Raghib melalui 
tulisannya: “Halan fa halan”88. 

Selanjutnya, kata ta’lỉm merupakan kata benda buatan 
(mashdar) yang berasal dari kata ‘allama yang berarti pengajaran 
yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, 
pengetahuan, dan keterampilan. Begitu juga, kata ta’lim ini 
lebih berorientasi kepada aspek kognitif, seperti pengajaran 
mata pelajaran fisika dan lain sebagainya89. Menurut al-Raghib 
al-Asfahani bahwa kata ta’lim adalah al-tanbỉh al-nafs litashawwur 
al-ma’ẳniy 90 , yang berarti memperingatkan jiwa untuk 
mengabarkan berbagai pengertian, sedangkan al-ta’allum 
berarti proses mengingatkan jiwa dengan tujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang berbagai makna. Kata ta’lim 
itu sendiri terkadang digunakan juga untuk pengertian 
memberitahukan, jika kata ta’lim tersebut dilakukan  secara 
berulang-ulang. Namun menurut Moh. Rasyid Ridha 
menerjemahkan ta’lim dengan proses transmisi berbagai ilmu 
pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan 
ketentuan tertentu.  

Secara konseptual pendidikan Islam adalah suatu upaya 
mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih 
maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan 

                                                           
عبدالرحمن النحالوي, أصول التربیة االسالمیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة و المجتمع,  88

 13 ,۱۹۹٦ ,دارلفكر 
89 Tim LPP-SDM, Ensikolpedi Pendidikan Islam; Proses dan Istilah-istilah Umum 

Dalam Pendidikan Islam, (Depok: Bina Muda Cipta Kreasi, 2010 ), 233. 
90 al-Raghib al-Asfahani, 189; Abudin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif al-

Qur’an, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 93.   
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kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang 
sempura, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun 
perbuatan, atau merupakan suatu proses yang mengarahkan 
manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan mengangkat 
derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar 
(fitrah) dan kemampuan ajarnya. Hal ini bersesuaian dengan 
pendapat Muhammad Munir Mursyi, yakni: 

التربیة االسالمیة ھى تربیة لھذه الفطرة اال نسانیة فھى تعمل على تنمیة 
رى لدى االنسان فى معرفة مل یجھل و تستثمر حب المعرفة المیل الفط

والبحث عن المجھول لدیھ و قد استخدم االسالم كل وسیلة ممكنة للوصول 
بھذا المیل الفطرى الى مرتبة الشغف بالعلم والتلھف الشدید المستمر 

 لمعرفة ما فى الوجود من معارف و أسرار
 
Artinya: Pendidikan Islam merupakan pendidikan fitrah 

manusia yang condong untuk mengembangkan fitrahnya sebagai 
manusia untuk mengetahui sesuatu yg tidak diketahuinya, dan 
menanamkan dalam dirinya kecintaan terhadap pengetahuan dan 
meneliti apa yg belum diketahuinya, dan Islam sudah menggunakan 
berbagai macam cara terbaik untuk mencapai fitrahnya sampai 
menumbuhkan gairah keilmuan untuk mengetahui sesuatu yang nyata 
dari yang sudah diketahui dan masih rahasia91.   

Yusuf Quradlawi, mengartikan pendidikan Islam 
sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, 
rohani dan jasmaninya akhlak dan keterampilannya. Sehingga 
dari pengertian pendidikan Islam mencerminkan adanya nilai-
nilai keseimbangan baik yang berupa jasmani dan rohani 
maupun kehidupan dunia dan akhiratnya. Hal senada 
disampaikan, Muhaimin bahwa pendidikan Islam harus 
diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk 

                                                           
 دكتور محمد منیر مرسي, التربیة االسالمیة أصولھا وتطورھا في بالد العربیة, ص ۲٥ 91
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mengajarkan nilai-nilai Islam, dan harus dikembangkan dan 
disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam92. 

Disisi lain, Pendidikan Islam adalah suatu upaya atau 
proses, pencarian, pembentukan, dan pengembangan sikap 
dan perilaku untuk mencari, mengembangkan, memelihara, 
serta menggunakan Ilmu dan perangkat teknologi atau 
keterampilan demi kepentingan manusia sesuai dengan ajaran 
Islam. Oleh karena itu, pada hakekatnya, proses pendidikan 
Islam merupakan proses pelestarian dan penyempurnaan 
kultur Islam yang selalu berkembang dalam suatu proses 
transformasi budaya yang berkesinambungan atas konstanta 
wahyu yang merupakan nilai universal.93     

Konsep pendidikan Islam menawarkan banyak 
keutamaan, karena bersumber dari kebenaran ilmiah (wahyu), 
yang meliputi segenap aspek kehidupan manusia, yang berlaku 
universal, dan tidak terbatas hanya untuk bangsa tertentu saja, 
serta berlaku sepanjang masa, maka semangat tersebut sangat 
sesuai dengan fitrah kemanusiaan, bahkan menyiapkan 
pengembangan naluri-naluri kemanusiaan sehingga tercapai 
kebahagiaan yang hakiki. 

Dari berbagai definisi tentang pendidikan Islam yang 
dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam diatas, ada 
beberapa poin penting menurut hemat penulis merupakan inti 
dari pendidikan Islam, yaitu terkait dengan orientasi 
pendidikan Islam, dimana pendidikan Islam harus memiliki 
budaya religiusitas, berfilosofis, berorientasi pada kebahagiaan 
dunia akhirat, serta selalu menjadikan al-Qur’an dn Hadits 
sebagai inti atau landasan utama didalam penyelenggaraan 
pendidikan Islam. 

                                                           
92 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 14 
93 Jusuf Amir Faeisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1995), 96.     
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2. Tujuan Pendidikan Islam 
Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, 

terprogram, dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk 
manusia yang cerdas dan berkarakter, yakni:  

Pertama, berkepribadian Islam. Ini sebetulnya merupakan 
konsekuensi keimanan seorang Muslim. Intinya, seorang 
Muslim harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola 
pikir ('aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah) yang berpijak pada 
akidah Islam.  

Untuk mengembangkan kepribadian Islam, paling tidak, 
ada tiga langkah yang harus ditempuh, sebagaimana yang 
dicontohkan Rasulullah saw., yaitu: (1) Menanamkan akidah 
Islam kepada seseorang dengan cara yang sesuai dengan 
kategori akidah tersebut, yaitu sebagai 'aqîdah 'aqliyyah; akidah 
yang muncul dari proses pemikiran yang mendalam; (2) 
Menanamkan sikap konsisten dan istiqâmah pada orang yang 
sudah memiliki akidah Islam agar cara berpikir dan 
berprilakunya tetap berada di atas pondasi akidah yang 
diyakininya; (3) Mengembangkan kepribadian Islam yang 
sudah terbentuk pada seseorang dengan senantiasa 
mengajaknya untuk bersungguh-sungguh mengisi 
pemikirannya dengan tsaqâfah islâmiyyah dan mengamalkan 
ketaatan kepada Allah SWT.  

Kedua, menguasai tsaqâfah Islam. Islam telah mewajibkan 
setiap Muslim untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran 
kewajibannya, menurut al-Ghazali, ilmu dibagi dalam dua 
kategori, yaitu: (1) Ilmu yang termasuk fardhu 'ain (kewajiban 
individual), artinya wajib dipelajari setiap Muslim, yaitu tsaqâfah 
Islam yang terdiri dari konsepsi, ide, dan hukum-hukum Islam; 
bahasa Arab; sirah Nabi saw., Ulumul Quran, Tahfizh al-
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Quran, ulumul hadis, ushul fikih, dan lain-lain; (2) Ilmu yang 
dikategorikan fadhu kifayah (kewajiban kolektif); biasanya 
ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu 
terapan-keterampilan, seperti biologi, fisika, kedokteran, 
pertanian, teknik, dan lain-lain. 

Ketiga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK). Menguasai IPTEK diperlukan agar umat Islam 
mampu mencapai kemajuan material sehingga dapat 
menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi 
dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai 
fardlu kifayah, yaitu jika ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan 
umat, seperti kedokteran, kimi, fisika, industri penerbangan, 
biologi, teknik, dan lain-lain. 

Keempat, memiliki keterampilan yang memadai. 
Penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis serta latihan-latihan 
keterampilan dan keahlian merupakan salah satu tujuan 
pendidikan Islam, yang harus dimiliki umat Islam dalam 
rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. 
Sebagaimana penguasaan IPTEK, Islam juga menjadikan 
penguasaan keterampilan sebagai fardlu kifayah, yaitu jika 
keterampilan tersebut sangat dibutuhkan umat, seperti 
rekayasa industri, penerbangan, pertukangan, dan lainnya. 

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam diarahkan 
untuk mengembangkan potensi dan kepribadian total 
manusia, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, 
perasaan dan kepekaan fisik, sehingga menjadi manusia 
muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 
ketakwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. 

 
3. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan Islam, ada dasar-dasar 
pemikiran yang harus diterapkan agar tercapai tujuan 
pendidikan Islam itu sendiri, antara lain; 
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a. Prinsip Individual Sistem 
Setiap manusia terlahir dengan memiliki potensi 

masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Potensi tersebut yaitu fitrah, Allah SWT meletakannya 
pada setiap manusia, mulai dari masa dilahirkannya. Seperti 
halnya Allah swt menganugrahi akal pada diri manusia, 
dimana dengan akal ini masing-masing individu mampu 
mengenali sejauh mana kemampuan berpikir yang 
dimilikinya. Dengan akal ini pula melahirkan sosok yang 
mempunyai kapabilitas keilmuan serta bisa membedakan 
dengan sendirinya pada sosok-sosok yang lainnya. 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT :  

                         

        

Artinya: “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran”. (Qs. Az Zumar (39) : 9) 

 
Kemampuan akal tersebut dapat mengenali dan 

memahami secara individu baik dari sisi kelebihan ataupun 
kelemahannya, sehingga dalam melakukan pembelajaran 
masing-masing individu mampu merespon dengan baik. 

Manusia merupakan makhluk individu yang unik 
dimana masing-masing mempunyai perbedaan yang khas, 
seperti perbedaan dalam intelegensi, minat bakat, hobi, 
tingkah laku maupun sikap, dan juga dalam hal latar 
belakang kebudayaan, sosial dan ekonomi, kita harus 
memahami perbedaan tersebut, agar dapat melayani 
pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Terlebih 
pada siswa yang akan berkembang sesuai dengan 
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kemampuannya masing-masing. Perbedaan individual ini 
berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, 
perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam 
upaya pembelajaran.  

Manusia yang telah kehilangan kepercayaan kepada 
diri sendiri, sebenarnya sudah mati sebelum mereka hidup, 
sebab tidak bisa melihat dunia dengan potensi panca 
indranya sendiri. Manusia adalah makhluk yang sempurna 
dengan berbekal akal, perasaan yang bisa dikembangkan 
dan lain-lainnya. dengan inilah harkat manusia lebih tinggi 
di banding makhluk lainya. Karena setiap individu yang 
memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. 
Sebagaimana firman Allah SWT. 

                        

                        

Artinya: “Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. (Qs. Al Mujadilah (58) : 11) 

Selain itu setiap individu sebagai seorang muslim 
diwajibkan baginya untuk mencari ilmu, dan hal tersebut 
‘fardu ain’ hukumnya. Sebagaimana Hadist Nabi 
Muhammad SAW :  

 طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة
Artinya: “Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan 
muslimat” 

 
b. Prinsip Kasih Sayang 

Disebutkan dalam kamus Arab bahwa kasih sayang 
itu diambil dari kata Rohima-yarhamu-rahmatan yang artinya 
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mengasihi, menaruh kasihan. Sebagaimana Firman Allah 
dalam Al Qur`an surat Al Anbiya (21) ayat 107: “Dan 
tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi 
semesta alam.” 

Arti rahmatan lil’alamin dijelaskan Abuddin Nata yang 
dikutip dari Fuad Jabali dan kawan-kawannya. 
Menururnya, Islam rahmatan lil’alamin artinya adalah 
memahami al-Qur’an dan Hadis untuk kebaikan semua 
manusia, alam dan lingkungan. Islam yang dibawa oleh 
Nabi adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih 
sayang pada semua makhluk: manusia, binatang, tumbuh-
tumbuhan, air, tanah, api, udara dan sebagainya94.  

Nur Syam mengatakan sebagaimana dikutip Ismail 
Yahya bahwa gagasan Islam rahmatan lil’alamin 
mengembangkan pola hubungan antar manusia yang 
pluralis, humanis, dialogis dan toleran, serta 
mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam 
dengan rasa kasih sayang. Pluralis dalam arti memiliki relasi 
tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras ataupun titik 
lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang 
lain. Humanis dalam arti menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. 
Dialogis dalam arti semua persolan yang muncul sebagai 
akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan 
akomodatif terhadap beragam pemikiran. Dan toleran 
dalam arti memberi kesempatan kepada yang lain untuk 
melakukan sebagaimana yang diyakininya, dengan penuh 
rasa damai95. 

                                                           
94 Abuddin Nata, Islam rahmatan lil’alamin Sebagai Model Pendidikan Islam 

Memasuki Asean Community, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik 
Ibrahim MalangSenin, 7 Maret 2016, 5. 

95 Ismail Yahya di http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750 diakses pada 
tanggal 24 September 2019 
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Islam rahmatan lil’alamin sesungguhnya tidak lain 
adalah Islam yang menjunjung tinggi hak-hak asasi 
manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai 
manusia dan kemanusiaannya96. 

 Selain itu, salah satu di antara kebutuhan esensial 
manusia, secara psikis adalah kasih sayang. Demikianlah 
yang sama menjadi unsur perekat dalam mengikat 
hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Adanya 
rasa kasih sayang akan dapat memberikan dampak positif 
bagi keduanya, terutama bagi siswa yang sedang maruk 
ilmu yang dijadikannya sebagai kebutuhan yang sangat 
dominan. Dalam melaksanakan pendidikan anak seorang 
guru harus mengasihi dan menyayanginya dengan sebaik 
mungkin. Karena, hal tersebut akan membuat siswa 
merasa senang, tentram, aman, tenang, dan bahagia. Selain 
itu, kondisi tersebut menciptakan kedamaian dan 
kerukunan dalam proses belajar mengajar, serta hubungan 
antara keduanya (guru-siswa) menjadi seimbang. 

Keadaan ini dengan sendirinya akan menghasilkan 
kerja sama yang baik, menjadi sarana mudahnya melakukan 
aplikasi program pendidikan yang lebih efektif dan efisien. 
Program tersebut, baik melalui stimulasi edukatif atau 
melalui latihan-latihan pendidikan yang dimuati nilai-nilai 
rasa kasih sayang atau lemah lembut, kerja sama yang 
harmonis antara keduanya akan sangat membantu bagi 
berjalannya proses pendidikan.    

Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai 
agama yang memberi rahmat bagi semesta alam (seperti 
termaktub dalam ayat di atas). maka kita hendaknya sebagai 
seorang muslim dapat mengamalkan hal tersebut dalam 
setiap urusan, agar kita dapat bahagia di dunia maupun di 

                                                           
96 Arfan Nusi, Manusia diantara Cinta dan Kebencian: Transformasi nilai-nilai Islam 

Rahmatan Lil’alamin, 103 
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akhirat. Sebagai salah satu contoh hendaknya kita dapat 
menciptakan susana kasih sayang dengan orang di sekitar 
kita97, terlebih bagi peran seorang guru dalam 
pembelajaran senantiasa menebarkan kasih sayang atau 
lemah lembut terhadap para peserta didik, sehingga 
menciptakan sebuah pembelajaran yang dirasakan siswa 
dengan penuh ketenangan dan kenyamanan, tanpa merasa 
takut dan tertekan. Sebagaimana Firman-Nya : 

                      

                    

                        

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran 
(3) : 159) 

 
c. Prinsip Cinta Terhadap Ilmu 

Prinsip ini yaitu sebagai upaya yang diarahkan pada 
pemberian dan penghayatan pengamalan ilmu 
pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah 
pengetahuan yang bercirikhas Islam, dengan disandarkan 
kepada peran dia sebagai khalifah fil ardhi melalui pola 
hubungan dengan Allah (hablum min Allah), dan sesama 

                                                           
97 An Nahlawi, Abdurrahman, 1996.  Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam. 

Diponegoro: Bandung, 25-30 
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manusia (hablum minannas) serta hubungan dengan alam 
sekitar. Hal tersebut ditumbuhkan dengan sebuah rasa 
yang bernama cinta. Cinta adalah kecondongan hati secara 
natural (semata-mata) untuk mengharap ridho yang dicintai, 
dengan adanya cinta maka akan menumbuhkan rasa kasih 
sayang. Karena setiap individu bila saling kasih mengasihi 
dengan cintanya maka ketentraman dan kenyamanan 
suasana akan tercipta. Sebagaimana Firman Allah swt : 

                       

              

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali 
Imran (3) : 31) 
 
Dalam Tafsir at thobari, dijelaskan 

 { قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن ا�َّ فَاتَّبِعُونِي یُْحبِْبُكْم ا�َّ َویَْغِفر لَُكْم ذُنُوبُكمْ  }
د َصلَّى ا�َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلًَما ِلُحبِِّھ , َوَعذَاب َمْن َخالَفَھُ   فََجعََل اِتِّبَاع َنبِیّھ ُمَحمَّ

 
Kaitannya dalam hal ini senantiasa menanamkan 

kecintaan pada peserta didik akan indahnya ilmu, sehingga 
mereka tertarik dan perlahan-lahan tumbuh kecintaan 
terhadap ilmu tersebut, dimana merupakan tanda atau 
bukti kecintaannya itu adalah taat atau patuh pada 
pembelajaran, sehingga peserta didik akan mengikutinya 
dengan seksama. Cinta terhadap ilmu merupakan tabungan 
masa depan, baik untuk kepentingan dunia ataupun 
akhirat. Dimana peserta didik akan mampu merauk ilmu 
yang bermanfaat, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad 
SAW. 
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صدقة جاریة، أو علم ینتفع : اذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث
 رواه مسلم، بھ، أو ولد صالح یدعو لھ،

Artinya: “Jika anak Adam mati, maka terputuslah semua 
amalannya melainkan tiga hal; shadaqah jariyyah, ilmu yang 
bermanfaat, dan anak shalih yang mendo’akannya. ”(H.R 
Muslim) 

Memberikan penjelasan akan indahnya fadilah 
pembelajaran ilmu, walaupun hanya satu bab setara dengan 
mendapatkan pahala tujuh puluh kali lipat, sebagaimana 
diuraikan dalam kitab ihya ululmuddin dalam fadhilatu ta’alum 
(HR. Abu Mansur ad Daelami) “Barang siapa yang belajar 
ilmu (walau) satu bab untuk di ajarkan kepada manusia, 
maka akan diberikan pahala tujuh puluh kali lipat”,  artinya 
bahwa dengan ditanamkan beberapa hal yang 
menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu pada peserta didik 
dari awal, maka kecenderungan mereka dalam belajar akan 
semakin menarik perhatiannya. Rasa cinta yang coba di 
tumbuhkan oleh seorang pendidik bagi peserta didiknya 
tentulah bukan bentuk cinta yang kontradiktif, 
sebagaimana bila seseorang menjadi bakhil (pelit) karena 
cintanya yang berlebihan pada harta membutakan hati 
nuraninya.  

                

Artinya: “Dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya 
kepada harta” (al ‘Adiyat/100 : 8) 

Rasa cinta ini bukanlah menumbuhkan dan 
membawa sisi positif melainkan negatif bagi si pelakunya, 
sehingga cinta dalam hal ini tidaklah diajarkan oleh sang 
pendidik bagi peserta didiknya. 

Berkaitan dengan cinta. Lembaga pendidikan 
seyogyanya dapat mengkonsep dan mengembangkan cinta 
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yang mengarah pada tujuan pendidikan seutuhnya. Konsep 
ini dapat dicermati pada bagan 2.2. 

 
Tabel 2.2 Konsep dan Indikator Cinta 

No Konsep 
Cinta 

Indikator 

1 Cinta Allah 
dan Rasul 

Siswa mencintai Allah, yaitu selalu 
ber-dzikir, bersyukur, dan 
beribadah kepada Allah. Sedangkan 
cinta kepada Rasul ditandai dengan 
Selalu meneladani sunnah-sunnah 
rasul, dan menjadikan Rasulullah 
SAW sebagai idola. 

2 Cinta orang 
tua/guru 

Siswa sangat mencintai kedua orang 
tua dan guru, sehingga selalu 
berperilaku yang menyenangkan 
kedua orang tua dan guru 

3 Cinta 
sesama 

Siswa sangat mencintai sesama, 
sehingga selalu berperilaku yang 
menyenangkan orang lain, dan 
bermanfaat bagi sesama 

4 Cinta 
keunggulan 

Siswa memiliki motivasi berprestasi 
yang tinggi, berfikir sistemik dan 
sistematik 

5 Cinta diri 
sendiri 

Siswa memiliki motivasi untuk 
menjaga kebersihan pribadi, 
mencintai diri sendiri, dan 
mengutamakan kejujuran 

6 Cinta ilmu 
pengetahuan 
dan 
teknologi 

Siswa memiliki keinginan yang kuat 
untuk pengembangan diri dalam 
meraih cita-cita hidupnya 

7 Cinta alam 
sekitar 

Siswa terbiasa memiliki motivasi 
serta kesadaran untuk selalu 
menjaga kebersihan, menjaga dan 
merawat lingkungan sekitar, dan 
menjadikan sekolah hijau 
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8 Cinta bangsa 
dan negara 

Siswa memiliki motivasi yang tinggi 
untuk mencintai, melestarikan 
budaya luhur bangsa dan bangga 
sebagai anak Indonesia. 

 
d. Prinsip penyesuaian terhadap pengembangan ilmu, akal 

dan spiritual 
Pendidikan Islam sebagai suatu proses 

pengembangan diri dapat menuntun manusia sebagai 
makhluk paedagogik, yaitu makhluk Allah yang dapat di 
didik dan dapat mendidik. Potensi itu adalah anugrah 
pemberian Allah SWT berupa akal-pikiran, perasaan, 
nurani, yang akan dijalani manusia baik sebagai makhluk 
individual maupun sebagai makhluk yang bermasyarakat. 
Potensi yang besar tidak akan bisa dimanfaatkan jika tidak 
berusaha untuk menghidupkan, mengembangkan dan 
melatihnya. Hal itu membutuhkan sebuah proses yang 
memakan waktu, tenaga bahkan biaya, maka melalui 
dimensi pendidikan akan mampu memproses 
pengembangan potensi diri. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
zaman yang semakin pesat ini, menjadikan manusia untuk 
selalu bergelut mendapatkan ilmu terkini (sesuai dengan 
zaman), karena ilmu-pun berkembang sealur dengan 
jalannya proses perubahan zaman. Oleh karena itu, sangat 
disayangkan bila hanya berkutat pada ilmu klasik. Namun 
bila dipadukan maka akan terjalin keseimbangan dan 
keserasian dalam menapaki kehidupan. Dan dari 
pengembangan ilmu tersebut akan melahirkan banyak 
karya-karya keilmuan sesuai dengan potensi akal pikiran 
yang dimilikinya. 

Selanjutnya dengan meningkatkan pengembangan 
akal dan nilai-nilai kecerdasan mampu menjadikan 
seseorang bertambah keilmuannya, sebab ia selalu 
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mengasah pikirannya melalui berbagai teori analisis yang 
baik, melahirkan pisau ketajaman analisis, yang mampu 
memilah dan menilai kecenderungan masa depan. Adapun 
tujuan pendidikan pengembangan akal menurut Murtadha 
Muthahhari adalah agar manusia dapat menjalankan 
perannya sebagai makhluk yang berpikir dan menggunakan 
akalnya, agar tindakan manusia semakin berorientasi 
kepada sasarannya, dan mampu mengaktualisasikan 
potensi-potensi berkreasi, serta mampu membantu 
manusia mengenali dirinya sendiri, alam semesta, dan 
Tuhan. Yang akhirnya menjadikan manusia dapat memilih 
masa depannya sendiri sebagaimana dikendakinya. 
Sedangkan metode pendidikan akal adalah, memelihara 
kondisi peserta didik, memperhatikan perkembangan 
peserta didik, melihat akan tanda-tanda kematangan 
berpikir, dan memperhatikan tingkat penalaran peserta 
didik. Objek kajian pendidikan pengembangan akal adalah, 
alam semesta, sejarah, dan diri manusia sendiri baik 
jasmani, amal dan juga rohaninya. 

Meningkatkan spiritual (yang dikenal dengan istilah 
SQ) menurut Danah Zohar dan Ian Marshal merupakan 
kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan prilaku 
hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 
kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan hidup seseorang 
lebih bermakna dengan yang lain. Usaha pembentukan 
kecerdasan spiritual tersebut hendaklah dimulai sejak dini 
yaitu dengan menanamkan pendidikan agama menjadi 
sesuatu yang sangat signifikan. Menurut Abduh tujuan 
pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa kemudian 
menyampaikannya pada batas-batas kemungkinan 
seseorang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Tujuan pendidikan yang dirumuskan Abduh tersebut 
mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Dengan tujuan 
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tersebut ia menginginkan terbentuknya pribadi yang 
mempunyai struktur jiwa yang seimbang, tidak hanya 
menekankan pengembangan akal, tetapi juga 
pengembangan spiritual. Abduh berkeyakinan apabila 
aspek akal dan spiritual dididik dengan cara dicerdaskan 
melalui media agama, maka umat Islam dapat bersaing 
dengan ilmu pengetahuan baru, dan dapat mengimbangi 
mereka dalam kebudayaan98. 

 
e. Prinsip Referensial 

Dalam sebuah pribahasa dikatakan “sebaik-baiknya 
teman dalam setiap zaman adalah buku”, ungkapan ini 
merupakan simbolisasi bahwa nilai pengetahuan akan 
sangat terjaga dengan pembukuan, karena pembukuan 
tersebut memberikan manfaat tersendiri untuk 
kelangsungan proses pembelajaran. Adapun makna 
referensi bila diterjemahkan kedalam bahasa arab yaitu 
marja’ yang berarti sumber pengambilan (buku), 
referensi99, dan ayat, sebagaimana diuraikan dalam QS. Al-
Maidah (5): 105. 

                       

Artinya: Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka 
Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 
(Q.S. al-Maidah (5): 105) 

Semakin banyak buku yang dimiliki baik oleh 
seseorang ataupun instansi dapat menunjukan pada 
banyaknya ilmu dan kualitas diri yang dimiliki. Juga sebagai 
pembendaharaan ilmu yang sewaktu-waktu bisa digunakan 

                                                           
98 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, 2011. Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 44 
 99 1998. Atabik Ali dan Ahmad Juhdi Mudhol, Kamus al Ashry, 1685 
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untuk berbagai kepentingan dalam dunia kependidikan, 
sehingga dari sini keberadaan perpustakaan sangatlah 
dibutuhkan. Perpustakaan yang baik dan banyaknya hasil 
penelitian berkualitas di perguruan tinggi menjadi satu 
indikator terpenting untuk menghasilkan kualitas 
perguruan tinggi. 

Menurut Ketua STF Driyarkara Simon P Lili 
Tjahjadi, perpustakaan tetap instrumen penting untuk 
memperoleh pengetahuan dan informasi di tengah 
penyebaran informasi lewat teknologi dan komunikasi, 
yang sering tak tersaring. Kualitas perpustakaan 
menunjukkan peradaban bangsa. seperti Mesir, China, 
bahkan kerajaan di Jawa pun punya perpustakaan yang 
baik100. 29 

f. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup  
Pendidikan yang dianjurkan tidak mengenal batas 

waktu dan usia yang sering dikenal dengan istilah Long Life 
Education. Seluruh kehidupan kita digunakan sebagai 
proses pendidikan, sebagai proses untuk menjadi hamba 
yang baik, menjadi insan kamil (yang sempurna). 

Pendidikan seumur hidup tergambar secara implisit 
dalam surat Al Alaq, yaitu tidak adanya batasan yang 
konkret tentang mulai kapan dan sampai kapan manusia 
dituntut untuk belajar, ini berarti Allah SWT 
menganjurkan agar sejak lahir sampai meninggal manusia 
terus belajar. 

 اطلب العلم من المھد الى اللحد

Artinya: “Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai liang lahad” 

                                                           
100http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/23/07191994/65.Persen.PTS.

Tanpa.Perpustakaan.Memadai 
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BAB III 
NILAI-NILAI DAN SIKAP MODERASI BERAGAMA 

DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 
 

Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam perspektif 
pendidikan Islam dapat berdasarkan konsep Ahlussunnah Waljama’ah. 
Ahlussunnah Waljama’ah terdiri dari tiga kata yaitu Ahl (ahlun), sunnah 
dan jamā’ah. Ahl (ahlun) menurut bahasa berarti sanak famili, keluarga, 
handai taulan, juga berarti pemilik, golongan dan pengikut101. 
Sementara sunnah adalah tabiat, perilaku, jalan hidup, ucapan, tindakan 
dan ketetapan Rasulullah SAW102. Adapun Jamā’ah adalah sekumpulan 
orang atau mayoritas umat103. Namun yang dimaksudkan dalam 
defenisi ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. beserta para tabi’in104. 
karena sunnah sahabat adalah cerminan dari ajaran dan didikan serta 
tafsiran dari sunnah Rasulullah Saw. sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah 
Saw., bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud:  

                                                           
101 Ibn Faris, Mu’jam Maqāyis al-Lughah kata Ahlun, (Beirut: Dar al-Fikr th. 1979 

M), 150 
102 Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qabla Al-Tadwin, cet II (Cairo: 

Maktabah Wahbah, 1988 M), 17. 
103 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1990, M. Kata Jama’ah. Jama’ah adalah sekumpulan orang yang 
terdiri dari pemimpin dan yang dipimpin, terorganisir dengan baik serta memiliki manhaj 
(metodologi) dalam kelompok tersebut. Jika sekumpulan orang tanpa pemimpin dan 
tidak memiliki aturan yang paten serta manhaj (metodologi) yan dipegangi maka 
kumpulan tersebut tidak dinamakan jama’ah tetapi ia adalah majemu’ah. 

104 Definisi ini menunjukkan Syi’ah Rafidhah tidak termasuk dalam Ahlussunnah 
Waljama’ah karena mereka menolak Abu Bakar, Umar, Usman dan sahabat-sahabat yang 
lain, begitu pula Syi’ah Imamiyyah karena mereka  mengkafirkanorang yang bersyahadat 
tanpa menyebutkan para imam mereka. Wallahu ‘alam bishowab. 
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. رواه الرتمذي. علیكم بسنیت وسنة اخللفاء الرشدیني  
Inilah yang sering terlupakan oleh sebagian orang dalam melihat 

sebuah persoalan, karena tidak lagi kembali kepada realitas kehidupan 
para sahabat Rasulullah SAW., tetapi memberikan penafsiran dan 
pemahaman sendiri yang terputus dari apa yang dipraktekkan oleh para 
sahabat Rasulullah SAW. Ahlussunnah Waljama’ah bukanlah merupakan 
sebuah aliran atau sekte dalam Islam, melainkan paham keagamaan 
yang turun-temurun dari Rasulullah Saw., kepada para sahabatnya 
sampai kepada umat Islam dewasa ini yang diaplikasikan secara 
berjama’ah oleh mayoritas umat Islam. Pemahaman keagamaan 
Ahlussunnah Waljama’ah tersebut mampu tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi budaya juga tradisi 
setempat, karena ia adalah paham keagamaan yang moderat yang 
populernya digambarkan dengan ungkapan la tafrita walā ifrāta fī al-dīn 
(tidak terlalu ekstrim dan tidak juga terlalu memudah-mudahkan 
persoalan keagamaan). 

Ahlussunnah Waljama’ah pada periode pertama Islam dalam 
memberikan argumen keagaman lebih banyak memakai nash, karena 
pemahaman mereka masih segar terhadap apa yang disampaikan 
Rasulullah SAW., di samping itu peta penyampaian keagamaan hanya 
berkisar pada lingkup orang-orang Arab dan orang Islam yang 
memahami dengan baik arti dari nash Al-Qur’an dan Hadis, sehingga 
tidak diperlukan cara berpikir mutakallim. Hal berbeda terjadi pada 
masa akhir abad kedua dan awal abad ketiga, manakala bangsa Persia 
dan Romawi banyak yang memeluk Agama Islam, di samping 
diterjemahkannya 5 buku-buku filsafat Romawi dan filsafat ketuhanan 
India ke dalam bahasa Arab, sehingga agama Islam tidak bisa bertahan 
dengan sekedar menyampaikan nash saja, maka muncullah aliran-aliran 
pemikiran Islam yang tampil membela agama Islam dari kritikan yang 
dilontarkan terhadap agama Islam baik dari segi ketuhanan maupun 
kenabian dan ghaibiyyāt. Salah satu Aliran yang paling aktif adalah 
Mu’tazilah sebagai kelompok rasionalis Islam, namun disayangkan 
beberapa pendapat Mu’tazilah menyimpang dari paham Ahlussunnah 
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Waljama’ah, antara lain : 1) menganggap al-Qur’an itu adalah makhluk. 
Berbeda dengan Ahlussunnah  yang mengatakan al-Qur’an itu firman 
Allah SWT. Para sahabat tidak pernah memahami seperti itu 
sebelumnya, sehingga dengan pemahaman ini yang dipaksakan kepada 
umat Islam menyebabkan munculnya kejadian al-Fitnah al-Kubra; 2) 
Pemahaman bahwa mengetahui sesuatu yang baik dan buruk itu tidak 
ada sangkut pautnya dengan wahyu, melainkan cukup dengan akal 
manusia saja; 3) Tidak mengimani qadha’ dan qadar; 4) Allah tidak 
punya otoritas terhadap perbuatan manusia dan seterusnya. 

Di tengah puncak kejayaan Mu’tazilah, tampillah Abu Hasan al-
Asy’ari (873-935M) membela pemahaman Ahlussunnah Waljama’ah, 
yang kemudian beliau dikenal sebagai tokoh terpopuler Ahlussunnah 
Waljama’ah. Asy’ari mampu merumuskan kembali pemahaman-
pemahaman Ahlussunnah Waljama’ah yang mulai terlupakan disertai 
dengan argumentasi yang bercorak kalamy. Metodologi berfikir Asy’ari 
sangat relevan dengan masa itu, karena Asy’ari bukan berhadapan 
dengan umat Islam yang bisa menerima apa adanya nash Al-Qur’an 
dan Hadis sebagaimana pada masa sahabat dan tabi’in, tetapi yang 
dihadapi oleh Asy’ari adalah kelompok rasionalis Mu’tazilah serta para 
Filosof muslim yang berusaha mencari persamaan antara agama 
dengan filsafat seperti al-Farabi (872-950M)105. 

 Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam perspektif 
pendidikan Islam yang berdasarkan konsep Ahlussunnah Waljamaah 
setidaknya meliputi: tawassuth (jalan tengah), tawazun 
(berkeseimbangan), i’tidal (berperilaku proporsional, lurus dan tegas), 
tasamuh (toleransi atau mengakui dan menghormati perbedaan), 
musawah (egaliter non diskriminasi), syura (muyawarah), islah 
(reformatif), awlawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawur wa 
ibtikar (dinamis, kreatif, dan inovatif), qudwah (merintis inisiatif mulia), 
tahaddur (berkeadaban), dan muwathanah (mengakui dan menghormati 

                                                           
105 Muammar Bakry, dkk. Kontruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, 

Humanitas, dan Universalitas Islam, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), 3-5. 
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bangsa, negara dan kewarganegaraan),106 serta amar ma’ruf nahi munkar. 
Berikut pembahasannya: 
A. Tawassuth (mengambil jalan tengah).  

Secara bahasa Tawassut berarti tengah-tengah atau 
menengahi/moderasi (I’tidal atau tawassath fi al-haq wa al-‘adl) dari 
kata dasar (a) al-wasath (sedang/pas), misal Syai’ wasath yang artinya 
sesuatu yang sedang atau pas-pasan; (b) al-awsath (tengah-tengah), 
missal Awsath al-syai’ yang artinya tengah di antara sesuatu. Di 
dalam QS. Al-Baqarah: 143, menyebut kata Ummat Wasath yang 
berarti ummat penengah. 

Tawassuth atau dalam Islam dikenal dengan nama wasathiyah 
memiliki makna yang berdekatan, sebagaimana dikatakan Ibnu 
Faris.107 Huruf waw, siin, dan tha’ dalam bentuk yang benar (tanpa 
huruf ‘illat) bermakna adil dan tengah. Dan sebaik-baik (seadil-
adilnya sesuatu itu) adalah yang paling tengah atau yang di 
tengah.108 

Kata al-washtu memiliki dua bentuk: Pertama kata wasthu 
dengan huruf siin-nya disukunkan, sehingga ini bermakna kata 
keterangan tempat (zharf) yang berarti (bayna, antara). Adapun 
dalam Lisan Al-‘Arab, al-wasthu dengan huruf siin yang disukunkan 
maka dia menjadi kata keterangan dan bukan kata benda (ism), 
memiliki makna serupa dengan kata yang sepadan dengannya, yaitu 
bayna. Seperti dikatakan “Aku duduk di tengah mereka (wastha al-
qaum), artinya baynahum (ditengah mereka).”109 

Kedua kata wasatha dengan huruf siin di fathahkan. Kata ini 
memiliki makna beragam yang dekat secara makna: 1) Bisa menjadi 

                                                           
106 Rohmatul Izad, “Bogor Message dan kembainya moderasi Islam”, opini, 11 Mei 2018. 

http://www.nu.or.id/post/read/90208, dan disarikan dari pedoman dakwah komisi 
dakwah dan pengembangan masyarakat. Muhammad Munadi, Pengembangan Moderasi 
Islam pada Sektor Pendidikan (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)., 
http://www.iainsurakarta.ac.id/?p=14793. 

