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ABSTRAK 

 

Saat ini pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses 

operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model 

yang melandasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. 

Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan 

perkembangan manusia dan dipadukan dengan pengaruh lingkungan  

kultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia di segala aspek kehidupannya. 

Untuk konteks Indonesia, antara model landasan dan lingkungan 

kultural yaitu terutama konsep pluralisme ditemukan pendekatan 

konsepnya pada ide-ide Abdurrahman Wahid. 

Sesuai latar belakang, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah, Bagaimana Konsep Pendidikan Pluralisme 

menurut Abdurrahman Wahid dalam  persfektif Pendidikan Islam. 

Tujuannya untuk mengetahui Konsep Pendidikan Pluralisme menurut 

Abdurrahman Wahid dalam persfektif Pendidikan Islam. Adapun hasil 

telaah sasaran ini bermanfaat bagi generasi muda dalam hal ini anak-

anak. Mereka harus benar-benar dididik, dibina dan dibentuk agar 

mereka mempunyai jiwa dan spiritual yang membangun bukan 

menghancurkan, mempunyai jiwa saling menghargai antar sesama 

manusia tanpa batasan-batasan tertentu, karena sejak usia dini 

pendidikan pluralisme sangatlah penting untuk diajarkan kepada 

mereka. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kepustakaan (library research), dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif yang dianalisa dari berbagai macam sumber dan referensi 

baik yang sifatnya primer maupun sekunder, dan metode analisisnya 

menggunakan analisis isi. 

Berdasarkan hasil analisis data menurut Abdurrahman Wahid 

Konsep Pendidikan Pluralisme ialah suatu pendidikan untuk 

menerima perbedaan sebagai sunnatullah agar saling mengenal, 

menghindari perpecahan, mengembangkan kerjasama dengan 

menanamkan rasa saling pengertian, saling memiliki dan bersikap 

inklusif , tidak membatasi pergaulan dengan siapapun, namun tetap 

meyakini kebenaran agama sendiri dengan tidak mempersamakan 
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keyakinan secara total. Dalam persfektif pendidikan Islam, pemikiran 

Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Pluralisme memiliki 

keserasian yaitu berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta 

akhlak yang luhur dengan berdasarkan al-Qur‟an dan Hadist, serta 

mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta 

didik sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa 

saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama. Adapun 

manfaat praktis dalam penelitian skripsi ini secara khusus kepada 

siswa agar bisa memberikan motivasi dan wawasan dalam menghargai 

harkat derajat kemanusiaan tanpa memandang SARA. Manfaat untuk 

guru yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan wawasan dan membina 

generasi muda yang lebih damai tanpa membandingkan SARA. 

Kata Kunci: Konsep Pluralisme ditinjau Pendidikan Islam, 

Abdurrahman Wahid 
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MOTTO 

 

                    

                       

   

 

“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 diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.   

(Q.S Al-Hujurat [49] : 13)
1
 

 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 

2010), hal.518 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum lebih jauh penulis menguraikan isi dari skripsi ini 

terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini, sebagai berikut : 

1. Konsep  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; 

pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat 

(paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.Agar 

segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, 

dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan 

dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari 

kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang 

tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan 

atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, 

perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.
1 
  

2. Pendidikan Pluralisme 

Pendidikan Pluralisme merupakan pendidikan yang 

mengedepankan keterlibatan aktif dalam keragaman dan 

perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. 

Pendidikan Pluralisme masih tetap memelihara perbedaan 

masing-masing sebagai khas, bukan menerima mutlak 

relativime agama. Melainkan pengenalan yang mendalam atas 

yang lain akan membawa konsekuensi mengakui sepenuhnya 

nilai-nilai dari kelompok yang lain. Atas dasar itu pendidikan 

Pluralisme menolak paham relativisme, misalnya pernyataan 

simplistis, bahwa semua agama itu sama saja. Justru yang 

ditekankan keberbedaan itu merupakan potensi besar, komitmen 

                                                           
1 KBBI “Pengertian Konsep”, hal.82 
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bersama membangun toleransi aktif, untuk membangun 

peradaban.
2
  

3. Pendidikan Islam 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari 

kata “`didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran 

“an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). 

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani 

“paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada 

anak. Istilah ini kemudian ditejemahkan dalam bahasa Inggris 

“education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam 

bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa 

istilah antara lain, al-ta‟lim, al-tarbiyah, dan al-ta‟dib, al-ta‟lim 

berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian 

pengetahuan dan ketrampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh 

mendidik dan al-ta‟dib lebih condong pada proses mendidik 

yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta 

didik. Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari 

beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan 

(proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki 

persayaratan tertentu sebagai pendidik. 

Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan 

Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

diartikan secara terpisah. Pendidikan agama Islam (PAI) 

merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan 

Nasional, yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga 

pendidikan Islam. Jadi pendidikan agama Islam merupakan 

usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

                                                           
2 Akhmad Basuni,  Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman 

Wahid, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal.7 
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pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
3
  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan perbedaan, 

secara geografis negara ini terbentang wilayahnya dari Sabang 

hingga Merauke, wilayah yang luas ini ditinggali oleh bermacam-

macam suku, mulai dari Batak di Sumatera Utara, Dayak di 

Kalimantan Utara, Asmat di Papua, dan  masih banyak lagi yang 

lainnya. Setiap suku ini tentunya memiliki budaya, bahasa, dan 

kepercayaan yang berbeda-beda. Perbedaan antar suku inilah yang 

melahirkan negara ini sebagai negara yang kaya akan budaya dan 

agama. Keberagaman yang ada di Indonesia ini tentunya menjadi 

daya tarik tersendiri bagi dunia internasional karena tidak banyak 

negara-negara didunia ini yang memiliki keragaman etnis dan 

kepercayaan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Hal ini 

tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat di 

Indonesia. Oleh karenanya seluruh masyarakat di Indonesia harus 

menjaga keragaman yang merupakan kekayaan negara ini.  Bila 

dipahami secara lebih mendetail, dalam substansi ajaran agama 

pasti akan ditemukan pola pemahaman keagamaan yang sama, 

yaitu menghargai satu sama lain meskipun memiliki keyakinan 

yang berbeda. 

Dalam  hal keagamaan sendiri, kurang lebih ada enam agama 

resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, 

Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.  Masyarakat 

semacam itu merupakan suatu fenomena unik dan menarik, tetapi 

juga bisa menjadi pangkal konflik seperti yang banyak terjadi sejak 

dahulu hingga sekarang.  Pendidikan dalam pandangan yang 

sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan 

seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-

                                                           
3 Abdul Mujib-Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 

2017), hal. 10 
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cita islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya 

sesuai dengan ajaran Islam.
4
   

Pendidikan adalah sebuah proses pembentukan karakter 

manusia yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan sebuah proses budaya untuk membentuk karakter guna 

meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung 

sepanjang hayat. Dari wacana inilah, jelas pendidikan merupakan 

landasan bagi pembentukan karakter manusia, sekaligus karakter 

sebuah bangsa. Bagaimana perjalanan sebuah bangsa menuju masa 

depannya, hal itu akan tergantung dari pendidikan yang diterima 

oleh “anak-anak kandung” bangsa bersangkutan. Kebijakan 

pengembangan pendidikan Islam pada masa depan harus 

diorientasikan pada target keunggulan mengingat tantangan 

kompetisi baik pada tingkat lokal maupun global yang semakin 

keras. Watak diversifikatif dari kelembagaan pendidikan Islam 

merupakan modal dasar yang dapat dikembangkan untuk memacu 

kemajuan pendidikan Islam secara keseluruhan.
5
 

Dalam konteks inilah, pendidikan akan selalu berkembang, 

dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Karena itu, 

pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. 

Jika tidak, pendidikan akan berjalan di tempat, bahkan berjalan 

mundur. Bila terjadi, tunggulah kehancuran bangsa tersebut. 

Pendidikan Islam saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak 

mudah diselesaikan. Pendidikan Islam tengah menghadapi 

tantangan modernisasi yang amat cepat, yang di satu sisi 

menciptakan era globalisasi yang menumbuhkan pemikiran-

pemikiran global dan universal; tapi di pihak lain, modernisasi 

menciptakan kumpulan-kumpulan manusia ekstrim dan irasional 

yang membentuk sekte-sekte sebagai counter product dari 

globalisasi pemikiran dan budaya tadi. 

                                                           
4 Jamali-Abdul Karim, Islam dan Pendidikan Pluralisme(Melacak 

Kemungkinan Aplikasi Pendidikan Berbasis Multicultural), (Bandung: CV Arfino 

Raya, 2016), hal.13 
5 Vita Fitriatul Ulya, (2018), Pendidikan Islam Di Indonesia: Problem Masa 

Kini Dan Perspektif Masa Depan , AL HIKMAH Jurnal Studi Keislama, Volume 8, 

Nomor 2, hal.2 
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Jika pendidikan Islam berhasil menyatukan “paradigma 

sekuler dengan paradigma spiritual dalam Islam” ke depan harus 

diupayakan pula agar pendidikan Islam bisa membawa masyarakat 

Islam ke dalam pemikiran dan perilaku yang humanis dan 

universal. Dunia pendidikan saat ini membutuhkan konsep dan 

strategi yang integral, yang bisa “mendidik” seluruh aspek 

kemanusian manusia dalam menghadapi tantangan arus budaya 

dan social yang demikian gencar lantaran perkembangan teknologi 

informasi yang sangat cepat. Dalam konteks social-hostoris 

Indonesia, nilai keberagaman yang penting untuk dikembangkan 

melalui Pendidikan Agama adalah Pluralisme. Pendidikan Agama 

baik dilihat dari segi materi dalam kurikulum maupun 

implementasi dalam proses pembelajaran, telah menunjukkan 

adanya kecenderungan ke arah pluralisme. 

Sebagaimana pendidikan menurut Prof. Azyumardi Azra, 

ialah pembentukan kesadaran dan kepribadian peserta didik di 

samping transfer ilmu dan keahlian. Sehingga dengan proses 

semacam itu, suatu  bangsa atau  Negara dapat mewariskan nilai-

nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada 

generasi mudanya, Adanya keanekaragaman adalah sebuah 

keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari.
6
  Berhadapan dengan 

realitas tersebut setiap umat beragama disapkan untuk menyikapi 

adanya pluralitas tersebut tanpa mengambil sikap intoleran dalam 

hidup di tengah-tengah kemajemukan. Sebenarnya, pluralitas 

keagamaan adalah sebuah kehendak Tuhan yang tidak akan 

berubah sehingga keberadaannya tidak mungkin ditolak atau 

ditawar.  