107 Siyar A’lam An-Nubala’ (17/103). 
108 Mujam Maqayis Al-Lughah  dalam kitab Al-Waw, bab Al-Waw wa Siin (6/108). 
109 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Wasathiyah dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2020), 9-10. 
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kata benda yang bermakna sesuatu yang berada diantara dua benda, 
seperti ungkapan, “aku memegang bagian tengah (wasatha) 
tambang, aku memutuskan bagian tengah (wasatha) busur, aku 
duduk di tengah-tengah (wasatha) rumah.110 2) Sebagai sifat dengan 
makna khiyar, afdhal, ajwad, (terbaik, paling utama). Dengan 
demikian aswatha syai’ adalah yang paling baik atau yang paling 
utama. Seperti bagian tempat-tempat gembalaan lebih baik dari 
kedua sisinya. Atau tempat gembalaan yang wasath (artinya yang 
terbaik). 3) Kata wasath juga bermakna adil, sebagaimana yang 
disebutkan oleh Ibnu Faris, “sesungguhnya ini menunjukan pada 
makna adil dan seadil adilnya sesuatu adalah yang paling tengah 
(awsathuhu).111 Sementara dalam Lisan Al-Arab disebutkan bahwa 
“wasatha syai” maknanya, “wa awsathuhu a’daluhu” (yang paling 
pertengahan dan paling adil).112 4) Wasath juga bermakna sesuatu 
antara baik dan buruk, sebagaimana dikatakan Al-Jauhari.113 
Sementara itu penulis Kitab Al-Misbah Al-Munir menjelaskan: 
Wasath dengan harakat fathah maknanya adalah pertengahan (Al-
mu’tadil). Sebagaimana bila dikatakan: “syaiun wasathun”, artinya 
sesuatu antara baik dan jelek (sedang).114  

Secara istilah kata tawassuth dipopulerkan pertamakali oleh 
Mohammad Fajrul Falach salah seorang pengurus PBNU (1994-
1999) dalam tulisan-tulisanya, seperti “NU dan Cita-cita 
Masyarakat Madani” dan “Pemberdayaan Masyarakat Madani 
dalam NU” sejak tahun 1996. Ia menjadikan patokan keputusan-
keputusan Muktamar NU baik di Situbondo tahun 1984 maupun 
Cipayung tahun 1994 untuk memperkuat argumentasi “NU dan 
Cita-cita Masyarakat Madani”. Gagasan ini lalu dikuatkan dengan 
Keputusan Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Maudhu’iyyah Muktamar ke-

                                                           
110 Lisan Al-‘Arab (7/427) 
111 Opcit. 10. 
112 Opcit. (3/430) 
113 Al-Mishbah AL-Munir (252) 
114 Ibid. (252) 
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30 NU di Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur 21 sampai 27 
Nopember 1999. Pengertian Tawassuth secara istilah adalah sikap 
moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha 
menghindarkan segala bentuk pendekatan dengan tatharruf 
(ekstrim)115. Segala sesuatu yang ekstrim adalah mentalitas yang 
buruk, belum lagi tidak masuk akal dalam bidang agama. Ini 
nantinya akan berdampak sebaliknya pada individu yang 
sebenarnya dan pertemuan yang berbeda. Lebih cerdas menyikapi 
hal ini, kita bisa bertindak di tengah di mana kita tidak terlalu 
berlebihan dan tidak begitu ceroboh dalam menyelesaikan sesuatu, 
baik itu di bidang aqidah, syariah, atau etika. 

Tawasuth adalah jalan tengah, atau berada di antara, dua 
perspektif, tidak terlalu keras/kejam (fundamentalis), dan terlalu 
bebas (liberalism). Dengan sikap ini, Islam dapat diakui di semua 
lapisan masyarakat.116 Tawassuth yaitu pemahaman dan pengamalan 
agama secara wajar, sedang, tengah-tengah, yang tidak ifrath 
(berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran 
agama). Nilai ini mengajarkan kepada manusia untuk bersikap 
netral dalam memilih sesuatu hal yang mengandung keraguan. 
Berkaitan dengan hal ini, dapat dicemati pada konteks hadits 
berikut: 

                                                           
115 Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 

Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam, 2018), 561 

116 Abdul Mannan, Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia. (Kediri: 
PP. Al Falah Ploso Kediri, 2012),36. 
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Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: 

Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan diri 
dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri, maka 
laksanakanlah agama dengan tepat tanpa berlebihan, usahakan beragama 
untuk mencapai kesempurnaannya, bergembiralah dengan pahala yang 
dijanjikan, dan minta tolonglah pada Allah agar dapat istiqamah dalam 
beribadah pada pagi hari, petang hari, dan pertengahan malam hari,” (HR 
Al-Bukhari). 

Sikap tawassuth ini dapat dicermati dalam Firman Allah SWT. 
 

ُسوُل َعَلْیُكْم  ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَھدَاَء َعلَى النَّاِس َویَُكوَن الرَّ ِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ َوَكذَٰ
ْن یَْنَقِلبُ  ُسوَل ِممَّ   َعلَىٰ َشِھیدًا ۗ َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكْنَت َعلَْیَھا إِالَّ ِلنَْعَلَم َمْن َیتَّبُِع الرَّ

ُ ِلیُِضیَع ِإیَمانَُكْم ۚ إِنَّ  َعِقبَْیِھ ۚ ُ ۗ َوَما َكاَن ا�َّ َوإِْن َكاَنْت لََكِبیَرةً إِالَّ َعَلى الَِّذیَن َھدَى ا�َّ
َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحیمٌ   ا�َّ

 
Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 
Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 
melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul 
dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat 
berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan 
Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. al-Baqarah (2): 
143) 
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Sayyid Qutb, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan 
bahwa ada beberapa sikap yang tercermin dalam diri umat Islam 
sebagai implementasi Ummatan wasathan yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Ummatan wasathan dalam hal tashawwur, yakni 
pandangan, persepsi, dan keyakinan. Umat Islam bukanlah umat 
yang semata-mata bergelut dan hanyut dalam hal-hal ruhiyah, dan 
bukan pula semata-mata beraliran materi (materialism). 

Kedua, Ummatan wasathan dalam pemikiran dan perasaan. 
Umat Islam bukanlah umat yang beku dan stagnan dengan apa 
yang dia ketahui. Tidak pula tertutup terhadap eksperimentasi 
ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan lain. Ia pun tidak mudah 
mengikuti pendapat orang lain dengan taklid buta. Akan tetapi, 
umat Islam adalah umat yang berpegang teguh pada pandangan 
hidup, manhaj, dan prinsip yang benar sesuai syari’at. 

Ketiga, Ummatan wasathan dalam peraturan dan keserasian 
hidup. Umat Islam tidak hanya bergelut dengan perasaan dan hati 
nurani dalam menjalani kehidupan, serta terpaku dengan adab dan 
aturan manusia. Akan tetapi, umat Islam mengangkat nurani 
manusia berdasarkan arahan dan pengajaran yang bersumber dari  
Allah SWT. dengan aturan yang menyeluruh.  

Keempat, Ummatan wasathan dalam ikatan dan hubungan. 
Umat Islam harus menyadari bahwa di samping dirinya sebagai 
makhluk individu, ia juga sebagai makhluk sosial. 

Kelima, Ummatan wasathan dalam tempat. Yakni suatu tempat 
di permukaan bumi, di mana pun umat Islam ada dan berkembang 
di seluruh pelosoknya, baik di barat, utara, timur, maupun selatan, 
harus menjadi saksi atas baik buruknya pandangan dan kelakuan 
umat manusia. Maka ketika itupun Rasul akan menjadi saksi apakah 
sikap dan gerak umat Islam sesuai dengan tuntunan Ilahi atau tidak. 
Dan ini berarti bahwa umat Islam akan dapat menjadi saksi atas 
umat yang lain apabula gerak dan langkah mereka sesuai dengan 
apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 
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Keenam, Ummatan wasathan dalam zaman. Yakni mengakhiri 
kejahiliaan dan kejumudan di masa lalu dan menyongsong masa 
kedewasaan berpikir. Islam tegak di tengah-tengah masyarakat 
untuk mengikis segala bentuk khurafat dan takhayul yang melekat 
di masa lalu dan menegakaan ajaran-ajaran Nabi berupa syari’at 
yang bersumber dari Allah swt. yang dinamis dan lancar mengikuti 
akal pikiran117. 

Dari sini dapat dipahami bahwa posisi Islam sebagai 
“ummatan wasathan” telah memberikan himbauan kepada kita 
semua agar tampil mengadakan interaksi sosial, berdialog dengan 
sesama kelompok tanpa ada sekat-sekat di antara mereka, dan 
mempunyai sikap terbuka dengan semua pihak yang mempunyai 
latar belakang agama, budaya, suku, ras, golongan, bangsa, dan 
peradaban yang berbeda118.  

Selain itu, menurut nukilan al-Wâhidî dalam Asbâb al-Nuzûl 
dan as-Suyûthî dalam Lubâb al-Nuqûl yang sama-sama berasal dari 
riwayat Ibn ‘Abbâs, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan 
peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Makdis ke Baitullah. Dalam 
riwayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian kaum muslimin ingin 
mengetahui status shalat mereka dibandingkan dengan orang yang 
meninggal sebelum pemindahan kiblat tersebut. Ayat tersebut 
diturunkan untuk menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-
nyiakan iman orang yang beribadah menurut ketentuan yang 
sebelumnya berlaku. Riwayat ini diperjelas dengan nukilan Abû al-
Faraj al-Jawzî yang bersumber dari riwayat Ibn ‘Abbâs, Abû Sa’îd, 
Mujâhid, dan riwayat lain yang bersumber dari Qatâdah yang 
menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan 
ucapan orang Yahudi bahwa kiblat mereka adalah kiblat para Nabi 
dan mereka adalah orang-orang yang paling adil di antara mereka. 

                                                           
117 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dzilal al-Qur’an. Terj. As’ad Yasin dkk. (Beirut: Dar 

Asy-Syuruq, 1992), 158-159. 
118 Basri, Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan “Wasathiyah dalam al-

Qur’an (Memahami Eksistensi Islam sebagai “Ummatan Wasathan” dalam Surah al-Baqarah)”, 
(Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019), 24. 
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Para penafsir klasik, semisal Ibn Katsîr dan al-Qurthubî, dan 
penafsir modern, semisal Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, sepakat 
menafsirkan ungkapan wasathan dalam ayat tersebut dengan orang-
orang yang adil dan baik (al-‘udûl wa al-khiyâr). Argumen dari nash 
yang dikemukakan, antara lain, berupa riwayat al-Bukhârî, yang 
menafsirkan ungkapan tersebut dengan adil dan diperkuat dengan 
rujukan makna pada beberapa syair Arab klasik. Makna ini 
diperkuat pula dengan telaah makna akar katanya. 

Menurut ar-Râghib, kata wasath(an) dalam ayat tersebut 
menunjukkan konotasi non-fisik, yaitu sifat keadilan dan 
kemampuan untuk menengahi (al-inshâf). Pendapat ar-Râghib 
tersebut diperkuat dengan; pertama, kata wasath(an) dalam ayat 
tersebut dipertentangkan dengan “orang-orang yang tidak 
menggunakan akal” (as-sufahâ’) pada ayat sebelumnya dalam 
konteks pandangan Yahudi, berdasarkan suatu riwayat, yang tidak 
memahami dan menyangkal pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis 
ke Baitullah; kedua, penggunaan kata tersebut dalam ayat lain (Qs. 
al-Qalam: 28) dengan ungkapan qâla awsathuhum (orang yang paling 
adil di antara mereka berkata). Penafsiran wasath dengan “adil dan 
baik” pada hakikatnya merupakan perkembangan dari makna 
pokoknya, “tengah”. Sesuatu dianggap baik jika berada pada posisi 
di antara dua kutub ekstrem, semisal dalam contoh bahwa 
keberanian adalah posisi tengah antara sifat ceroboh dan takut, dan 
kedermawanan adalah posisi tengah antara sikap kikir dan boros. 
Dengan demikian, kata wasath mencakup makna moderasi dalam 
sikap dan pemikiran119. Corak keberislaman yang tidak berpihak 
pada dua kelompok yakni ekstrim kanan maupun ekstrim kiri 
merupakan representasi dari sikap tawasuth. Menurut Najib Burhani 
Islam moderat atau sikap tawasuth adalah sebagai ”Mid position 

                                                           
119 Wardani, https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama/.diakses pada 

tanggal 20 Desember 2020 

https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama/
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between liberalism and Islamism” ,sebuah wujud keberislaman diri yang 
berada ditengah-tengah antara liberalism dan Islamisme.120  

Berkaitan dengan jalan tengah, Aristoteles (384-322 SM) 
mengarahkan pendidikan kepada kebajikan atau nilai (virtue) 
individu. Kebajikan atau nilai mengandung dua aspek yaitu 
intelektual dan moral.  

Aristoteles ialah seorang tokoh muda yang merupakan murid 
Plato dengan Filsafat Paripatetiknya. Dia mempelajari etika 
(akhlak) dengan sangat mendalam sehingga berpendapat bahwa 
tujuan akhir yang diusahakan dengan perbuatan manusia itu ialah 
kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi 
lebih pada rasa bathin. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa cara 
mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan mempergunakan 
kekuatan akal sebaik-baiknya121. Sebagai Pencipta teori “tengah-
tengah” atau serba tengah mencotohkan keutamaan tengah-tengah 
antara dua keburukan. Seperti dermawan adalah tengah-tengah 
antara boros dan kikir, ini bersesuain dengan ajaran Islam untuk 
“makan dan munumlah kalian tetapi jangan berlebih-lebihan”. 
Ksatria adalah pertengahan antara sikap penakut dan sembrono, 
Dalam hal idiologi misalnya tidak terlalu ekstrim kiri dan tidak pula 
ekstrim kanan. Oleh karena itu Tawassuth sebagai jalan tengah 
identik dengan tawazun.  

Pandangan nilai Tawassuth banyak berdasar pada “teori 
contoh” dan dialog. Sebagaimana Plato yang tidak lain merupakan 
murid Socrates yang tersohor dan memiliki banyak pemikiran 
original. Salah satu buah pikirannya dalam akhlak termuat didalam 
bukunya yang terkenal yaitu “Republik”. Pandangannya terhadap 
akhlak berdasar pada “teori contoh” yang ia sampaikan. Jelasnya 
bahwa di belakang atau di dalam alam lahir ini ada alam bathin ialah 

                                                           
120 Babun Suharto, Moderasi Beragama ; Dari Indonesia Untuk Dunia, ( Yogyakarta : 

Pelangi Aksara, 2021), hlm. 345-346 
121 Ahmad Amin, Ilmu Akhlak (terj.) K.H. Farid Ma‟ruf dari judul asli al-Akhlak 

, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977, cet II, hlm.471 
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alam rohani. Di dalam alam rohani itu juga memerlukan asupan 
makanan berupa ajaran-jaran baik dan budi luhur122. Alam rohani 
perlu dibangun melalui peningkatan wawasan keagamaan dan 
amalan spiritualitas. 

 
B. Tawazun (berkeseimbangan, equilibrium).  

Secara bahasa Tawazun berarti seimbang atau keseimbangan 
(ta’adul). Kata ini berasal dari kata dasar; (a) wazn (al-mitsqal: 
berbobot/bernilai), misalnya Dirham wazn yaitu Dirham yang 
bernilai; Rajul Rajih al-wazn artinya lelaki yang berbobot pandangan 
dan pikirannya. (b) Zinah/Wizan yang berarti sebanding dan 
seimbang dalam takaran.  

Istilah Tawazun dipopulerkan pertama kali oleh Mohammad 
Fajrul Falach salah seorang pengurus PBNU (1994-1999), 
sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tawassuth. 

Pengertian Tawazun secara istilah lalu ditetapkan dalam 
Keputusan Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Maudhu’iyyah Muktamar 
ke-30 NU di Pesanten Lirboyo Kediri Jawa Timur, tanggal 21 
sampai 27 Nopember 1999. Tawazun adalah sikap seimbang dalam 
berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama 
umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT. Sebab Islam 
pada dasarnya adalah agama yang menekankan spirit keadilan dan 
keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan123. 

Tawazun yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara 
seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi 
maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang 
membedakan antara inhiraf (penyimpangan) dan ikhtilaf 

                                                           
122 Ahmad Amin, Ilmu Akhlak (terj.) K.H. Farid Ma‟ruf dari judul asli al-Akhlak, 

hlm. 460; Hanif Tofiqurrohman, Pendidikan Akhlak di Era Millenial bagi Siswa SMK Telkom 
Purwokerto dan SMK TI Bina Citra Informatika Purwokerto, Tesis Pascasarjana IAIN 
Purwokerto, 2020, 35-36. 

123 Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 
Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya, 564. 
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(perbedaan).124 Nilai ini mengajarkan kepada manusia untuk 
bersikap seimbang atau serasi dalam berkhidmah, baik berkhidmah 
kepada Allah SWT, sesama manusia, dan alam (lingkungan 
hidupnya) serta dapat menyelaraskan kepentingan pribadi dan 
sosial (kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan 
datang).  

Prinsip keseimbangan ini sesuai fitrah penciptaan manusia 
dan alam yang serasi dan harmonis. Keseimbangan atau At-tawazun 
merupakan salah satu prinsip ajaran Islam yang mulia. Sebagai 
contoh apabila maslahat pribadi berbenturan dengan kepentingan 
umum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Oleh 
sebab itu, salah satu contohnya Islam mengharamkan riba dan 
membolehkan jual beli (QS. Al-Baqarah (2): 215). Dalam hal 
keseimbangan antara kebutuhan ruhiyah dan jasadiyah Nabi 
Muhammad SAW. Bersabda, “Sesungguhnya badanmu memiliki hak 
atasmu, jiwamu memiliki hak atasmu dan keluargamu juga memiliki hak 
atasmu, maka berikanlah hak pada setiap yang memiliki hak”.  

Al-Qur`an mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia 
akan sisi spritualitas atau tuntutan batin akan  kemahadiran Tuhan, 
juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi.  
Dalam hadits disebutkan, ada sekelompok orang mendatangi Nabi 
Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat 
beribadah, sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar 
adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah 
sunnah beliau. Dalam hal nilai, sikap, moral, al-Qur`an 
mengajarkan juga keseimbangan, sikap tidak berlebihan juga 
ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan 
menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. 
Tapi, ia juga jangan kikir, sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri, 
sebab harta terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya. 

At-Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam 
penggunaan dalil ‘aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran 

                                                           
124 www.nu.or.id/post/read/92288/esensi-dakwah-islam-wasathiyah 
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rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits). 
Sebagaimana Firman Allah SWT. 

 لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلبَّیِنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُھُم اْلِكتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 
Artinya: Sunguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan 
membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan 
bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid (57): 25) 
 
Dalam kontek pendidikan, prinsip keseimbangan dapat 

diartikan memberikan muatan kurikulum yang menyeluruh dan 
melakukan proses pendidikan secara proporsional sesuai dengan 
fitrah manusia dengan tujuan menggapai kebahagian di dunia dan 
akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ُ الدَّاَر اْآلِخَرةَ  ُ َواْبتَغِ فِیَما آتَاَك ا�َّ َوَال تَْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنیَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن ا�َّ
َ َال یُِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ   إِلَْیَك َوَال تَْبغِ اْلَفَسادَ فِي اْألَْرِض إِنَّ ا�َّ

 
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan kebahagaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan” (QS. Al Qashash (28): 77). 

 
Meskipun menerapkan kurikulum yang beragam, proses 

pendidikan dilakukan secara proposional dan tetap menjaga 
kestabilan psikologis dan kesehatan fisik peserta didik. Dalam 
praktiknya, para peserta didik diberikan waktu khusus untuk 
beribadah, belajar, bersosialisasi dengan teman sejawat, 
berkomunikasi intensif dengan keluarga, berkreasi atau bahkan 
tidur siang (qoilulah). Pendidikan yang berimbang akan 
mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang unggul secara 
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utuh dan dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan 
akhirat. 

Ketika seseorang sudah memiliki sikap seimbang dalam 
dirinya maka dalam menjalani kehidupan akan terus berusaha 
semaksimal mungkin menjadi orang yang bermanfaat dan 
mempunyai empati terhadap manusia lain tanpa harus 
mengabaikan pribadinya sendiri.125   

Tawazun ini sudah seharusnya dapat ditegakkan dan 
dilaksanakan pada setiap orang, karena sejatinya tawazun 
merupakan: 1) Fitrah Kauniyah : bermakna keseimbangan diantara 
rantai makanan, hujan, tata surya dan masih banyak lainnya. Allah 
sudah menjadikan alam dan juga isinya berada pada keseimbangan; 
2) Fitrah Insaniyyah : bukti yang dapat dirasakan secara langsung 
oleh manusia seperti tubuh, penglihatan, hati, pendengaran, dan 
lain-lain; 3) Faridah Syar’iyah : di dalam Al-Qur’an dan juga sunnah 
menuntut kita semua agar bertawazun; 4) Simat Islamiyah: setiap 
aspek kehidupan dalam Islam dituntut untuk tawazun. Jangan 
sampai tafrith dan ifroth. Tidak akan memiliki kehidupan sosial yang 
baik apabila sesuatu telah keluar dari identitas tawazun; 5) Dhoururoh 
Ijtima’iyah: Tawazun ialah hal yang sangat penting  untuk kehidupan 
sosial, seseorang yang kehidupan sosial dan kehidupan individunya 
tidak tawazun cenderung kehidupan sosial dan interaksi sosialnya 
kurang baik; 6) Mutathol Libat Da’awiyah: untuk dakwah yang 
mempunyai fase yang sangat panjang dan bermacam-macam 
perjalanan dengan halangan dan rintangannya dituntut untuk 
bersikap tawazun.   

Sikap tawazun ini nantinya akan menghasilkan karsa 
(kehendak) yang seimbang, terdapat keserasian ketika 
menggunakan dalil naqli dan juga dalil aqli, dimana sikap ini 

                                                           
125 Nailul Khikam, Pola Pikir Santri Pondok Pesantren Al Muhajirin 3 Tambakberas 

Jombang Terhadap Ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah (Aswaja) Tentang Tawasut Tawazun dan 
Tasamuh (Dinamika Vol. 4, No. 1, Juni 2019), hlm.66  
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nantinya dapat melahirkan suatu ke khidmatan terhadap Allah dan 
juga sesama manusia.126 

Kisah inspiratif terkait nilai dan sikap tawazun dapat 
dicermati dalam hal beribadah, Allah melarang untuk memaksakan 
keadaan diri sendiri, begitupun dalam hal kehidupan dunia Allah 
melarang untuk meninggalkannya. Sebagaimana Rasul 
mengajarkan menjalani hidup dengan menunaikan hak-hak diri 
sendiri, keluarga, masyarakat serta mahkluk Allah lainnya.  

Salah satau kisah menyatakan bahwa ada seorang sabahat Nabi 
yang tidak menginginkan dirinya untuk menikah, maka Rasulullah 
mengajurkannya untuk menikah atau jika dia belum siap maka ia 
dianjurkan untuk berpuasa sehingga ia siap, sebagaimana Hadits 
Nabi dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 

 

 
Artinya: “Dari Alqamah, dia berkata,”Sesungguhnya saya berjalan 

bersama Abdullah bin Ma’ud di Mina, kemudian Utsman bertemu dengan 
Abdullah bin Mas’ud. Utsman menghampiri Ibnu Mas’ud. Ketika Ibnu 
Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia 
berkata kepada Al qamah, ‘Kemarilah Ibnu Mas’ud, Utsman berkata 
kepada Ibnu Mas’ud,’Kami akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas’ud 
dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali 
masa lampaumu yang indah.’ Abdullah bin Mas’ud berkata,’Kalau engkau 
berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barang 
siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. 
Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, 
lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk 
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menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan 
membentengi (gejolak syahwat)” (Shahih Mutafaq Alaih)127 

Pada redeksi lain Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang 
tidak mengikuti sunnah nya maka ia tidak termasuk golongan 
Rasulullah, adapun yang termasuk sunnah beliau pada hal ini ialah 
menikah.  

Ibadah puasa pun telah memiliki ketentuannya yang telah di 
tetapkan, mulai dari niat, rukun, sunnah, bahwa waktu pun telah di 
tentuakknya, sehingga ummat muslim dilarang melakukan puasa 
sepanjang ia hidup. Karena hal demikian merupakan hal yang tidak 
di senangi Allah dan Rasul nya.  

Salah satu kisah dari Rasulullah SAW pada saat menasehati 
Abdullah bin Amr terkait sifat tawazun dalam beribadah. Pada saat 
Rasulullah mengetahu bahwa sahabatnya senantiasa melakukan 
ibadan sholat, puasa dan membaca al-Qur’an selalu tanpa 
menghiraukan hak terhadap dirinya, istrinya, keluarganya, anaknya, 
dan orang-orang di sekitarnya. Maka Rasulullah SAW menegurnya, 
kurang lebih yang artinya sebagai berikut : 

“Wahai Abdullah bin Umar, telah sampai berita kepadaku bahwa 
kamu berpuasa sepanjang hari dan sholat sepanjang malam. Janganlah kamu 
lakukan, sebab jasadmu yang mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu 
yang mempunyai hak atasmu, dan istrimu juga punya hak atasmu. Oleh 
karena itu, hendaklah kamu puasa dan juga berbuka. Bepuasalah tiga hari 
setiap bulannya, sebab itulah sebenarnya puasa sepanjang masa,”saya 
berkata”Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya kuasa melakukan nya,” 
Beliau bersabda “Kalau begitu, berpuasalah sebagaimana puasa Daud AS, 
berpuasalah sehari dan berbukalah sehari.” Di kemudian hari ‘Abdullah bin 
Amru pun berkata,”Duhai sekiranya kau mengambil rukhsahah 
(keringanan)itu.  

Pada aliran ilmu kalam, ada satu aliran yang ajarannya lebih 
menuju kepada sifat tawazun yaitu aliran Asy’ariyah, dimana pada 
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beberapa doktrin ajarannya menujukkan sifat tawazun, seimbang 
atau berada di tengah-tengah.  

Aliran ilmu kalam ini di di dirikan oleh Abu Hasan Ali bin 
Islamil Al-Asariyah. yang dilahirkan pada tahun 260 H / 874 M di 
Baqdad. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan bin Isma’il bin Abi 
Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal 
bin Abi Burdah Amir bin Abi Muas al-Asy’ari, beliau merupakan 
salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia di 
Baghdah pada tahun 324 H/ 936 M.  

Awalnya Abu Hasan belajar kepada Al-Jubba’i seorang tokoh 
dan guru dari kalangan Mukhtazilah, sehingga untuk sementara 
waktu, al-Asy’ary menjadi penganut Mukhtazilah, sampai tahun 300 
H. Namun setelah beliau mendalami paham Muktazilah hingga 
berusia 40 tahun terjadilah debat panjang antara ia dan guru nya, al-
Jubba’i dalam berbagai masalah terutama masalah Kalam. Debat itu 
membuatnya tidak puasa dengan konsep Muktazilah.  

Munculnya kelompok Asy’ariyah ini tidak lepas dari ketidak 
puasan sekaligus kritikan terhadap paham Mukhtazilah yang 
berkembang pada saat itu. Kesalahan dasar Muktazilah di mata Abu 
Hasan ialah bahwa mereka begitu mempertahankan hubungan 
tuhan-manusia, bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan 
dikompromikan. Menurut Ahmad Mahmud Subhi, keraguan itu 
timbul karena ia menganut Madzhab Syafi’i yang mempunyai 
pendapat berbeda dengan aliran Muktazilah, misalnya Syafi’i yang 
mempunyai pendapat bahwa al-Qur’an itu tidak diciptakan, tetapi 
bersifat qadim (mihnah) dan bahwa Tuhan dapat dilihat di Akhirat 
nanti Sedangkan menurut Muktazilah, bahwa al-Qur’an itu bukan 
qadim akan tetapi hadis dalam artian baru dan diciptakan Tuhan dan 
Tuhan bersifat rohani dan tidak dapat di lihat dengan mata.  

Pada masa berkembangnya ilmu kalam, kebutuhan untuk 
menjawab tantangan akidah dengan menggunakan rasio telah 
menjadi beban. Karena pada waktu itu sedang terjadi penerjemah 
besar-besaran pemikiran filsafah  barat uang materialis dan rasonalis 
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ke dunia Islam, sehingga dunia Islam mendapat tantangan hebat 
untuk menjawab argumen-argumen yang bisa dicerna oleh akal. 
Karena itulah metode akidah yang beliau kembangkan merupakan 
penggabungan antara dalil naqli dan aqli.  

al-Asy’ari meninggalkan paham Muktazilah ketika golongan ini 
berada dalam fase kemunduran dan kelemahan. Setelah al-
Mutawakkil membatalkan putusan al-Ma’mun tentang penerimaan 
aliran Muktazilah sebagai madzhab negara, kedudukan kaum 
Muktazilah mulai menurun, apalagi setelah al-Mutawalli 
menunjukkan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap diri 
Ibn Hambal, lawan Muktazilah terbesar waktu itu.  

Dalam suasanan demikian Al-Asy’ari keluar dari golongan 
Muktazilah dan menyusun teologi baru yang sesuai dengan aliran 
orang yang berpegang kuat pada hadits. Disini timbul pertanyaan, 
apakah tidak mungkin bahwa aliran Muktazilah tidak dapat diterima 
umumnya umat Islam yang bersifat sederhana dalam pemikiran-
pemikiran ? Dan pada waktu itu tidak ada aliran teologi lain yang 
teratur sebagai gantinya untuk menjadi pegangan mereka. Dengan 
kata lain, tidaklah mungkin bahwa al-Asy’ari melihat bahayanya bagi 
umat Islam kalau mereka di tinggalkan tidak mempunyai teologi 
yang teratur.  

Abu Hasan Al-Asy’ari memposisikan dirinya sebagai pembela 
keyakinan-keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. 
Pada fase ini, karya-karyanya menunjukkan pada pendirian barunya. 
Dalam kitab al-Ibanah, ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada 
madzhab Ahmad bin Hambal. Abu Hasan menjelasakan bahwa ia 
menolak pemikiran Muktazilah, Qodariah, Hamiyah, Hururiyah, 
Rafidhah, dan Murjiah. Dalam beragama ia berpegang pada Al-
Qur’an, Sunnah Nabi, dan apa yang di riwayatkan dari pada Sahabat, 
tabi’in, serta imam ahli hadits.  

Adapun ciri-ciri orang yang menganut aliran Asr’ariyah, yaitu : 
1) Mereka berfikir sesuai dengan undang-undang alam dan mereka 
juga mempelajari ajaran itu; 2) Iman adalah membenarkan dengan 
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hati, amal pebuatan adalah kewajiban untuk berbuat baik dan 
terbaik bagi manusia, dan mereka tidak mengkafirkan orang yang 
berbuat dosa besar; 3) Kehadiran Allah dalam konsep Asy’ariyah 
terletak pada kehendak mutlak-Nya, keterangan.  

Dari paparan tersebut dapat di pahami bahwa diantara faktor 
yang mendukung kejayaan dan tersebarnya paham Asy-Ariyah 
adalah : 1) Dijadikannya paham ini sebagai paham resmi negara pada 
masa al-Mutawakkil dan banyaknya dukungan yang diberikan oleh 
para petinggi negara dan para ulama dan fuqoha. Realitas juga 
mengatakan biasanya masyarakat secara umum melakukan 
kecenderungan untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan para 
tokohnya; 2) Ajarannya yang sederhana, moderat dan akomudatif 
mudah di cerna oleh masyarakat awam. Karena ajaran itu 
disampaikan dengan menggunakan istilah-istilah dan logika 
sederhana yang mudah dipahami dan di cerna oleh masyarakat yang 
masih sederhana; 3) Ajaran itu dianggap lebih menyentuh pada 
masyarakat karena dipijakkan pada tradisi masyarakat sehingga 
relatif mampu meredam gejolak yang terjadi pada saat itu. Di 
beberapa negara, perkembangan faham ini tidak jarang berlangsung 
melalui proses akulturasi ajaran-ajarannya; 4) Ajaran yang 
bertentangan dengan ajaran Muktazilah yang sudah terlanjur dicap 
sesat oleh masyarakat, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran 
Asy’ariyah; 5) Mempunyai kecenderungan memihak ajaran ahli 
hadis yang sebelum munculnya aliran ini sudah mendapatkan 
respon positif dari masyarakat; 6) Memberikan hukuman kepada 
para qadhi Muktazilah ketika mereka berkuasa yang telah 
menghukum qadhi ahli hadits.  

Adapun doktrin ajaran aliran Asy-ariyah, antara lain : 1) Sifat-
sifat Tuhan. Menurutnya, Tuhan memiliki sifat sebagaimana 
disebutkan di dalam Al-Qur’an, yang di sebutkan sebagaimana sifat-
sifat yang azali, qadim, dan berdiri di atas zat tuhan. Sifat-sifat itu 
bukanlah zat tuhan dan bukan pula lain dari zatnya; 2) Al-Qur’an. 
Menurutnya, al-Qur’an adalah qadim dan bukan makhluk diciptakan; 
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3) Melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan dapat dilihat dengan mata 
oleh manusia di akhirat nanti; 4) Perbuatan manusia. Menurutnya, 
perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan di ciptakan manusia itu 
sendiri; 5) Keadilan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak mempunyai 
kewajiban apapun untuk menentuakan tempat manusia di akhirat. 
Sebab itu merupakan kehendak mutlak tuhan sebab Tuhan Maha 
Kuasa atas segalanya; 6) Muslim yang berbuat dosa. Menurutnya, 
yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya 
tidaklah kafir dan tetap muslim.  

 
C. I’tidal (tegak lurus dan tegas) 

I’tidal yaitu menempatkan sesuatu pada tepatnya dan 
melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Nilai ini 
mengajarkan kepada manusia untuk bersikap proporsional dengan 
prinsip hidup yang tegas dalam menjunjung tinggi keharusan 
berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. 

Secara etimologi, istilah I’tidal memiliki arti lurus dan tegas, 
artinya kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan 
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai porsinya. Bagi 
setiap muslim penerapan keadilan dan etika merupakan bagian dari 
I’tidal.  

Kata adil merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu ‘Adl’ 
yang memiliki arti bersikap dan berperilaku dalam kesimbangan. 
Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 
hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Allah 
menerangkan tentang keadilan melalui Islam supaya dilakukan 
secara adil, adil disini berarti bersifat tengah-tengah atau seimbang 
disetiap aspek kehidupan dengan mengimplemtasikan perilaku 
ihsan. Adil memiliki arti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan 
diantara hak dan kewajiban. Hak asasi seseorang tidak boleh 
dikurangi karena di dalamnya terdapat kewajiban. Nilai-nilai agama 
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akan terasa kering dan tiada bermakna jika tidak mengusung 
keadilan (Maarif: 2017, 143).128 

Di dalam Al-Quran perilaku adil tidak hanya menggunakan 
kata ‘Adl’ tetapi terkadang menggunakan bahasa yang sinonim 
dengan adil seperti ‘qisth, hukm’. Dalam hal ini, keadilan adalah 
keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan 
dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, 
keadilan atas adanya hukum formalitas hitam-putih secara rigid 
juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur 
yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya 
menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan 
sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan. Keadilan 
adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik.  

Berkaitan dengan I’tidal, Allah SWT berfirman; 
ِ ُشَھدَاء بِاْلِقْسِط َوالَ یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن  اِمیَن ِ�ّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ ُكونُواْ قَوَّ

ِللتَّْقَوى َواتَّقُواْ اّ�َ إِنَّ اّ�َ َخبِیٌر بَِما قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُھَو أَْقَرُب 
 تَْعَملُونَ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian 
menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi 
saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada 
suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena 
keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada 
Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. (QS al-Maidah: 8). 

 
Selain itu, perilaku adil mendapatkan porsi warna di dalam 

Al-Quran.129 Hal ini bisa kita lihat dari beberapa dalil tentang sifat 
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adil, antara lain: dalam QS. Al-Hadid: 25, bahwa setiap rasul yang 
diutusnya adalah duta keadilan-Nya yang dituangkan-Nya dalam 
Al-Kitab. Selanjutnya QS. An-Nahl (16): 90. 

 
ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َویَْنَھٰى َعِن اْلفَْحَشاِء  َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْإلِ إِنَّ ا�َّ

 َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ ۚ یَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang kamu 
sekalian melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. 
An-Nahl (16): 90)  

Dari ayat ini kita bisa mengenai bahwa adil itu dimaknai 
dengan melakukan segala hal yang diwajibkan, baik berupa aqidah 
maupun syari‟ah, melaksanakan tangung jawab kepada orang lain, 
tidak dzalim, tidak memihak dan bertindak benar.130 

 
D. Tasamuh (toleransi) 

Tasamuh yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik 
dalam aspek keagamaan maupun aspek kehidupan lainnya. Tasamuh 
berasal dari bahasa Arab yang berarti membiarkan sesuatu untuk 
dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Sedangkan 
toleransi barasal dari etimologi bahasa Perancis kuno yang ditarik 
dari bahasa latin “tolerantia”, yang berasal dari kata “tolerare” yang 
berarti bertahan atau memikul, yakni sikap atau sifat menghargai 
pendirian, baik berupa pandangan, pendapat, kebiasaan, maupun 
kepercayaan, orang lain yang bertentangan atau berbeda dengan 
miliknya. Toleransi menurut KBBI adalah 1) batas ukur untuk 
penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; dan 2) 
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penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran 
kerja131.  

Kata sifat dari toleransi adalah toleran. Toleran berarti 
bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), 
sikap/pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 
dan  kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian 
sendiri. Dengan demikian toleransi menunjuk pada adanya suatu 
kerelaan untuk menerima kenyataaan adanya orang lain yang 
berbeda.132  

Bentuk akar dari kata tasamuh/toleransi mempunyai dua 
macam konotasi: “kemurahan hati” (Jud wa karam) dan 
“kemudahan” (tasahul). Dengan kata lain, Tasamuh yaitu mengakui 
dan menghormati perbedaan. Nilai ini mengajarkan kepada 
manusia untuk bersikap toleran dan saling menghargai terhadap 
perbedaan, baik perbedaan pandangan (cara berfikir), tata busana 
(penampilan), dan harta. Terutama masalah yang bersifat furu’iyyah 
dalam keberagamaan, keberagaman masyarakat dan kebudayaan.  

Setidaknya ada dua macam tasamuh. Pertama, tasamuh antar 
sesama manusia muslim yang berupa sikap dan perilaku tolong 
menolong, saling menghargai, saling menyayangi, saling 
menasehati, dan tidak saling mencurigai. Kedua, tasamuh terhadap 
manusia non muslim, seperti menghargai hak-hak mereka selaku 
manusia dan anggota masyarakat dalam satu negara. Toleransi 
didasarkan atas prinsip-prinsip: 1) bertetangga baik; 2) saling 
membantu dalam menghadapi musuh bersama; 3) membela 
mereka yang teraniaya; 4) saling menasehati, dan 5) menghormati 
kebebasan beragama. 

Selanjutnya, toleransi beragama menunjukkan sikap 
seseorang yang mengenali dan menghormati kepercayaan orang 
lain. Menghormati kepercayaan dan pandangan praktik keagamaan 
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yang dilakukan oleh orang lain yang berbeda dari apa yang 
dilakukannya.  

Islam menunjukkan untuk menghargai keyakinan, 
sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad SAW. 

إلى عن أبي جریج رضي هللا عنھ قال كنا في كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم 

أھل الیمن من كره اإلسالم من یھود ي ونصراني فإنھ ال یحول عن دینھ، وعلیھ 

. الجزیة على كل حالم، ذكرا وأنثى، حر وعبد  

Artinya: Dari Ibnu juraij berkata: "Diantara isi surat Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman adalah siapa di 
antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka 
dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan 
jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki perempuan, merdeka 
ataupun budak" ( HR. Abdurrazaq). 

 
Hadits di atas memberikan contoh  bahwa Islam menghargai 

keyakinan setiap orang. Tidak ada dorongan untuk menerima 
Islam, karena agama atau keyakinan diidentikkan dengan hati. Hati 
seseorang tidak dapat dibatasi untuk mempercayai keyakinan 
tertentu. Hanya saja jika di suatu negara Islam terdapat berbagai 
individu yang lebih memilih untuk tidak memeluk Islam, maka 
mereka diharuskan membayar jizyah. Jizyah ini adalah sejumlah 
uang yang dibayarkan kepada pemerintah Islam dalam rangka 
jaminan keamanan yang diberikan dan sekaligus untuk 
menghilangkan komitmen jihad dari pundak mereka.133 

Orang yang memiliki sikap toleran memiliki ciri terbebas dari 
bias, prasangka terhadap orang lain (prejudice), fundamentalisme dan 
fanatisme rigit. Bahkan, bibit nilai toleransi terhadap penganut 
agama lain ini tertuang dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 256, “Tidak 
ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar 
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kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia telah 
berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Mahamendengar lagi Maha mengetahui.” 

Ayat ini merupakan simbol bahwa ajaran Islam sangat 
menghargai berbagai kepercayaan lainnya. Sebagiaman yang telah 
diriwayatkan oleh Abu daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban 
bersumber dari Ibnu Abbas diketahui bahwa ayat ini pada 
muasalnya turun berkenaan dengan kisah Seorang perempuan yang 
sulit mempunyai anak dan ia berjanji kepada dirinya bahwa jika 
putranya lahir ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika suku Bani 
Nadhir diusir dan di antara mereka terdapat anak dari kaum 
Anshar, maka mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan 
mendakwahi anak-anaknya. Ayat ini diturunkan Allah untuk 
menegur mereka bahwa tidak ada paksaan dalam ajaran Islam. 

Riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa’id dan bersumber 
dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa QS. Al-Baqarah (2): 256 ini 
berkenaan dengan al-Hushaen yang berasal dari golongan Anshar, 
dari suku Bani Salim bin ‘Auf memiliki dua orang anak yang 
beragama Nasrani, sedangkan ia beragama Islam. Ia bertanya 
kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, bolehkah aku memaksa 
kedua anak ini, karena mereka tetap ingin beragama Nasrani dan 
tidak taat kepadaku?” pertanyaan ini dijawab melalui turunnya ayat 
tersebut yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam ajaran 
Islam. Artinya bibit toleransi beragama sudah tumbuh dalam 
kalangan Muslim. Bahkan dalam sebuah hadist diceritakan bahwa 
Rasulullah SAW dan para sahabat sangat sering berinteraksi dengan 
berbagai kalangan umat yang kepercayaannya beragam. Dari sini 
dapat ditarik bahwa sikap toleransi merupakan suatu nilai luhur 
yang dapat diimpelementasikan dalam masyarakat majemuk seperti 
Indonesia.  Sikap toleransi beragama yang tinggi dalam diri individu 
tidak muncul secara tiba-tiba, ia lahir karena didikan dan bimbingan 
keluarga yang melihat segala sesuatu secara komprehensif. 
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Keluarga sebagai pondasi pendidikan bertugas menanamkan 
bibit nilai toleransi kepada anak sejak dini, sehingga ketika tumbuh 
dewasa, ia kelak menjadi pribadi yang memiliki keimanan yang 
kuat, pikiran terbuka, sikap positif, sikap saling menghargai dan 
memiliki kemampuan untuk memahami orang yang berbeda 
keyakinan ataupun pemahaman keagamaan yang berbeda dengan 
apa yang dimilikinya.  

Orang yang memiliki nilai toleransi yang tinggi tidak akan 
mudah terpancing untuk menghakimi orang lain atas nama agama. 
Ia tidak menganut paham aliran yang ekstrim kanan, atau ekstrim 
kiri, bahkan tidak berfkir sempit rigit maupun negatif. Oleh 
karenanya penting bagi keluarga untuk menumbuhkembangkan 
nilai ini dalam lingkungannya. 

Setidaknya terdapat empat cara sederhana yang dapat 
dilakukan orangtua untuk menanamkan nilai toleransi dalam 
keluarga, yang akan berdampak besar dalam kehidupan toleransi di 
masyarakat.   

Pertama, menjadi tauladan; anak-anak cenderung memiliki 
keingintahuan yang cukup besar ketika melihat berbagai hal yang 
dapat diamatinya yang berada di sekitarnya. Contohnya ketika anak 
ikut ke arisan, pasar tradisional atau bahkan ketika berada di taman 
bemain, secara tiba-tiba anak akan kaget dan terpicu untuk 
mengajukan pertanyaan yang tidak diduga ketika mereka melihat 
ada anak-anak lain yang memiliki badang jangkung, cara berpakaian 
berbeda, berkulit lebih gelap atau pun ada anak yang memiliki 
rambut keriting.  Memberikan contoh dalam keseharian bahwa kita 
bisa bersahabat dan ramah dengan orang lain tanpa melihat 
perbedaan penampilan yang ada merupakan cara ampuh 
menanamkan nilai toleransi. Orangtua menyapa, bersilaturahmi, 
dan membantu orang lain dengan didampingi anak-anak dapat 
menjadi pengalaman berharga bagi mereka. Anak-anak imitator 
ulung, kegiatan sederhana seperti ini akan direkamnya hingga dia 
tumbuh dewasa, berinteraksi dengan sopan tanpa melihat 
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perbedaan. Anak-anak akan menghargai orang lain berdasarkan 
pengalamannya ketika mengamati orangtuanya berdiskusi, 
berinteraksi dan menghargai oranglain. Orangtua yang 
memberikan contoh toleransi dalam kesehariannya menjadi pesan 
kuat bagi anak-anak; anak-anak akan tumbuh belajar menghargai 
kemajemukan. Ketauladanan ini merupakan pemantik “kesadaran” 
untuk kemampuan hidup bersama secara legitimatif dalam 
keberagaman pemikiran, visi kehidupan, dan tingkah laku yang 
dalam sisi tertentu terkadang incompatible antara satu dengan yang 
lain. 

Kedua, berhati-hati dalam berbicara, baik secara langsung 
maupun di media sosial. Anak-anak merupakan pendengar aktif, 
sehingga sangat mudah menerima informasi. Sayangnya mereka 
belum memiliki kemampuan yang kuat untuk menyaring informasi 
yang didengarnya. Orangtua lebih baik tidak menjadikan topik 
perbedaan dan streotype sebagai bahan untuk lelocon, seperti 
menyebutkan cirikhas pribadi individu berdasarkan suku, daerah, 
meledek logat bahasa, warna kulit, postur tubuh, ataupun praktik 
keagamaan. Bahkan meskipun hanya sekedar memberi komentar 
untuk diri sendiri, seperti hidungku terlalu pesek atau mataku 
terlalu sipit. Streotype muncul dari kegiatan dan percakapan dengan 
topik seperti ini. Anak-anak tidak perlu ditulari dengan nilai-nilai 
yang dapat membatasi dirinya dengan oranglain karena adanya 
pernyataan yang merendahkan perbedaan. Meskipun hanya 
sekedar lelucon yang mungkin terdengar sangat menyenangkan 
karena mengundang gelak tawa dan terlihat tidak membahayakam 
kemajemukan, namun pada dasarnya sikap ini mengurangi rasa 
hormat dan merusak nilai toleransi itu sendiri. Kehati-hatian dalam 
memilih diksi dan tutur kata merupakan bagian adab atau tata 
pergaulan dalam konsep agama Islam. jika sudah terbiasa, maka 
bibit toleransi yang muncul adalah dalam kerangka sikap mengakui 
keberadaan perspektif lain, hak agama lain, suku lain, terlibat aktif 
dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan dalam rangka 
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mencapai kerukunan dan “unity in diversity” ataupun “Bhineka 
tunggal ika”. 

Ketiga, membangun kepercayaan diri anak. Anak akan lebih 
mudah menghargai perbedaan dan mampu melihat nilai yang ada 
pada diri setiap orang secara hakikat.  Dia menyadari bahwa setiap 
orang memiliki keunikan masing-masing. Anak yang memiliki 
kepercayaan diri akan dengan cepat beradaptasi di lingkungan yang 
beragam. Keterbukaan dan rasa hormat pada orang lain secara 
otomatis akan dapat dikembangkannya. Oleh karenanya, jangan 
biarkan kalimat-kalimat kurang positif digunakan untuk 
dilontarkan pada masa perkembangan anak dan menilai karya anak. 
Ekspresi penyakit rendah diri (inferior complex) membuat anak 
kurang mampu membaca paradigma kehidupan secara inward dan 
outward looking dan hanya melihat dunia hanya hitam dan putih. 
Oleh karena itu, ketika anak memiliki kepercayan diri, pribadinya 
akan mampu secara perlahan membangun interaksi kesalingan 
terhadap orang lain, yakni saling memahami (mutual understanding), 
saling menghargai (mutual respect) dan saling percaya (mutual trust). 
Kesalingan ini dibangun dari konsep diri yang positif, jauh dari 
sikap pesimis, apatis dan apriori. 

Keempat, mengajak anak-anak secara praksis untuk 
menikmati pengalaman berbeda di populasi baru. Orangtua dapat 
mengajak anak mendiskusikan tradisi budaya orang lain untuk 
menghargai adanya kemajemukan. Kegiatan ini dapat membantu 
memperluas pandangan dunia anak, adaptif dan membantu mereka 
memahami orang-orang yang berbeda. Bahkan menjelajahi hari 
libur di tempat-tempat baru ataupun melaksanakan beragam 
aktivitas yang mampu menambahkan pengalaman untuk anak 
dapat menumbuhkan bibit toleransi. Kegiatan sederhana seperti 
mengikuti perkemahan, merayakan tradisi keluarga, bahkan 
sekedar mengantarkan anak ke penitipan anak di mana mereka 
dapat bergaul dalam berbagai kelompok anak-anak, merupakan 
langkah sederhana memperkenalkan toleransi. Di sekolah dasar, di 
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kelompok bermain ataupun di TK biasanya memberikan fasilitas 
untuk belajar dan bermain untuk anak yang memudahkan mereka 
untuk saling berinteraksi. Di sekolah mereka belajar menerima nilai 
diri anak-anak lainnya, dan  sedang tumbuh kembang ataupun anak 
yang memiliki kebutuhan khusus. Solidaritas yang tinggi 
merupakan manifestasi dari kemampuan membaca banyak 
pengalaman dan sudut pandang134. 

Dalam bidang pendidikan, saat ini ada istilah pendidikan 
multikultural. Pendidikan ini lebih identik pada aspek toleransi. 
Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan bahwa toleransi adalah 
salah satu ciri moderasi. Ia tak hanya dimaknai sebagai kemauan 
menyikapi keragaman dengan melapangkan dada untuk saling 
memahami dan menghormati, tapi juga kemampuan mengulurkan 
tangan untuk saling memberi, mengisi, dan melengkapi135. Ajaran 
toleransi telah termaktub di dalam Q.S. Al-Kafirun (109): 6, yang 
berbunyi: 

 لَُكْم ِدْینُُكْم َوِلَي ِدْینٌ 
Artinya: “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.”136   
 
Menurut Quraish Shihab, penggalan ayat tersebut merupakan 

pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing 
pihak dapat melaksanakan apa yang dianggap benar dan baik, tanpa 
memutlakkan pendapat kepada orang lain. Perbedaan serta 
keanekaragaman pendapat (agama) manusia adalah satu kenyataan. 
Dari situ perbedaan tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk 
menjalin kerjasama antar mereka serta perlombaan dalam 
mencapai kebajikan dan keridhoan-Nya.137 Untuk 

                                                           
134 Musyarrafah Sulaiman Kurdi, https://www.uin-antasari.ac.id/bibit-

toleransi/. diakses pada tanggal 21 Oktober 2020. 
135 Lukman Hakim Saifuddin, Twetter, Desember 2019 
136Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: CV Deponogoro, 2008), 48. 
137M. Quraish Shihab, Tafsir al-Qur’anul Karim  (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 

644.   
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mengembangkan sikap toleransi (tasamuh) secara umum, dapat kita 
mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita 
mengelola dan mensikapi perbedaan (pendapat) yang (mungkin) 
terjadi pada keluarga kita atau pada keluarga atau saudara kita 
sesama muslim. Sikap toleransi dimulai dengan cara membangun 
kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan. 
Dan menyadari pula bahwa kita semua adalah bersaudara. Maka 
akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian dan pada akhirnya 
akan bermuara pada sikap toleran. Dalam konteks pendapat dan 
pengamalan agama, al-Qur’an secara tegas memerintahkan orang-
orang mu’min untuk kembali kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnah) 

Allah SWT melalui ayat di atas secara terang mengajarkan 
kepada setiap individu untuk selalu bersikap toleransi terhadap 
pendapat orang lain. Kelemahan manusia disebabkan karena sikap 
fanatik yang berlebih-lebihan, sehingga di antara warga ada yang 
memiliki sikap berlebihan tersebut. Oleh karena itu, sikap toleransi 
dianjurkan untuk dilakukan secara terus menerus, sikap ini tidak 
hanya dalam perbedaan agama bahkan dalam agama yang sama. 
Berbagai macam aliran organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, 
seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul 
Wathon (NW), Jama’ah Tabligh, Persis, al-Irsyad, Ikhwanul 
Muslimin, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Salafi dan 
organisasi lain semuanya memiliki andil yang besar dalam 
membangun toleransi bangsa Indonesia. 

Syafi’i Ma’arif menyatakan bahwa toleransi itu penting bagi 
Indonesia yang majemuk dalam banyak hal, sebagaimana pesan 
yang dapat diambil dari kisah Piagam Madinah, sebuah bangsa 
dapat mengalami kehancuran apabila toleransi sosial, agama, dan 
budaya tidak mantap dan kuat138. 

                                                           
138 Syafi’I Ma’arif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 

1959-1965, Depok: Gema Insani,1996, 154. 
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Bentuk penanaman toleransi yaitu adanya sikap saling 
menerima sesuatu yang kurang atau lebih dari standar yang 
sebenarnya bahkan ketika penerimaan tersebut mungkin membawa 
ketidaknyamanan (masalah, kesulitan atau keyakinan); menghargai 
dan merangkul antar kelompok, meski ada perbedaan diantara 
keduanya, seperti Muhammadiyah yang tidak ber-qunut ketika 
sholat subuh sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan qunut, 
termasuk masalah maulid salafi tidak mau merayakan maulid, 
sedangkan Nahdlatul Ulama menerima maulid. Untuk 
meningkatkan toleransi diperlukan penekanan langsung pada aspek 
aktualisasi di lapangan. Tatanan aktualisasi ini salah satunya dapat 
dilakukan dengan program kemping bersama lintas agama, 
mengunjungi rumah ibadah dan gotong royong membersihkan 
lingkungan keagamaan. Disisi lain, dalam penguatan toleransi, hal-
hal yang harus dilakukan meliputi: 
1. Membangun tata hubungan sosial yang harmoni, yaitu dengan 

tawasuth wal i’tidal dan tidak tahtarruf, tasamuh, tawazun  dan amar 
ma’ruf nahi mungkar; 

2. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial budaya (kearifan 
lokal) tentang kerukunan dan kedamaian sebagai modal sosial; 

3. Penguatan kesadaran dan penegakan hukum, baik bagi aparatur 
negara maupun kalangan kampus, terutama terhadap regulasi 
tentang kehidupan beragama; 

4. Penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, yang 
meliputi sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan 
Kebhinnekaan139. 

Selain itu, menurut Borba ada tiga langkah penting yang dapat 
ditempuh untuk membangun toleransi, yaitu: 

                                                           
139 Khairuddin Tahmid, Wawasan Keislaman Bervisi Keindonesiaan (PPT). 

Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Wawasan Kebangsaan dan Keislaman Dalam 
Rangka Penyamaan Visi & Persepsi Terhadap Program PBAK Universitas Islam Negeri 
(UIN) Raden Intan Lampung, Senin, 14 Agustus 2018 
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1. Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi. Ada enam cara 
mendidik anak menjadi toleransi, yaitu: (1) Menjauhi prasangka 
buruk; (2) Tekadkan untuk mendidik anak yang toleran; (3) 
Tidak mendengarkan komentar yang tidak baik; (4) Beri kesan 
positif tentang semua suku; (5) Doronglah anak agar banyak 
terlibat dengan keragaman, dan (6) Contohkan toleransi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan. Ada 4 cara untuk 
mengembangkan sikap positif anak terhadap keragaman, yaitu: 
(1) Menerima perbedaan sejak dini; (2) Kenalkan anak terhadap 
keragaman; (3) Beri jawaban tegas dan sederhana terhadap 
pertanyaan tentang perbedaan; (4) Bantu anak melihat 
persamaan. 

3. Menentang dan tidak berprasangka buruk. Ada empat cara 
untuk mencegah anak berprasangka buruk, yaitu: (1) 
Tunjukkan prasangka yang baik; (2) Lakukan “cek percakapan” 
untuk menghentikan ungkapan buruk; (3) Jangan biarkan anak 
terbiasa untuk menimbulkan konflik; (4) Tetapkan aturan140. 

Penanaman nilai-nilai toleransi dalam kurikulum pendidikan 
agama Islam menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi anak 
didik dalam membangun relasi dengan kelompok yang berbeda, 
baik dari budaya, bahasa, adat istiadat maupun agama. 
Pembentukan sikap toleransi sebagai karakter anak muda 
Indonesia setidaknya menjadi jalan terbaik untuk memberi  
pemahaman secara baik tentang pentingnya menghargai dan 
menghormati  siapa saja tanpa melihat latar belakang kehidupan 
dan status sosial141. 

Ada tiga langkah yang dapat diambil untuk membagun nilai-
nilai toleransi siswa, yaitu: (1) Mencontohkan dan menumbuhkan 

                                                           
140 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, 59-60 
141 Mohammad Takdir Ilahi, Gagalnya Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2014),.193 
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toleransi; (2) Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan; (3) 
Menentang streotipe dan tidak berprasangka142. 

Strategi-strategi yang dapat dilakukan guru, antara lain: 
1. Melalui permainan “siapakah aku”, siswa diminta untuk 

menyebutkan pernyataan yang positif tentang dirinya diminta 
melakukan kualitas positif mereka tersebut dalam satu minggu 
lalu menceritakannya di kelas. 

2. Melalui permainan “siapa dia” siswa diminta menyebutkan 
kualitas positif dari teman-temannya dan memberikan contoh 
perbuatan positif temannya  yang diamati dalam waktu satu 
minggu lalu menceritakannya di kelas; 

3. Untuk menerima dan menghargai perbedaan pandangan orang 
lain maka guru dapat memperkenalkan berbagi tradisi budaya, 
music, makanan, cerita rakyat dari berbagai kelompok 
multicultural melalui kegiatan membaca143. 

Ada beberapa model pengajaran yang dapat diterapkan 
dalam penanaman nilai-nilai toleransi beragama di sekolah, antara 
lain: 
1. Model pengajaran komunikatif.  

Dengan dialog memungkinkan setiap siswa yang memiliki latar 
belakang agama yang berbeda dapat mengemukakan 
pendapatnya secara argumentatif. Dalam proses inilah 
diharapkan nantinya memungkinkan adanya sikap saling 
mengenal antar tradisi dari setiap agama yang dipeluk oleh 
masing-masing peserta didik sehingga bentuk-bentuk tidak 
menghargai dapat diminimalkan, bahkan mungkin dapat 
dibuang jauh-jauh. Metode dialog ini pada akhirnya akan dapat 
memuaskan semua pihak, sebab metodenya telah mensyaratkan 
setiap pemeluk agama untuk bersikap terbuka.  

                                                           
142 Rahayu Apriliaswati, Strategi Membangun Nilai Moral Dalam Pembelajaran Bahasa 

di sekolah, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, 238 
143 Rahayu Apriliaswati, Strategi Membangun Nilai Moral Dalam Pembelajaran Bahasa 

di sekolah, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, 238 
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2. Model pengajaran aktif  
Selain dalam bentuk dialog, pelibatan siswa dalam pembelajaran 
dilakukan dalam bentuk “belajar aktif”. Dengan menggunakan 
model pengajaran aktif memberi kesempatan pada siswa untuk 
aktif mencari, menemukan, dan mengevaluasi pandangan 
keagamaannya sendiri dengan membandingkannya dengan 
pandangan keagamaan siswa lainnya, atau agama-agama diluar 
dirinya. Dalam hal ini, proses mengajar lebih menekankan pada 
bagaimana mengajarkan agama dan bagaimana mengajarkan 
tentang agama. Kedua model pengajaran diatas, 
menitikberatkan pada upaya guru untuk membawa siswa agar 
mengalami langsung interaksi dalam keragaman144. 

Selain itu, untuk meningkatkan toleransi diperlukan sebuah 
formula baru dengan pendekatan moderasi agama, seperti 
penekanan pada tataran aktualisasi langsung ke lapangan, bukan 
hanya dengan menghafal QS. Yunus ayat 40-42. Sebagaimana 
kompetensi dasar dalam Permendikbud No. 37 tahun 2018. Tataran 
aktualisasi tersebut bisa dengan kemping bersama lintas agama,   
mengunjungi rumah ibadah dan gotong-royong membersihkan 
lingkungan keagamaan. Dengan kunjungan rumah ibadah, peserta 
didik mengetahui sakralitas rumah ibadah masing-masing yang 
harus di hormati, pun menghormati tokoh agama. Mengikis 
radikalisme keagamaan juga tidak hanya dengan doktrin dan 
menghafal QS. al-Maidah ayat 32 sebagaimana muatan kompetensi 
dasar pada Permendikbud terbaru,  tetapi lebih kepada penanaman 
nilai-nilai kemanusian universal, atau doktrin semua manusia mulia 
yang harus di hormati tanpa melihat asal usul identitas suku juga 
keagamaan. Dari itu tercipta pesan agama yang ramah sebagaimana 
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cerminan dari Islam itu sendiri yang di teladankan Rasulullah SAW 
sebagai rahmat semesta145. 

Anjuran toleransi juga tertuang pada hadits berikut: 
دُ ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن دَاُودَ ْبِن اْلُحَصْیِن، َعْن ِعْكِرَمةَ، : َحدَّثَنِي یَِزیدُ، قَالَ  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ قِیَل ِلَرُسوِل : َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  أَيُّ اْألَْدیَاِن أََحبُّ إِلَى : ا�َّ

ِ؟ قَالَ  اْلَحنِیِفیَّةُ السَّْمَحةُ : ا�َّ  

Artinya: Bahwa Yazid berkata,telah mengabarkan kepada kamu 
Muhammad bin Ishaq dari,Dawud bin Al-Hushain dari,Ikriman,dari ibnu 
Abbas ia berkata dinyatakan kepada Rasulullah SAW agama 
manakah,yang paling dicintai Allah? Maka beliau bersabda: Al-Hanifiyyah 
As-Samhah (yang lurus lagi toleran) (Hr Abu Daud). 
 

Beberapa abad yang silam, Islam mengajarkan kita toleransi 
terhadap non-Muslim. Sikap ini dipraktikkan oleh salah satu sahabat 
wanita mulia, Asma binti Abu Bakar. Putri sulung Abu Bakar yang 
lahir dari rahim Qutailah binti Abdil 'Uzza al-Amiriyah. Asma' lahir 
27 tahun sebelum hijriah, 10 tahun lebih tua dari saudara tirinya, 
Aisyah. Ia dikenal dengan julukan dzatu nithaqain (pemilik dua 
selendang). Abu Bakar dan Qutailah bercerai pada masa jahiliyah. 
Ketika Islam datang, Abu Bakar langsung masuk Islam, sedangkan 
ibu Asma’ tetap memeluk ajaran nenek moyangnya. 

Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Asma’ pergi bersama 
ayahnya dan meninggalkan ibu kandungnya. Suatu hari, Qutailah 
datang ke Madinah sebelum memeluk Islam. Mau tidak mau ia 
merindukan anaknya, ia juga membawakannya makanan berupa 
kismis, mentega dan qaradh, namun Asma’ justru menolak karena 
ibunya belum memeluk Islam. Asma’ kemudian mendatangi Nabi 
dan bertanya kepada beliau, “Ya Rasul, ibuku datang kepadaku 
ketika dia tidak peduli dengan Islam, bolehkah aku tetap 
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berhubungan dengannya? Kemudian Rasulullah menjawab, 
“Sungguh, tetap temuilah dia.” 

Setelah peristiwa itu,  turunlah Surah Al-Mumtahanah ayat 8 
ۡیِن َوَلۡم یُۡخِرُجۡوُكۡم  ُ َعِن الَِّذۡیَن َلۡم یُقَاتِلُۡوُكۡم فِى الدِّ ۡن ِدیَاِرُكۡم اَۡن َال یَۡنٰھىُكُم ا�ّٰ ّمِ

ا ِالَۡیِھمۡ  ۡوُھۡم َو تُۡقِسُطۡوۤ َ یُِحبُّ اۡلُمۡقِسِطۡینَ تَبَرُّ   اِنَّ ا�ّٰ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negeri mu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil. (Al-Mumtahanah 80) 

  
Setelah diizinkan untuk tetap berhubungan dengan ibunya, 

Asma’ selalu berbuat baik kepada ibunya. Dia mengizinkan ibunya 
untuk datang kapan saja meskipun ibunya bukan seorang Muslim. 
Kisah Asma’ menunjukkan bahwa Islam memelihara ketahanan. 
Islam memerintahkan seorang anak untuk secara konsisten taat dan 
menjaga hubungan kekerabatan dengan orang tuanya, bahkan 
kepada wali non-Muslim.146 

 
E. Musawah (egaliter)  

Musawah yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain 
karena perbedaan keyakinan, agama, tradisi, dan asal usul 
seseorang. Secara bahasa, musawah dapat diartikan sebagai ekualitas 
atau kesamaan.147 Sedangkan secara istilah musawah memiliki 
pengertian kesetaraan atau menyamakan hak berdasarkan 
kodratnya sebagai manusia/makhluk Allah, dan penghargaan yang 
sama sebagai manusia/makhluk Allah yang memiliki kesetaraan 
dengan manusia lainnya tanpa ada yang membedakan dengan yang 
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(diakses pada 5 Juni 2021,pukul 22.15). 
147 M. Yusuf Alfisyahrin, Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XII, (Jakarta: 

Kementrian Agama, 2019), 34. 
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lainnya di sisi Allah SWT.148 Musawah dapat diartikan setiap orang 
memiliki kedudukan yang sama, sehingga setiap orang memiliki 
kesetaraan atau kedudukan yang sama saat melakukan 
akad/perjanjian pada pihak lain.149  

Ada beberapa konsep yang saling berhubungan dengan 
kesetaraan, seperti keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat. 
Kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat 
dipisahkan. Keadilan bisa dipahami sebagai tindakan yang 
dilakukan dengan semestinya. Keadilan juga bisa diartikan sebagai 
tindakan atau perlakuan yang sama antar pihak yang dihadapi. Adil 
tidak mesti setara secara homeomorfis namun lebih pada setara 
secara ekuivalen. Keadilan sering disandingkan dengan lawan kata 
.atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya (zulm) ظلم 149F

150 
Konsep kesetaraan juga berhubungan dengan konsep 

moderat. Sebagaimana diketahui bahwa Islam mendapat gelar  خیر
 sebaik-baik umat” (QS. Ali Imran (3):110) dan Islam juga“ اأمة
mendapat gelar  اأمة وسط “umat yang moderat” (QS. al-Baqarah (2): 
143). Gelar yang terakhir inilah yang bisa mengantarkan Islam 
sebagai ajaran yang cinta damai dengan metode dakwah hikmah, 
nasehat yang baik (mau’idzah hasanah), dan cara diskusi yang baik 
(an-Nahl (16):125). Moderat juga merupakan bagian dari 
kesetaraan, sikap moderat perlu dilakukan terutama dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan beberapa 
pihak. 

Musawah memiliki prinsip persamaan derajat, baik harkat 
maupun matabatnya. Tidak ada pihak atau golongan tertentu yang 
merasa lebih tinggi dari yang lain. Tinggi rendah manusia hanya 
berdasarkan ketakwaannya pada Allah SWT. Sebagian ulama 
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memahami al-musawa sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura 
dan al-adalah, sebagaimana dapat dipahami dalam QS. al-
Hujurat:13. Sebagian ulama lain memahami nilai ini merupakan 
kelanjutan prinsip persaudaraan di kalangan kaum beriman 
berdasarkan kemanusiaan (ukhuwah insaniah). 

Dasar hukum untuk melakukan musawah (egaliter), antara lain: 
1) Q.S ‘Abasa;1-10 yang membicarakan konsep kesetaraan 

Rakyat dengan pemimpin. Artinya:“Dia (Muhammad) bermuka 
masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. 
tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), 
atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi 
manfaat kepadanya?, Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, 
6. Maka kamu melayaninya, Padahal tidak ada (celaan) atasmu 
kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman), dan Adapun orang 
yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan 
pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu 
mengabaikannya.” 
Asbabun Nuzul: 
Imam Tirmizi dan Imam Hakim, menyampaikan sebuah 
hadits melalui Siti Aisyah R.A. yang menceritakan, bahwa 
firman Allah SWT. berikut ini, yaitu: “Dia (Muhammad) 
bermuka masam dan berpaling.” (Q.S. ‘Abasa: 1) diturunkan 
berkenaan dengan Abdullah bin Umi Maktum yang buta. 
Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah SAW. lalu 
berkata: “Wahai Rasulullah! Berikanlah aku bimbingan 
(kepada Islam).” Pada saat itu di hadapan Rasulullah SAW. 
ada beberapa orang laki-laki dari kalangan pemimpin-
pemimpin kaum kafir Quraisy yang tokoh utamanya adalah 
Walid Ibn al-Mughirah. Rasulullah SAW. berpaling dari 
Abdullah bin Umi Maktum karena melayani mereka. Lalu, 
setelah menjelaskan panjang-lebar mengenai Islam, Rasulullah 
SAW. berkata kepada pemuka Quraisy: “Bagaimanakah 
pendapatmu, apakah di dalam hal-hal yang telah aku katakan 
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tadi dapat membuka hatimu?” Laki-laki dari pemimpin kaum 
musyrikin itu menjawab: “Tidak.” Maka turunlah ayat ini, 
yaitu firmanNya, “Dia (Muhammad) bermuka masam dan 
berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.” (Q.S. 
‘Abasa, 1-2) Abu Ya’la mengetengahkan hadits yang serupa 
melalui Anas R.A.151 

2) QS. Al-Ma’idah (5):42 tentang Kesetaraan Rakyat dengan 
Pemimpin. Mereka itu adalah orang-orang yang suka 
mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.  Jika 
mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta 
putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, 
atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari 
mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu 
sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, 
maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.152 
Asbabun nuzul: 
Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis demikian pula 
Imam Muslim dan selain mereka berdua ada juga dari jalur 
Barra bin Azib. Ia berkata: “Pada suatu hari lewat di hadapan 
Nabi SAW. seorang Yahudi yang dalam keadaan dicorengi 
dengan arang dan didera. Kemudian Nabi SAW. memanggil 
mereka, dan bersabda kepada mereka: “Apakah memang 
demikian kamu jumpai dalam kitabmu mengenai hukuman 
pelaku zina?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Lalu beliau memanggil 
orang yang paling alim (ulama’) di antara mereka dan bersabda 
kepadanya, ‘Aku mohon atas nama Allah SWT yang telah 
menurunkan kitab Taurat kepada Musa A.S. apakah memang 
demikian kamu jumpai dalam kitabmu mengenai hukuman 
bagi pelaku zina?’ Orang alim itu menjawab, ‘Demi Allah! 
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Sebenarnya tidak demikian, seandainya engkau tidak 
menganjurkan kepada diriku supaya mengemukakan yang 
sebenarnya niscaya aku tidak akan menceritakannya 
kepadamu. Sebenarnya engkau dapat menemukan hukuman 
rajam bagi pelaku zina di dalam kitab kami.153 

3) QS. An-Nisa’ (4): 135 tentang Kesetaraan antara Kaya dan 
Miskin. Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. 
Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaranDan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.”154 
Asbabun Nuzul: 
Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat ini turun 
berkenaan dengan peristiwa perselisihan antara orang kaya 
dan orang miskin, Nabi Muhammad SAW saat itu cenderung 
membela orang miskin tersebut karena iba akan 
kemiskinanya, maka Allah menurunkan ayat di atas. 
Penjelasan Quraish Shihab ini sesuai dengan riwayat lain, 
bahwa Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Sa’adiy, 
berkata: “Tatkala ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW. 
datanglah kepada beliau dua orang laki-laki bersengketa, yang 
seorang kaya dan yang seorang lagi miskin. Mulanya Nabi 
SAW. berada di pihak yang miskin karena menurut beliau 
tidak mungkin si miskin akan menzalimi si kaya namun Allah 
tidak rela kecuali bila beliau tetap bersikap adil antara yang 
kaya dan yang miskin.”155 
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114 ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam                                              

4) QS. Al-Hujurat (49):13 tentang Kesetaraan Budak dengan 
Merdeka.  

 
قَبَۤاى�َل ِلتَعَاَرفُْوا ۚ اِنَّ   اُْنٰثى َوَجعَْلٰنُكْم ُشعُْوبًا وَّ ْن ذََكٍر وَّ ٰیٓاَیَُّھا النَّاُس ِانَّا َخَلْقٰنُكْم ّمِ

َ َعِلْیٌم َخِبْیرٌ  ِ اَتْٰقىُكْم ۗاِنَّ ا�ّٰ  اَْكَرَمُكْم ِعْندَ ا�ّٰ
 
Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
Asbabun Nuzul: 
Menurut Abu Dawud, Ayat ini turun berkenaan dengan kisah 
Abu Hind seorang pembekam dan seorang mantan budak. 
Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah 
seorang putri mereka dengan Abu Hind dan mereka enggan 
melaksanakanya karena gengsi bahwa Abu Hind merupakan 
bekas budak mereka. Riwayat lain menjelaskan bahwa Usaid 
Ibn Abi al-Ish berkomentar ketika melihat Bilal Bin Rabbah 
Azan: “Alhamdulillah, ayahku wafat sebelum melihat hal ini” 
ada lagi yang berkomentar “Apakah Muhammad tidak 
menemukan selain burung gagak ini untuk berazan”.156 

 
F. Syura (musyawarah)  

Syura yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan 
musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip 
menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. 

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu “Syara-
Yasyuruu-Syauran, Syiyaaran, Syiyaaratan, Masyaaran dan 
Masyaaratan”. Masyaaratan al’ Asali, yang berarti mengeluarkan 
madu atau lebah. Kata ini kemudian mendapat affic (imbuhan) 
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sehingga menjadi “syawara-yusyaawiru-musyawaratan”, yang artinya 
yaitu saling mencari dan menemukan nilai atau harga yang terbaik. 
Jadi dapat dilihat dari tata bahasa-Nya musyawarah mengandung 
arti pelaku atau pencari itu lebih dari satu orang, atau bisa dimaknai 
dengan saling tukar menukar ide gagasan atau pikiran157. 

Referensi lain menjelaskan kata syura’ berasal dari bahasa arab 
yaitu i(i ر-و-ش ) masdar dari kata kerja syawara-yusyawiru yang 
memberi makna menampakkan dan menawarkan sesuatu yang 
secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. 
Sejalan dengan ini, kata Syura’ dalam bahasa Indonesia menjadi 
“Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat 
diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk 
memperoleh kebaikkan. iHal ini semakna dengan pengetian ilebah 
iyang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan 
demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura’ merupakan 
sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan 
manusia terutama yang sedang mengalami prolematika. 157F

158 
Kata Syura terdapat dalam al-Qur’an surah ke-42, yaitu Asy-

Syura yang berarti musyawarah (QS.Asy-Syura:38). Secara bahasa 
syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan 
memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu.159 Sedangkan 
makna Syura’ (Musyawarah) secara terminologis berarti ituntutan 
mengeluarkan pandangan atau pendapat mereka yang memiliki 
ilmu dan pengetahuan untuk menyampaikan suatu perkara agar 
mereka mendekati kebenaran.160 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan atau 
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perkumpulan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas 
penyelesaian masalah bersama dengan berunding dan berembuk 
pendapat.161 Syura menempatkan setiap permasalahan diselesaikan 
dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip 
kemaslahatan di atas segala-galanya. 