Sikap mental yang apresiasif dan inklusif terhadap adanya 

keanekaragaman agama tersebut sejalan dengan semangat nash al-

Qur‟an surat al-Hujurat/49: 13 

                                                           
6 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah 

Tantangan Milenium III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 5 
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“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 diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S 

Al-Hujurat/49: 13). 

Jika dicermati secara mendalam, Allah SWT secara tegas 

menyatakan melalui firman-Nya tersebut bahwa terdapat 

kemajemukan di muka bumi ini. Adanya laki-laki dan perempuan 

serta perbedaan suku bangsa harus diterima sebagai kenyataan dan 

berbuat sebaik mungkin atas dasar keniscayaan tersebut. Bahkan 

kita disuruh untuk menjadikan pluralitas tersebut dengan 

berinteraksi sosial sebagai instrumen untuk menggapai kemuliaan 

di sisi Alloh SWT. Dalam sejarah perkembangan agama Islam, 

diketahui bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah bukan bertujuan 

untuk membentuk negara Islam, melainkan hanya untuk menjamin 

keamanan masyarakat agamanya serta demi kondisi- kondisi yang 

dibutuhkan  bagi penyiaran  agama Islam. Selain itu Nabi juga 

ingin mengimplementasikan  perintah-perintah  Allah SWT. di 

Makkah untuk diterapkan  di Madinah. Di Madinah ,  Nabi 

mengeluarkan  sebuah Piagam. yang menjamin kebebasan 

beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas,  dengan  

menekankan  kerjasama  seerat  mungkin  dengan  sesama kaum  
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Muslimin  dan  menyerukan  kepada  orang-orang  Muslim  dan  

Yahudi untuk bekerjasama demi keamanan mereka bersama.
7
  

Pluralisme   merupakan   kenyataan   bahwa   dalam   suatu   

kehidupan manusia  terdapat  keragaman  suku,  ras, budaya,  dan 

agama.  Keragaman  itu bisa terjadi karena adanya faktor 

lingkungan tempat manusia hidup yang berbeda-beda. Lingkungan 

empat musim bagi seseorang akan membuat orang tersebut 

memiliki karakter dan pembawaan yang berbeda dengan orang 

yang hidup dalam lingkungan dua musim. Upaya memelihara 

kesatuan bangsa sangat diperlukan sehingga hal tersebut menuntut 

perhatian dan kepedulian dari segenap komponen bangsa, upaya 

tersebut sangat diperlukan manakala konflik-konflik bernuansa 

etnik dan keagamaan kian diperdebatkan yang tak jarang berujung 

pada pertikaian. Maka dalam  hal ini diperlukan adanya sikap 

toleran dan saling menghormati adanya perbedaan ditengah 

kehidupan. Cara yang penulis anggap paling efektif untuk dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pluralisme adalah 

dengan Pendidikan. Melalui pendidikan, manusia akan lebih 

mendetail lagi dalam memahami kehidupan beragama secara 

komprehensif. Yaitu fakta bahwa Allah SWT lah yang telah 

menciptakan manusia secara majemuk sebagai  rahmatan lil 

„alamin.  Pendidikan sendiri merupakan suatu  langkah yang dapat 

ditempuh dalam rangka memperbaiki pendidikan, yaitu dengan 

pendidikan Pluralisme dan Pluralisme itu sendiri merupakan  

sebuah rasa pengakuan akan adanya perbedaan yang nyata dan 

merupakan kehendak dari Allah SWT. Pluralisme harus dipahami 

sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. 

Bahkan juga suatu keharusan bagi keselamatan ummat manusia, 

antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan 

yang dihasilkannya.
8
 

Pendidikan pluralisme diharapkan akan mampu mewujudkan 

sebuah sikap yang mengakui bahwa terdapat sebuah perbedaan 

                                                           
7 Fazlur Rahman, Islam, (Bandung: Pustaka, 2000), hal.13 
8 Syafa‟atun Elmirzanah, Pluralisme Konflik dan Perdamaian: Studi 

Bersama Antar Iman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 110 
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harus ditempatkan pada tempat yang tinggi kedudukannya dalam 

menjalankan kehidupan umat beragama secara inklusif. Hal ini 

perlu dilakukan dan diperlihatkan melalui upaya yang tidak hanya 

memperjuangkan  kepentingan  salah satu umat beragama, 

melainkan juga mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat lain 

yang heterogen (berbeda-beda). Sehingga nantinya umat beragama 

tidak hanya bisa melaksanakan dan menghargai pluralisme, namun 

akan mencapai taraf  untuk mengambil hikmah atau ajaran positif 

dari agama lain yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip 

agama yang dianut.
9
 Pluralisme terutama menyangkut pluralisme 

social merupakan titik temu nilai-nilai kemanusiaan universal, 

seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Pluralisme 

merupakan sistem nilai yang memandang eksistensi kemajemukan 

secara positif dan optimis, serta menerimanya sebagai suatu 

kenyataan. Pluralisme yang ditekankan Abdurrahman Wahid 

adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir. 