Kata Syura’ (musyawarah) dalam  Al-Qur’an dan Hadits dapat 
dicermati berikut ini: 
1) Qs. al-Baqarah ayat 233 

َضا َعةَ َوا ْلَوا ِلٰدُت یُْرِضْعَن اَْوَال دَُھنَّ َحْولَیْ    ۗ ِن َكا ِملَْیِن ِلَمْن اََرا دَ اَْن یُِّتمَّ الرَّ
َال   ۚ َال تَُكلَُّف َنْفٌس اِالَّ ُوْسعََھا  ۗ َوَعلَى اْلَمْولُْوِد لَٗھ ِرْزقُُھنَّ َوِكْسَوتُُھنَّ بِا ْلَمْعُرْوفِ 

فَِا ْن اََرا دَا   ۚ لَى اْلَوا ِرِث ِمثُْل ٰذِلكَ تَُضآ رَّ َوا ِلدَةٌ ۢبَِولَِدَھا َوَال َمْولُْودٌ لَّٗھ بَِوَلِدٖه َوعَ 
ْنُھَما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَا َح َعَلْیِھَما َواِ ْن اََرْدتُّْم اَْن   ۗ فَِصا ًال َعْن تََرا ٍض ّمِ

ۤا ٰاتَْیتُْم بِا ْلَمعْ  ا اَْوَال دَُكْم فََال ُجنَا َح َعلَْیُكْم اِذَا َسلَّْمتُْم مَّ َ   ۗ ُرْوفِ تَْستَْرِضعُْوۤ َوا تَّقُوا ا�ّٰ
َ بَِما تَْعَملُْوَن َبِصْیرٌ  ا اَنَّ ا�ّٰ  َوا ْعلَُمْوۤ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya 
ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, 
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan 
anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. 
Al-Baqarah (2): 233). 

Pada ayat tersebut membicarakan kesepakatan 
(musyawarah) yang harus ditempuh suami istri kalau mereka ingin 
menyapih anak sebelum dua tahun, ini menunjukkan suami istri 
dalam memumutuskan suatu dalam sebuah rumah tangga atau 
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mneyelesaikan masalah dalam rumah tangga harus dengan cara 
bermusyawarah. 
2) Qs. Ali-Imran ayat 159 

 
ِ ِلْنَت لَُھمْ  َن ا�ّٰ ْوا ِمْن َحْوِلكَ َولَْو ُكْنَت فَظ�ا َغِلْیَظ اْلقَْلِب َال ْنفَ   ۚ فَبَِما َرْحَمٍة ّمِ فَا   ۖ ضُّ

ِ   ۚ  ْعُف َعْنُھْم َوا ْستَْغِفْر لَُھْم َوَشاِوْرُھْم فِى اْالَ ْمرِ    ۗ فَِا ذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ا�ّٰ
ِلْینَ  َ یُِحبُّ اْلُمتََوّكِ  اِنَّ ا�ّٰ

 
Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan 
bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran 3: 
Ayat 159). 

Pada ayat ini urusan peperangan dalam hal-hal duniawiyah 
lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan idan lain-
lain, iAllah memerintahkan kepada iNabi Muhammad iSAW 
untuk di musyawarahkan dengan para sahabat. Ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan peristiwa perang uhud yang membawa 
kekalahan umat Islam. 
3) Qs. Asy-Syu’ara’ ayat 38 

ْعلُْومٍ فَُجِمَع السََّحَرةُ    ۙ◌   ِلِمْیقَا ِت یَْوٍم مَّ
Artinya: “Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu (yang 
ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan,” (QS. Asy-Syu’ara’ (26): 
38). 

Dalam iayat ini Allah menggambarkan sifat iorang imukmin 
yang salah satunya adalah mementingkan musyawarah idalam 
setiap persoalan yang mereka hadapi, bermusyawarah dalam 
menyelesaikan segala imacam ipersoalan baik iitu politik, negara, 
rumah tangga idan lain-lain yang menyangkut kemaslahatan bagi 
umat Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah. I 
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Adapun bagaimana icara melakukan imusyawarah, Allah 
SWT tidak menentukan secaraiterperinci.iIniidiserahkan 
sepenuhnyaikepadaimanusia. Dalam satu pemerintahan atau 
negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk 
suatu lembaga tersendiri, seperti  parlemen idan lainnya. Dalam 
lembaga iini boleh jadi para anggotanya melakukan imusyawarah 
secara berkala pada periode tertentu yang disepakati ibersama. 
Dalam ipengambilan keputusan tidak iberarti isuara terbanyak 
mutlak harus di ikuti. Adakalanya keputusan idiambil berdasarkan 
suara minoritas ikalau ternyata pendapat tersebut ilebih ilogis dan 
ilebih baik idari suara mayoritas akan tetapi tetap pada struktur 
maupun kaidah syariat Islam dan keputusan bersama. 

Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan 
tidak bertentangan idengan prinsip umum isyari’at iIslam. Selain 
iitu, karena melibatkan ikalangan iahli yang mempunyai pandangan 
jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarahiakan lebih 
mendekati kesempurnaan. Demikian juga karena idi putuskan 
secara bersama, masing pihak hendaknya harus bertanggung jawab 
terhadap ihasil musyawarah iitu.162 
4) Hadits riwayat Ibn Majah 

( ابن ماجھ(إِذَا اْستََشا أََحدُُكْم أََخاهُ َفْلَیَسرَّ َعلَْیِھ   
Artinya: “Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan 
saudaranya, maka penuhilah”. (HR. iIbnu iMajah) 
5) Hadits Riwayat Muslim 
تُِكْم الَِّذیَن  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل ِخیَاُر أَئِمَّ ِ َصلَّى ا�َّ َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل ا�َّ

تُِكْم الَِّذیَن تُِحبُّونَُھْم َویُِحبُّونَُكْم َویَُصلُّ  وَن َعلَْیُكْم َوتَُصلُّوَن َعلَْیِھْم َوِشَراُر أَِئمَّ
ِ أَفََال نُنَابِذُُھْم  تُْبِغُضونَُھْم َویُْبِغُضونَُكْم َوتَْلَعنُوَنُھْم َویَْلعَنُونَُكْم قِیَل یَا َرُسوَل ا�َّ

َالةَ َوِإذَ  ْیِف َفقَاَل َال َما أَقَاُموا فِیُكْم الصَّ ا َرأَْیتُْم ِمْن ُوَالتُِكْم َشْیئًا تَْكَرُھونَھُ بِالسَّ
 i فَاْكَرُھوا َعَملَھُ َوَال تَْنِزُعوا یَدًا ِمْن َطاَعةٍ 

Artinya: Auf bin Malik  berkata, “Saya mendengar Rasulullah Saw 
bersabda: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian 
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mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendo’akan mereka 
dan mereka mendo’akan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian 
adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian 
mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian.” Mereka berkata, 
“Kemudian kami bertanya, Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi 
mereka ketika itu?” beliau menjawab: “Tidak, selagi mereka mendirikan 
shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat 
bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, 
kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya 
ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan 
kepadanya.” (HR. Muslim) 
6) Hadis Riwayat Bukhari 

ُث اْلقَْوَم َجاَءهُ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فِي َمْجِلٍس یَُحدِّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل بَْینََما النَّبِيُّ َصلَّى ا�َّ
ُث َفقَاَل  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَُحدِّ ِ َصلَّى ا�َّ أَْعَرابِيٌّ َفقَاَل َمتَى السَّاَعةُ فََمَضى َرُسوُل ا�َّ

ِمَع َما قَاَل فََكِرهَ َما قَاَل َوقَاَل بَْعُضُھْم بَْل َلْم َیْسَمْع َحتَّى ِإذَا َقَضى بَْعُض اْلقَْوِم سَ 
ِ قَاَل فَإِذَا ُضیِّعَْت  َحِدیثَھُ قَاَل أَْیَن أَُراهُ السَّائُِل َعْن السَّاَعِة قَاَل َھا أَنَا یَا َرُسوَل ا�َّ

دَ اْألَْمُر إِلَى َغْیِر أَْھِلِھ اْألََمانَةُ فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ قَاَل َكیْ  َف ِإَضاَعتَُھا قَاَل إِذَا ُوّسِ
 فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ 

Artinya: dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi Saw berada 
dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah 
seorang Arab Badui lalu bertanya: “Kapan datangnya hari kiamat?” 
Namun Nabi Saw tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu 
sebagian kaum ada yang berkata; “beliau mendengar perkataannya akan 
tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, “ dan ada pula 
sebagian yang mengatakan; “bahwa beliau tidak mendengar perkataannya.” 
Hingga akhirnya Nabi Saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: 
“Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?” Orang itu berkata: 
“saya wahai Rasulullah!”. Maka Nabi Saw bersabda: “Apabila sudah 
hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya: 
“Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi Saw menjawab: “Jika urusan 
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya 
kiamat”. (HR. Bukhari).163 
7) Hadis riwayat Tirmidzi 
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Rasulullah SAW bersabda: “Jika pemimpin-pemimpin kalian 
adalah orang terbaik diantara kalian, dan orang-orang kaya kalian adalah 
orang yang berlapang dada dari kalian, dan perkara kalian adalah 
diselesaikan dengan musyawarah diantara keahlian, maka punggung bumi 
akan lebih baik bagi kalian dari perutnya dan jika pemimpin-pemimpin 
kalian adalah orang-orang yang jahat di antara kalian, dan orang-orang 
kayanya adalah orang-orang yang bakhil dari kalian, dan perkara kalian 
kembali kepada perempuan-perempuanmkalian maka perut bumi lebih 
baik dari permukaannya”. (H. Tirmidzi 2266, Hadis ini didha’ifkan 
oleh Syaikh al-Bani).164 

Hadis dari Imam Ahmad: “telah serbsabda Rasul SAW., kepada 
Abu Bakar dan Umar: apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, 
maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua.” 

Rasulullah yang gemar dan pandai dalam bermusyawarah 
dengan para sahabatnya dapat dijadikan pelajaran. Dalam Tafsir 
Ibn Katsir juga menceritakan secara detail musyawarah yang 
dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya pada saat 
menjelang perang Badar, yaitu: “Bahwa ketika pertama kali 
Rasulullah berjalan menuju Medan perang Badar, kemudian Nabi 
pun turun untuk beristirahat di dekat sumber air yang ada di 
tempat itu, yaitu di dekat permulaan mata air yang dijumpainya. 
Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bernama al-Hubbab 
bin Munzir menghadap kepada Nabi dan langsung berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah tempat ini merupakan tempat yang 
diperintahkan oleh Allah supaya engkau bisa berhenti padanya 
dan kita pun tidak boleh melampauinya ada mendahului-Nya? 
ataukah sebaliknya tempat ini engkau jadikan sebagai tempat 
untuk menyusun strategi dalam berperang?”. Kemudian 
Rasulullah langsung menjawab-Nya, “Tidak, ini adalah tempat 
yang sengaja saya lalui dan akan saya tempati untuk melakukan 
strategi atau misi dalam melakukan perang ini dan semata-mata 
hanya untuk menyusun tipu muslihatnya saja”. Al-Hubbab bin 
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Munzir berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya tempat ini 
bukanlah tempat yang bagus untuk strategis dalam berperang dan 
melancarkan siasatnya. Tetapi bawalah kami hingga sampai di 
mata air yang paling dekat dengan pasukan kaum musyrik itu, 
kemudian kita semua keringkan semua sumur yang ada di dekat 
itu, sehingga kita bisa peroleh mata air untuk kita minum, 
sedangkan mereka tidak mempunyai air untuk di minum-Nya.” 
Maka Rasulullah berangkat untuk melaksanakan misi strategi 
tersebut dengan baik. Di dalam kitab Magzil Umawi disebutkan 
bahwa ketika Al-Hubbab melakukan hal tersebut, maka turunlah 
langsung malaikat dari langit, sedangkan Malaikat Jibril itu sedang 
duduk di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Malaikat pun mulai 
berkata, “Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanmu 
telah mengirimkan seuntas kata salam untukmu. Kemudian Dia 
kembali berfirman pula bahwa sesungguhnya pendapat yang 
paling benar itu adalah pendapat yang datang dan diutarakan oleh 
Al-Hubbab bin Munzir”. Maka kemudian Rasulullah SAW 
menoleh kearah Malaikat Jibril a.s dan kemudian bersabda, 
“Tahukah kamu siapakah ini? Jibril memandang ke arah malaikat 
itu dan berkata, “Tidaklah semua malaikat itu dapat aku kenal dan 
percaya. Tetapi dia adalah malaikat yang sebenarnya, melainkan 
bukanlah setan”.  

Dengan demikian Rasulullah SAW sangat terbuka dengan 
berbagai pandangan yang berbeda itu. Kemudian Nabi pun tidak 
merasa mentang-mentang sebagai Nabi yang lantas memiliki 
sikap otoriter, keras dan tidak mau mendengar saran dan masukan 
orang lain. Para sahabat Nabi-pun juga bersikap santun pada saat 
mengajukan pendapat atau pikiranyapada saat itu. Mereka pun 
mulai bertanya terlebih dahulu apakah sikap dan pandangan 
Rasulullah itu benar-benar berasal dari wahyu yang tidak bisa 
diganggu gugat atau semata-mata hanyalah pendapat dari diri 
pribadi-Nya. Kemudian para sahabat Nabi pun mengajukan 
kembali saran dan pendapatnya masing-masing kepada Nabi. 
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Kemudian dalam beberapa kasus yang telah dijelaskan, jadi 
pendapat para sahabatlah yang diterima dan dinyatakan benar 
oleh Allah SWT yang dimana kasus lainnya itu akan berkenaan 
dengan tawanan perang Badar. Jadi pada saat itulah terjadi silang 
pendapat atau perselisihan pendapat antara Abu Bakar dan Umar 
yang dimana Nabi pun cenderung menyetuji pandangan dari Abu 
Bakar, kemudian turunlah surat al-Anfal ayat 67-69 yang dapat 
membenarkan pendapat Umar. Jadi, dapat dilihat begitulah sikap 
dari Nabi yang sangat gemar dan juga pandai dalam melakukan 
musyawarah untuk dapat menyelesaikan persoalan dan 
permasalahan, yang dimana pada saat itu tepatlah penggambaran 
dari sikap sang Nabi Muhammad SAW dalam QS Ali Imran ayat 
159. Akhir dari kisah. Demikian hati Rasulullah SAW dan juga 
kehidupannya itu bersama masyarakat-Nya yang tidak pernah 
merasa marah karena persoalan pribadi-Nya, dan juga tidak 
sempit dada-Nya dalam mengahadapi berbagai kelemahan dalam 
bermusyawarah bersama para sabahat-nya serta bahkan 
Rasulullah pun memberikan persembahan khusus kepada semua 
para umat-Nya sesuai apa yang dimiliki-Nya dengan lapang dada 
dan sabar165. 

Referensi lain menguraikan praktik syura pada Masa 
Rasulullah SAW, yaitu: 
1) Syura dalam urusan rumah tangga atau keluarga. 

Nabi Muhammad Saw. Mengajak umatnya membina 
kehidupan keluarga atas dasar Musyawarah dan saling rela. 
Hubungan suami istri hendaknya saling memahami dan 
pentinya nilai musyawarah demi kemaslahatan bersama di 
masa depan, keharmonisan dalam rumah tangga, ketenangan, 
kedamaian terhindar dari percecokan tergantung dari kuat nya 
rumah tangga tersebut dalam menciptakan suasana yang 
damai dengan pedoman saling terbuka dalam musyawarah 
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dan saling menciptakan semangat ideologis mengajak 
membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah serta 
rela diawal pembentukan keluarga yang sakinnah mawaddah 
warohmah.166  

Selaras dengan diinformasikan oleh Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang gadis dimintai 
persetujuanya ketika akan di nikahkan sedangkan seorang janda 
diminta pendapatnya untuk Musyawarah”. Dalam informasi 
penyampean oleh Abu Hurairah dengan lebih lanjut oleh 
Nabi Muhammad Saw mengatakan bahwa “seorang gadis 
pemalu, maka diamnya adalah tanda persetujuanya”. Petunjuk Nabi 
Muhammad SAW menegenai musyawarah dalam keluarga 
menjelaskan bagaimana idealnya suami istri dalam mengambil 
keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dengan 
jalan syura (Musyawarah) misalanya problem masalah 
keuangan keluarga dan sebagainya. 

Mengenai hal ini sangatlah urgen dalam sebuah rumah 
tangga seseorang apalagi di saat zaman sekarang ini. Wanita 
atau para ibu mendapatkan akses yang luas untuk bekerja 
dalam rahan yang lebih luas, sehinggga berdasarkan apa yang 
telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. 
Maka persoalan penyusunan keuangan bukan lagi bukan 
persoalan orang lain atau masyarakat melainkan seorang 
keluarga atau suami menanggung semua hal itu. Intinya dalam 
rumah tangga musyawarah yang didepankan antar suami dan 
seorang istri agar mencairkan suasana. 

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, terdapat dua kata yang 
mengandung arti rela dan damai, karena dua belah pihak 
dituntut untuk berdamai ketika ada masalah yang sedang 
dihadapai dengan  membicaran melalui musyawarah. Dengan 
musyawarah suami dan istri dalam ruang lingkup bahterai 
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rumah tangga. Allah SWT memberikan bimbingan, 
pembinaan dan pengajaran dalam kehiduapan rumah tangga 
baik secara implisit ataupun eksplisit. 

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 di atas dengan sangat 
jelas Allah SWT. tidak hanya khusus memberikan petunjuk 
tentang persoalan penyusunan, penyampean anak bayi, tetapi 
juga persoalan yang sering terjadi dalam rumah taggga 
hendaknya ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih 
baik di musyrawarahkan terlebih dahulu anatar suami dan 
istri. 

2) Syura (Musyawarah) dalam masyarakat. 
Praktek Syura (Musyawarah) yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW dalam hal ini dapat dikonstruksikan 
berdasaran peristiwa perang Badar, perang Uhud dan beberapa 
peristiwa yang lainya. 

Dalam persiapan perang Badar, perang yang merupakan 
kontrak senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum 
musyrikin terlebih dahulu melalukan musyawarah untuk 
mendapatkan persetujuan kaum Muhajirin dan Anshar 
berbagai hal yang dilakukan mulai dari analisis terhadap 
kemungkina terjadi diepelajaran mengingat kondisi kaum 
muslin pada waktu itu masih dalam pemantapan. Rasullulah 
meminta agar kaum Anshar menyatakan sikap mereka dan 
kaum Anshar tidak ada ragu-ragunya dalam menegaskan siap 
untuk mengorbankan segalahnya demi perjuangan bersama 
Rasullulah Saw. Kemudian mereka menuju  perang Badar yang 
bertempat diantara Mekkah dan Madinah. Setelah sampai di 
badar Nabi Muhammad Menentukan tempat untuk pasukan 
memerintahakan membuat kubu pertahanan.  

Pada perang badar ini pasukan muslimin memperoleh 
kemenangan dan tentunya salah satu faktor yang menentukan 
kemenangan tersebut adalah strategi kaum muslimin menguasai 
sumber-sumber mata air dengan mereka menguasai mata air 
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mereka lebih focus dalam menghadapi kaum kafir Quraisy.167 
Setelah mendapatkan kemenangan dalam peraang Badar 
Rasullulah kembali bermusyawarah dengan para sahabat 
mengenai tawanan perang. Ada tiga pendapat yang 
dikemukakan oleh para sahabat diataranya Abu Bakar 
berpendapat sebaiknya tawanan perang ditukar dengan 
tebusan. Dari Umar berpendapat semua tawanan perang 
dibunuh saja semuanya. Yang terakhir dari Abdullah bin 
Rawahah yang berpendapat sebaiknya tawanan ini dimasukan 
ke dalam lembah yang dipanaskan dengan api. Dari hasil 
musyawarah yang dilakukan 3 orang di atas Rasulullah SAW 
menyetujui pendapat Abu Bakar yang mengatak sebaiknya 
diganti atau ditukar dengan tebusan agar umat Islam 
memperoleh yang lebih dari hasil perang Badar tersebut. 

Mengenai musyawarah pada peristiwa perang Uhud. 
Rasullulah SAW pernah bermusyawarah dengan para sahabat-
sahabatnya pada hari uhud tentang pertimbangan Nabi apakah 
tetap ditempat atau kita keluar berangkat. Sahabat-sahabat Nabi 
memberikan pertimbanganya kepada Rasullulah SAW untuk 
berangkat keluar. Musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya 
dalam menghadapi perang Uhud rencana pembicaraan adalah 
berkisar pada pola dan strategi menghadapi pasukan Quraisy 
yang berkisaR 3.700 pasukan.  

RasululIah SAW memberikan pendapat kepada pasukan 
muslimin untuk berdiam diri dalam kota terlebih dahulu. Tetapi 
sahabat-sahabatnya berpendapat dengan mengatakan lebih baik 
keluar dari kota Madinah. Rasulullah SAW mengikuti pendapat 
dari para mayoritas. Keputusan telah diambil dipegang teguh 
dengan konsisten ada konsekwensinya walaupun ditengah 
perjalanan mereka yang berpendapat bahwa mereka ingin 
menarik kembali pendapat/perkataan mereka dan memberikan 
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kebebasan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan 
keputusan ulang. Akan tetapi Rasulullah konsisten terhadap 
keputusan semula. Dalam kondisi dan situasi perang uhud 
tersebut sejumlah juru panah yang di atas gunung lupa terhadap 
pesan Rasulullah SAW, mereka tergoda dan terpengaruh oleh 
Harta rampasan perang yang mengakibatkan Nabi Muhammad 
Saw dan pasukanya mengalami kekalahan tragis karena 
kecerobohan dari juru panah yang ingin memiliki harta hasil 
perang tapi pasukan musuh berbalik arah dan menyerang 
kembali. 

 
G. Islah (reformasi)  

Islah yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai 
keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan 
zaman dengan melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan 
menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan 

Kata Islah berasal dari Bahasa Arab اإلصالح, bentuk 
masdar (infinitif) dari akar kata یصلح-أصلح- ً  yang diambil dari ,إصالحا
komponen dasar ح-ل-ص  dan diartikan oleh Ibnu Mandzur 
dalam Lisan Al-Arabnya sebagai antonim dari 
kata فساد (kerusakan)168.  Sementara kata  اصلح biasanya digunakan 
secara khusus untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di 
kalangan manusia. Referensi lain dari segi bahasa, Islah berasal dari 
kata صلح- ىصالح   yang memiliki arti “baik”, yang mengalami صالح -
perubahan terhadap bentuk169. Akan tetapi jika Islah digunakan 
oleh Allah kepada manusia  اصالح هللا  mengandung beberapa 
pengertian, terkadang bermakna proses penciptaan manusia yang 
sempurna, terkadang menghilangkan suatu kejelekan atau 
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kerusakan setelah keberadaannya, dan terkadang pula dengan 
menetapkan kebaikan kepada manusia itu sendiri.170 

Kata Islah memiliki berbagai makna khusus, apabila disisipi 
kata الشيء (sesuatu) artinya memperbaiki, apabila disisipi kata  
 artinya berbuat/bersikap baik, apabila disisipi kata (kepadanya) إلیھ
ganti ھـ (nya) artinya membenarkannya, mengkoreksinya, 
memperindah, atau membuatnya lebih indah, apabila disisipi 
kata  بینھم (di antara mereka) artinya menghilangkan pertikaian dan 
permusuhan antara keduanya, apabila disisipi kata  في عملھ (dalam 
pekerjaannya) atau في أمره (dalam urusannya) artinya datang dengan 
sesuatu yang baik dan bermanfaat170F

171.  
Islah berarti perbaikan, memperbaiki, atau mendamaikan 

orang yang berselisih. Menurut pendapat Imam Taqy Al-Din Abu 
Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini yang terdapat dalam kitab 
Kifayatul Akhyar, Ash Shulhu adalah: ”akad yang memutuskan 
perselisihan antara dua pihak yang berselisih”172. Shulhu 
(perdamaian) adalah sebuah perjanjian untuk menghilangkan 
permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang bisa 
menimbulkan permusuhan dan peperangan.173 

Secara istilah, Islah merupakan upaya yang dilakukan guna 
menghilangkan terjadinya sebuah kerusakan, dan perpecahan 
antara manusia serta melakukan perbaikan dalam tatanan 
kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, 
dan sejahtera dalam kehidupan masyrakat.174 Oleh sebab itu, dalam 
terminologi Islam secara umum, Islah dapat diartikan sebagai suatu 
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aktifitas yang mampu membawa perubahan dari keadaan yang 
buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Islah juga dapat diartikan 
sebagai suatu tindakan atau gerakan yang memiliki tujuan untuk 
merubah keadaan masyarakat yang awalnya rusak akhlak dan 
akidah, menyebar ilmu pengetahuan dan memerangi kejahilan. Islah 
juga bertujuan menghapus bid’ah dan khurafat yang memasuki 
agama dan memperkuat akidah tauhid. Dengan hal ini manusia 
akan benar-benar menjadi hamba Allah SWT yang yang bertaqwa 
kepada-Nya. Masyarakat Islam juga menjadi masyarakat yang 
memandu ke arah keadilan dan persamaan.175 

Islah merupakan cara untuk mencegah adanya suatu 
perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. 
Pertentangan jika berkepanjangan akan mendatangkan 
kehancuran, oleh karena itu, dengan adanya islah diharapkan 
mampu mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan kehancuran 
dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan 
pertentangan, hal ini merupakan suatu kebijakan yang diajarkan 
oleh syara’. 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Islah itu jangan 
dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) 
yang berselisih. Akan tetapi, kata tersebut harus dipahami sesuai 
dengan makna semestinya dengan memperhatikan penggunaan Al-
Qur’an terhadapnya. Menurutnya ada dua bentuk yang digunakan 
Al-Qur’an, pertama Islah merupakan satu bentuk kata yang selalu 
membutuhkan obyek, dan kedua Islah, yang digunakan dalam 
bentuk kata sifat. Sehingga Islah dapat diartikan sebagai 
terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia 
dapat bermanfaat (berfungsi) dengan baik sesuai dengan tujuan 
kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak 
menyertainya sehingga tujuan dimaksud tidak tercapai, maka 
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manusia dan dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, 
dan apa yang dilakukannya dinamai Islah.176 

Sedangkan Islah menurut pendapat Ali Syari’ati, dalam 
bukunya immah dan imamah yang dimaksud dengan Islah adalah 
melakukan pekerjaan membantu meringankan pekerjaan yang lain 
sepanjang yang layak mereka kehendaki dan menyelaraskannya 
dengan apa yang seharusnya mereka rasakan dan apa yang dapat 
menyampaikan mereka pada kesempurnaan.177 

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan di atas, 
pemikiran Islah sangat luas dan menyampaikan implikasi berbeda 
yang mencakup sudut pandang yang berbeda. Dalam Al-Qur'an 
misalnya, kata Islah dan bagian-bagiannya digunakan di semua 
bagian kehidupan manusia mulai dari pengembangan dan 
penebusan pribadi, untuk mengakomodasi pasangan dan istri 
ketika dalam perdebatan, hingga pada tingkat menangani masalah 
publik. Bahkan itu juga dimanfaatkan sebagai pesan kenabian dan 
misi dalam menjaga ekspresi Allah SWT. 

Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan 
Islah, yaitu: Q.S. An-Nisa ayat 35 

. ْن اَْھِلَھا ۚ اِْن یُِّرْیدَآ   ْن اَْھِلٖھ َوَحَكًما ِمّ َواِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق َبْینِِھَما فَاْبعَثُْوا َحَكًما ِمّ

َ َكاَن َعِلْیًما َخبِْیًرا ُ بَْینَُھَما ۗ اِنَّ ا�ّٰ  اِْصَالًحا یَُّوفِِّق ا�ّٰ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 

Ayat tersebut berisi tentang istilah dalam perkara syiqaq yang 
merupakan suatu perselisihan yang berawal dan terjadi pada dua 
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belah pihak suami dan istri secara bersamaan. Untuk mengatasi 
permasalahan rumah tangga yang meruncing antara suami istri itu, 
meskipun diduga tidak akan dapat di atasi.  

Al-Qur’an  memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru 
damai). Pengutusan hakam ini dimaksudkan untuk menelusuri 
faktor-faktor terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar 
dengan tujuan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan 
rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.178 

Q.S. Al-Baqarah ayat 220 
ِخَرةِ ۗ َویَْسـ�لُْونََك َعِن اْلَیٰتٰمۗى قُْل اِْصَالٌح لَُّھمْ  َخْیٌر ۗ َواِْن تَُخاِلُطْوُھْم  فِى الدُّْنیَا َواْالٰ

َ َعِزیْ  ُ َالَْعنَتَُكْم اِنَّ ا�ّٰ ُ یَْعَلُم اْلُمْفِسدَ ِمَن اْلُمْصِلحِ ۗ َولَْو َشۤاَء ا�ّٰ ٌز َحِكْیمٌ فَِاْخَوانُُكْم ۗ َوا�ّٰ  

Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu 
tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut 
adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah 
saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang 
mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat 
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 

Islah yang terkandung dalam ayat ini adalah dengan 
mengadakan perbaikan setelah melakukan kerusakan terhadap 
anak yatim, contohnya dengan sengaja mengambil harta atau 
menghardik mereka. Untuk mengingatkan manusia, terutama para 
pengasuh anak yatim agar senantiasa memberikan kasih sayangnya 
dan tidak mempersulit orang lain apalagi anak-anak yatim yang 
tidak berdaya. 

Q.S. Al-Hujarat ayat 9 
. َفٰتِن ِمَن اْلُمْؤِمنِْیَن اْقتَتَلُْوا فَاَْصِلُحْوا َبْینَُھَمۚا فَِاْنۢ بَغَْت ِاْحٰدىُھَما َعلَى   َواِْن َطۤاى�

ِ ۖفَِاْن فَۤاَءْت فَاَْصِلُحْوا َبْینَُھَما اْالُْخٰر  َء اِٰلٓى اَْمِر ا�ّٰ ى فَقَاتِلُوا الَّتِْي تَْبِغْي َحتّٰى تَِفْيۤ
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطْینَ   بِاْلعَْدِل َواَْقِسُطْوا ۗاِنَّ ا�ّٰ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang 
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satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil. 

Islah yang terkandung dalam ayat ini adalah upaya untuk 
menghentikan kerusakan dan meningkatkan kualitas sesuatu 
sehingga memberi manfaat yang lebih banyak lagi. Jika hubungan 
antar dua pihak retak atau terganggu, tentu akan terjadi kerusakan, 
hilang atau mungkin berkurangnya manfaat yang dapat diperoleh 
dari mereka. Dengan adanya hal ini maka perlu diadakannya Islah, 
yaitu perbaikan agar tercipta keharmonisan kembali, dengan 
demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan 
berdampak dengan lahirnya aneka manfaat dan kemashlahatan. 

Q.S. Al-Anfal ayat 1 
.   َ ُسْوِلۚ فَاتَّقُوا ا�ّٰ ِ َوالرَّ َواَْصِلُحْوا ذَاَت یَْسـ�لُْونََك َعِن اْالَْنفَاِلۗ قُِل اْالَْنفَاُل ِ�ّٰ

ْؤِمنِْینَ  َ َوَرُسْولَٗھٓ اِْن ُكْنتُْم مُّ  بَْینُِكْم َۖواَِطْیعُوا ا�ّٰ
Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah 
dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah 
perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya 
jika kamu adalah orang-orang yang beriman. 

Q.S. Ali Imron ayat 89 
. ِحْیمٌ   َ َغفُْوٌر رَّ اِالَّ الَِّذْیَن تَابُْوا ِمْنۢ بَْعِد ٰذِلَك َواَْصَلُحْوۗا فَِانَّ ا�ّٰ  

Artinya: Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan 
mengadakan perbaikan. Karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
 

Selanjutnya Islah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad 
SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berbunyi: 
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ْلُح َجائٌِز َبْیَن  َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَالَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم الصُّ ِ َصلَّى ا�َّ قَاَل َرُسوُل ا�َّ

َم َحَالًال َوَزادَ ُسلَْیَماُن ْبُن دَاُودَ اْلُمْسِلِمیَن َزادَ أَْحَمدُ إِالَّ  ُصْلًحا أََحلَّ َحَراًما أَْو َحرَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلُمْسِلُموَن َعلَى ُشُروِطِھمْ  ِ َصلَّى ا�َّ  َوقَاَل َرُسوُل ا�َّ

3594. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali 
perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang 
mengharamkan perkara yang halal”.179 
 

Dalam kaitannya dengan Islah ini, Az-Zarqani telah 
menyebutkan di dalam bukunya "Manahil al-'Irfan" beberapa 
macam Islah dan solusinya, antara lain180: 
1. Islah al-aqaa'id (islah keyakinan), caranya dengan jalan 

membimbing manusia kepada hakikat permulaan dan akhir 
kehidupan serta antara keduanya di bawah ruang lingkup iman 
kepada Allah swt, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya dan 
hari akhir; 

2. Islah al-'ibaadaat (Islah peribadatan), caranya dengan jalan 
membimbing manusia kepada sesuatu yang mensucikan jiwa, 
mensuplai ruh, meluruskan keinginan, memberi faedah kepada 
orang lain baik itu individu maupun kelompok; 

3. Islah al-akhlaq (islah akhlak), caranya dengan jalan membimbing 
manusia kepada kebaikan-kebaikan diri mereka dan 
menjauhkan mereka dari kejelekan-kejelekan diri mereka 
dengan tanpa ada unsur melebih-lebihkan atau sebaliknya; 

4. Islah al-ijtima' (islah kemasyarakatan), caranya dengan jalan 
membimbing manusia kepada penyatuan barisan-barisan dan 
penghapusan ta'asub serta menghilangkan perbedaan-
perbedaan yang menjauhkan mereka melalui pemahaman 
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bahwa mereka adalah satu jenis yang berasal dari satu jiwa atau 
seorang diri dan dari satu keluarga: bapak mereka adam dan ibu 
mereka hawa, maka tidak ada suatu kaum yang lebih utama dari 
kaum lainnya dan tidak ada seorangpun yang lebih utama dari 
selainnya kecuali dengan ketakwaannya; 

5. Islah as-siyaasah (islah politik) atau al-hukmi ad-dauli (hukum 
pemerintahan), caranya dengan jalan menegakan keadilan 
secara mutlak, mengutamakan persamaan antar manusia, 
mengutamakan kebijakan yang benar, adil, dipercaya, menepati 
janji, tidak pandang bulu dan penuh rasa kasih sayang; jauh dari 
kedzaliman, pengkhianatan, kebohongan, penipuan. 

Secara umum apa yang di kemukakan Az-Zarqani di atas 
menunjukan bahwa Islah tidak memaknai dalam ruang lingkup 
rekonsiliasi; akan tetapi dalam ruang lingkup reformasi atau 
perbaikan, pemaknaan ini selaras dengan yang di kemukakan oleh 
Abdurrazak Asy-syekh Daud di dalam bukunya "Al-Fasad Wa Al-
Islah-Dirasatun", dimana ia mendefinisikannya dengan: "Suatu aksi 
atau tidakan yang memperbaiki keadaan" atau "Membentuk sesuatu 
dan mengumpulkannya kembali dari awal181. 

Dalam pandangan Islam, Islah menjadi salah satu solusi yang 
dianggap baik dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk kasus 
pelanggaran HAM (hak asasi manusia), dan dua kubu politik yang 
berkonflik. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan, “tidak ada 
kebaikan dari pembicaraan manusia kecuali tiga hal, yaitu 
menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat baik, dan 
mengislahkan”. Islah menjadi salah satu tujuan utama dakwah Nabi 
dan Rasul, termasuk dakwahnya para ulama yaitu agar dapat 
memperbaiki kondisi umat. Dengan demikian islah mengutamakan 
prinsip reformatif guna mencapai keadaan lebih baik yang dapat 
mengakomodasi perubahan zaman dengan pijakan maslahah ‘amah 
(kemaslahatan umum) dan prinsip al-muhafazhah ala al-qadimi al-

                                                           
181 Abdurrazak Asy-syekh Daud, Al-Fasad Wa Al-Islah-Dirasatun, (Damsyiq: 

Ittihad Al-Kutub Al-'Arab, 2003), 24, 36. 
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shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (merawat tradisi dan 
merespon modernisasi). 

Sedangkan dalam ranah politik islah identik dengan rekonsiliasi 
atau menyatunya dua kubu yang bersebarangan jalur atau 
kelompok yang memiliki pandangan berbeda dengan 
mengupayakan dua hal: pertama berbuat baik atau memperbaiki 
hubungan dengan kelompok atau lawan politik yang selama ini 
berbeda cara pandang, dan yang kedua mengadakan kompromi 
dialogis degan cara win win solution (mencari solusi yang dapat 
menguntungkan bersama) diantara kedua kubu yang bersebrangan. 

Contoh peristiwa yang berkaitan dengan islah, yaitu terkait 
perjanjian damai yang dilakukan oleh Rasulallah Saw di Madinah, 
dan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, perjanjian damai 
dilaksanakan dengan proses tahkim (arbitrase) antara khalifah Ali 
bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abi Sofyan yang 
berlangsung pada saat perang siffin yang terjadi pada tahun 36 H. 