Pluralisme dalam bertindak mensyaratkan seseorang untuk 

tidak membatasi pergaulan dengan orang lain (eksklusif) 

meskipun  berbeda  keyakinan.  Pluralisme  dalam  berpikir  

adalah  kesediaan untuk menerima atau mengambil gagasan atau 

pemikiran dari kalangan lain. Sikap hidup yang demikian 

merupakan realisasi dari pandangan demokratis, toleran dan 

pluralistik Abdurrahman Wahid. Sikap itu pula yang bisa 

menjelaskan keluasan pergaulan dan wawasan Abdurrahman 

Wahid yang ternyata bersumber dari banyak sekali ajaran, nilai 

moral, dan budaya yang ada di dunia termasuk faktor pendidikan 

yang diterima di dalam keluarga dan pendidikan  formal yang 

ditekuninya  bahkan sampai kepada keaktifannya  di berbagai 

organisasi kemasyarakatan. Oleh sebab itu, pendidikan yang 

sampai sekarang masih diyakini mempunyai  peran besar dalam 

membentuk  karakter  generasi  muda penerus bangsa,  maka  

melalui  sistem  pendidikannya,  sebuah  pendidikan  pluralisme 

akan sangat dibutuhkan serta dapat memelihara dan berupaya 

menumbuhkan pemahaman  yang inklusif pada anak bangsa. 

                                                           
9 Imam Sukardi, Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern, (Solo: Tiga 

Serangkai, 2003), hal. 130 



 
 

 

9 

Dengan suatu orientasi untuk memberikan  penyadaran  akan  

pentingnya  sikap  saling  menghargai, menghormati dan bekerja 

sama dengan agama-agama lain. 

Hal ini harus dimulai dari umat Islam, mengingat Islam 

sebagai agama mayoritas, perubahan paradigma pendidikan Islam 

harus diupayakan. Hal ini dikarenakan paradigma yang selama ini 

dipakai ternyata lebih membentuk manusia yang egois, tertutup 

(eksklusif), intoleran, dan berorientasi pada kesalehan personal. 

Dalam menghadapi pluralitas masyarakat: multi etnik dan multi 

religi menurut Gus Dur dibutuhkan paradigma pendidikan yang 

toleran, inklusif dan berorientasi pada kesalehan sosial dengan 

tidak melupakan kesalehan individual. Pendidik memandang anak 

didik sebagai pribadi yang memiliki kebebasan dan kewenangan 

dalam melakukan sesuatu dengan segala potensi yang dimilikinya 

sehingga akan tercipta daya kreatifitas peserta didik, pembinaan 

terhadap pendidikan Islam adalah suatu keharusan. Abdurahman 

Wahid salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya pluralisme.
10

  

Dengan demikian diperlukan transformasi pendidikan yang 

berbasis pluralisme, yang di dalamnya tertuang keberagamaan 

yang inklusif, menghindari ekslusif, karena sifat ekslusif hanya 

akan menimbulkan perpecahan atau disharmonisasi dalam 

kehidupan. Untuk dapat menelaah konsep pluralisme sosok K.H. 

Abdurrahman yang tertuang dalam karya-karya beliau, maka 

peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Konsep Pendidikan Pluralisme dalam perfektif Pendidikan Islam 

menurut Abdurrahman Wahid” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme begitu 

luas bahasannya. Pluralisme yang peneliti kaji bukan pluralisme 

                                                           
10 Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais 

tentang Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 123 
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teologi yang memandang sama tiap agama. Pluralisme yang 

difokuskan lebih kepada pluralisme sosial (keadilan, kesetaraan, 

dan hak asasi manusia). Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan diatas, karena hal ini bertujuan supaya penelitian yang 

dikaji tidak membahas kemana-mana sehingga akan menghasilkan 

hasil yang terarah dan juga efektif.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di 

paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan dalam kajian skripsi ini memfokuskan pada : 

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Pluralisme menurut 

Abdurrahman Wahid ? 

2. Bagaiman Konsep Pendidikan Pluralisme menurut 

Abdurrahman Wahid ditinjau dalam  Pendidikan Islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang 

tepat terhadap pemikiran Konsep pendidikan pluralisme dalam 

persfektif pendidikan Islam menurut Abdurrahman Wahid, maka 

tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Mengetahui Konsep Pendidikan Pluralisme menurut 

Abdurrahman Wahid  

2. Mengetahui bagaimana Konsep Pendidikan Pluralisme 

menurut Abdurrahman Wahid Ditinjau dari Pendidikan Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian atau pembahasan terhadap 

masalah tersebut di atas mempunyai maksud agar berguna bagi :  
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1.  Manfaat akademis 

Pengamat Konsep pendidikan Islam dan pendidikan 

pluralisme sebagai masukan yang berguna, menambah wawasan 

serta pengetahuan mereka perihal keterkaitan pendidikan Islam 

dengan pendidikan pluralisme. 

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan 

pengetahuan dan wawasan melalui pemikiran 

Abdurrahman wahid, sehingga hasil pembahasan nya itu 

berguna untuk menambah litelatur atau bacaan tentang 

konsep pendidikan pluralisme persfektif Pendidikan Islam. 

b. Harapan dari penulisan skripsi ini adalah agar memberikan 

manfaat yaitu dalam memberikan gambaran tentang 

Konsep Pendidikan Pluralisme untuk dijadikan pegangan 

sesama praktisi pendidikan yang sekiranya dapat 

memberikan sumbangsih dan kontribusi yang nyata dalam 

memahami Konsep Pendidikan Pluralisme. 