Perang Siffin terjadi disebabkan karena terbunuhnya Usman 
bin Affan yang mengakibatkan keluarga dan kabilah Usman bin 
Affan menuntut hukuman qishas bagi para pemberontak. Karena 
adanya perbedaan pendapat antara khalifah Ali dan Mu’awiyah 
terkait masalah hukuman qishas bagi pembunuh Usman akhirnya 
hal tersebut membawa kedua belah pihak dalam sebuah 
peperangan. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak menginginkan 
adanya peperangan antar sesama muslim, berusaha keras 
mengadakan pendekatan dengan cara mengirim sebuah surat untuk 
Mu’awiyah yang berisi sebuah ajakan pada ketaatan guna berbai’at 
kepadanya. Namun, Mu’awiyah dan para pengikutnya tetap 
menuntut hukuman qishas bagi pembunuh Usman, baru kemudian 
berbai’at kepada khalifah Ali bin Abi Thalib.182 

Sikap Mu’awiyah yang kukuh bersikeras untuk menuntut 
darah Usman yang telah dibunuh secara zalim membuat khalifah 

                                                           
182  K. Ali, Sejarah Islam dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Ustmani, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003) 
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Ali terpaksa menindak lanjuti hal tersebut secara tegas yaitu 
dengan cara berperang. Akhirnya kedua pasukan pun bertemu dan 
saling berhadapan  disebuah tempat yang bernama Siffin, dekat 
dengan sungai Eufrat sebelah timur wilayah Syam. Peristiwa itu 
terjadi sebulan penuh pada bulan Dzulhijjah. Ketika peperangan 
hampir saja dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, pada 
saat itu juga pasukan Mu’awiyah mengangkat mushaf untuk 
berdamai. Kemudian, khalifah Ali menerima hal tersebut atas 
kemauannya sendiri tidak didasarkan atas paksaan dari pihak luar. 
Keputusan Ali berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam yang 
menyeruh mendamaikan antara dua pihak yang bermusuhan serta 
kembali kepada Al-Qur’an  ketika terjadinya sebuah pertentengan 
dan perselisihan. Akan tetapi tidak semua pendukung Ali 
menyetujui perjanjian damai ini. Kelompok yang tidak setuju 
akhirnya memisahkan diri dari Ali, yang selanjutnya disebut kaum 
khawarij, mereka itu adalah al-Asy’ary ibn Qais al-Kindi, Mas’ari 
ibn Fudaki al-Tamami, dan Zaid ibn Husain al-Thai. Golongan 
khawarij telah mengambil sikap keras dan secara terang-terangan 
melakukan pengingkaran kepada Ali, serta menganggapnya 
kafir.183Akhirnya terlihat bahwa yang paling baik ialah sesuatu 
yang sudah ditetapkan oleh Rasulallah Saw, yaitu “berdamai”. 
Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, kalian tidak menggunakan 
pikiran. Aku tidak gegabah bertindak sebagaimana akupun tidak 
gegabah bertindak dalam peristiwa Hudaibiyah ketika itu aku tidak 
membangkang keputusan Rasulallah SAW. Pada hari itupun aku 
bertindak demi kemashlahatan umat Islam.184 

 
H. Aulawiyah (skala prioritas)  

Aulawiyah semakna dengan keutamaan atau prioritas, yaitu 
kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting dan 

                                                           
183 Ikrom Shaliadi, “Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqoh-Firqoh, dan Pendapatnya” 

Jurnal Islamuna, Voume, 2. No, 1, Juni 2015, 20. 
184  Al-hafidz Ibnu Katsir, Tartib W a Tahdib Kitab Al-Bidayah Wa an-Nihaya, terj. 

Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Darul Haq, 2012), 632-649. 
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utama harus didahulukan untuk diterapkan dibandingkan dengan 
kepentingan yang bernilai lebih rendah. 

Secara bahasa, aulawiyah adalah kata jama’ dari kata al-aula 
yang berarti penting atau lebih utama.185 Sedangkan secara istilah, 
aulawiyah adalah memahami apa yang paling utama dari beberapa 
perkara dari aspek pelaksanaan, dengan mengutamakan perkara 
yang semestinya didahulukan kepada perkara lain yang tidak utama 
sesuai masa dan waktu pelaksanaannya.186 Sedangkan Yusuf 
Qardhawi mengatakan bahwa aulawiyah adalah meletakkan segala 
sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai dan 
pelaksanaannya sehingga sesuatu yang tidak penting tidak 
didahulukan atas sesuatu yang penting, sesuatu yang penting tidak 
didahulukan atas sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang tidak 
(marjuh) tidak didahulukan atas sesuatu yang (rajih), sesuatu yang 
biasa-biasa saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama atau 
paling utama187 

Aulawiyah dibahas dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9 
اْلِمیزاَن  أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیزاِن  َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوال َوالسَّماَء َرفَعَھا َوَوَضَع 

 تُْخِسُروا اْلِمیزانَ 
Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 
(keadilan) agar kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan 
tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 
neraca itu.” 

Menentukan skala prioritas sama saja halnya dengan 
meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan benar. Ayat di atas 
menunjukkan bahwa Allah SWT telah meletakkan keseimbangan 

                                                           
185 Fahmi Bin Abdul Khir, Kolej Kimuniti Gerik dan Perak Darul Rizdaun, “Fiqh 

Al-Aulawiyah, Konsep Serta Aplikasinya Masa Kini”, (Seminar-Anjuran Persatuan Ulama 
Malaysia (PUM) Cawangan Perak Dan Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK), 10 April 
2010. 

186 Sofyan Siroj, “ Mahafim Fiqh Al-Aulawiyah Wa Al-Muwazanat Fi Amali Al-
Da’wah Wa Al-Jama’ah dalam Http;//www.qolbureengineeringfoundation.org, Diakses 
Pada 27 Mei 2021. 

187 Yusuf Qardhawi, Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran Dan 
As Sunah, (Robbani Press: Jakarta, 1996), 5. 



                                  Dr. Akhmad Syahri ∼ 137 

dengan menciptakan alam semesta ini berjalan dengan teratur, kita 
juga harus meletakkan neraca keseimbangan di dalam hidup kita 
supaya terciptanya keteraturan di dalam kehidupan kita 
sebagaimana Allah SWT telah meletakkan neraca keseimbangan di 
dalam mengatur alam semesta ini. 

Dengan demikian ayat di atas dapat menjadikan landasan 
bagi kita untuk dapat menentukan skala prioritas di dalam 
kehidupan sehari-hari, terdapat neraca keseimbangan yang 
menjadikan panduan dalam penskalaan tersebut, untuk itu 
beragama dengan ilmu merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari ajaran agam itu sendiri. 

Dalam konteks ini, memprioritaskan ibadah adalah 
mendahulukan mengerjakan ibadah yang lebih penting dari pada 
ibadah yang lain, atau mendahulukan amalan yang wajib dari pada 
amalan yang sunnah.  

Terdapat juga hadits yang ditemui untuk menjelaskan amal, 
nilai dan pembebanan mana yang lebih utama dikerjakan untuk 
menjelaskan letak posisi antara yang satu dengan yang lainnya yang 
memiliki tingkatannya masing masing. Sabda Rasulullah SAW 
yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan itu adalah sebagai 
berikut:188 

)متفق علىة(بسبع وعشرىن در جة ) الفرد(صال ة الجماعة تفضل صال ة الفذ    

Artinya: Solat berjamaah melebihi solat sendirian dengan dua puluh tujuh 
derajat (Mutafaqun ‘Alaih) 

Hadits di atas memperlihatkan bahwa ada sejumlah tolak 
ukur yang berkaitan dengan amalan, nilai dan kewajiban mana 
yang lebih utama, paling baik dan paling dicintai Allah jika kita 
melaksanakan yang lebih utama. 

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa salat berjamaah lebih 
baik dari pada salat sendirian. Dengan demikian, umat Islam lebih 
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Pascasarjana IAIN Sumatra Utara, Medan, 2014). 



138 ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam                                              

baik melaksanakan salat secara bejamaah dikarenakan dibalik itu 
semua terdapat karunia Allah SWT. 

Contoh lain terkait aulawiyah, yaitu tentang prioritas fardhu 
‘ain atas fardhu kifayah. Tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa 
perkara fardhu harus diutamakan dari perkara yang hukumnya 
sunnah; tetapi perkara-perkara yang fardhu itu sendiri mempunyai 
bermacam-macak tingkatan. Kita meyakini betul bahwa fardhu ‘ain 
harus diutamakan dari fardhu kifayah, karena fardhu kifayah 
seringkali sudah ada orang yang melakukannya, sehingga orang 
yang lain tidak akan menanggung dosa karena tidak melakukannya.  
Sedangkan fardhu ‘ain tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena tidak 
ada orang lain yang boleh menggantikan kewajiban yang telah  
ditetapkan untuk dirinya.189 

Banyak hadits Nabi yang menunjukkan bahwa kita harus 
mengutamakan fardhu ‘ain dari fardhu kifayah. Contoh yang paling 
jelas itu adalah perkara yang ada hubungannya berperilaku baik  
terhadap kedua orang tua dan berperang membela agama Allah, 
ketika perang termasuk dari fardhu kifayah, karena peperangan  
untuk  mengambil alih suatu wilayah dan bukan mempertahankan 
wilayah sendiri; yaitu untuk mengambil alih suatu wilayah yang  
ditempati oleh musuh. Kita harus melakukan peperangan ketika 
terlihat adanya tanda-tanda musuh mengintai kita dan ingin 
merebut wilayah yang lebih luas lagi dari kita. Dalam hal ini hanya 
terdapat sebagian orang saja yang dituntut untuk melakukannya, 
kecuali apabila pemimpin negara menganjurkan untuk semua 
rakyatnya pergi berperang. Dalam peperangan seperti ini, berbakti 
kepada kedua orangtua dan berkhidmat kepadanya adalah lebih 
wajib daripada bergabung kepada pasukan tentara untuk  
berperang. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. 
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr 
bin Ash r.a. berkata bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada  
Nabi Muhammad SAW.  Dia  meminta  izin untuk ikut berperang. 
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Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apakah kedua 
orangtuamu  masih  hidup?” Dia  menjawab, “Ya.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Berjuanglah untuk kepentingan mereka.” Dalam 
riwayat Muslim disebutkan bahwa ada  seorang  lelaki  datang 
kepada  Rasulullah  SAW kemudian berkata, “Aku hendak berjanji 
setia  untuk  ikut  hijrah  bersamamu,  dan  berperang untuk 
memperoleh pahala dari Allah SWT.” Nabi Muhammad SAW 
berkata kepadanya: “Apakah salah seorang di antara kedua 
orangtuamu masih hidup?” Dia menjawab, “Ya. Bahkan  
keduanya  masih hidup.” Nabi Muhammad SAW bersabda, 
“Engkau  hendak  mencari  pahala  dari  Allah  SWT?” Lelaki itu  
menjawab,  “Ya.” Nabi  Muhammad SAW  kemudian  bersabda, 
“Kembalilah kepada kedua  orangtuamu,  perlakukanlah  keduanya 
dengan sebaik-baiknya.” 

Diriwayatkan dari Muslim  bahwa  ada  seorang  lelaki datang 
kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Aku kesini untuk  
menyatakan janji setia kepadamu untuk berhijrah, aku telah 
meninggalkan kedua orangtuaku yang menangis karenanya.” Maka  
Nabi  Muhammad SAW bersabda, “Kembalilah kepada keduanya, 
buatlah mereka  tertawa  sebagaimana  engkau  telah   membuat   
mereka menangis. “Diriwayatkan dari Anas r.a. berkata bahwa ada 
seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, 
“Sesungguhnya aku sangat  ingin  ikut  dalam  peperangan, tetapi 
aku tidak mampu melaksanakannya.” Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Apakah salah seorang  di antara  kedua  orangtuamu 
masih ada yang hidup?” Dia menjawab, “Ibuku.” Nabi Muhamad 
SAW bersabda, “Temuilah Allah dengan melakukan kebaikan 
kepadanya. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan 
mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang  mengerjakan 
ibadah haji, umrah, dan berjuang di jalan Allah.”  

Diriwayatkan  dari  Mu'awiyah bin Jahimah bahwasanya 
Jahimah datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian  
berkata, “Wahai Rasulullah aku ingin ikut berperang, dan aku 
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datang ke sini untuk meminta pendapatmu.” Maka  Rasulullah  
SAW  bersabda,  “Apakah  engkau masih mempunyai ibu?” Dia 
menjawab, “Ya.” Rasulullah bersabda, “Berbaktilah kepadanya, 
karena sesungguhnya surga  berada di bawah kakinya.” Thabrani  
meriwayatkan  hadits  itu dengan isnad yang baik, dengan lafalnya 
sendiri Jahimah berkata, “Aku datang kepada Nabi Muhammad 
SAW untuk meminta pendapat bila aku hendak ikut berperang. 
Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, “Apakah  kedua  orang 
tuamu masih  ada?” Aku menjawab, “Ya” Maka Nabi Muhmmad 
SAW. bersabda, “Tinggallah bersama mereka, karena 
sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki mereka.” 

 
I. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif)  

Tathawwur wa Ibtikar yaitu memiliki ide kreatif dan terbuka 
untuk melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan 
menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan ummat. 

Tathawwur wa Ibtikar berkaitan dengan sikap dinamis, kreatif, 
dan inovatif. Dinamis berasal dari kata dynamic yang artinya 
bergerak. Dalam Bahasa Belanda dari kata dynamisch yang artinya 
giat dalam bekerja, tidak bisa tinggal diam, bergerak serta semakin 
tumbuh.190 Dalam KBBI  dinamis artinya penuh dengan semangat 
serta tenaga maka cepat bergerak serta gampang menyesuaikan diri 
dalam keadaan tertentu.191 Contohnya, seorang yang ingin 
merubah pribadinya menjadi orang yang berilmu pengetahuan 
karena keutamaan dan derajatnya di sisi Allah. Pada hal ini akan 
belajar dengan serius untuk mencapai jenjang pendidikan yang 
tertinggi meskipun dengan keadaan finansial sangat minim. Orang 
yang dinamis tidak akan  pernah diam dalam berpangku tangan, 
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maka dia akan terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam 
meningkatkan kualitas dirinya ke petunjuk yang baik dan benar.192 

Dasar hukum yang menganjurkan agar hidup berjalan dengan 
dinamis terdapat pada Q.S. Al-Insyirah Ayat 7-8  

فَِاذَا فََرْغَت فَاْنَصْبۙ َواِٰلى َربَِّك فَاْرَغبْ    
Artinya : Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap. 

Selanjutnya, kreatif berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata 
to create, artinya membuat atau menciptakan sesuatu.193 Sedangkan 
kreatif di dalam Bahasa Arab berasal dari kata Kholaqo (membuat, 
menciptakan, menjadikan) yang berarti membuat atau menciptakan 
sesuatu tanpa pangkal terlebih dahulu atau sebuah kemampuan 
dalam menciptakan sesuatu tanpa meniru. Dalam KBBI kata 
kreatif berarti mempunyai daya cipta/mempunyai sebuah 
kemampuan dalam menciptakan.194 Kreatif yaitu menggabungkan, 
menemukan, mengarang, membangun, mendesain, mengubah  
merancang, atau bahkan meningkatkannya. Oleh sebab itu, kreatif  
diilustrasikan dengan sebuah kemampuan berfikir  tingkat kritis 
serta banyak ide-ide dan sebauh gagasan. Seseorang yang kreatif 
adalah orang yang melihat sesuatu yang serupa, dengan cara yang 
berbeda. Seseorang yang kreatif yaitu seseorang yang mempunyai 
sebuah kemampuan dalam menggabungkan sesuatu.  

Kreatif yaitu kemampuan dalam menemukan/mendapatkan 
gagasan dan pemecahan masalah. Dalam perspektif Islam, kreatif 
sebagai kesadaran dengan keimanan seseorang dalam 
menggunakan semua daya serta kemampuan dalam diri sebagai 
bentuk syukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk pengabdian 
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yang tulus kehadirat Allah SWT. Allah Maha Kreatif, hasil karya-
Nya ini adalah karya yang sungguh luar biasa, asri, dan sempurna. 
Allah adalah Pencipta alam semesta dan semua isinya memberikan 
kekaguman dahsyat bagi seluruh makhluk-Nya. Allah adalah Sang 
Pencipta alam semesta yang sempurna dalam menciptakan-Nya.195 

Dasar hukum yang menganjurkan agar memiliki kreativitas 
terdapat pada Q.S. An-Najm Ayat 39-40 

ْنَساِن اِالَّ َما َسٰعىۙ   َواَْن لَّْیَس ِلْالِ
 َواَنَّ َسْعیَٗھ َسْوَف یُٰرىۖ 

Artinya: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). 

Selanjutnya inovatif  berasal dari Bahasa Inggris yaitu innovate 
berarti mengenalkan hal yang baru.196 Inovatif adalah sesuatu yang 
bersifat memperbarui. Jadi Inovatif adalah sesuatu yang bersifat 
memperkenalkan sesuatu hal baru. Kata baru di sini berarti sesuatu 
hal yang belum tentu diterima secara meluas oleh semua 
masyarakat yang berkaitan dengan sikap dan belum  tentu diterima 
dan diterapkan oleh semua masyarakat sekitar.197 Inovasi 
merupakan suatu kegiatan meneliti, perekayasaan, pengembangan, 
atau untuk mengembangkan penerapan praktik nilai dan 
pengetahuan terbaru atau dengan cara yang baru dalam 
mengimplementasikan TIK.  

Inovatif adalah suatu hal yang baru yang mengakibatkan 
perdayagunaan produk dan jasa ke suatu yang lebih produktif dan 
mempunyai nilai bagi warga. Contohnya aplikasi bank syariah di 
Indonesia baru dikembangkan pada dekade awal pada tahun 1990-
an sebagai sebuah inovasi dari suatu penerapan pada bank 

                                                           
195 https://www.ilmuwiki.com/2019/09/perilaku-dinamis-dalam-islam-

pengertian-dalil.html (diakses pada hari Selasa, 15 Juni 2021 pada pukul 11.00 WITA) 
196 https://www.ilmuwiki.com/2019/09/perilaku-dinamis-dalam-islam-

pengertian-dalil.html (diakses pada hari Selasa, 15 Juni 2021 pada pukul 11.20 WITA) 
197 Azizi M. Reza. Buku Siswa, Akidah Akhlak (Diktorat Jendral Pendidikan 

Islam : Jakarta, 2016) hlm. 143 

https://www.ilmuwiki.com/2019/09/perilaku-dinamis-dalam-islam-pengertian-dalil.html
https://www.ilmuwiki.com/2019/09/perilaku-dinamis-dalam-islam-pengertian-dalil.html
https://www.ilmuwiki.com/2019/09/perilaku-dinamis-dalam-islam-pengertian-dalil.html
https://www.ilmuwiki.com/2019/09/perilaku-dinamis-dalam-islam-pengertian-dalil.html
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konvensional.198 BSI lebih mengembangkan muamalah dalam 
ajaran syariah Islam yaitu terdapatnya akad bagi hasil dalam 
mengelola hasil pada satu sisi serta menanggung resiko kerugian 
disisi yang berbeda. Kemudian pada bank yang konvensional lebih 
berorientasi pada profit yang menjadi rentan pada suatu masalah  
di suku bunga dengan kata lain yaitu sistm riba. Pada dunia 
pendidika, inovatif merupakan proses pembelajaran yang 
direncanakan sedemikian mirip sehingga ada perbedaan dengan 
pemebelajaran pada lainnya yang dilakukan oleh pendidik 
konvensional.. Makhluk yang bernama manusia ini merupakan 
mahluk pilihan Allah yang mempunyai potensi dan keahlian yang 
begitu luas dan banyak. Pengetahuan nalar manusia ini adalah salah 
satu bentuk istimewa yang berbeda dengan mahluk lainnya 
disebabkan dengan kekuatan nalarnya dapat menemukan serta 
menciptakan suatu hal yang baru dan memperbaiki tarafisitas 
hidup. Jika manusia menggunakan akalnya serta pengalamannya 
dengan maksimum serta tawakkal, InsyaAllah dia akan mampu 
mendapatkan kemajuan yang luar biasa dan menakjubkan. Dengan 
kondisi seperti ini kekuatan inovasi serta kreativitas mempunyai 
peran penting dalam mengubah kualitas hidup serta mewujudkan 
manusia yang lebih baik. 
Dasar hukum yang menganjurkan agar berpikir inovatif 

diantaranya terdapat pada Q.S. As-Sajdah (32): 27 dan Q.S. Al-
Jatsiyah (45): 13. 

اَْنعَاُمُھْم  اََولَْم یََرْوا اَنَّا َنُسْوُق اْلَمۤاَء اِلَى اْالَْرِض اْلُجُرِز َفنُْخِرُج بِٖھ َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنھُ 

 َواَْنفُُسُھْمۗ اََفَال یُْبِصُرْونَ 

Artinya : Dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami 
mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami 
tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan 

                                                           
198 https://www.academia.edu/37554720/akidah_Bab (diakses pada hari 

Selasa, 15 Juni 2021 pada pukul 11.30 WITA) 

https://www.academia.edu/37554720/akidah_Bab
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ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa 
mereka tidak memperhatikan? (Q.S. As-Sajdah (32): 27) 

 
ٰیٍت لِّقَْوٍم  ْنھُ ۗاِنَّ فِْي ٰذِلَك َالٰ ا فِى السَّٰمٰوِت َوَما فِى اْالَْرِض َجِمْیعًا ّمِ َر لَُكْم مَّ َوَسخَّ

 یَّتَفَكَُّرْونَ 

Artinya : Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang-orang yang berpikir (Q.S. Al-Jatsiyah (45):13) 
 

Nilai dan sikap tathawwur wa Ibtikar dapat dicontoh dalam 
kisah Salman Al-Farizi dan Umar bin Khatab. 

Kisah pertama berkaitan dengan perang khandak atau perang 
parit. Khandak sendiri anrtinya parit. Kaum muslimin menggali 
parit di depan pintu masuk Madinah untuk menahan serbuan 
pasukan kafir. Perang ini juga disebut perang ahzab atau beberapa 
golongan atau sekitu karena dalam perang ini, orang-orang kafir 
Quraisy membentuk tentara gabungan atau sekutu dengan 
sebagian besar kabilah arab dan juga segolongan bangsa yahudi 
untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Perrang ini terjadi 
pada bulan syawwal tahun ke-5 H/627 H dan merupakan perang 
terberat sepanjang sejarah kaum muslimin.199 Sahabat nabi yang 
memiliki kreativitas tentu sangat banyak dan beragam, dari semua 
sahabat terdapat satu nama diantaranya yang sangat kreatif cara 
berpikirnya, sahabat nabi yang mampu merumuskan strategi 
pertahanan perang. Salman Al-Farizi namanya. Ia memberikan 
pendapatnya yang sangat menentukan kemenangan dalam 
pertempuran waktu itu. Ia mengatakan bahwa “Apabila kami 
dikepung oleh pasukan berkuda, katanya, maka kami menggali parit yang 

                                                           
199 Debby, M. Nasution, Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa 

Rasulullah saw (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 135.  
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akan mencegah musuh maju ke arah kami”. Tentu dengan hal itu 
Rasulullah SAW terkejut. Namun setelah itu diperintahkanlah 
segera penggalian parit di arah selatan antara batu vulkanik yang 
ada disebelah timur dan batu keras yang ada di barat. Selanjutnya, 
parit tersebut menjadi kejutan bagi koalisi musuh karena mereka 
terpaksa berhenti didepannya dan tidak bisa melaluinya. Unsur 
kejut ini sekaligus menjadi ide yang sangat tepat sebagai unsur 
penentu kemenangan dalam pertempuran kali itu. 

Penggalian parit ini terjadi ketika kaum muslimin berperang, 
perang ini dinamakan perang khandak. Sebuah kreativitas tidak 
harus bersifat penemuan pertama. Bisa jadi, kreativitas adalah cara 
mengubah sesuatu yang ada menjadi nilai tambah. Salman Al- 
Farizi bukanlah sosok yang pertama menemukan ide penggalian 
parit.  

Dalam suatu kesempatan ketika mejelang perang badar, dua 
pasukan musyrikin Quraisy tertangkap, mereka diintrogasi oleh 
beberapa sahabat Nabi namun mereka tidak mau memberi tahu. 
Nabi kemudian turun sendiri untuk mengintrogasi pasukan 
Quraisy itu dengan cara yang sangat kreatif. Nabi berkata “berapa 
unta yang pasukanmu sembelih tiap hari? Tanya Nabi kepada mereka. 
Lalu mereka menjawab “kadang sembilan, kadang sepuluh” jawab 
mereka. Lalu ketika Nabi mendengar hal itu, Nabi kemudian 
berkesimpulan “jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang”. 
Ternyata kesimpulan yang nabi buat benar, pasukan kaum 
musyrikin Quraisy sekitar 950 orang karena satu ekor Unta bisa 
dimakan oleh 100 orang.200 

Kreativitas para sahabat Nabi memang tidak pernah berhenti, 
dalam berbagai peristiwa kehidupan mereka selalu saja dipenuhi 
dengan kreativitas. Sejarah Islam memang sangat kaya dengan 
kisah-kisah kreativitas, kecerdasan, juga kecerdikan para aktivisnya. 
Hal ini tidaklah mengherankan mengingat sejarah Islam sangat 

                                                           
200 As-Sirah An-Nabawiyah  
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kental dengan junjungan tinggi terhadap ilmu, penghargaan akal 
juga penghormatan dalam majelis-majelisnya. 

Kisah kedua, yaitu dari sahabat Umar Bin Khatab. Kisah ini 
diceritakan dalam Nur Al-Abshar Fi Manaqib Ali-Syabalanji, disana 
diceritakan umar yang sedang memecahkan persoalan yang terjadi 
pada rakyatnya. Kisah ini dimulai dari sebuah gang kota Madinah, 
umar mendengar seorang wanita sedang galau berat dengan sebuah 
syair, “alangkah panjang malam ini, sementara tiada bagiku pendamping 
untuk bercumbu. Demi Allah jika tidak karena takut siksa Allah, niscaya 
tempat tidur ini akan dilumuri dosa. Rasa takut kepada Rabb-ku dan rasa 
malu membuatku tak berani melakukannya. Dan kuhormati suamiku 
untuk meraih martabat tertinggi”. 

Setalah mendengar berita tentang ini, Umar kemudian segera 
mencari tahu siapa wanita itu, ternyata didapatinya ia adalah 
seorang istri dari prajurit yang sudah pergi bertugas sejak 8 bulan 
yang lalu. Setelah kejadian itu, umar kemudian membuat peraturan 
bahwa seorang laki-laki dilarang meninggalkan istrinya lebih dari 9 
bulan, termasuk dalam tugas perang sekalipun. Peraturan umar itu 
didapat setelah berkonsultasi kepada hafshah, putri beliau sendiri, 
beliau bertanya tentang seberapa lama wanita menanggung 
kesepian ditinggal suami. Dan jawaban hafshah adalah 4 bulan. 

Ide kreativitas umar dengan hafshah ini terencana demi 
kesepakatan bersama, dari dua kisah yang sudah diceritakan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kisah kreativitas dari para 
sahabat Nabi ini akan dijadikan izzah terhadap kelanjutan kisah 
sahabat maupun umat beliau di akhir zaman ini. 

 
J. Qudwah  

Qudwah sinonim dengan Al-Qadwah, Al-Qidwah, dan Al-
Qidyah yang bermakna apa-apa yang telah engkau ikuti dan biasa 
bersama dengannya atau sesuatu yang patut diikuti atau ditiru. 
Qudwah berarti panutan, suri tauladan, contoh. Sebagaimana 



                                  Dr. Akhmad Syahri ∼ 147 

ungkapan liy bika qudwatun (pada dirimu ada contoh untukkku).201 
Qudwah dapat dipetik dari kisah Rasulullah SAW, para sahabat, 
sayyidah Fatimah az-Zahro, sufi, dan para ‘alim ulama. 

Qudwah (keteladanan atau uswah) berarti mencontoh, 
mengikuti, dan meneladani orang lain.202 Qudwah menurut Al-
Ba‘labaki (2003) mendatangkan maksud menunjukkan contoh, 
keteladanan, dan model kehidupan. Sedangkan hasanah menurut 
beliau sebagai perbuatan yang baik. Apabila digabungkan antara 
qudwah dan hasanah maka maksudnya menjadi contoh teladan yang 
baik. Perkataan qudwah hasanah ini pernah digunakan al-Quran agar 
umat Islam mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan 
mereka. 

Qudwah (merintis inisiatif mulia) adalah muallim yang 
mengajarkan banyak hal tanpa banyak bicara. Qudwah atau merintis 
inisiatif mulia atau biasa disebut dengan keteladanan jauh lebih 
memberi arti dan pengaruh ketimbang berjuta untaian kata-kata. 
Bahasa tindakan lebih mengenak daripada sekedar bahasa ucapan 
semata, kesemuanyanya lebih mengenak dari hanya sekedar basa-
basi lewat ucapan. Dengan contoh kasus bersesuaian dengan 
realita, orang lain akan bisa dengan gamblang mengikuti tabiat 
secara benar. Karena dunia kata-kata tidak sama dengan dunia amal 
nyata. Karena ranah sebatas teori tidak sama dengan ranah 
pengaplikasian. Pengalaman yang terjadi di dunia sekitar masing-
masing insan dapat memberikan pelajaran, sumber inspirasif dan 
sumber pemikiran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan 
bahwa jika seseorang yang mentransfer nasihat maupun suatu ilmu 
tertentu melalui tindakan lebih efektif atau lebih berpotensi 

                                                           
201 Al-Munjid Fil Lughah wa A’lam, Beirut: Dar al-Mashriq, 1975, 614. 
202 Naelatus Salamah, “Pemikiran Muhammad Quthb tentang Pendidikan Islam: 

Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam”, Skripsi, Jurusan 
Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2001, 13. 
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dijadikan panutan daripada hanya sekedar ucapan semata203 
Karena yang paling dibutuhkan dan yang sangat dituntut dalam 
perkara atau dalam dunia akademik adalah belajar keteladan yang 
tidak bisa di akses dengan teknologi secanggih apapun dan hanya 
bisa langsung di dapatkan dari muallim itu sendiri. 

Muhammad Qutb berpandangan bahwa kebutuhan manusia 
akan sosok dan model dari individu lain sangat diperlukan. Hal 
inilah yang menjadi penyebab kegentingan teknik model (Maya, 
2017:14).204 Qudwah juga merupakan salah satu sifat utama Islam 
wasathiyyah. Secara filosofis, Nabi Muhammad. tidak hanya 
sebagai utusan Allah yang memberikan penjelasan tentang 
banyaknya pelajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, namun 
Rasul juga merupakan model (uswah hasanah) dalam keseluruhan 
sudutnya. Terlepas dari apakah itu masalah 'aqa'id, ta'abbudi dan 
ta'ammuli (Tim Lajnah, 2010: 216) 

 
Dalil tentang Qudwah dapat dicermati pada Q.S. Al-Ahzaab: 

21. 
كَثِیرًا اللَّھَ وَذَكَرَ اآلخِرَ وَالْیَوْمَ اللَّھَ یَرْجُو كَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّھِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ  

Artinya: “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu pelopor atau perintis 
keteladanan (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhir dan banyak 
mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzaab (33): 21). 

 
Selanjutnya terdapat contoh hadits yang berbentuk qudwah 

hasanah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW 
menunjukkan tingkah laku kepada para sahabat dan orang yang di 
sekitarnya untuk mereka contohi dan ikuti dengan sempurna. 
Semua bentuk tingkah laku Nabi Muhammad SAW sebagai 

                                                           
203  Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Remaja: Tanya-Jawab Seputar 

Pergaulan dan Problematika Remaja, Terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 
2005), 35. 

204Maya, Rahendra (2017) . Pemikiran muhammad quthb tentang metode keteladanan 
(Al-Tarbiyah Bi al-qudwah. Jurnal eduksi islami 6 (11,) 1-16 
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pemerintah, ketua tentera, bapak, suami, imam di Masjid adalah 
termasuk dalam kategori ini.  

Contoh hadits yang bersifat qudwah hasanah dapat dilihat 
dalam hadits Al-Bukhari, 1987: 635.205  

Artinya: Al-Aswad berkata bahwa aku pernah bertanya 
kepada ‘Aisyah RA: “Adakah Nabi Muhammad SAW membuat kerja 
rumah di rumahnya? ‘Aishah RA menjawab, “Baginda senatiasa sibuk 
berkhidmat untuk ahli keluarganya. Namun apabila waktu solat tiba, 
baginda segera keluar untuk pergi bersolat.” (al-Bukhari). 

Al-Kharraj (2009) menyatakan bahwa perbuatan Rasulullah 
SAW dalam hadits tersebut menunjukkan suri tauladan dengan 
melaksanakan perintah Allah SWT dalam memberi khidmat kepada 
ahli keluarganya dalam bentuk kehidupan. 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: 

َوُحْسُن اَْلُخلُقِ , َولَِكْن ِلَیَسْعُھْم َبْسُط اَْلَوْجھِ , إِنَُّكْم َال تََسعُوَن اَلنَّاَس بِأَْمَواِلُكمْ   

Artinya: “Sengguh kalian tidak mampu menguasai manusia hanya dengan 
modal harta kalian, tetapi hanya bisa dikuasai oleh manisnya wajah dan 
perangai yang baik (husnul khuluq/tingkah laku mulia)” (HR. Abu 
Ya’la, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak No.6550 dan 428).  
 

Contoh Qudwah yang dapat dijadikan ibrah (pelajaran), salah 
satu nya yaitu dari sahabat Rasulullah SAW. yang terkenal dengan 
lemah lembut yaitu sahabat Usman bin Affan r.a. Sifat yang 
dimiliki lainnya yakni santun terhadap siapapun. Nama lengkapnya 
Usman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayah bin Abdu Asy-
Syam bin Abdu Manaf bin Qushai bin Killab bin Murrah bin 
Ka'ab bin Luway. Menjadi khalifah pada tahun 644 M dan wafat 
pada tahun 656 M/35 H.  Pada usia belia beliau sudah memiliki 
akhlak mulia seperti selalu menyedekahkan harta untuk orang-

                                                           
205 Husni  Adham  Faror, al-Qudwah  al-Shalihah,  terj.  Ziyad,  Tokoh-Tokoh  

Teladan Sepanjang Zaman, (Surakarta: Visi Media, 2007), hlm. 15. 
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orang yang membutuhkan (fakir miskin) dan ingin hidup 
sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang sangat 
berlimpah karena usaha-usaha yang dilakukan beliau. 

Sejak Rasulullah SAW. masih hidup, pernah terjadi 
kekeringan di semua tempat akibatnya sumur kaum muslimin 
mengalami kekeringan yang sangat luar biasa karena kekurangan 
air. Ada satu  sumur milik orang Yahudi yang masih terdapat air. 
Kemudian, Rasulullah SAW. berkata, “Siapa yang ingin membeli 
sumur milik orang Yahudi ini maka Allah menyediakan surga bagi 
orang yang melakukannya”. Langsung itu juga Usman bin Affan 
r.a. berseru, “Ya Rasulullah, saya bersedia untuk membeli sumur 
itu”. Setelah itu, sumur tersebut  dibeli oleh Usman dengan tujuan 
digunakan bagi kaum muslimin yang sangat membutuhkan air. 
Usman bin Affan Ra, walaupun terlahir dari golongan bangsawan 
yang sangat kaya raya, tapi beliau ingin berbaur dengan rakyat-
rakyat biasa.  

Beliau selalu membantu dan sangat peduli kepada orang 
yang  lemah (fakir miskin). Selain itu, kisah kedermawanan Usman 
bin Affan r.a. yaitu terjadi sejak pemerintahan Abu Bakar r.a. 
Ketika itu, penduduk Madinah mengalami kelaparan yang sangat 
luar biasa karena kekeringan yang sangat panjang. Penduduk 
Madinah mengadukan nasib mereka kepada khalifah Abu Bakar 
r.a. dan khalifah Abu Bakar meminta untuk bersabar dan berharap 
pertolongan Allah SWT. untuk segera diberikan kemudahan dan 
jalan keluarnya. Pada waktu itu, Usman bin Affan r.a. mendengar 
berita itu lalu segera datang ke Madinah dengan membawa seribu 
unta. Tiap-tiap unta tersebut membawa bahan-bahan makanan 
yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Pada akhirnya 
penduduk Madiah tidak ada lagi yang kelaparan. 

Rasulullah SAW. menjuluki Usman bin Affan r.a. Dzun 
Nur'ain yang artinya yaitu memiliki dua cahaya karena beliau 
menikahi kedua putri Rasulullah, yakni Ruqayah dan Ummu 
Kulsum. Mulanya, beliau menikah dengan putrinya Rasulullah 
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yang bernama Ruqayah yang telah bercerai dengan Utbah (anak 
Abu Lahab). Waktu itu, Abu Lahab dan isterinya mau 
merendahkan dan menghina Rasulullah SAW. agar Ruqayyah dan 
Utbah segera bercerai. Setelah Ruqayyah menjadi janda, maka 
Rasulullah menikahkan Usman bin Affan r.a. dengan putrinya 
Ruqayah. Rasulullah SAW. Sangat menyukai Usman sebagai 
menantu  beliau karena akhlak Usman yang sangat mulia.  

Akan tetapi, tidak lama pernikahan Ruqayyah sakit parah 
dan saat itu pula Rasulullah menyeru umat Islam agar berjihad 
membela agama Allah dan memerangi musuh Allah SWT. 
Meskipun Usman sangat sedih, beliau memilih merawat isterinya 
yang sedang sakit itu daripada ikut untuk berjihad dengan sangat 
sabar. Perasaan Usman yang ingin juga agar berjihad, tapi beliau 
tidak tega meninggalkan Ruqayyah yang sedang sakit parah. 
Kemudian, Rasulullah mengizinkan Usman untuk tetap mengurus 
Ruqayyah dan tidak mengikuti peperangan. Takdir berkata lain,  
Ruqayyah wafat saat di Madinah. Setelah beberapa waktu 
meninggal Ruqayyah. 

Rasulullah SAW. menikahkan Usman dengan Ummu 
Kulsum (adik Ruqayah). Garis takdir juga tidak lama pernikahan 
Umi Kulsum juga meninggal. Begitu berat cobaan Usman 
ditinggal istri beliau. Usman bin Affan r.a. sangat pandai memilih 
dan memilah-milah prioritas kepentingan demi kemaslahatan. 
Beliau menjadi suami mempunyai tanggung jawab yang sangat 
besar. Ketika itu, beliau menghadapi cobaan yakni dua kali 
ditinggalkan istri beliau, yang sebelumnya beliau merawat istrinya 
dalam keadaan sakit parah, tapi beliau menghadapinya dengan 
kesabaran yang sangat luar biasa. Sama halnya ketika beliau 
menghadapi semua masalah juga dihadapi dengan sangat sabar.206 

 
K. Tahaddur (berkeadaban) 
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Tahaddur yaitu berusaha meningkatkan dan menjunjung tinggi 
karakter, akhlakul karimah, identitas diri, dan integritas sebagai 
khairu ummah yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan dan 
peradaban. 