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ini agar dapat memberikan kontribusi yang 

positif untuk dijadikan khasanah berfikir dan bertindak. Secara 

khusus penelitian ini dapat dipergunakan sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

Memberikan motivasi dan wawasan siswa untuk 

meningkatkan kesadaran dalam menghargai harkat derajat 

kemanusiaan tanpa memandang SARA. 

b. Bagi Guru 

Sebagai acuan bagi guru untuk meningkatkan wawasan 

dan membina generasi untuk memikul generasi penerus 

(peserta didik) yang damai tanpa prasangka, dan bebas 

kebencian. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi pijakan atau pertimbangan dalam 

mempelajari dan membenahi pendidikan Islam, terutama 
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problem pendidikan Islam yang sifatnya mendasar dan 

actual. 

d. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dalam memahami konsep 

Pendidikan Islam yang berlandaskan pendidikan 

Pluralisme menurut Abdurrahman Wahid. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi 

lain yang dapat dijadikan masukan bagi antisipasi problem 

pendidikan saat ini. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan 

Kajian pustaka merupakan sebuah kegiatan yang mendalami, 

mencermati, menelaah, dan mengindentifikasi pada suatu 

pengetahuan. Kajian pustaka juga akan lebih mengarahkan kepada 

pandangan kritis, yaitu terhadap penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau akan 

kita lakukan. Kajian pustaka adalah sebuah ringkasan yang tertulis 

dari suatu artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang 

menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, 

mengatur literature menjadi topic, dan mendokumentasikan 

kebutuhan untuk penelitian yang diusulkan, kemudian sebagai 

upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan 

menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan 

masalah yang diteliti.11   

Sebagai garis pembeda dari hasil temuan yang membahasa 

permasalahan Konsep Pendidikan Pluralisme dari seseorang baik 

dalam bentuk buku, kitab dan tulisan yang lainnya, maka penulis 

akan memaparkan beberapa karya orang lain sebagai perbandingan 

dalam mengupas permasalahan tersebut sehingga diharapkan dapat 

                                                           
11 Muh.Fitrah-Luthfiyah, Metodologi Penelitian(penelitian kualitatif, 

tindakan kelas & studi kasus), (Sukabumi: CV Jejak, 2017),hal.138 
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memunculkan penemuan baru beberapa karya yang membahasa 

Pendidikan Pluralisme diantaranya yaitu sebagai berikut :  

1. Eko Makhmud Hidayat Masruri dari Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020 dalam judul skripsinya 

berupa “Nilai-Nilai Pendidikan Pluralisme dalam Buku “Tuhan 

Tidak Perlu Di Bela” karya Abdurrahman Wahid” yang 

pembahasannya memfokuskan pada penjelasan dari kandungan 

nilai-nilai-nilai Pluralisme yang berupa moralitas, toleransi, 

humanis, dan perdamaian, dan menjelaskan bahwa pendidikan 

Pluralisme sejalan dengan pendidikan Islam serta dapat 

diamalkan kepada setiap umat manusia terutama peserta didik. 

Dalam penelitian tersebut juga sama seperti yang peneliti 

lakukan yakni dalam metode pengumpulan datanya 

menggunakan metode prosedur sitematis, dimana peneliti harus 

membaca, memahami, menelaah serta menganalisa sumber-

sumber data primer dan sekunder. 

2. Zakaria dari Fakultas Syariah dan hokum Universitas Islam 

Negeri Alaudin Makassar, 2016 dalam judul skripsinya yaitu 

“Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme (Perfektif 

Hukum Islam) di dalam skripsi ini membahas tentang 

perbedaan sebagai sunnatullah untuk saling mengenal, 

menghindari perpecahan, mengembangkan kerjasama dengan 

menanamkan rasa saling pengertia, saling memiliki dan bersifat 

inklusif. Namun yang membedakan ialah makna pluralisme 

akan dikaji lebih dalam kaitannya dengan hukum Islam 

terhadap pandangan pluralisme tersebut, sedangkan peneliti 

lebih kepada aspek implementasi konsep pluralisme KH 

Abdurrahman Wahid terhadap Pendidikan Agama Islam. Dalam 

penelitian tersebut juga sama seperti yang peneliti lakukan 

yakni dalam metode pengumpulan datanya menggunakan 

metode prosedur sitematis, dimana peneliti harus membaca, 

memahami, menelaah serta menganalisa sumber-sumber data 

primer dan sekunder, khususnya yang memberikan informasi 

seputar pemikiran KH Abdurrahman Wahid tentang pluralisme. 
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3. H. AM. Yunaiydi dari Program Pascasarjasana Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011 di dalam Tesis 

nya ini yang berjudul “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid 

dalam Perfektif Pendidikan Islam” di dalam tesis ini membahas 

tentang menunjukkan pendapat Gus Dur dalam menghadapi 

Pluralisme, sikap kritis harus tetap dilakukan guna memberikan 

masukan bagi perbaikan kehidupan, berebeda dengan peneliti 

hanya menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid dan 

beberapa sumber yang mengutip tentang pemikiran GusDur, 

tetapi tesis ini menggunakan pemikiran Islam tradisional dan 

keilmuan kesarjanaan Barat. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini diambil melalui dokumen (literatur) dengan 

pendekatan filosofis dan historis. Untuk penelitian skripsi saya, 

bukan hanya membahas menurut pemikiran GusDur tetapi juga 

berpedoman menurut Al-Qur‟an dan Hadits. 

Dari berbagai skripsi tersebut yang membedakan dengan skripsi 

yang saya teliti adalah bahwa Pendidikan Islam harus bisa 

menyesuaikan Konsep Pendidikannya yang mengikuti 

perkembangan zaman, karena dunia pendidikan saat ini 

membutuhkan konsep yang bisa “mendidik” seluruh aspek 

kemanusiaan manusia dalam menghapi tantangan aruh budaya dan 

sosial yang gencar lantaran perkembangan teknologi informasi 

yang sangat cepat. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Meneliti adalah mungkap suatu fakta yaitu melalui 

penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan dan 

menguraikan berupa fakta, peristiwa dan atau realitas. Karena 

itu, di setiap penelitian yang baik seharusnya berangkat dari 

realitas adanya persoalan yang tampak, yaitu dengan dank arena 

persoalan itulah munculnya keinginan atau suatu keharusan 
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untuk dilakukan penelitian.
12

 Pada dasarnya penelitian adalah 

suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan 

masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. 

Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, 

memprediksi, dan/atau mengontrol fenomena. Tujuan ini 

didasarkan pada asumsi bahwa perilaku dan kejadian adalah 

beraturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang 

dapat diketahui. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang 

sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang 

berurutan : pengenalan dan pendefinisian masalah, perumusan 

hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan 

kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang 

menggunakan buku-buku sebagai sumber data dengan focus 

pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan dan 

menemukan secara factual serta sistematis, “Apa sajakah materi 

Konsep Pendidikan Islam  Dalam Perfektif Pendidikan 

Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid”. Penelitian 

menggunakan metode ilmiah, penyelidikan pengetahuan 

melalui metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. 

Sedangkan dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang dalam prosesnya melakukan analisis data verbal dan 

menekankan pada data-data yang berupa kalimat deskriptif 

dibandingkan data-data yang berbentuk angka sebagaimana 

penelitian kuantitatif.
13

 Dikaitkan dengan metode ilmiah, suatu 

proses penelitian sekurang-kurangnya berisi suatu rangkaian 

urutan langkah-langkah. Lima langkah yang sesuai dengan 

metode ilmiah dan melengkapi elemen-elemen umum 

pendekatan sistematik pada penelitian adalah 1) identifikasi 

                                                           
12 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

hal.23 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 

22 



 
 

 

16 

masalah penelitian, 2) review informasi, 3) pengumpulan data, 

4) analisis data, 5) penarikan kesimpulan. 

Dalam sebuah proses penelitian, keberadaan buku-buku 

literature merupakan sebuah keharusan, penelitian ilmiah 

sebagai “penyelidikan sistematik, terkontrol, empiris, dan kritis 

tentang fenomena social yang dibimbing oleh teori dan 

hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomena 

tersebut. Kajian kepustakaan bisa dilihat secara sederhana yaitu 

dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang melakukan kajian 

dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari 

kepustakaan (buku, laporan hasil penelitian, dan lain 

sebagainya).
14

  

3. Sumber Data 

Adapun penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa data dari sumber data Primer 

dan sumber data sekunder. Data merupakan segala sesuatu 

dalam bentuk informasi, fakta dan realitas yang terkait dengan 

apa yang diteliti atau dikaji. Sedangkan sumber data yaitu 

seperti orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, 

informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan 

apa yang dikaji atau diteliti.
15

 Sumber data dalam penelitian 

adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 

129).  Data-data yang berasal dan kepustakaan pada dasarnya 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua sumber, yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder sebagai berikut ini : 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber 

pertamanya. Dan dapat diartikan sebagai bentuk data yang 

didapatkan dari subyek penelitian dengan pengambilan data 

                                                           
14 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah 

(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012),hal.39 
15 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015),hal.67 
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secara langsung pada subjek informasi yang telah dicari. Di 

dalam data primer ini di peroleh data dari buku : 

1. The Authorized Bioghraphy of Abdurrahman Wahid 

(Biografi Gus Dur), karya Greg Barton. 

2. Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman 

Wahid (Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid 

Institute), karya Akhmad Basuni, MA.Pd. 

b. Data Sekunder 

Data ini merupakan data penunjang yang dijadikan alat 

untuk membantu dalam penelitian, yaitu beberapa sumber- 

sumber berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan hal pendukung 

lainnya yang saling berhubungan tentang Pendidikan 

Pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam perfektif 

Pendidikan Islam. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

mengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran buku-

buku, jurnal, dan blog di internet atau dokumen.  

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori dan disimpulkan supaya mudah 

dipahami.
16

 Analisis data dalam penelitian ini adalah kegiatan 

yang terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, 

menafsirkan dan mencari hubungan diantara data-data yang 

diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil 

                                                           
16 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian Sejarah 

(Yogyakarta: Galang Press, 2000),hal.23 
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melalui dokumen (literatur) dengan pendekatan filosofis dan 

historis. Maka penelitian ini jenis penelitian dengan Library 

Research (penelitian pustaka) yang bersifat kualitatif. Sumber 

data primer, skunder dan teoritis. Setelah data terkumpul 

dianalisis dengan metode Content Analysis dengan menafsirkan 

teks atau analisis isi sebuah pemikiran. Jadi, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). 
17

 

Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik 

mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Analisis isi 

dalam skripsi ini adalah setelah terbaca dengan lengkap 

kemudian dianalisis isinya. Penelitian ini tidak menggunakan 

hipotesis atau sampling, karena penelitian ini hanya akan 

mendeskripsikan secara kualitatif data-data yang telah 

diperoleh. Adapun alur kegiatan yang digunakan dalam 

menganalisis data, yaitu : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang 

tidak diperlukan. 