Tahaddur erat kaitannya dengan berkeadaban. Istilah 
berkeadaban atau beradab, berakar pada kata adab yang oleh Syed 
Muhammad Naquib al-Attas diartikan sebagai pengenalan dan 
pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat 
teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat 
tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam 
hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan 
potensi jasmaniah, intelektual, maupun rohaniyah seseorang.207 

Menurut al-Attas, secara etimologi (bahasa); adab berasal dari 
bahasa Arab yaitu addaba-yu’addibu-ta’dib yang telah diterjemahkan 
oleh al-Attas sebagai “mendidik” atau “pendidikan”. Dalam kamus 
Al-Munjid dan Al Kautsar, adab dikaitkan dengan akhlak yang 
memilki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at sesuai 
dengan nilai-nilai agama Islam.208 Sedangkan, dalam bahasa Yunani 
adab disamakan dengan kata ethicos atau ethos, yang artinya 
kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan 
perbuatan. Ethicos kemudian berubah menjadi etika.209 Kata adab 
juga banyak ditemukan dalam kitab-kitab referensi Islam yang 
berarti etika atau tingkah laku yang sopan dalam melakukan suatu 
pekerjaan, baik pekerjaan yang bersifat ibadah maupu pekerjaan 
yang bersifat kemanusiaan.210 

Menurut pandangan al-Attas, konsep adab adalah sebuah 
pandangan yang baru, namun dapat diterima secara logika serta 
dapat dikatakan memiliki relevansi terhadap kondisi proses 
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pendidikan hari ini. Alasannya, pandangan al-Attas tersebut 
terkonsep, sistematis, lebih utuh, lebih luas dan lebih mendalam. 
Sejauh pemahaman penulis, selama ini pengertian adab hanya 
dipahami secara sempit dan umum, sehingga membawa konsep 
adab dalam pengertian yang biasa-biasa saja, akhirnya menyamakan 
adab dengan akhlak, etika dan moral.211 Padahal, adab adalah 
seperti sebuah bangunan yang kokoh dan menghimpuni berbagai 
perangkat-perangkat atau asesoris-asesoris yang mendukungnya, 
seperti: (1) Penyempurnaan manusia secara berperingkat (al-
Tarbiyyah); (2) Pengajaran dan pembelajaran (al-ta’līm wa’l ta’allum); 
(3) Disiplin diri (riyadah al-nafs), yang merangkumi jasad, ruh dan 
akal; (4) Proses pensucian dan pemurnian akhlak (tahdhīb al-akhlāq), 
sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti dari ajaran Islam 
dan tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui 
bahwa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk mendidik 
manusia supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia “Innamā 
bu’ithtu li-utammima makārim al- akhlāq”.212 Sehingga, disampaikan 
dalam hadis Rasulullah SAW bahwa “muslim yang sempurna 
keimanannya adalah unggul akhlaknya (menurut al-Attas akhlak 
adalah bahagian dari adab)” (akma lu’l- mu’minin imanan ahsanuhum 
khulqan).213 Maka tidak heran, jika al-Attas menyampaikan dan 
menjelaskan konsep adab sebagai inti dari pendidikan Islam. 

Pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari, menjelaskan pentingnya 
kedudukan adab dalam ajaran Islam: “At-Tawhīdu yūjibul īmāna, 
faman lā īmāna lahū  lā tawhīda lahū;  wal-īmānu yūjibu al-syarī’ata, faman 
lā syarī’ata lahū, lā  īmāna lahū wa lā tawhīda lahū; wa al-syarī’atu yūjibu 
al-adaba, faman lā  ādaba lahū, lā syarī’ata lahū wa lā īmāna lahū wa lā 
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tawhīda lahū”.214 K.H. Hasyim Asyari, menyatakan: “Berdasarkan 
beberapa hadits Rasulullah SAW dan keterangan para ulama di atas, 
kiranya tidak perlu kita ragukan lagi betapa luhurnya kedudukan 
adab di dalam ajaran agama Islam. Karena, tanpa adab dan perilaku 
yang terpuji maka apa pun amal ibadah yang dilakukan seseorang 
tidak akan diterima di sisi Allah SWT (sebagai satu amal kebaikan), 
baik menyangkut amal qalbiyah (hati), badaniyah (badan), qauliyah 
(ucapan), maupun fi’liyah (perbuatan). Dengan demikian, dapat 
dimaklumi bahwa salah satu indikator amal ibadah seseorang 
diterima atau tidak di sisi Allah SWT adalah melalui sejauh mana 
aspek adab disertakan dalam setiap amal perbuatan yang 
dilakukannya.” 

Pentingnya adab telah ditekankan dalam al-Quran, hadits, 
dan para ulama. Imam Ibnu Katsir, dalam Kitab Tafsirnya, 
menyebutkan, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. memaknai perintah 
Allah SWT “Qū anfusakum wa-ahlȋkum nārā”, dengan “addibūhum wa 
‘allimūhum (didiklah mereka agar beradab dan ajari mereka ilmu). 
Umar ibn al-Khattab r.a. juga menyatakan: “Taadabû tsumma 
ta‘allamû (beradablah kalian, kemudian raihlah ilmu).215 

Seorang ulama besar, Al-Laits Ibn Sa’ad memberi nasehat 
kepada para ahli hadits: “Ta’allamul hilm qablal ‘ilmi!” Belajarkah 
sikap penyayang sebelum belajar ilmu! Sedangkan Abdullah ibn 
Wahab rahimahullah menyatakan: “Mā ta’allamnā min adabi Malikin 
aktsaru min-mā ta’allamnā min ‘ilmihī.” (Apa yang kami pelajari 
tentang adab dari Imam Malik lebih banyak daripada yang kami 
pelajari tentang ilmunya). Abu al-Qasim al-Qusyairy (w 465 H) 
menyatakan dalam al-Risalat al-Qusyairiyah, bahwa esensi adab 
adalah gabungan semua sikap yang baik (ijtimâ’ jamî’ khisâl al-khair). 
Oleh karena itu orang yang beradab adalah orang yang terhimpun 
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sikap yang baik di dalam dirinya. Begitu pentingnya adab dalam 
Islam, sampai ulama besar, Abdullah Ibn al-Mubarak mengatakan, 
bahwa porsi adab dalam Islam adalah dua pertiganya (kādal adabu 
yakūnu tsulutsay al-dīni). 

Lebih tegas lagi Rasulullah bersabda dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud d. 

 أدبین ریب فأحسن تأدیي

“Sesungguhnya Allah ‘azawajalla telah mendidikku dengan adab yang 
baik (dan jadilah pendidikan adab ku istimewa).”216 

Cara Rasul menerapkan adab yaitu memberikan contoh 
langsung dalam kehidupan, sehingga beliau berhasil membangun 
peradaban Islam di Madinah, yakni suatu masyarakat yang 
menegakkan adab dalam kehidupan mereka. Masyarakat Madinah 
diakui sebagai masyarakat yang menjaga nilai-nilai adab atau akhlak 
yang tidak ada bandingannya sampai saat ini. 

Dalam Islam, masalah adab sebagai bagian dari akhlak Islam, 
mendapat perhatian serius yang tidak didapatkan pada tatanan 
manapun. Hal ini dikarenakan syariat Islam adalah kumpulan dari 
aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini semua tidak bisa 
dipisah-pisahkan. Manakala seseorang mengesampingkan salah 
satu dari perkara tersebut, misalnya akhlak, maka akan terjadi 
ketimpangan dalam perkara dunia dan akhiratnya. 

Asy-Syaikh As-Sa’di rahimahullahu menerangkan: “akhlak 
yang baik dari seorang pemuka (tokoh) agama menjadikan 
manusia tertarik masuk ke dalam agama Allah SWT dan 
menjadikan mereka senang dengan agama-Nya. Di samping itu, 
pelakunya akan mendapat pujian dan pahala yang khusus. 
(sebaliknya) akhlak yang jelek dari seorang tokoh agama 
menyebabkan orang lari dari agama dan benci kepadanya, di 
samping bagi pelakunya mendapat celaan dan hukuman yang 
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khusus. Inilah Rasulullah SAW, seorang yang ma’shum (terjaga 
dari kesalahan). Allah SWT mengatakan kepadanya apa yang Allah 
SWT katakan (pada ayat ini). Bagaimana dengan selainnya? 
Bukankah hal yang paling harus dan perkara terpenting adalah 
seseorang meniru akhlaknya yang mulia, bergaul dengan manusia 
dengan apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan berupa sifat 
lemah lembut, akhlak yang baik dan menjadikan hati manusia 
suka? Ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT dan 
menarik para hamba ke dalam agama-Nya.217 

Selanjutnya berkaitan dengan kisah adab. Dahulu ada 
seseorang yang jahat hatinya ingin memfitnah Syeikh Abdul Qadir 
Jaelani. Ia berupaya mencari jalan untuk memfitnah Syeikh Abdul 
Qadir. Ia kemudian membuat lubang di dinding rumah Syeikh 
Abdul Qadir dan mengintipnya. Kebetulan, ketika Ia mengintip 
Syekh Abdul Qadir, ia melihat Syeikh Abdul Qadir sedang makan 
bersama dengan muridnya. Syeikh Abdul Qadir sangat suka makan 
ayam dan setiap kali beliau makan ayam atau makan makanan 
lainnya, maka beliau akan memakan setengahnya saja. Sementara 
lebihan makanan tersebut akan beliau bagikan kepada muridnya. 
Maka, orang yang jahat hatinya tersebut pergi menemui bapak dari 
murid Syeikh Abdul Qadir Jaelani. Orang tersebut memberitahu 
bahwa anak dari bapak yang menjadi murid Syeikh Abdul Qadir 
diperlakukan seperti hamba sahaya dan kucing yang diberikan 
makanan sisa oleh Syeikh Abdul Qadir. Termakan fitnah orang 
yang jahat tersebut, bapak dari murid Syeikh Abdul Qadir 
kemudian pergi menemui Syeikh karena tidak puas hatinya 
mendengar cerita dari orang jahat tersebut. Kemudian si bapak 
bertanya kepada Syeikh mengapa anaknya diperlakukan seperti 
pembantu dan hamba sahaya, padahal niat bapaknya tersebut 
mengantar anaknya berguru kepada Syeikh Abdul Qadir karena 
ingin melihat anaknya menjadi ‘alim ulama. Syeikh Abdul Qadir 
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yang mendengar hal tersebut hanya menjawab dengan singkat saja, 
“kalau begitu ambil lah anakmu…” maka si bapak tadi mengambil 
anaknya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang si bapak bertanya 
kepada anaknya tentang beberapa hal terkait dengan ilmu hukum 
syariat. Ternyata semua pertanyaan yang diajukan oleh bapaknya 
dijawab dengan benar oleh anaknya. Mengetahui hal tersebut 
lantas si bapak berubah pikiran dan kembali mengantar anaknya 
untuk berguru kepada Syeikh abdul Qadir Jaelani. Si Bapak 
mengatakan kepada Syeikh “Wahai tuan Syeikh terimalah kembali 
anakku menjadi muridmu. Tuan didiklah anak saya. Ternyata anak saya 
bukanlah pembantu dan diperlakukan seperti kucing. Saya dapat melihat 
ilmu yang sangat luar biasa pada anak saya ketika bersamamu”. Maka 
Syeikh Abdul Qadir Jaelani menjawab, “Bukan aku tidak mau 
menerimanya kembali, tapi Allah telah menutup pintu hatinya untuk 
menerima Ilmu. Allah sudah menutup futuh-nya untuk mendapat ilmu. 
Disebabkan seorang ayah yang tidak memiliki adab kepada seorang guru, 
maka yang akan menjadi korban adalah anaknya”.   

Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Anak, Ibu, Ayah dan 
siapapun perlu menghormati dan menjaga adabnya kepada 
seorang guru. Betapa pentingnya adab dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Kisah di atas menceritakan tentang seorang ayah yang 
tidak memiliki adab kepada seorang guru, lantas bagaimanakan 
dengan kita sebagai murid yang tidak memiliki adab kepada guru? 
Memaki, menghujat, mengabaikan, bahkan memukul gurunya 
sendiri. Seorang ulama berkata: “satu saja prasangka buruk kepada 
gurumu, maka Allah haramkan seluruh keberkahan yang ada pada 
seorang guru kepadamu”.218 

Kisah lain tentang adab, diceritakan di dalam kitab Qāmi’ al-
Tughyān ‘alā Manẓūmāti Syu’ bi al-īmān karya Syaikh Muhammad ibn 
Umar Al-Jawi Al-Bantani, bahwa suatu hari ketika Sayyidina Ali 
ibn Abi Thalib ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan 
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Rasulullah di Masjid, ia bergegas mempercepat langkahnya agar 
mengikuti seluruh rakaat sholat Fajar. Tapi, langkahnya terhenti di 
sebuah gang disebabkan di depannya ada seorang yang sudah tua 
renta. Disaat itu Sayyidina Ali kebingungan apakah mau 
mendahului orang itu ataukah tetap berjalan di belakangnya, 
mengingat matahari sudah hampir terbit. Tapi karena kemuliaan 
sifatnya, Sayyidina Ali tidak mendahului demi memuliakan dan 
mengagungkan orang yang lebih tua darinya.  

Alangkah terkejutnya Sayyidina Ali ketika hampir sampai di 
depan pintu masjid, orang tersebut tidak masuk masjid melainkan 
terus saja berjalan, kemudian Sayyidina Ali sadar bahwa dia adalah 
orang Nasrani. Lalu Sayyidina Ali langsung masuk ke dalam masjid 
dan melihat Rasulullah masih dalam keadaan rukuk, spontan 
beliau langsung melaksanakan sholat berjamaah dengan sempurna 
bersama Nabi. 

Setelah selesai sholat berjamaah, para sahabat bertanya kepada 
Nabi, “Wahai Rasulullah mengapa engkau tadi sholat melakukan 
rukuk begitu lama? Biasanya engkau tidak seperti ini dan tidak pula 
kami juga rukuk seperti apa yang telah engkau ajarkan sekarang.” 
Kemudian Rasulullah menjelaskan, “Ketika aku rukuk membaca 
subhāna robbī al-‘aẓīm dan ingin mengangkat kepala, tiba-tiba Jibril 
datang menghempaskan sayapnya di atas punggungku, jadinya aku 
menahan dan tidak bisa mengangkat kepalaku. Setelah sayap Jibril 
lepas dari punggungku, baru aku bisa melakukan i’tidal. Tidak ingin 
membuat penasaran, para sahabat masih bertanya, “Ada apa Jibril, 
kok sampai seperti itu?” “Saya tidak bertanya mengapa ia 
melakukan ini kepadaku”, sabdanya. Tidak lama kemudian, Jibril 
pun datang dan menjelaskan, ”Wahai Muhammad, tadi Ali ingin 
sekali berjamaah bersamamu dengan sempurna, tapi di tengah 
jalan dia bertemu dengan orang Nasrani yang sudah tua,  dia tidak 
mau mendahuluinya dan dia juga tidak tahu bahwa orang itu 
adalah orang Nasrani. Namun, Ali memuliakannya dengan tetap 
berjalan di belakangnya karena usianya yang lebih tua darinya. Lalu 
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Allah memerintahkan aku untuk menahanmu di waktu rukuk 
dengan sayapku, agar Ali bisa menyempurnakan sholat fajar 
bersamamu dan Allah juga memerintahkan Mikail untuk menahan 
matahari dengan sayapnya agar tidak segera terbit sebagai 
penghormatan kepada Sayyidina Ali akan adabnya yang begitu 
mulia.” 

Begitulah kisah teladan yang dicontohkan Sayyidina Ali. 
Beliau memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua, 
walaupun beda agama. Semangat beliau dalam mengikuti sholat 
berjamaah juga menjadi teladan untuk kita semua. Semoga kita 
dapat meniru akhlak terpuji para Rasul, Sahabat, dan 
Salafunassalih. 

 
L. Muwathanah  

Muwathanah mengandung nilai fastabiqul khairat (berlomba 
dalam kebajikan). Tidak ada alergi dalam perbedaan, tapi saling 
mengisi satu sama lain sebagai jalan kemajuan bersama, 
mempraktekkan demokrasi menjadi satu sistem dengan 
pertarungan ide dan gagasan, ibarat di dalam satu rumah yang diisi 
oleh banyak penghuni satu sama lain punya kewajiban untuk 
menghiasi rumah tersebut dengan apa yang paling baik darinya 
sambil menghargai penghuni lain di dalam rumah. Perbedaaan yang 
ada, dalam sejarah ada. Rasul tidak pernah melihat sisi negatif, 
Rasulullah SAW selalu menggali potensi-potensi positif yang ada 
pada sahabat. Siapa saja diantara kalian ingin belajar halal haram, 
maka belajarlah pada Muaz, kalau ingin belajar tentang keberanian, 
maka belajarlah pada Umar, kalau ingin belajar tentang ketindihan, 
maka belajarlah pada Utsman, kalau ingin belajar tetang ilmu, maka 
belajarlah pada Ali. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah 
SAW melihat beragam potensi, bukan potensi konflik tetapi 
sebagai jalan yang saling melengkapi dalam membangun peradaban 
Islam secara kuat. Bilal Ibnu Rabbah, Suhaib Arrumi, Salman 
Alfarisi, perbedaan bukan sebab untuk saling menjauh satu sama 
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lain, tetapi di dalamnya ada hikmah Allah sebagai kekuatan 
bangsa219. 

 
M. Amar ma’ruf nahi munkar 

Secara bahasa, Amar merupakan suatu tuntutan atau dari 
pihak yang tinggi kedudukannya kepada pihak yang kedudukannya 
lebih rendah.  Sedangkan ma’ruf berkisar pada seluruh perihal yang 
dikira baik oleh manusia serta mereka mengamalkannya dan tidak 
mengingkarinya.  

Kata ma’ruf berasal dari bahasa arab, isim maf’ul dari kata 
‘arafa, yu;rifu,’irfatan atau ma’rifatan yang berarti mengetahui, 
mengenal, mengakui. Sebagai isim ma’ful, kata ma’ruf diartikan 
sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang telah dikenali atau yang 
telah diakui. Kadang-kadang kata ma’ruf juga diartikan sebagai 
sesuatu yang sepantasnya, sewajarnya atau sepatutnya atau sesuatu 
yang terpuji.  

Ma’ruf merupakan suatu yang dirasa baik oleh hati dan 
hatipun menjadi tenang dengan (ma’ruf) tersebut. Dalam ilmu 
syari’at, ma’ruf merupakan seluruh perihal yang dikira baik oleh 
syari’at, diperintahkan untuk melaksanakannya, memujinya dan 
menyanjung orang yang melaksanakannya, sebab ma’ruf merupakan 
suatu perbuatan yang mengarah ketaatan, ketaqwaan serta seluruh 
perihal yang dicintai oleh Allah, semacam perbuatan baik terhadap 
sesama.220 Selanjutnya, Nahi merupakan suatu lafadz yang dipakai 
untuk meninggalkan sesuatu perilaku yang dilarang. Sedangkan 
munkar yang kata dasarnya adalah nakira, diartikan dengan jahala 
(tidak mengenal, tidak mengetahui atau tidak mengakui). Sebagai 
isim ma’ful kata munkar diartikan sebagai sesuatu yang tidak 
diketahui, tidak dikenali atau tidak di akui, yang pada gilirannya 
diingkarinnya. 
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Asy’ari di Indonesia”, (Skripsi : IAIN Metro Lampung, 2019), 15. 



                                  Dr. Akhmad Syahri ∼ 161 

Munkar secara bahasa merupakan seluruh perihal yang 
dianggap kurang baik oleh manusia, mereka mengingkari dan 
menolaknya karena dianggap tidak baik oleh jiwa, dinilai jijik dan 
tidak cocok221. Dalam ilmu syari’at, munkar merupakan seluruh 
perihal yang diingkari, dilarang, serta dicela oleh syari’at dan dicela 
pula orang yang melaksanakannya. Dengan kata lain munkar ialah 
seluruh sesuatu yang dilarang oleh syari’at berbentuk hal-perihal 
yang mengganggu dunia, akhirat, ide, serta fitrah yang selamat. 

Ada juga beberapa pendapat yang berbeda mengenai ma’ruf, 
yaitu sesuatu yang meliputi setiap perbuatan diketahui sebagai 
suatu ketaatan dan juga pendekatan diri kepada Allah Swt. dan 
senantiasa berbuat ihsan (baik) kepada sesama ciptaan Allah SWT. 
sedangkan munkar  memiliki arti yang bertolak belakang dengan 
ma’ruf . 

Al-Qur’an menyebut 9 kali istilah amar ma’ruf nahi munkar 
pada surah yang berbeda, namun tetap disebutkan secara utuh, 
kemudian ada 38 kata al-Ma’ruf dan 16 kata al-Munkar. Menurut 
Mufradat ar-Raghib, al-Ma’ruf merupakan perbuatan yang terlihat 
baik menurut agama (syara’) dan juga akal. Kemudian al-Munkar, 
yaitu perbuatan yang terlihat buruk menurut agama (syara’) dan juga 
akal, tetapi bisa juga tidak terlihat buruk oleh akal namun secara 
agama (syariat) tetap terlihat buruk.222 

Berdasarkan pemaknaan istilah ma’ruf dan munkar yang telah 
dikemukakan oleh beberapa pakar tafsir dan pakar bahasa arab 
bahwa setiap yang bernilai mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri 
dan memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk 
perbuatan maupun sifat yang melekat pada perbuatan atau pada 
pelaku perbuatan dinamakan ma’ruf. Sedangkan munkar adalah 
kebalikan dari ma’ruf, yakni setiap yang bernilai tidak baik bagi diri 
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sendiri dan tidak baik pula bagi orang lain, baik dalam bentuk 
perbuatan maupun dalam bentuk sifat dan perilaku yang melekat 
pada pelakunya. Dasar pijakan untuk memberi penilaian apakah 
sesuatu itu ma’ruf atau munkar adalah pada ketentuan agama, akal 
sehat dan sesuatu yang sudah menjadi ‘uruf (adat) serta norma sosial 
masyarakat.223 

Amar ma’ruf nahi munkar menurut Quraish Shihab, ma’ruf 
merupakan sesuatu yang baik secara umum di masyarakat dan telah 
diketahui secara luas, dengan catatan tetap berada dijalan kebaikan, 
yakni nilai-nilai Ilahi. Sedangkan munkar merupakan sesuatu yang 
dipandang buruk oleh masyarakat dan bertentangan dengan nilai-
nilai Ilahi. Amar ma’ruf nahi mungkar secara sederhana dapat kita 
artikan sebagai ajakan dalam melakukan kebaikan dan mencegah 
dari perbuatan mungkar.224 

Nilai ini mengajarkan kepada manusia untuk selalu memiliki 
kepekaan dalam mendorong perbuatan yang baik, bermanfaat, dan 
berguna bagi kehidupan sesama, serta menolak dan mencegah 
semua hal negatif yang dapat merendahkan diri tanpa nilai-nilai 
kemanusiaan. Nilai ini berkaitan dengan keimanan. Nilai-nilai yang 
berlandaskan iman mencerminkan poin-poin berikut; Pertama, 
posisi besar kemanusiaan adalah mengambil tanggung jawab dalam 
semua karya besar dan kecil, kegiatan terbuka dan tersembunyi. 
Kedua, menghormati tindakan manusia. Keyakinan bahwa semua 
usahanya tidak akan sia-sia, pasti akan dilihat dan dihargai oleh 
Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, keyakinan atas semua upaya baik 
atau buruk akan mendapat pahala atau hukuman dari Allah 
subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini memberikan dorongan bagi 
seseorang untuk menjaga terhadap tindakan yang menurunkan 
martabat manusia dan meningkatkan tindakan  yang dapat 
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mensejahterakan kehidupan manusia. Keempat, orang-orang harus 
memperhatikan peran pertobatan dalam penguatan upaya 
kemanusiaan, hal ini akan menjauhkannya dari keputusasaan dan 
kekecewaan, dan memfasilitasi perbaikan terhadap kesalahan masa 
lalu225. Nilai ini juga sejalan dengan konsep takwa, yaitu 
menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-
Nya. 

Dalam konteks hidup bermasyarakat, amar ma’ruf nahi munkar 
bersinonim dengan ajakan kepada al-khayr yang merupakan sarana 
kontrol sosial dalam masyarakat untuk mengembangkan sikap dan 
pola hidup kerja sama dalam membina masyarakat dan saling 
membela dari sikap dan perbuatan yang mengancam eksistensi 
masyarakat, nilai-nilai, ajaran-ajaran, dan aturan-aturan yang diakui 
bersama. Menurut Sayyid Quthb, efektivitas pelaksanaan kontrol 
ini sebenarnya terletak pada lembaga yang berwenang secara 
struktural dan institusional, meski juga harus berakar dari kontrol 
arus bawah. 

Hukum mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada 
keburukan (amar ma’ruf nahi munkar) yaitu termasuk fardhu kifayah. 
Tetapi jika dalam sesuatu kalangan tidak ada satupun yang 
melaksanakan maka semuanya berdosa. Sebab itu menegakkan 
amar ma’ruf nahi munkar menjadi tanggung jawab bersama dalam 
menciptakan perdamaian, kesejahteraan umat dan Negeri. Adanya 
pemahaman melakukan amar ma’ruf nahi munkar itu selaku tanda-
tanda kalau dalam diri seseorang memiliki iman yang kokoh serta 
kebalikannya, apabila tidak terdapat pemahaman dalam 
melaksanakannya hingga ia tercantum dalam karakteristik orang 
munafik.  

Dalam jurnal Al-Ghazali yang dikutip oleh Neti Hidayati, 
diungkapkan bahwa terdapat 4 rukun yang masing-masingnya 
memiliki syarat, antara lain: 1) Memiliki iman.  Orang yang beramar 
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ma’ruf nahi munkar haruslah punya iman karena dengan iman orang 
yang ahli agama tidak akan ingkar dari ajaran agama tersebut; 2) 
Mukallaf. Pelaksana atau pengatur (muhtasib) amar ma’ruf nahi 
munkar haruslah seorang mukallaf dan seorang yang bukan 
mukallaf tidak diwajibkan sesuatu atasnya; 3) Bersifat adil. 
Beberapa ulama menganggap bahwa adil adalah syarat, dan orang 
yang fasik tidak boleh menjadi muhtasib; 4) Muhtasib. Muhtasib 
artinya adalah ketika diperoleh izin lewat imam atau kepala 
pemerintahan dan atau wali negeri. Tetapi syarat ini akan di anggap 
tidak sah atau batal, karena di dalam hadis justru disebutkan setiap 
orang menyaksikan kemungkaran, kemudian diam saja maka nicaya 
dia telah durhaka; 5) Al-Muhtasab Fihi atau perbuatan yang 
dijadikan objek dari amar ma’ruf nahi munkar. Dalam Muhtasab Fihi 
ada 4 syarat antara lain memang terdapat kemungkaran tersendiri, 
kemudian bahwa kemungkaran tersebut ada di waktu sekarang, 
perbuatan itu jelas bagi Muhtasib, dan yang terakhir adalah telah 
diketahui dengan luas sebagai kemungkaran, tanpa perlu ijtihad; 6) 
Al Ihtisab atau bentuk amar ma’ruf nahi munkar. Bentuk yang 
dipaparkan ialah menyerupai ta’aruf, maksudnya ialah mencari 
suatu kemungkaran, pemberitahuan (tarif), menakuti dan 
mengancam dan lain sebagainya; 7) Muhtasab ‘alaih atau seseorang 
yang memiliki sifat yang dengannya membuat perbuatannya tidak 
diperbolehkan atau dilarang karena merupakan perbuatan munkar. 
Dalam beramar ma’ruf nahi munkar kewajiban ini berlaku kepada 
setiap muslim yang merupakan mukallaf dan mempunyai 
kemampuan. Demikian yang tidak wajib adalah orang gila, kafir, 
anak kecil dan tidak mempunyai kemampuan. 

Referensi lain menyebutkan syarat-syarat melakukan amar 
ma’ruf nahi mungkar, antara lain: 1) Islam. Islam merupakan syarat 
utama dalam amar ma’ruf nahi munkar. Karena menjauhi 
kemungkaran merupakan tugas dan tanggung jawab yang di 
syariatkan; 2) Ikhlas. Mengapa ikhlas? Karena dalam menyiarkan 
amar ma’ruf nahi munkar haruslah didasarkan semata-mata hanya 
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karena ingin ridho dari Allah SWT. Bukanlah karena ingin pamer 
(riya) atau disegani oleh orang yang lainnya; 3) Pengetahuan. 
Barang siapa yang menyiarkan ma’ruf dan menangkal hal mungkar 
maka harus tahu suatu ilmu agar dapat menghindari hal munkar 
tersebut dan juga tahu tentang kebaikan. Agar dia tahu bagaimana 
cara terbaik untuk menyampaikan larangan dan perintah; 4) Murah 
hati dan sabar. Melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dengan 
bersabar sangatlah sulit dilaksanakan oleh banyak orang, karena 
dengan bersabar secara tidak langsung membawa suatu amarah 
yang harus dikendalikan. Dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi 
munkar umumnya kita merasa teraniaya. Oleh sebab itu, untuk 
menghadapinya kita harus senantiasa bersabar. Allah SWT juga 
memerintahkan kepada para Rasul dan kaum muslimin lainnya 
untuk senantiasa sabar dalam beramar ma’ruf nahi munkar; 5) Lemah 
lembut dalam bersikap. Ketika ingin melaksakan amar ma’ruf nahi 
munkar (memerintahkan yang baik dan menjegah keburukan) maka 
harus melatih dirinya untuk lemah lembut dalam bersikap. Karena 
ketika memerintahkan yang baik dan mencegah keburukan harus 
menghindari amarah dan sifat emosional agar tidak terjadi 
pertengkaran dan perkelahian. Lembah lembut dalam bersikap 
sangatlah penting karena ketika mengingatkan suatu hal ada 
baiknya menggunakan cara yang ramah dan sopan; 6) Kepribadian 
yang baik. Memiliki kepribadian yang baik menjadi hal wajib bagi 
seorang muslim yang ingin beramar ma’ruf nahi munkar. Karena 
dengan kepribadian yang baik akan mendukung berhasilan 
seseorang untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. contoh dari 
kepribadian yang baik ini dapat kita jumpai pada kepribadian 
Rasulullah yang banyak terkutip di Al-Qur’an. 

Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjadi sumber hukum amar 
Ma’ruf nahi Munkar terdapat pada QS. At-Taubah ayat 67 yang 
berbunyi :226 
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ْنۢ بَْعٍضۘ یَأُْمُرْوَن بِاْلُمْنَكِر َویَْنَھْوَن َعِن اْلَمْعُرْوِف  اَْلُمٰنِفقُْوَن َواْلُمٰنِفٰقتُ  بَْعُضُھْم ّمِ
َ فََنِسَیُھْم ۗ اِنَّ اْلُمٰنِفِقْیَن ُھُم اْلٰفِسقُْونَ   َویَْقِبُضْوَن اَْیِدیَُھْمۗ َنُسوا ا�ّٰ

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan 
sebagian lain adalah sama, mereka menyuruh melakukan perbuatan yang 
munkar dan melarang melakukan perbuatan ma’ruf, serta mereka 
menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah 
melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang 
yang fasik.” 
 
Tafsir Q.S At-Taubah ayat 67 

ْنۢ بَْعٍضۘ   اَْلُمٰنِفقُْوَن َواْلُمٰنِفٰقُت بَْعُضُھْم ّمِ
Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, 

sama dalam sifat, akhlak, dan perbuatannya; seperti firman Allah 
SWT tentang keluarga Ibrahim dan keluarga Imran; yang artinya : 
“Satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain.” (Ali 
Imran, 3 : 34).227 

 یَأُْمُرْوَن بِاْلُمْنَكِر َویَْنَھْوَن َعِن اْلَمْعُرْوِف َویَْقِبُضْوَن اَْیِدیَُھمْۗ 
 

Sebagian mereka menyuruh yang lain untuk melakukan 
kemunkaran, seperti berdusta, berkhianat, mengingkari janji,dan 
melanggar perjanjian, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis :  
“Ada tiga tanda orang munafik : apabila berbicara, maka dia berdusta; 
apabila berjanji, maka dia memungkirinya; dan apabila diserahi amanat, 
maka dia berkhianat.” (H.R. Syaikhani dari Abu Hurairah). 

Dan melarang melakukan perbuatan yang ma’ruf, seperti 
berjihad dan menafkahkan harta di jalan Allah untuk berperang, 
sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Q.S Al-Munafiqun, 
63 : 7, yang artinya :“Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada 
orang-orang Ansar)., ‘Janganlah kalian memberikan perbelanjaan kepada 
orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar 
(meninggalkan Rasulullah)’.” (Al-Munafiqun, 63:7). 
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Dalam ayat ini, Allah cukup menyebutkan bahwa mereka 
tidak mau mengeluarkan harta, padahal kemunkaran mereka yang 
berbentuk perbuatan sangat banyak. Hal ini karena ketidakmauan 
mengeluarkan harta merupakan perbuatan munkar yang paling 
buruk dan paling berbahaya, serta merupakan dalil terkuat yang 
menunjukkan kemunafikan, sebagaimana halnya menafkahkan 
harta di jalan Allah merupaka dalil terkuat yang menunjukkan 
keimanan. 

َ فََنِسیَُھْم ۗ   نَُسوا ا�ّٰ
Mereka lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan 

melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. 
Tidak terbetik sedikit pun di dalam hati mereka, bahwa Allah 
mempunyai hak atas mereka untuk ditaati dan disyukuri; mereka 
mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan. Maka, balasan atas 
perbuatan mereka itu ialah mereka tidak akan menerima kasih-
sayang dan taufik-Nya di dunia, serta pahala di akhirat. 

 اِنَّ اْلُمٰنِفِقْیَن ُھُم اْلٰفِسقُْونَ 
Sesungguhnya orang-orang munafik yang berpaling dari 

jalan lurus menuju jalan setan adalah orang yang paling banyak 
berbuat kefasikan dan keluar dari seluruh keutamaan. Bahkan, 
orang-orang kafir sekalipun, yang mereka itu meyakini kebenaran 
akidah yang batil, tidak mencapai derajat kaum munafik dalam hal 
kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah, dan hal melepaskan 
diri dari keutamaan fitrah yang lurus. 

Di sisi lain, pada ayat diatas memiliki penafsiran yaitu baik 
dari laki-laki maupun perempuan memiliki pembawaan dan watak 
yang sama. Dimana perbuatan atau perilaku mereka yang 
seringkali menyuruh pada hal yang munkar dan menghalangi 
daripada hal-hal yang baik. Mereka lupa kepada sang maha 
pencipta Allah SWT mereka hanya memperhitungkan perhitungan 
manusia dan perhitungan rugi untuk manusia dan untung rugi di 
dunia. Tidak ada rasa takut pada diri mereka kecuali pada orang-
orang yang kuat dan bisa menghinakan mereka dan bisa 
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membujuk mereka. Maka Allah kemudian melupakan mereka, 
tidak mengganggap dan menimbang mereka begitulah kedudukan 
mereka di dunia disisi manusia, begitu juga kedudukannya 
diakhirat disisi Allah SWT.228 

Selain QS. At-Taubah ayat 67 di atas, Allah juga 
memerintahkan untuk berbuat baik dan menghindari 
kemungkaran dimana hal ini adalah kewajiban bagi sebagian umat 
muslim yang diterangkan dalam QS. Ali-Imran (3): 104 :229 

 
ةٌ یَّْدُعْوَن ِالَى اْلَخْیِر َویَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۗ  ْنُكْم اُمَّ َوْلتَُكْن ّمِ

ى�َك ُھُم اْلُمْفِلُحْونَ   َواُوٰلۤ
Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah yang 
mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” 

 
Pada ayat 104 ini, Allah memerintahkan orang yang beriman 

untuk menempuh jalur yang berbeda, yaitu menempuh jalur luas 
serta lurus dan mengajak orang lain menempuh jalur kebajikan 
serta ma’ruf. Kata minkum pada ayat di atas, terdapat ulama yang 
memahaminya dalam makna sebagian, dengan demikian perintah 
dakwah yang dipesankan oleh ayat ini tidak tertuju kepada setiap 
orang. Untuk yang memahaminya demikian, ayat ini untuk mereka 
memiliki 2 macam perintah, perintah yang awal kepada semua 
umat Islam agar membentuk serta mempersiapkan satu kelompok 
khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, sebaliknya perintah 
yang kedua kepada kelompok khusus agar melakukan dakwah 
kepada kebajikan serta menghindari kemungkaran. 

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan pada umat 
Islam supaya diantara mereka terdapat sekelompok orang yang 
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berkiprah pada bidang dakwah yang selalu memberi peringatan 
jika nampak tanda-tanda perpecahan serta pelanggaran terhadap 
ajaran agama, menggunakan jalan mengajak dan menyeru insan 
buat melakukan kebaikan, yakni menyuruh pada yang ma’ruf dan 
mencegah perbuatan yang munkar. Yakni menggunakan cara yang 
bisa ditempuh dengan meyadarkan manusia bahwa perbuatan-
perbuatan yang terpuji itu akan mendatangkan keuntungan serta 
kebahagiaan tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga orang 
lain, baik di dunia juga di akhirat. Begitu jua sebaliknya, bahwa 
suatu kemunkaaran dan kejahatan itu akan selalu mendatangkan 
kerugiaan dan kemudaratan baik bagi pelakunya sendiri juga orang 
lain.230 

Tujuan dakwah tidak bisa tercapai hanya menggunakan 
anjuran melakukan perbuatan baik saja tanpa dibarengi 
menggunakan sifat-sifat keutamaan dan menghilangkan sifat-sifat 
buruk dan jahat. Agar tujuan dakwah bisa terlaksana dengan baik, 
maka umat Islam wajib mengetahui persyaratan dan juga strategi 
untuk mencapainya. Dengan adanya dakwah, agama bisa 
berkembang dengan pesat. Dalam rangka berdakwah diharapkan 
mengetahui syarat-syaratnya, yaitu paham terhadap kandungan Al-
Quran dan hadist dan  juga sejarah dakwah Rasulullah SAW, 
memahami keadaan orang-orang yang sebagai objek dakwah, 
harus mengetahui bahasa atau dialek orang-orang yang sebagai 
objek dakwah, wajib mengetahui kepercayaan dan madzab-
madzab yang berkembang pada masyarakat yang terkait.231 

Asbabun Nuzul Surah Ali-Imran ayat 104 di atas, yaitu pada 
zaman jahiliyah sebelum Islam ada dua suku yaitu; Suku Aus dan 
Khazraj yang selalu bermusuhan turun-temurun selama 120 tahun, 
permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi 
Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, pada 
akhirnya Suku Aus; yakni kaum Anshar dan Suku Khazraj hidup 

                                                           
230 Rahman, A. Quran Hadits (Sragen:Akik Pustaka), 39. 
231 Rahman, A. Quran Hadits, 40 
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berdampingan, secara damai dan penuh keakraban, suatu ketika 
Syas Ibn Qais seorang Yahudi melihat Suku Aus dengan Suku 
Khazraj duduk bersama dengan santai dan penuh keakraban, 
padahal sebelumnya mereka bermusuhan, Qais tidak suka melihat 
keakraban  dan kedamaian mereka, lalu dia menyuruh seorang 
pemuda Yahudi duduk bersama Suku Aus dan Khazraj untuk 
menyinggung perang “Bu’ast” yang pernah terjadi antara Aus 
dengan Khazraj lalu masing-masing suku terpancing dan 
mengagungkan sukunya masing-masing,  saling caci maki dan 
mengangkat senjata, dan untung Rasulullah SAW yang mendengar 
perestiwa tersebut segera datang dan menasehati mereka: Apakah 
kalian termakan fitnah jahiliyah itu, bukankah Allah telah 
mengangkat derajat kamu semua dengan agama Islam, dan 
menghilangkan dari kalian semua yang berkaitan dengan jahiliyah?. 
Setelah mendengar nasehat Rasul, mereka sadar, menangis dan 
saling berpalukan. Sungguh peristiwa itu adalah seburuk-buruk 
sekaligus sebaik-baik peristiwa. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 
104. 