b. Display Data 

Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya yaitu 

mendisplay data. Mendisplay data adalag menyajikan, 

menyusun, dan mengorganisasikan data kedalam suatu pola 

hubungan yang saling berkaitan, sehingga akan mudah 

dipahami. 

c. Conclusion/kesimpulan 

Setelah melakukan tahap reduksi dan display data, maka 

tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Dengan adanya tahap kesimpulan dan verifikasi 

                                                           
17 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosadakarya, 2015), hal.220 
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dapat digunakan untuk menjawab masalah yang telah 

dirumuskan sejak awal.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini dimulai dari bab pada 

bagian  muka skripsi yang meliputi : halaman cover skripsi, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat 

hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar 

gambar(jika ada), dan daftar lampiran. Bagian isi, pada bagian ini 

termuat : 

Bab I  merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini 

dijelaskan tentang penegasan judul, latar  belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II yaitu landasan teori yang menguraikan tinjauan 

umum  tentang  pendidikan  pluralisme  dan  pendidikan  Islam.  

Bab III  Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek 

penelitian memuat tentang : gambaran umum objek dan penyajian 

fakta dan data penelitian. 

Bab IV merupakan bab pembahasan dari pokok masalah 

yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis terhadap 

pemikiran abdurrahman   wahid  tentang  konsep   pendidikan   

pluralism yang ditinjau dari pendidikan Islam. 

Bab V Pada bagian ini termuat simpulan serta saran dan 

penutup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Pluralisme 

1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Pendidikan 

Pluralisme 

a. Pengertian Pluralisme  

Pluralisme dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata 

yakni “plural” (beragam) dan “isme” (paham) yang 

berarti “the existence of many different group of people 

in one society, for example people of different reces or of 

different political or religious beliefs” (Keberadaan 

banyak kelompok orang yang berbeda dalam satu 

masyarakat, misalnya orang dari ras yang berbeda atau 

dari keyakinan politik atau agama yang berbeda). 

Pluralisme merupakan sikap, pemahaman, dan kesadaran 

terhadap kenyataan adanya kemajemukan, keragaman 

sebagai suatu keniscayaan, serta memberikan makna 

yang signifikan terhadap pembinaan dan perwujudan 

kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah manusiawi 

dan bermartabat.
1
  

Pluralisme dapat diartikan sebagai suatu kesedihan 

untuk menerima suatu keberagaman atau yang disebut 

sebagai pluralitas yang artinya yaitu untuk hidup secara 

toleran yang ada pada tatanan masyarakat yang memiliki 

perbedaan suku, golongan, agama, adat hingga 

pandangan hidup. Sebagai pengimplikasian pluralisme 

yaitu ada pada tindakan yang bermuara di pengakuan 

kebebasan dalam mencari informasi, sehingga untuk 

mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari 

                                                           
1 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: 

Ciputat Press, 2003), hal. 89 
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kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.
2
 

Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup 

yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau 

keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. 

Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi 

agama, suku, ras, adat-istiadat, dll.Segi-segi inilah yang 

biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam 

kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang 

mencirikhaskan dan membedakan kelompok yang satu 

dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok 

masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau 

lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang 

majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat 

beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam 

budaya atau adat istiadat. 

Dalam pengertian filosofisnya, pluralisme adalah 

paham atau ajaran yang mengacu kepada adanya 

kenyataan yang lebih dari satu (individu). Dengan 

demikian, secara mendasar dicegah adanya pemutlakan, 

baik dalam pemikiran maupun sikap. Sedangkan dalam 

kacamata sosiologi, pluralisme mengacu kepada 

keberbagaian kelompok di dalam masyarakat, dan 

sebagai demikian juga mempunyai pandangan yang 

beraneka terhadap apa yang secara sosial dipahaminya 

dan dikehendakinya. Pluralisme harus dipahami sebagai 

pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. 

Pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keragaman 

etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu 

masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan 

atau sikap dalam satu badan, kelembagaan dan 

sebagainya.
3
  Pluralisme melindungi kesetaraan dan 

                                                           
2 Akhmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman 

Wahid(studi Program Pendidikan Pluralisme the Wahid Institute),(Yogyakarta : 

Deepublish, 2016), hal.25 
3 Syamsul Ma‟arif, Pendidikan Pluralisme Di Indonesia, Logung Pustaka, 

Yogyakarta, 2005, hal.94 
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munumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia baik 

sebagai individu maupun kelompok. Pluralisme menuntut 

upaya untuk memahami pihak lain dan kerjasama 

mencapai kebaikan bersama, kelompok-kelompok 

minoritas dapat berperanserta dalam suatu masyarakat 

sama seperti peranan kelompok mayoritas. Pluralisme 

dilindungi oleh hukum negara dan hukum  internasional.
5
   

Pluralisme meiliki ciri-ciri sebagai berikut; Pertama, 

Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan 

dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental 

ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas 

fundamental hanya satu. Kedua; Banyak tingkatan hal-hal 

dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat diredusir 

dan pada dirinya independent. Ketiga; Alam semesta 

pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak 

memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang 

mendasar, tidak ada tatanan kohern dan rasional 

fundamental.
6
  

Pluralisme mempunyai berbagai jenis atau macam 

yang ada di masyarakat secara umum, yaitu antara lain; 

1) Pluralisme Agama 

Keberagaman agama dalam mayarakat menajdikan 

hidup ini lebih berwarna. Keberagaman tersebut 

dapat diimbangi dengan sikap toleransi. Sebab, bila 

keberagaman agama tidak disertai dengan sikap 

toleransi akan mengakibatkan perpecahan maupun 

konflik dalm masyarakat. 