Hadits Abu Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudry radhiallahu 
Ta’ala ‘anhu, 
عن طارق بن شھاب قال اول من بدابا لخطبة یوم العید قبل الصالة مروان فقام 
الیھ رجل فقال الصالة قبل الخطبة فقال قد ترك ما ھنالك فقال ابوسعیداما ھذافقد 
قضىى ما علیھ سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول من راى منكم منكرا 

لم یستطع فبقلبھ وذلك اضعف اال یمانفلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسا نھ فان     
  (أخرجھ مسلم في كتاب االیمان)

Artinya: “Dari abi Sa’ad Al Khudry r.a ia berkata: aku mendengar 
Rasulullah bersabda: “siapapun diantara kamu yang melihat kemunkaran 
hendaklah mengubahnya dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak 
mampu dengan cara ini, maka hendaklah menggunakan lisannya, apabila 
dengan cara itu tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya. Demikian 
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itu (cara yang terakhir) adalah termasuk selemah-lemah iman”. 
(H.R.Muslim)232  
 

Melalui sabda Nabi Muhammad SAW kita diingatkan agar 
melakukan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. 
Ibnu Qudamah dalam bukunya “Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin”, 
menyatakan bahwa dalam beramar ma’ruf nahi munkar harus sesuai 
dengan kemampuan yang rasional. Menurutnya, jika seorang 
muslim sudah tahu tidak memiliki kekuatan memadai untuk 
mengalahkan kemunkaran, namun tetap memaksakan diri hingga 
mencelakakan dirinya, hukumnya haram. Sebab amar ma’ruf harus 
memberikan pengaruh posotif dan memberi manfaat.  

Nabi Muhammad SAW menjelaskan tiga strategi dan 
tingkatan dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yaitu:233 1) 
Dengan tangannya. Maksud dengan teladan yang baik dan tindakan 
nyata sesuai profesi atau kedudukannya masing-masing. Misalnya, 
bagi pengurus kelas dapat membuat tata tertib kelas dan 
mengawasi peraturannya dengan ketat sehingga menjadi kelas 
teladan. Bagi kepala desa, bupati atau walikota, dapat melakukan 
amar ma’ruf nahi munkar dengan cara menegakkan disiplin dan 
mengadakan oprasi, seperti memberantas perjudian minum-
minuman beralkohol, prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya 
yang menjadikan kehidupan ini tidak tentram. Bagi para anggota 
dewan dapat membuat undang-undang atau peraturan daerah 
untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Begitu pula polisi, 
penegak hukum dan lain sebagainya; 2) Dengan lisan. Jika seseorang 
tidak mampu melakukan amal ma’ruf dengan tangannya, cara kedua 
dengan lisannya. Misalnya, memberikan nasihat yang baik, 
memotivasi untuk melakukan kebaikan, dan mengingatkan akibat-
akibat perbuatan kemungkaran. Dan jika tidak dapat dilakukan 
secara langsung dapat lewat tulisan. Misalnya menulis “terima 

                                                           
232 Rahman, A. Quran Hadits, 41 
233 Hadna, Mustafa 2010. Ayo Mengaji Al-Qur’an Dan Hadits. Jakarta:Erlangga 
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kasih anda sudah membuang sampah pada tempatnya” yang 
ditempel pada tempat-tempat tertentu. 3) Dengan hatinya. Yaitu 
mengfungsikan kata hatinya yang bersih. Cara ini merupakan cara 
yang paling lemah karena hanya dapat membentengi dirinya 
sendiri. Karena tidak mempunyai keberanian perintah yang baik 
kepada orang lain apalagi mencegah dari kemungkaran, dia hanya 
diam saja. Tetapi dalam hatinya tidak pernah terlintas merestui 
perbuatan-perbuatan yang mungkar bahkan selalu berdoa agar 
kemungkaran-kemunkaran itu cepat lenyap dan berbalik menuju 
kebaikan. 

Adapun syarat amar ma’ruf nahi munkar yaitu: 
1) Harus mengetahui terhadap hukum syar’i terkait segala hal yang 

kita perintahkan atau larang tersebut. Sebab larangan atau 
perintah dalam amar ma’ruf nahi munkar harus didasarkan pada 
syariat Islam. Karena selain dari itu tidak dibenerkan, misalnya 
perasaan, adat, dan kebiasaan daerah setempat, sebagaimana 
berdasarkan firman Allah SWT. di dalam QS. Al-Ma’idah (5): 
48).  

2) Sebelum menyuruh orang untuk mencegah suatu kemunkaran 
maka terlebih dahulu harus mengetahui orang tersebut telah 
dewasa (mukalaf) atau tidak. Sebab, Islam memandang, amar 
ma’ruf nahi munkar ini tidak berlaku kecuali bagi umat Islam yang 
telah beranjak dewasa. Karena dalam Islam tidak boleh amar 
ma’ruf nahi munkar dilakukan kepada anak kecil atau belum 
cukur umurnya. 

3) Harus mengetahui kondisi orang yang diperintah pada saat 
pembebanan syariat. Dimana harus tahu apakah yang 
diperintahkan atau dilarang atau tidak. Jika pada waktu kita 
mendapatkan seorang tidak melakukan sholat pada saat 
masuknya waktu sholat, maka kita tidak dibolehkan menyuruh 
dan menegurnya langsung apalagi menghukuminya dengan 
menyebutnya sebagai bagian dari orang kafir. Namun lebih baik 
kita tanyakan kepada orangnya dahulu dengan perkataan yang 



                                  Dr. Akhmad Syahri ∼ 173 

baik dan halus, sebab barang kali memang ada suatu hal yang 
dapat membuat mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang 
telah diperintahkan oleh syariat (uzur) dan syariat yang memang 
telah membolehkannya. 

4) Dalam beramar ma’ruf nahi munkar tidak dibolehkan 
melakukannya akan diperkirakan terjadinya suatu dampak 
kemungkaran yang dapat menyebabkan terjadi lebih besar dari 
sebelumnya. Ketika terjadi perbuatan amar ma’ruf nahi munkar 
akan dapat menimbulkan suatu efek yang lebih besar, maka 
tidak disarankan untuk melakukannya namun kita di wajibkan 
untuk tidak melakukannya. Karena, dengan diam merupakan 
hal yang harus kita lakukan. Maknanya kita tidak diperbolehkan 
menyuruh atau melakukan larangan terhadap orang yang dapat 
menimbukan kerusakan yang lebih besar dampaknya dari 
sebelumnya untuk membiarkan kerusakan yang lebih kecil. 

5) Harus mampu melakukannya dan tidak menimbulkan dampak 
negatif apa pun kepada kita. Apabila kita mendapatkan adanya 
bahaya yang akan menimpa jika kita melakukan amar ma’ruf nahi 
munkar, maka beramar makruf nahi mungkar tidak wajib bagi 
kita. Namun apabila kita bersabar dan kemudian melakukannya 
dengan kepenuh hati-hatian, maka boleh melakukannya dan 
bahkan hal ini termasuk yang paling dianjurkan oleh syariat 
Islam. Semua kewajiban yang dilimpahkan kepada kita harus 
dengan syarat, yaitu kita mempunyai kemampuan dan 
kesanggupan. 

Sedangkan beberapa manfaat dalam melakukan amar ma’ruf 
dan nahi munkar, antara lain: 
1) Menjadikan diri kita sebagai bagian dari orang-orang mukmin; 
2) Mendapatkan kebaikan pada siapa saja yang melakukan amar 

ma’ruf dan nahi munkar,  yakni yang terlahir dari umat terbaik 
(Islam); 

3) Menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang shaleh;  
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4) Mendapatkan keselamatan jika kita mencegah perbuatan buruk 
(munkar); 

5) Menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih 
kemenangan; 

6) Akan diberikan rahmat dan karunianya oleh Allah SWT.; 
7) Allah Swt akan menjauhkannya dari azab-Nya; 
8) Para ulama “sebagai pewaris nabi akan terjaga dengan baik, 

dimana akan dijauhkan dari suatu kesesatan dalam menuntut 
ilmu. 

Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya Al-
Amru Bil-Ma’ruf Wan-Nahyu ‘Anil-Munkar dan Dr. Muhammad 
Nuh dalam bukunya Taujihat Nabawiyyah menjelaskan apabila 
mengabaikan perintah amar ma’ruf nahi munkar, maka akan 
berakibat pada beberapa hal, antara lain: 
1) Azab yang menyeluruh.  

Jika ditengah-tengah masyarakat terdapat kemaksiatan yang 
telah merajalela, namun orang-orang shalih tidak berusaha 
untuk mengingkari dan mencegah kerusakan yang telah terjadi 
maka Allah SWT akan langsung menimpakan kepada mereka 
suatu azab secara menyeluruh kepada mereka, baik itu kepada 
orang yang jahat maupun kepada orang baik sekalipun. 
Firman Allah Swt dalam QS. Al-Anfal: 25. 
 

 واتقوافتنةالتصیبن الذین ظلموامنكم خاصة واعلموا ان هللا شدیدالعقاب
 

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus 
menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah 
bahwa Allah amat keras siksaannya (QS.Al- Anfal: 25). 
 
Senada dengal hal itu,“Nabi Muhammad SAW, bersabda bahwa 
ada sekelompok kaum yang mengundi di atas kapal, sebagian yang 
lainnya harus tinggal di bagian bawah. Manakala orang yang tinggal 
di bagian bawah kapal ingin minum, (maka aturannya) mereka harus 
naik (dan melangkahi) orang-orang yang tinggal di bagian atas kapal. 
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Maka berkatalah mereka (orang-orang di bagian bawah kapal), jika 
kita melobangi kapal ini dan kita tidak lagi merepotkan orang atas. 
(hal ini akan lebih memudahkan tentunya), jika sekirannya mereka 
membiarkan kelompok ini dan apa-apa yang mereka inginkan, maka 
binasalah semuanya dan jika mereka menahan perbuatan kelompok 
ini, maka mereka selamat, dan selamatlah semuanya”.(HR. 
Bukhari:Shahih Bukhari, juz III, hlm.18) 
 
Perumpamaan hadist di atas, sangatlah jelas dan mudah 
dipahami sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat. 
Jika terjadi suatu kemungkaran dalam kehidupan komunitas 
kemudian didiamkan dan tidak ada terpetik dalam hati untuk 
mencegahnya, maka masyarakat sedang menunggu 
kebinasaaan, sebaliknya binasa pulalah orang yang 
membiarkannya. Gambaran di atas menunjukan bahwa umat 
Islam harus berusaha melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar 
menurut kemampuannya, sekalipun hanya melalui hati. 
Dengan sikap dan perilaku untuk menegakan, memelihara, 
dan memperjuangkan kebenaran agama Allah, menganjurkan 
kepada manusia berbuat yang ma’ruf dan mencegah perbuatan 
yang munkar.234 Karena “sesungguhnya apabila orang-orang melihat 
orang yang bertindak aniaya kemudian mereka tidak mencegahnya, 
maka kemungkinan besar Allah akan meratakan siksaan kepada 
mereka disebabkan perbuatan tersebut.” (Tirmidzi, Sunnan 
Tirmidzi: juz IV: 467) 

2) Tidak akan dikabulkannya do’a bagi orang-orang yang shalih 
Jika terdapat pada suatu masyarakat yang mengabaikan 
tentang amar ma’ruf nahi munkar namun tidak mencegah 
perbuatan orang yang berbuat zalim dari kezalimannya, maka 
Allah SWT akan menimpakan kepada mereka siksa dengan 
tidak mengabulkan do’a mereka. 

                                                           
234 Muhammad Sabir, “Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar (Suatu Pedekatan Hadis 

Dakwah Dalam Perubahan Sosial)”, Potret Pemikiran, Vol.19, Nomor 2, Juli-Desember 
2015, 20. 
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3) Berhak mendapatkan laknat. 
Dimana antara hukuman bagi orang yang telah mengabaikan 
amar ma’ruf nahi munkar maka mereka berhak mendapatkan 
laknat dari-Nya, dimana tidak akan mendapatkan rahmat dari 
Allah SWT sebagaimanan terdahulu telah menimpa Bani Israil 
ketika mereka mengabaikan perintah amar ma’ruf nahi munkar. 

4) Timbulnya perpecahan 
Bahwa terdapat kemungkaran yang paling berat dan paling 
keji yang dapat menjauhkan dari syari’at Allah dalam realita 
kehidupan dan ditinggalkannya hukum-hukum-Nya dalam 
kehidupan manusia. Apabila ini terjadi dan orang-orang diam 
akan hal tersebut, namun tidak mengingkari dan tidak 
mencegahnya maka Allah akan mendatangkan perpecahan 
dan permusuhan dikalangan mereka sehingga mereka saling 
melakukan perbunuhan dan menumpahkan darah. 

Contoh inspiratif terkait Amar Ma’ruf Nahi Munkar dapat 
dipetik dari kisah Rasulullah  SAW dan Abu Hurairah r.a kepada 
sang Ibu.  

Pertama, Rasulullah SAW merupakan seseorang yang sangat 
sempurna pada semua hal, terutama di dalam mempertahankan 
amar ma’ruf nahi munkar. Di dalam sejarah umat Islam telah 
dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan 
amar ma’ruf nahi munkar ini pada kehidupannya, yaitu seperti hadits 
yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya 
yang mengisahkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW 
sedang berada di suatu Masjid kemudian tiba-tiba datang seorang 
Badui yang kemudian berdiri dan kencing di Masjid. Maka para 
sahabat Rasulullah SAW berkata, cukup, cukup. “anas berkata”, 
“Rasulullah SAW lantas bersabda”: janganlah kalian 
menghentikan kencingnya, biarkanlah ia hingga ia selesai kencing.” 
Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya berkata padanya: 
“sesungguhnya Masjid ini tidak layak dari kencing ini dan tidak 
pula kotoran tersebut. Ia hanya untuk berzikir kepada Allah SWT, 
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salat, dan membaca Al-Qur’an.” Atau sebagaimana yang dikatakan 
Rasulullah SAW. Anas melanjutkan ucapannya, “lalu beliau 
memerintahkan seorang laki-laki dari para sahabat (mengambil 
air), lalu dia membawa air satu ember dan mengguyurnya.  
Dari kisah diatas dapat kita petik himah baramar ma’ruf nahi munkar, 
yaitu: 1) Senantiasa bersabar, hal ini tercermin dari sikap Rasulullah 
ketika dengan sabar menunggu orang Badui tersebut dalam 
menyelesaikan urusannya; 2) Untuk senantiasa memperbaiki 
kesalahan yang terjadi, hal ini tercermin dari sikap Rasulullah Saw 
ketika memerintahkan kepara sahabat agar memberisihkan bekas 
dari kotoran yang ditinggalkan oleh orang badui tersebut;3) 
Memperhatikan seseorang yang akan didakwahi terlebih dahulu, 
dimana beliau sangat memperhatikan apabila seseorang tersebut 
memiliki pengetahuan tentang Islam ataukah tidak sebelum 
Rasulullah SAW melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Sikap ini 
tercermin ketika seorang badui tersebut kencing di tembok Masjid, 
namun Rasulullah tidak menghentikannya tetapi justru menunggu 
hingga orang badui tersebut menyelesaikan urusannya. Dan 
setelah itu barulah Rasulullah SAW mengajarkan tentang 
kemuliaan Masjid dan tentang Islam. Bahkan beliau tidak 
menghardiknya ataupun marah terhadapnya. Sikap inilah yang 
harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua selaku umat Islam 
dimana ketika kita ingin melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar 
hendaklah untuk senantiasa lebih mendahulukan ilmu sebelum 
perbuatan dan senantiasa bersabar dalam melakukan tindakan.  

Kedua, Abu Hurairah bercerita kepada Abu kasir dan Yazid 
bin Abdurrahman bahwa dahulu beliau mendakwahi ibunya agar 
masuk Islam ketika ibu beliau masih musyrik. Kemudian suatu hari 
beliau mendakwahi ibunya namun ibunya memperdengarkan 
kepada beliau cacian kepada Rasulullah dengan kalimat-kalimat 
yang beliau tidak sukai untuk didengar, kemudian beliau pergi 
menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Ketika beliau 
sudah berada dihadapan Rasulullah, beliau berkata, “Ya Rasulullah 
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Sungguh aku berusaha untuk mendakwahi ibuku agar masuk Islam 
namun dia malah mencaci dirimu. Oleh sebab itu berdoalah 
kepada Allah supaya Dia memberikan hidayah kepada ibunya Abu 
Hurairah.” Kemudian Rasulullah berdoa, “Ya Allah, berilah hidayah 
kepada ibu dari Abu Hurairah.” 

Abu Hurairah meninggalkan Rasulullah dalam keadaan 
suasana hati yang sedang bergembira karena doa Nabi tersebut. 
Setelah beliau sampai di depan pintu rumahnya ternyata pintu 
tersebut dalam keadaan terkunci. Ketika ibunya mendengar 
langkah kaki beliau, ibunya berkata, “Tetaplah ditempatmu, hai 
Abu Hurairah.” Abu Hurairah mendengar suara guyuran air. 
Ternyata ibunya sedang mandi. Setelah selesai mandi ibunya 
menggunakan jubahnya dan secepat mungkin mengambil 
kerudungnya dan kemudian membukakan pintu. Setelah pintu 
terbuka ibunya berkata, “Hai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa 
tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah.” 

Mendengar hal tersebut Abu Hurairah langsung bergegas 
kembali menemui Rasulullah. Beliau menemui Rasulullah dalam 
keadaan menangis karena begitu bahagia. Abu Hurairah 
mengatakan kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, bergembiralah. 
Sungguh Allah telah mengabulkan doamu dan telah memberikan 
hidayah kepada ibuku.” Mendengar hal tersebut Rasulullah 
memuji Allah dan menyanjungnya kemudia berkata, “Bagus”. Lalu 
Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, 
doakanlah aku dan ibuku agar menjadi orang yang dicintai oleh 
semua orang yang beriman dan menjadikan kami orang yang 
mencintai semua orang yang beriman.” Rasulullah pun 
mengabulkan keinginan dari Abu Hurairah tersebut. Rasulullah 
kemudian berdoa, “Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini yaitu Abu 
Hurairah dan ibunya orang yang dicintai oleh semua hamba-Mu yang 
beriman dan jadikanlah mereka berdua orang-orang yang mencintai semua 
orang yang beriman.” Karena tidak ada seorang mukmin pun yang 
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mendengar tentangku ataupun melihatku kecuali akan 
mencintaiku. (HR. Muslim No 6551). 

Kisah lain tentang Abu Hurairah, yaitu suatu hari Abu 
Hurairah radiallahu’anhu melewati Pasar Madinah, kemudian beliau 
berhenti dan berkata, “Wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya 
kalian!” Mereka bertanya, “Apa yang kamu maksud wahai Abu 
Hurairah?” Beliau menjawab, “Yang aku maksud adalah dalam hal 
warisan Nabi yang sedang dibagikan sedang kalian disini. Tidakkah 
kalian pergi kesana dan mengambil bagian?” Mereka bertanya, 
“Dimana?” Beliau berkata, “Di Masjid.” Merekapun berlomba-
lomba menuju Masjid, sedang Abu Hurairah tetap berdiri sampai 
mereka kembali, ia bertanya kepada mereka, “Mengapa kalian 
kembali?” Mereka menjawab, “Wahai Abu Hurairah, kami telah 
datang ke Masjid dan kami tidak melihat sesuatu apapun dibagi” 
Abu Hurairah berkata kepada mereka, “Tidakkah kalian melihat 
seseorang di dalam Masjid?” Mereka menjawab, “Tentu, kami 
melihat sekelompak orang shalat, sekelompok orang membaca Al-
Qur’an, dan sekelompok orang sedang mempelajari halal dan 
haram.” Abu Hurairah menjawab,“Itulah yang saya maksud warisan 
Rasulullah.” (HR. Thabrani no. 1429) 

 
Dari semua nilai-nilai dan sikap moderasi beragama di atas, 

selain pemahaman nilai-nilai dan sikap moderasi beragama yang perlu 
ditanamkan bagi masyarakat secara umum perlu juga ditanamkan pada 
mahasiswa sebagai generasi millenial. Sebab generasi millenial saat ini 
sangat dekat dengan Teknologi Informasi yang memiliki jaringan luas, 
bersentuhan dengan berbagai kultur, keyakinan, dan cara berfikir yang 
beragam. Oleh karena itu, generasi millenial hendaknya memiliki 
wawasan keagamaan yang inklusif dan memiliki kekuatan akidah yang 
matang sebagai benteng pertahanan dari maraknya paham radikalisme. 

 
 

  

https://www.hisbah.net/tag/shalat/
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BAB IV 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAN SIKAP MODERASI 
BERAGAMA DALAM DUNIA PENDIDIKAN 

 
A. Perencanaan Implementasi Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 

Beragama dalam Dunia Pendidikan 
Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan 

ini, meliputi: 
1. Merancang pendirian rumah moderasi beragama di perguruan 

tinggi dengan menjalankan 5 (lima) amanat Menteri Agama 
RI, yaitu: 1) penguatan sikap, cara pandang, dan praktik 
beragama yang wasathiyah (berada pada jalan tengah); 2) 
penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) 
penguatan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas 
pelayanan kehidupan beragama, dan 5) pengembangan 
ekonomi dan sumber daya keagamaan235. 

2. Merancang program kerja bidang pendidikan dan pelatihan; 
bidang kajian, penelitian dan publikasi; bidang advokasi dan 
pendampingan masyarakat berbasis nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama dalam proses pembelajaran; 

3. Perumusan nilai-nilai dan sikap moderasi beragama ke dalam 
visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran perguruan tinggi yang 
diturunkan dan di integrasikan ke dalam kurikulum program 
studi dengan program kampus merdeka dan merdeka belajar 
serta pembelajaran era revolusi Industri 4.0 (Penguatan 

                                                           
235 Nizar, https://www.iainpekalongan.ac.id/info/781-plt-sekjen-kemenag-

resmikan-rumah-moderasi-beragama-iain-pekalongan. diakses pada tanggal 29 Juli 2020 
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Pendidikan Karekter (PPK); Gerakan Literasi Sekolah (GLS); 
Information, Communications and Technology skills (ICTs); High 
Order Thinking skills (HOTs); Communication, Collaboration, 
Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation 
(4Cs); Moderasi Beragama, University Value, dan lain-lain, 
sebagaimana tampak pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Perumusan nilai-nilai dan sikap moderasi 
beragama yang berlandaskan pada hukum, kebijakan 
nasional dan institusional pengembangan kurikulum 

PT236 
 

4. Perumusan nilai-nilai dan sikap moderasi beragama ke dalam 
RPP (sekolah)/ RPS (Perguruan Tinggi) sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana berikut: 

 

                                                           
236 Sigit Purnama, Review Kurikulum Berbasis KKNI, Integrasi dan Moderasi Beragama 

menuju Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (PPT). 
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Gambar 4.2 Proses integrasi nilai-nilai dan sikap moderasi 
beragama ke dalam RPP sesuai peraturan UU237 

Sedangkan dalam konteks perumusan nilai-nilai dan 
sikap moderasi beragama yang terintegrasi dalam penyusunan 
RPS dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1) Capaian 
Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL yaitu kemampuan atau 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang telah 
lulus dari program studi. Menurut SNPT (Permenristekdikti 
44/2015), CPL harus mencakup 4 ranah kemampuan, yaitu 
sikap, kemampuan umum, keterampilan khusus, dan 
pengetahuan; 2) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
sebagai penentu dan cirikhas dari profil lulusan mahasiswa 
program studi. CPMK yaitu kemampuan yang harus dikuasai 
mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah. Di masa lalu 
CPMK disebut tujuan kurikuler, sedangkan profil lulusan 
yaitu pekerjaan, jabatan, profesi, peran atau tugas yang akan 
diemban oleh seseorang yang telah lulus dari suatu program 
studi; 3) penentuan mata kuliah pendukung dan memasukan 
unsur moderasi beragama yang terintegrasi dengan program 
kampus merdeka dan merdeka belajar serta penguatan core 
values institusi yang tercermin dalam bentuk karakter untuk 
setiap lulusan; 3) model integrasi; dan 4) level integrasi. 

Dalam integrasi ilmu terdapat enam prinsip dasar yang 
perlu dipertimbangkan, yaitu intelektualisme, inteligensia, 
keterbukaan, kekinian, ke-Indonesian dan kesalehan. 
Intelektualisme terkait dengan upaya untuk selalu 
mengembangkan ilmu dan peradaban. Inteleigensia terkait 
dengan upaya mewujudkan civitas akademika perguruan 
tinggi yaitu dosen, mahasiswa dan alumni-alumni menjadi 
intelektual yang juga memiliki kepekaan social dan kelestarian 
alam. Keterbukaan terkait dengan sikap PTKI untuk 

                                                           
237 Dikutip dari PPT hasil webinar rumah moderasi beragama IAIN Ponorogo. 

diakses pada tanggal 25 Mei 2021. 
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memahami keragaman dan sikap terbuka untuk menjalin 
hubungan kerjasama dengan lainnya baik yang berbeda suku 
bangsa, bahasa, geografi maupun keragaman paham berpikir 
dan ilmu pengetahuan. Kekinian atau kemodernan terkait 
dengan kemauan PTKI untuk mengikuti perkembangan 
zaman atau perkembangan yang ada. PTKI tampil 
menyampaikan relevansi agama bagi masyarakat yang 
berkembang. Keindonesiaan terkait dengan PTKI harus 
selalu terkontekstualisasi dalam sesuatu area territorial atau 
otoritas tertentu, dalam hal ini adalah Indonesia meskipun 
harus tetap terbuka untuk kemanfaatan stakeholders global. 
Kesalehan terkait dengan nilai-nilai agama yang harus dimiliki 
oleh dosen, mahasiswa dan para alumninya yang 
mengekspresikan ketaatan menjalankan ibadah (hablum 
minallah) dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama 
manusia (hablum minannas) seperti saling tolong menolong, 
simpati, dan empati terhadap orang lain. Enam prinsip inilah 
yang biasanya disebut dengan core values. Core values atau nilai-
nilai inti di sini dimaksudkan sebagai kumpulan nilai atau 
prinsip dasar yang diyakini dan dijiwai oleh suatu perguruan 
tinggi238.  

Pembelajaran di PTKI harus mempertimbangkan 
integrasi ilmu dan core values di atas. Integrasi pembelajaran 
dapat dilakukan dalam substansi materi, pendekatan, metode, 
dan model evaluasi yang dikembangkan. Tidak semua 
substansi materi pelajaran cocok untuk semua nilai dan sikap 
moderasi beragama yang akan dikembangkan, perlu dilakukan 
seleksi materi dan sinkronisasi dengan nilai dan sikap yang 
akan dikembangkan. 

Pada prinsipnya semua mata pelajaran dapat digunakan 
sebagai alat untuk mengembangkan semua nilai dan sikap 

                                                           
238 Kementerian Agama RI, Pedoman Pembelajaran dan Penilain pada Pendidikan 

Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2019. 12 
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moderasi beragama peserta didik, namun agar tidak terjadi 
tumpang tindih dan terabaikannya salah satu nilai dan sikap 
yang akan dikembangkan, perlu dilakukan pemetaan 
berdasarkan kedekatan materi dan karakter peserta didik 
dengan nilai dan sikap moderasi beragama yang akan 
dikembangkan. Dari segi pendekatan dan metode meliputi 
inkulkasi (inculcation), keteladanan (modeling-qudwah), fasilitasi 
(facilitation), dan pengembangan keterampilan (skill building)239. 

Inkulkasi (penanaman) nilai memiliki ciri-ciri: 1) 
Mengomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang 
mendasarinya; 2) Memperlakukan orang lain secara adil; 3) 
Menghargai pandangan orang lain; 4) Mengemukakan keragu-
raguan disertai alasan dan dengan rasa hormat; 5) Tidak 
sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan 
kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki; 6) 
Menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai 
nilai-nilai yang dikehendaki secara tidak ekstrim; 7) Membuat 
aturan, memberikan penghargaan, dan memberikan 
konsekuensi disertai alasan; 8) Tetap membuka komunikasi 
dengan pihak yang tidak setuju, dan 9) Memberikan 
kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda-beda, apabila 
sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, diarahkan 
untuk memberikan kemungkinan berubah240. 

Dari sisi metode keteladanan, hal yang perlu dilakukan, 
yaitu: Pertama, guru harus berperan sebagai model yang baik 
bagi peserta didik dan anaknya. Kedua, peserta didik harus 
meneladani orang terkenal yang berakhlak mulia, misalnya 
Nabi Muhammad SAW. Cara guru menyelsaikan masalah 
dengan adil, menghargai pendapat anak dan mengkritik orang 

                                                           
239 Zuchdi. Humanisasi Pendidikan. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 46-50 
240 Basuki, Pola Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Sekolah, 

Madrasah dan Pesantren, (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), 115 
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lain dengan santun, merupakan perilaku yang secara alami 
dijadikan model bagi anak. 

Inkulkasi dan metode keteladanan (al-qudwah) 
mendemonstrasikan kepada peserta didik merupakan cara 
terbaik untuk mengatasi berbagai masalah; orang akan 
melakukan proses identifikasi, meniru, dan memeragakannya. 
Dengan metode pembiasaan, seseorang akan memiliki 
komitmen yang hebat. Pembiasaan dalam penanaman nilai 
dan sikap moderasi beragama merupakan tahapan penting 
yang seyogianya menyertai perkembangan setiap mata 
pelajaran. Mengajarkan nilai dan sikap moderasi beragama 
tanpa pembiasaan melakukannya hanyalah menabur benih ke 
tengah lautan, karena nilai dan sikap bukan sekedar 
pengetahuan, tetapi pembiasaan positif.  

Fasilitasi melatih peserta didik mengatasi masalah-
masalah tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta 
didik dalam melaksanakan metode fasilitasi membawa 
dampak positif pada perkembangn kepribadian peserta didik. 

Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai dan 
mendorong pembentukan sikap bagi peserta didik akan lebih 
efektif apabila disajikan dalam bentuk gambar dan video, 
seperti film, sehingga peserta didik bukan saja menangkap 
maknanya dari pesan verbal monopesan, melainkan bisa 
menangkap pesan yang multipesan dari gambar, keterkaitan 
antargambar dan peristiwa dalam alur cerita yang disajikan241. 
Contoh, penyampaian pesan bahwa narkoba itu harus 

                                                           
241 Dalam dunia pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran, 

peran media pembelajaran begitu kuat. Albert Meharabien menemukan peran media 
dalam menyampaikan informasi, dengan rumus tiga V. Verbal; hanya bisa 
menyampaikan 7%, Vocal; bisa menyampaian 38%, apabila disertai dengan warna suara 
yang variatif dan intonasi yang tepat, sedng visual; bisa mencapai angka keefektifan 
hingga 55%. Manusia memiliki kemampuan lebih optimal untuk menangkap makna, 
melalui kesan yang bersifat visual dibandingkan yang verbal dan vocal. Baca Mursidin,. 
Moral Sumber Pendidikan, Sebuah Formula Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah/Madrasah, 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 81-82. 
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dihindari, maka tayangan tentang derita orang-orang yang 
dipenjara karena korban narkoba jauh lebih bermakna 
daripada disampaikan secara lisan, melalui metode ceramah. 
Namun demikian, bila ingin lebih mendalam tingkat 
penerimaan mereka, bisa dilanjutkan dengan metode 
renungan (al-muhasabah) setelah terkondisikan dengan baik 
melalui cerita dalam film yang baru saja ditayangkan. 

Kecerdasan, keterampilan, dan ketangkasan seseorang 
berbeda-beda, sebagaimana perbedaan dalam temperamen 
dan wataknya. Ada yang memiliki temperamen tenang, mudah 
gugup atau grogi. Ada yang mudah paham dengan isyarat saja 
apabila salah dan ada yang tidak bisa berubah, kecuali setelah 
melihat mata membelalak, bahkan dengan bentakan, 
ancaman, dan hukuman secara fisik. Sekalipun hukuman 
pukulan merupakan salah satu metode dalam pendidikan 
namun harus dihindari, seyogianya guru tidak 
menggunakannya sebelum mencoba dulu dengan cara lain. 
Metode hukuman digunakan untuk menggugah serta 
mendidik perasaan rabbaniyah, yaitu perasaan khauf (takut) dan 
khusyu’ ketika mengingat Allah dan membaca Al-Qur’an242. 

Beberapa keterampilan yang diterapkan pada lembaga 
pendidikan bertujuan agar seseorang dapat mengamalkan nilai 
yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral 
dalam masyarakat.  

Keterampilan tersebut antara lain: 1) Keterampilan 
berpikir kritis, dengan ciri-ciri sebagai berikut: a) Mencari 
kejelasan pernyataan atau pertanyaan; b) Mencari alasan; c) 
Mencoba memperoleh informasi yang benar; d) 
Menggunakan sumber yang dapat dipercaya; e) 
Mempertimbangkan keseluruhan situasi; f) Mencari alternatif; 

                                                           
242 Al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālibuhā fi al-Bait wa al-Madrasah 

wa al-Mujtama’, edisi ke-25, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 232-233. Bandingkan Amin,. 
Kitāb al-Akhlāq, (Cairo: Dar al-kutub al-Mishriyah, 1929), 3. 
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g) Bersikap terbuka. 2) Keterampilan mengatasi masalah. 
Masih banyak orang mengatasi konflik dengan kekuatan fisik, 
padahal cara demikian itu biasa digunakan oleh binatang. 
Manusia yang menggunakan nilai religious dan prinsip nilai-
nilai moderasi dalam penyelesaian masalah kehidupan, perlu 
diajarkan cara mengatasinya yang konstruktif. 

Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dapat 
dievaluasi secara akurat dengan melakukan observasi dalam 
jangka waktu yang relatif lama dan secara terus menerus. 
Pengamat atau pengobservasi harus orang yang sudah 
mengenal dan paham terhadap orang-orang yang diobservasi 
agar penafsirannya terhadap perilaku yang muncul tidak 
salah243.  

5. Mengumpulkan narasi-narasi tentang kisah inspiratif dari para 
tokoh, ulama, ilmuan dan narasi keagamaan yang 
mengandung hikmah tentang nilai-nilai dan pembentukan 
sikap moderasi beragama, baik dari hasil wawancara, 
observasi, dan dokumentasi media cetak maupun media 
online: 

6. Menciptakan laboratorium PAI Moderasi sebagai pusat 
pelatihan moderasi beragama bagi dosen dan mahasiswa 
agama di Perguruan Tinggi Umum, guru-guru PAI, para 
penyuluh dan dai. Selain itu menjadi pusat analisis strategis 
penerapan moderasi beragama di masyarakat, serta menjadi 
pusat penelitian dan informasi moderasi beragama. Misalnya 
program yang dibuat, yaitu: 1) moderasi beragama menjadi 
tema dalam kegiatan PBAK mahasiswa baru; 2) menyusun 
modul moderasi beragama. Penyusunan modul moderasi 
beragama bertujuan untuk meningkatkan penguatan moderasi 
beragama baik di kalangan internal ataupun eksternal. “Modul 
yang disusun, meliputi modul kompetensi pedagogik, 

                                                           
243 Basuki, Pola Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Sekolah, 

Madrasah dan Pesantren, 116-119 
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integritas diri, wahyu memandu ilmu, moderasi beragama dan 
wawasan kebangsaan. Khusus untuk modul kompetensi 
pedagogik dan integritas diri bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan tentang kemampuan mengajar dan kepribadian 
dosen baru244; 2) menyelenggarakan KKN dan pengabdian 
kepada masyarakat berbasis moderasi beragama melalui tema 
religious moderation in society, membina masyarakat untuk terus 
mengembangkan toleransi sebagai laboratorium lapangan 
bagi penerapan moderasi beragama di masyarakat. Sebab pada 
hakikatnya moderasi beragama merupakan out put dan outcome 
dari visi dan misi lembaga. Moderasi beragama merupakan 
bentuk kehadiran negara di masyarakat melalui lembaga 
pendidikan Islam untuk membangun sistem nilai pada 
masyarakat. 

Ide rancangan di atas, diperkuat dengan pendapat Babun 
Suharto yang menyatakan, setidaknya ada tiga langkah strategis 
yang dapat dilakukan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 

Pertama, pengarusutamaan moderasi beragama 
diimplementasikan dalam segala turunan kebijakan perguruan 
tinggi keagamaan dan diwujudkan dengan pengembangan kajian 
dan tradisi akademik yang kritis, serta menghargai kelompok atau 
pendapat lain.  

Kedua, menjadikan perguruan tinggi keagamaan sebagai 
wadah dan tempat penyemaian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai 
kerukunan beragama, dan moderasi beragama. Persoalan ini 
sangat mendesak saat pendidikan Islam kembali menghadapi 
tantangan serius yang menjamur dalam konstruk pemahaman 
sektarian dan juga Islam transnasional. Fenomena ini muncul di 
perguruan tinggi keagamaan Islam dengan gejala islamisasi yang 
dibawa oleh sekelompok mahasiswa melalui forum-forum 
tarbiyah dan pengkaderan.  

                                                           
244 https://uinsgd.ac.id/rmb-uin-bandung-susun-modul-moderasi-beragama/. 

diakses pada tanggal 18 November 2020  

https://uinsgd.ac.id/rmb-uin-bandung-susun-modul-moderasi-beragama/
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Ketiga, mengembangkan literasi keagamaan (religious literacy) 
dan pendidikan lintas iman (interfaith education). Pola ini harus 
dibangkitkan kembali sebagaimana kita melihat dalam kurun sejak 
terbentuknya IAIN sudah terdapat kecenderungan tentang kajian 
agama lain. Kita dapat melihat hal tersebut di Fakultas 
Ushuluddin dengan ilmu perbandingan agama dan disusul 
pendirian Jurusan Perbandingan Agama dengan pendekatan 
holistik terhadap agama-agama dengan mencoba menelisik dan 
memahami secara komprehensif fenomena agama. 

Dari pendekatan inilah, dialog antaragama akan dimulai 
dan pada akhirnya dapat mendorong terciptanya pemahaman 
komprehensif yang berujung pada toleransi kehidupan 
beragama245. 

 
B. Pelaksanaan Implementasi Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 

Beragama dalam Dunia Pendidikan 
Pada tataran pelaksanaan, ada ungkapan menarik yang 

disampaikan Masnun Tahir, bahwa “dalam konteks di dunia 
mahasiswa yang selama ini cenderung menjadi lahan empuk 
berkembangnya paham radikal, selain terbukti menjadi “ruang 
nyaman” tumbuhnya benih ideologi radikal di Perguruan Tinggi, 
ia juga mampu menjadi ruang penempaan diri yang sangat 
potensial bagi lahirnya pribadi-pribadi unggul yang bermoral, 
beradab, cinta damai dan religius berbasis nilai kemanusiaan yang 
holistik, komprehensif. Oleh sebab itu hal yang penting kita 
lakukan: Pertama, pendalaman dan pemahaman aspek keagamaan 
tentang perdamaian, kerukunan dan kemanusiaan, yang tentu saja 
bukan sekadar berbasis intelektualitas kognitif, melainkan lebih 
menekankan aspek “penghayatan” (afektif) dan “pengamalan” 
(psikomotorik. Kedua, pengarusutamaan moralitas (berbudi 

                                                           
245 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, Rektor dan Guru Besar IAIN Jember 

https://radarjember.jawapos.com/2019/06/21/moderasi-beragama-dan-strategi-
keilmuan-ptki/. Diakses 29 Mei 2020. 

https://radarjember.jawapos.com/2019/06/21/moderasi-beragama-dan-strategi-keilmuan-ptki/
https://radarjember.jawapos.com/2019/06/21/moderasi-beragama-dan-strategi-keilmuan-ptki/
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pekerti) sebagai praktik (amal), bukan sekadar intelektualitas, 
mengingat secara substansi, tidak ada satupun ajaran agama yang 
mengesahkan “kekerasan” dalam menyelesaikan konflik. Ketiga, 
indikator keberhasilan pendidikan berbasis nilai perdamaian dalam 
konteks ikhtiar mengeliminasi konflik social keagamaan 
sesungguhnya bermula dari tumbuhnya kesediaan untuk 
“menghargai nilai”. Berikutnya adalah menyangkut bagaimana 
agama (Islam) dikomunikasikan dan diejawantahkan. Dalam hal 
ini dibutuhkan suatu reorientasi terhadap pola-pola keberagamaan 
umat. Reorientasi diarahkan pada pencarian basis kesadaran yang 
toleran, arif, dan empatik terhadap keragaman seraya 
menghindarkan setiap pengejawan-tahannya dari cara-cara 
kekerasan. Untuk itu, satu hal mendesak yang patut dilangsungkan 
adalah penumbuhan inklusivisme sebagai pengkondisian ke arah 
penguatan nilai pluralism dalam keberagamaan umat”246.  

Penanaman nilai-nilai dan sikap moderasi beragama ke 
dalam sistem pendidikan dapat dicermati pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Proses penanaman nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama ke dalam sistem pendidikan247 

 

                                                           
246 Masnun Tahir, Dosen dan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN 

Mataram,wawancara langsung 22 April 2019. 102-103 
247 Dikutip dari PPT hasil webinar rumah moderasi beragama IAIN Ponorogo. 

diakses pada tanggal 25 Mei 2021. 
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Berdasarkan gambar 4.3 dalam mengimplementasikan nilai-
nilai dan sikap moderasi beragama dalam sistem pendidikan 
melalui: 
1. Pendidikan dan Pengajaran, yaitu masuk dalam materi mata 

kuliah tertentu dengan menggunakan pendekatan student center 
serta sikap dosen yang open-minded; 

2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yaitu moderasi 
beragama menjadi topik utama dalam penelitian, hibah dan 
tema KKN; 

3. Budaya Organisasi, yaitu moderasi beragama ada dalam 
rumusan visi-misi dan pembentukan Rumah Moderasi; 

4. Kegiatan Kemahasiswaan, yaitu moderasi beragama 
digaungkan terus menerus dalam kegiatan PBAK, webinar, 
dan kaderisasi dalam organisasi kemahasiswaan. 

Selain itu, dalam tahap pelaksanaan implementasi 
dibutuhkan rumah moderasi beragama yang sudah tersusun ke 
dalam organisasi dan tata kerja (ortaker) Perguruan Tinggi, standar 
pedoman implementasi moderasi beragama, monitoring dan 
evaluasi yang terstruktur dan ruang dialog penanganan mahasiswa 
yang terpapar radikalisme248. 

Pada tahap ini, dibutuhkan juga protokol atau tata aturan 
yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai dan 
sikap moderasi beragama, sebagaimana dapat dicermati pada 
gambar 4.4. 

                                                           
248 PPIM UIN Jakarta, Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim : 

Studi Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta), 2021,24. 
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Gambar 4.4 Protokol SEMAR sebagai alternative dalam 

penanaman nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam dunia 
pendidikan249 

 
Kontribusi penanaman nilai-nilai dan sikap moderasi 

beragama dalam dunia pendidikan, antara lain:  
1. Mendewasakan kecakapan intelektual, mental, dan sosial 

siswa sebagai makhluk sosial yang multibudaya dengan 
penghargaan terhadap kemajemukan serta kemauan bekerja 
sama secara adil dengan siapapun; 

2. Kesadaran adanya pihak lain yang berbeda, bersikap toleran, 
menghargai perbedaan pendapat serta tidak memaksakan 
kehendak dengan cara kekerasan; 

3. Membingkai narasi-narasi positif ke-Indonesiaan dan 
keagamaan, serta menghalau narasi negatif mengenai 
intoleransi dan radikalisme berbassis agama atau suku yang 
marak di media sosial; 

4. Harmonisasi, toleransi dan kerukunan dalam lingkungan 
sekolah250. 

                                                           
249 Dikutip dari PPT PPIM UIN Jakarta, Potret Moderasi Beragama di Kalangan 

Mahasiswa Muslim : Studi Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta), 2021,28. 
250 Zeid B. Smeer dan Inayatur Rosyidah, Moderasi Beragama dalam Pembelajaran 

PAI di Sekolah, Pdf. 105 
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Penanaman nilai-nilai dan sikap moderasi beragama agar 
dapat berjalan efektif, langkah-langkah dan program yang dapat 
dilakukan meliputi: 
1. Monitoring setiap bulan; 
2. Membangun ketrampilan (Muhadharah Diniyah, Shalawatan, 

Tahlilan); 
3. Melaksanakan Istighotsah, Khatmil Qur`an, Ratibul Haddad, dan 

lainnya; 
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif (integrasikan 

dengan program Ma`had al-Jami`ah,251 & Madrasah diniyah), 
seperti tampak pada tabel 4.1. 

Tabel. 4.1 Kegiatan Harian Asrama sebagai Penopang 
Pelaksanaan Penanaman Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 

Beragama252 

                                                           
251 Ma’had al-Jami’ah/Ma’had Aly/Pesantren Kampus adalah wujud pelembagaan 

sistemik tradisi intlektual pesantren untuk mencetak ulama yang berilmu mumpuni dan 
berintegritas. Ma’had ini biasanya dibawah naungan PTKIN yang memiliki kedudukan 
dan peran  strategis untuk mencetak generasi islam yang unggul  dan berkarakter Islami 
di masa depan dengan program pembinaan tahsin qiraah Al-Quran dan tahfidz Al-Qur’an, 
kajian kitab kuning, Penguatan pemahaman dasar-dasar keagamaan Islam, 
Pengembangan berbagai keterampilan dan amaliyah keagamaan khusus lainnya serta 
sebagai pusat Peningkatan kemampuan bahasa asing. 

252 Khasib Amrullah, Kurikulum, Pembelajaran, dan Moderasi Beragama (PPT), 
Ponorogo: UNIDA Gontor, 2020. 
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5. Penguatan organisasi alumni (Murabbi/ah & Musyrif/ah). 
Peran alumni sangat berpengaruh dalam menguatkan dan 
meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga yang 
bersangkutan terutama perannya dalam hal penanaman nilai-
nilai dan sikap moderasi beragama pada masyarakat. 

 
C. Evaluasi Penerapan Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 

Beragama dalam Dunia Pendidikan 
Evaluasi penerapan nilai-nilai dan sikap moderasi beragama 

ini bukanlah hal mudah mengingat ini merupakan bagian dari 
penghayatan yang bersifat subjektif dipengaruhi oleh pengalaman 
pribadi siswa, pemahaman dan penghayatan moderasi beragama. 

Pemahaman dan penghayatan siswa mengenai moderasi 
beragama adalah suatu proses yang panjang dan berkelanjutan 
mengingat sepanjang hidupnya manusia tidak terlepas dari 
kehidupan sosial dan kenyataan budaya multikultural yang 
membutuhkan pemahaman akan dirinya, orang lain, alam dan 
lingkungan budanya. 

Idealnya, internalisasi nilai-nilai dan sikap moderasi 
beragama dapat diukur melalui perubahan pola pikir (mind set) dan 

No Nama Program Deskripsi Kegiatan Penanggung Jawab Waktu Pelaksanaan Tempat

Tausiyyah Diniyyah Dosen Pembimbing Asrama Seminggu Sekali Asrama 

Pendataan qoimun lail pengurus asrama setiap Hari Asrama 

Kajian Islamisasi Tim Islamisasi dan Pengurus Asrama sabtu siang Asrama 

Kajian Pemikiran DEMA,S2, PKU Subuh mingguan Zona Asrama 

Kajian Kitab Dosen dan Pengurus Asrama Subuh mingguan Zona Asrama 

Diskusi keilmuan prodi HMP setelah isya Asrama

Lari pagi dan senam bersama DEMA, pengurus asrama Selasa dan Jum'at pagi Asrama

Jum'at bersih DEMA, pengurus asrama Jum'at pagi Asrama

Perlombaan olahraga DEMA, pengurus asrama menyesuaikan Asrama

Bakti sosial DKP, PPM, DEMA, pengurus asrama menyesuaikan Asrama

Tasyji' lughoh Pusat Bahasa Selasa dan Jum'at pagi Asrama

Muhadatsah Pusat Bahasa Selasa dan Jum'at pagi Asrama

Nonton film Pusat Bahasa Selasa dan Jum'at pagi Asrama

Lomba drama bahasa Pusat Bahasa menyesuaikan Asrama

Lomba short movie Pusat Bahasa menyesuaikan Asrama

7 Kegiatan jasmaniah

Kegiatan bahasa8

     

Shalat Malam 5

Kajian Ilmiah Asrama 6

4 Puasa Sunnah pendataan Soimin (daud dan Senin kamis Pengurus asrama dan Staf Dapur setiap Hari 

Seminggu Sekali

Asrama 

Asrama 

Shalat Berjamaah 3

Ahad, 02/08/2020 Asrama

Masjid

Masjid

1 Mengaji

2 Dzikir dan Maasurat

Pendataan Al-Quran mahsiswa 

Membaca Asmaul Husna dan Maasurat 
Hasan Albana

Senin dan Kamis jam 
17.00

DKP dan Pengurus Asrama 

DKP, Dema dan TaamirBaca Quran di masjid

DKP, Dema dan TaamirBaca Quran Harian Setelah Magrib

DKP, Dema, Pengurus Asrama dan Taamir Kamis malam Setelah Isya 

Jamaah magrib dan Isya DKP DEMA dan Pengurus Asrama 

Pelatihan Imamah dan Kultum semester 7 Seminggu Sekali Asrama 

penjadwalan piket malam pengurus asrama setiap Hari Asrama 

Asrama dan Dapur 
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perilaku siswa yang teraktualisasikan berupa tindakan nyata 
sebagai seorang yang moderat.  

Taksnomi bloom mengklasifikasikan dalam tiga domain dari 
hasil pendidikan yang berupa perubahan tingkah laku yaitu: (a) 
kognitif (cognitive domain); (b) afektif (affective domain); (c) psikomotor 
(psychomotor domain). 
1. Kemampuan Kognitif 

Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir. 
Ranah ini juga sangat berhubungan dengan pemahaman 
peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Di sekolah 
dan madrasah, penilaian pada aspek ini umumnya dilakukan 
melalui ujian tertulis yaitu ulangan harian, ujian tengah 
semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan ujian 
nasional (UN) seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag. Yang 
termasuk katagori kemampuan kognitif, yaitu: 
a. Mengetahui, yaitu kemampuan mengingat apa yang sudah 

dipelajari; 
b. Memahami, yaitu kemampuan menangkap makna dari 

yang dipelajari; 
c. Menerapkan, yaitu kemampuan untuk menggunakan hal 

yang sudah dipelajari itu  ke dalam situasi baru yang 
konkrit; 

d. Menganalisis, yaitu kemampuan untuk merinci hal yang 
dipelajari ke dalam unsur-unsurnya agar supaya struktur 
organisasinya dapat dimengerti; 

e. Mensintesis, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan 
bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan yang 
baru; 

f. Mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk menetukan nilai 
sesuatu yang dipelajari untuk suatu tujuan tertentu. 

Kemampuan yang disebutkan diatas sifatnya hirarkis, 
artinya kemampuan yang pertama harus dikuasai terlebih 
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dahulu sebelum menguasai kemampuan yang kedua, serta 
demikian selanjutnya. 

2. Kemampuan Afektif 
Ranah afektif sangat berhubungan dengan sikap, minat, dan 
atau nilai-nilai. Kondisi ini tidak dapat dideteksi dengan tes, 
tetapi dapat diperoleh melalui angket, inventory, atau 
pengamatan yang sistematik dan berkelanjutan. Yang 
termasuk kemampuan afektif, antara lain: 
a. Menerima, yaitu kesediaan untuk memerhatikan; 
b. Menanggapi, yaitu aktif berpartisipasi; 
c. Menghargai, yaitu penghargaan kepada benda, gejala, 

perbuatan tertentu; 
d. Membentuk, yaitu memadukan nilai-nilai yang berbeda 

dalam menyelesaikan pertentangan dan membentuk 
sistem nilai yang bersifat konsisten dan internal; 

e. Berpribadi, yaitu mempunyai sistem nilai yang 
mengendalikan perbuatan untuk menumbuhkan “life 
style” yang mantap. 

3. Kemampuan Psikomotor 
Ranah ini melibatkan gerak adaptif dan keterampilan 
komunikasi berkesinambungan. Gerak adaptif berkaitan 
dengan kegiatan otot dan fisik yang menyangkut penguasaan 
tubuh untuk bergerak. Misalnya, guru memberikan nilai plus 
kepada siswa yang aktif saat pembelajaran berlangsung, baik 
dalam bentuk tugas, kuis, presentasi atau bertanya.  
Adanya klasifikasi kemampuan ini akan membantu untuk 
menentukan langkah yang harus dilalui didalam proses 
pembelajaran dengan memperhatikan: a) Apa yang akan 
dicapai di dalam proses pembelajaran; b) Bagaimana siswa 
harus belajar; c) Metode dan bahan apa yang dapat berhasil 
guna dalam proses pembelajaran; c) Perubahan tingkah laku 
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yang mana diharapkan dapat dihasilkan dalam proses 
pembelajaran, dan seterusnya253. 

 
 
 

 

  

                                                           
253 Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 2000), 122. 
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BAB V 

POTRET PENGAMALAN NILAI-NILAI  
DAN SIKAP MODERASI BERAGAMA MAHASISWA 

 

A. Pendahuluan 
Bab ini menguraikan hasil survei tentang pengamalan nilai-

nilai dan sikap moderasi beragama mahasiswa UIN Mataram. UIN 
Mataram dijadikan latar penelitian, sebab UIN Mataram memiliki 
rencana strategis (renstra) yang dibangun berdasarkan konsep dan 
nilai-nilai moderasi Islam. Dalam satu dokumen tentang distingsi 
UIN Mataram terdapat salah satu poin penting tentang moderasi 
Islam, bahwa kekuatan UIN Mataram di bandingkan dengan 
perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya terletak pada 
pengembangan Islam wasathiyah yang inklusif, akomodatif dan 
toleran melalui paradigma horizon keilmuan254.  

Horizon Ilmu sebagai landasan teologis, filosofis, dan model 
implementasi dalam kurikulum dan tradisi keilmuan UIN 
Mataram. Dalam Horizon Ilmu-nya, UIN Mataram mengusung 
Trade Mark Paradigma keilmuan “Integrasi-Interkoneksi dan 
Internalisasi” sebagai cultural identity yang menjelaskan distingsi 
antara perguruan tinggi ini dengan perguruan tinggi yang 
lainnya255. 

UIN Mataram berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Tepatnya di Kota Mataram. UIN Mataram 

                                                           
254 Dokumentasi UIN Mataram 
255 Masnun Tahir, “Horoson Ilmu: Ke Arah Integrasi Sains dan Agama di Lingkungan 

UIN Mataram”, dalam Horison Ilmu, (Lombok: Pustaka Lombok, 2018), viii. 
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berposisi di tengah-tengah antara provinsi Nusa Tenggara Timur 
yang berpenduduk mayoritas Nasrani dan Provinsi Bali yang 
mayoritas penduduknya beragama hindu, kondisi ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi UIN Mataram dalam mengembangkan 
kajian keislaman yang rahmatan lil alamin. 

 
B. Potret Pengamalan Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 

Beragama Mahasiswa 
Survei ini terdiri dari 7 pertanyaan yang telah dijawab oleh 

41 responden dari mahasiswa semester VI, jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram 
tahun 2021. Dari 7 pertanyaan tersebut, 6 pertanyaan bersifat 
kuantitatif (yang bisa diangkakan), sedangkan 1 pertanyaan berupa 
data kualitatif. 

Berikut uraian pertanyaan, hasil survei, dan pembahasannya: 
1. Darimana pertama kali anda mendapatkan informasi terkait 

isu moderasi beragama? 

 
Gambar 5.1 Sumber Informasi Pengetahuan Awal 

Mahasiswa tentang Moderasi Beragama 
 

Gambar 5.1, menunjukkan sumber informasi 
pengetahuan awal mahasiswa terkait moderasi beragama. 
Berdasarkan data di atas, mahasiswa mendapatkan infomasi 
atau wawasan terkait moderasi beragama berasal dari ceramah 
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Kyai, guru dan dosen sebesar 34,1%, dari internet sebesar 
31,7%, dari jurnal atau hasil penelitian sebesar 17,1%, dari 
buku sebesar 12,2 % dan dari video sebesar 4,9%. 

Berdasarkan data tersebut, ceramah dari Kyai, guru dan 
dosen menempati posisi tertinggi (34,1%), dan sumber 
informasi dari video menempati posisi terkecil (4,9%). Dari 
sini menunjukkan moderasi beragama perlu dinarasikan 
melalui film-film animasi, kartun atau video. 

 
2. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang nilai-

nilai dan sikap moderasi beragama? 

 
Gambar 5.2 Pengetahuan Awal Mahasiswa tentang Nilai-

nilai dan Sikap Moderasi Beragama 
 
Gambar 5.2, menunjukkan pengetahuan awal 

mahasiswa terkait nilai-nilai dan sikap moderasi beragama. 
Berdasarkan data tersebut, mahasiswa sudah mengetahui 
infomasi tentang nilai-nilai dan sikap moderasi beragama 
sebesar 68,3%, sedangkan yang tidak mengetahui informasi 
tersebut sebesar 31,7 %. 

Berdasarkan data tersebut, tidak sedikit mahasiswa yang 
belum mengetahui nilai-nilai dan sikap moderasi beragama. 
Oleh karena itu, perlu dinarasikan secara terus menerus 
kepada mahasiswa, bisa melalui perkuliahan, seminar, ToT, 
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maupun workshop, sehingga nilai-nilai dan sikap moderasi 
beragama membudaya dalam kehidupan sehari-hari, baik di 
lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. 

 
3. Dalam kehidupan sehari-hari, manakah nilai dan sikap 

moderasi beragama yang paling sering anda amalkan?  

 

Gambar 5.3 Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama yang 
paling sering diamalkan/dipraktikkan oleh Mahasiswa 

 
Gambar 5.3, menunjukkan informasi terkait nilai dan 

sikap moderasi beragama yang paling sering 
diamalkan/dipraktikkan oleh mahasiswa. Berdasarkan data 
tersebut, mahasiswa mempraktikkan nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama, seperti Tasamuh (toleransi) sebesar 
46,3%, Amar ma’ruf nahi munkar dan Syura (musyawarah) 
sebesar 19,5%, Tawassuth (jalan tengah) dan Tahaddur 
(berkeadaban) sebesar 7,3%.  

Berdasarkan data tersebut, praktik tasammuh atau 
toleransi (46,3%) menempati posisi pertama yang sering 
mahasiswa amalkan, dibanding nilai-nilai dan sikap moderasi 
lainnya. 
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4. Dalam kehidupan sehari-hari, manakah nilai dan sikap 
moderasi beragama yang jarang, dan/ cenderung tidak pernah 
anda amalkan?  

 
Gambar 5.4 Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama yang 

jarang diamalkan/dipraktikkan oleh Mahasiswa 
 

Gambar 5.4, menunjukkan informasi terkait nilai dan 
sikap moderasi beragama yang jarang diamalkan/dipraktikkan 
oleh mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, mahasiswa jarang 
mempraktikkan nilai-nilai dan sikap moderasi beragama, 
seperti Syura (musyawarah) dan I’tidal (perilaku proporsional) 
sebesar 17,1%, Tathawur wa ibtikar dan Islah (reformatif) 
sebesar 12,2%, Tawassuth (jalan tengah) dan Musawah (egaliter) 
sebesar 9,8%, Tawazun (berkeseimbangan) dan Qudwah 
sebesar 7,3%, Awlawiyah (mendahulukan skala prioritas) 
sebesar 4,9% dan Muwathanah sebesar 2,4%.  

Berdasarkan data tersebut, Tasamuh (toleransi) tidak 
termasuk ke dalam nilai-nilai dan sikap moderasi beragama 
yang jarang mahasiswa praktikkan, ini bersesuain dengan hasil 
survei pertanyaan ke 3 yang menyatakan Tasamuh (toleransi) 
menjadi nilai tertinggi yang dipraktikkan mahasiswa. Namun  
dari data di atas menunjukkan Syura (musyawarah) dan I’tidal 
(perilaku proporsional) sebesar 17,1%, menjadi nilai yang 
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jarang dipraktikkan oleh mahasiswa. Padahal dalam 
kehidupan sehari-hari di kampus mahasiswa sudah terbiasa 
berdiskusi/bermusyawarah dengan dosen atau antar 
mahasiswa untuk membahasa topik mata kuliah tertentu. Hal 
ini mengindikasikan Syura (musyawarah) belum efektif 
dijalankan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, 
hendaknya dosen membangun pola pikir kritis terhadap 
mahasiswa agar aktif dalam diskusi. 

 
5. Menurut anda, apakah nilai-nilai dan sikap moderasi beragama 

dapat diajarkan dalam perkuliahan? 

 
Gambar 5.5 Pernyataan Mahasiswa tentang Nilai-nilai dan 

Sikap Moderasi Beragama dapat diajarkan dalam Perkuliahan 
 

Gambar 5.5 menunjukkan informasi terkait pernyataan 
mahasiswa tentang nilai-nilai dan sikap moderasi beragama 
dapat diajarkan dalam Perkuliahan. Berdasarkan data tersebut, 
mahasiswa menyatakan sebesar 97,6% nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama dapat diajarkan dalam Perkuliahan, dan 
hanya 2,4% mahasiswa menyatakan nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama tidak dapat diajarkan dalam perkuliahan.  
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6. Apakah Perguruan Tinggi perlu membuat Rumah Moderasi 
beragama? 

 
Gambar 5.6 Pernyataan Mahasiswa tentang Perguruan 

Tinggi perlu membuat Rumah Moderasi beragama 
 

Gambar 5.6 menunjukkan informasi terkait pernyataan 
mahasiswa tentang Perguruan Tinggi perlu membuat Rumah 
Moderasi beragama. Berdasarkan data tersebut, mahasiswa 
menyatakan sebesar 85,4% Perguruan Tinggi perlu membuat 
Rumah Moderasi beragama, dan 14,6% mahasiswa 
menyatakan Perguruan Tinggi tidak perlu membuat Rumah 
Moderasi beragama.  
 

7. Program apa saja yang perlu dibangun atau dirancang jika 
Perguruan Tinggi mendirikan Rumah Moderasi Beragama? 

Saat pertanyaan ini disampaikan ke mahasiswa, 
jawaban yang muncul rata-rata mengarah pada penyusunan 
program terkait penguatan nilai-nilai dan sikap moderasi 
beragama. 

Selain itu, ada juga yang berpendapat moderasi 
beragama dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran 
abad 21 melalui media offline dan online serta program-
program pendukung lainnya yang sifatnya dinamis, kreatif, 
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inovatif, kritis serta mengarah pada pengembangan minat dan 
bakat . 

Program-program pendukung yang dimaksud berupa 
pelatihan, pembimbingan, TOT, workshop, riset, diskusi-
diskusi atau kajian rutin tentang moderasi beragama, 
penerbitan/publikasi, dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan 
pula dukungan kebijakan terkait dengan afirmasi tema-tema 
riset, publikasi, penerbitan, dan kegiatan-kegiatan lain dalam 
bidang moderasi beragama. Sinergitas yang baik antar unit 
kampus dalam bekerja mensukseskan program ini di 
lingkungan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan, terutama 
dalam hal kerjasama, saling mendukung dalam implementasi 
kebijakan.  Oleh sebab itu, membangun rumah moderasi 
beragama sebagai sentral pengembangan, memberikan 
layanan aduan, dan penyediaan berbagai referensi serta 
panduan monitoring dan evaluasi implementasi moderasi 
beragama penting adanya agar mudah untuk mengetahui 
indikator-indikator keberhasilan yang ada. 

Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama hendaknya 
ditanamkan dan dikembangkan pula pada organisasi-
organisasi kampus dengan berasaskan Islam yang 
mengedepankan moderasi beragama. Dengan begitu, 
program-program diatas dapat membudaya dan dilaksanakan 
oleh seluruh civitas akademika, seperti dosen, mahasiswa, dan 
para tenaga kependidikan dengan penuh suka cita sehingga 
tanggung jawab tidak hanya milik sebagian orang di kampus 
tetapi semua orang.  

Rumah Moderasi Beragama yang ada hendaknya tidak 
hanya untuk kalangan internal perguruan tinggi, tetapi juga 
memberikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai 
kegiatan riset, pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan 
sebagainya. Ruang publik untuk untuk menciptakan interaksi 
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umat beragama dengan pendekatan Islam, ilmu sosial, tafsir, 
dan lain-lain. 

Di sisi lain, program yang penting untuk di rancang 
dalam membuat rumah moderasi beragama antara lain: 1) 
pembelajaran tentang khilafah yang dulunya menekankan 
aspek ideologi dan fiqh, kedepan lebih menitik beratkan pada 
kajian sejarah sehingga di harapkan lebih kontekstual; 2) 
Menerbitkan 12 buku bernuansa moderasi beragama disetiap 
semester. Serta adanya pedoman implementasi moderasi 
beragama dalam perspektif pendidikan Islam; 3) 
Mengintegrasikan materi moderasi dalam kurikulum Program 
Studi di Perguruan Tinggi. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 
A. Simpulan 

Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam perspektif 
pendidikan Islam dapat berdasarkan pada konsep Ahlussunnah 
Waljama’ah yang meliputi: tawassuth (jalan tengah), tawazun 
(berkeseimbangan), i’tidal (berperilaku proporsional, lurus dan 
tegas), tasamuh (toleransi atau mengakui dan menghormati 
perbedaan), musawah (egaliter non diskriminasi), syura 
(muyawarah), islah (reformatif), awlawiyah (mendahulukan yang 
prioritas), tathawur wa ibtikar (dinamis, kreatif, dan inovatif), qudwah 
(merintis inisiatif mulia), tahaddur (berkeadaban), dan muwathanah 
(mengakui dan menghormati bangsa, negara dan 
kewarganegaraan), serta amar ma’ruf nahi munkar.  

Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama dalam prespektif 
pendidikan Islam diawali dengan memperkuat pondasi ilmu 
pengetahuan yang terintegrasi dengan ajaran dan nilai-nilai ke-
Islaman. Praktik moderasi beragama dimulai dari lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat dengan memaksimalkan peran 
para penghulu, tokoh agama, tokoh lintas agama, tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan.  

Dalam konteks pendidikan di Sekolah, nilai-nilai dan sikap 
moderasi beragama dapat berjalan efektif dalam dunia pendidikan 
apabila dikembangkan dengan menggunakan pendekatan 
humanism dan pengembangan sekolah secara menyeluruh (whole 
school development approach), yakni suatu pendekatan yang melibatkan 
seluruh anggota masyarakat sekolah, baik siswa, guru, staf, kepala 
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sekolah dan pemimpin pendidikan lain, termasuk orang tua siswa. 
Semua dikerahkan melalui pengembangan-pengembangan 
kesadaran siswa, program strategis dan kebijakan sekolah, 
program pembelajaran di kelas, dan program kemitraan orang tua. 
Program strategis dan kebijakan sekolah meliputi; Pemimpin 
sebagai model, Pengembangan program, Pembinaan dan 
pemantauan SDM dan fisik. Sedangkan program pembelajaran di 
kelas meliputi ; Guru sebagai model, Pembelajaran yang efektif, 
dan Penciptaan kelas kondusif. Adapun program kemitraan orang 
tua, meliputi ; Orang tua sebagai model, Pembinaan atau 
pemantauan karakter anak, dan Penciptaan lingkungan. 

Pendekatan di atas dinamakan juga dengan model holistik. 
Artinya seluruh warga sekolah mulai dari pimpinan, guru, 
karyawan, orangtua dan para siswa harus terlibat dan 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penanaman nilai-nilai 
dan sikap moderasi beragama. 
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B. Rekomendasi 
Bertolak dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, 

berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan 
penelitian di antaranya: 
1. Regulasi struktur kelembagaan moderasi beragama hendaknya 

menjadi bagian terpadu dalam Organisasi dan Tata Kerja 
(Ortaker) Perguruan Tinggi. 

2. Moderasi beragama perlu dikembangkan dalam program 
Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat; 

3. Sivitas akademika perlu menarasikan dan membangun literatur 
review (konsep, teori, pandangan, dialog/diskusi) moderasi 
beragama di lingkungan pendidikan; 

4. Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama hendaknya menjadi 
budaya sekolah/budaya Perguruan Tinggi yang dikembangkan 
secara massif, sistemik, dan terstruktur; 

5. Nilai-nilai dan sikap moderasi beragama perlu 
diinternalisasikan oleh lembaga pendidikan melalui program 
ToT guru dan dosen, FGD, atau melalui seminar mahasiswa, 
penyusunan modul membangun karakter moderat, 
sekolah/madrasah ramah anak dan penyelenggaraan lomba 
ceramah, cerita pendek dan karikatur tentang nilai-nilai dan 
sikap moderasi beragama serta pembuatan film-film 
kartun/video bernarasi wawasan moderasi beragama atau 
wawasan kebangsaan. 

6. Pemerintah dan lembaga pendidikan ikut andil dalam 
pengarusutamaan nilai-nilai dan sikap moderasi beragama di 
lingkungan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang 
dibuat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, 
madrasah, perguruan tinggi dan masyarakat. 
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SINOPSIS 

Buku Referensi yang berjudul “Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 
Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam” ini merupakan salah 
satu alternatif untuk memudahkan para sivitas akademika dalam 
memahami konsep dan aplikasi moderasi beragama dalam proses 
pembelajaran di lingkungan keluarga, sekolah dan Perguruan Tinggi. 

Konsep nilai-nilai dan sikap moderasi beragama yang 
dikembangkan dalam perspektif pendidikan Islam ini berlandaskan 
pada pendekatan al-Qur’an dan al-Hadits, serta sejarah kebudayaan 
Islam. Sedangkan pada tataran aplikasi, penulis rumuskan sesuai 
rujukan Buku Putih Moderasi Beragama dari Kementerian Agama dan 
referensi lain yang mendukung terbangunnya konsep aplikasi yang 
mudah untuk dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari.  

Buku Referensi ini terdiri atas 6 bab, yaitu: (1) Pendahuluan, 
meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Metode Penelitian, Mengapa Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama 
penting dalam dunia pendidikan?, Teori Penguat, dan Grand Desain 
Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Prespektif Pendidikan 
Islam. (2) Konsep Moderasi Beragama dan Pendidikan Islam, meliputi: 
Pengertian Moderasi Beragama, Ciri-ciri dan Simpul Moderasi 
Beragama, Sikap Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19, 
Indikator Moderasi Beragama. (3) Nilai-nilai dan Sikap Moderasi 
Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam, meliputi: Tawassuth 
(mengambil jalan tengah), Tawazun (berkeseimbangan, equilibrium), 
I’tidal (tegak lurus dan tegas), Tasamuh (toleransi), Musawah (egaliter), 
Syura (musyawarah), Islah (reformasi), Aulawiyah (skala prioritas), 
Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), Qudwah, Tahaddur 
(berkeadaban), Muwathanah, dan Amar ma’ruf nahi munkar. 
(4)Implementasi Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam 
Dunia Pendidikan, meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. 
(5) Potret Pengamalan Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama 
Mahasiswa, meliputi: Pendahuluan dan hasil Potretnya. (6) Penutup, 
meliputi: Simpulan dan Rekomendasi. 
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DAFTAR ISTILAH (Glosarium) 
 

B 
Berpikir Kritis: sebuah proses yang bertujuan untuk membuat 

keputusan yang masuk akal mengenai apa yang dipercayai dan 
apa yang dilakukan. Berpikir kritis juga bisa diartikan berpikir 
kritis merupakan seni menganalisis dan mengevaluasi pikiran 
dengan pandangan lebih lanjut. Berpikir kritis sebagai sebuah 
proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan 
mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, 
membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitan 
ilmiah. Terdapat enam unsur dasar dalam berpikir kritis 
sebagai indicator dalam penelitian ini, yang disingkat menjadi 
FRISCO yaitu F (Focus), untuk membuat sebuah keputusan 
tentang apa yang diyakini maka harus bisa memperjelas 
pertanyaan atau isu tertentu. R (Reason), mengetahui alasan-
alasan yang mendukung atau bertentangan dengan situasi dan 
fakta yang relevan. I (Inference), membuat kesimpulan yang 
beralasan atau menyuguhkan. Bagian penting dari langkah 
penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari 
pemecahan, pertimbangan akan situasi dan bukti. S (Situation), 
memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir. 
C (Clarity), menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. 
O (Overview), melangkah kembali dan meneliti secara 
menyeluruh keputusan yang diambil. 

 
I 
Inkuiri: Berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang diartikan sebagai 

proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap 
pertanyaan ilmiah yang diajukan. Menurut istilah inkuiri 
adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi 
dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk 
mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap 
pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan 
kemampuan berpikir kritis dan logis. Sintaks inkuir dalam 
penelitian ini meliputi: a) Mengajukan Pertanyaan dan 
Permasalahan, b) Merumuskan hipotesis, c) Mengumpulkan 
data, d) Analisis data, dan e) membuat kesimpulan. 



220 ∼ Nilai-nilai dan Sikap Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam                                              

K 
Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan 

mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya 
dengan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis 
terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan 
melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan 
atau keingintahuan. Kecakapan akademik sering juga disebut 
kemampuan berpikir ilmiah dan lebih mengarah kepada 
kegiatan bersifat keilmuan. Kecakapan akademik meliputi 
kecakapan melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan 
keterkaitannya, merumuskan hipotesis, merancang dan 
melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan 
atau keingintahuan. 

 
Kecakapan hidup:  pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, 

dan  berkembang, memiliki  kemampuan  untuk 
berkomunikasi  dan  berhubungan  baik  secara individu, 
kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi  situasi  
tertentu. Menurut konsepnya kecakapan hidup dibagi menjadi 
dua jenis utama, yaitu: kecakapan hidup generik dan 
kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup generik terdiri 
atas kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan sosial 
(social skill), sementara kecakapan hidup spesifik dibagi lagi 
menjadi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. 

 
Kecakapan personal adalah kecakapan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya 
dan kesadaran akan potensinya. Pada penelitian ini kecakapan 
personal memuat dua indikator yaitu kemampuan mengenal 
diri dan kemampuan berpikir rasional. Indikator kemampuan 
mengenal diri meliputi religius, kejujuran, disiplin, dan 
tanggung jawab, sedangkan indikator kemampuan berpikir 
rasional meliputi kemampuan verbal, kemampuan matematis, 
kemampuan logis dan kemampuan analitis.  
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Kecakapan sosial atau kecakapan antar pribadi (inter-personal skill) 
meliputi kecakapan berkomunikasi dengan empati dan 
kecakapan bekerja-sama (collaboration skill). Pada penlitian ini 
indikator kecakapan sosial terdiri atas kecakapan 
berkomunikasi lisan, berkomunikasi tulisan dan bekerjasama. 

 
P 
Pengetahuan Keislaman: Islam merupakan agama Allah swt. yang 

diperintahkan-Nya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok 
serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad saw, 
dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut 
kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk 
memeluknya. Penilaian terhadap pengetahuan keislaman 
mencakup materi aqidah (keimanan), ibadah (amal), 
muamalah (akhlak) dan pengetahuan agama Islam secara 
umum. 
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