 

 

                                                           
5 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan 

Pandangan al-Qur‟an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban, Terj. Irfan Abubakar, 

PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, 2006, hal. 3 
6 M. Syaiful Rahman,“Islam dan Pluralisme” Jurnal Fikrah, Vol. 2, No. 

1,2014, hal.6 
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2) Pluralisme Ilmu Pengetahuan 

Pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dapat 

menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan 

kebenaran yang sifatnya universal bagi masing-

masing individu. 

3) Pluralisme Sosial 

Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam 

masyarakat dapat ditunjukkan dengan rasa saling 

menghormati satu dengan yang lain. Hidup 

berdampingan tanpa adanya konflik merupakan 

sebuah cita-cita yang hendak tercapai dalam 

pluralisme. 

4) Pluralisme Media 

Media merupakan salah satu apek terpenting 

sebagai alat dalam menyiarkan informasi dan 

memiliki wewenang secara bebas serta 

keberadaannya telah diakui oleh negara. Dalam 

pengamalannya untuk penyampaian pendapat ini 

beragam adanya, misalnya saat adanya Pilihan 

Presiden di Indonesia. Dalam berbagai contoh 

sosial media ada yang mendukung salah satu calon 

dan yang satunya mendukung calon yang berbeda. 

5) Pluralisme Budaya 

Keberagaman unsur budaya seringkali menjadi 

penyebab utama terjadinya konflik di berbagai 

negara. Pemicu dari adanya konflik budaya dalam 

masyarakat adalah timbulnya persaingan sera 

adanya sikap primordialisme dan egosentrisme, 

dimana masyarakat menganggap bahwa entis yang 

mereka miliki adalah etnik yang paling baik.7  

 

                                                           
7  M. Syaiful Rahman,“Islam dan Pluralisme”, hal.8 
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b. Pengertian Pendidikan Pluralisme 

 Pluralisme pendidikan merupakan suatu konsep 

dasar yang perlu untuk ditanamkan terhadap peserta 

didik  guna mewujudkan rasa toleransi akan adanya 

perbedaan dan keberagaman dalam konstek sosial 

masyarakat, yaitu sebagai bentuk pendidikan yang 

berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan 

memindahkannya kepada generasi berikutnya, 

menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan 

antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan 

agama, mengembangkan sikap saling memahami, 

serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Pluralisme 

pendidikan memiliki implikasi yang besar bagi 

tumbuh kembangnya peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki akhlak mulia. Dengan kesadaran itulah 

diharapkan seluruh potensi setiap peserta didik 

mampu berkembang sesuai dengan harapan, minat, 

dan bakatnya kearah positif. Dengan adanya 

pluralisme pendidikan, sebagai bentuk usaha sadar 

untuk melakukan perbaikan dan menjunjung nilai-

nilai perbedaan sebagai sesuatu hal yang saling 

melengkapi satu sama lain, mesti harus disesuaikan 

dengan paradigma pendidikan yang berbasis 

pluralisme bangsa.  

 Pluralisme pendidikan sebagai salah satu alat dan 

pemahaman mengenai nilai-nilai toleransi terhadap 

keanekaragaman budaya, ideologi, sosial-politik, 

ekonomi, dan keagamaan, harus menjadi karakter 

pendidikan kita saat ini, sehingga perlunya pluralisme 

pendidikan menjadi salah satu kurikulum, guna 

mencetak generasi yang jauh lebih baik dimasa yang 

akan datang. Dasar dari pluralisme pendidikan itu 

sendiri, tidak lain adalah dalam rangka membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang memanusiakan.  
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 Konsep dasarnya adalah humanisme, yakni 

adanya penghargaan yang cukup tinggi terhadap nilai-

nilai kemanusiaan yang melekat secara inheren dalam 

diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam 

tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan 

orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat, 

berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang 

diyakini terbaik bagi hidupnya.
8
  Pendidikan 

pluralisme secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

pendidikan pluralisme didefenisikan sebagai 

pendidikan untuk/tentang keragaman keagamaan dan 

kebudayaan dalam  merespon perubahan demografis 

dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau 

bahkan dunia secara keseluruhan.
9
  

 Melalui  sistem  pendidikannya, sebuah 

pendidikan yang berbasis pluralisme akan berusaha 

memelihara dan berupaya menumbuhkan  

pemahaman yang inklusif pada peserta didik. 

Dengan suatu orientasi untuk memberikan 

penyadaran terhadap para peserta didiknya akan 

pentingnya saling menghargai, menghormati dan 

bekerja sama dengan agama-agama lain. 

c. Sejarah Munculnya Pendidikan Pluralisme 

Menurut sejarahnya, di negara-negara  yang 

menganut konsep demokrasi seperti Amerika Serikat 

dan Kanada, Pendidikan Pluralisme bukanlah barang 

baru lagi. Karena mereka telah melaksanakannya 

khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi 

rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam yang 

bertujuan memajukan dan memelihara integrasi  

                                                           
8 Akhmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman 

Wahid(studi Program Pendidikan Pluralisme the Wahid Institut, OpCit, hal.33 
9 Syamsul Ma‟arif, Islam dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah 

Islam Toleran Melalui Kurikulum Pai Berbasis Kemajemukan), Disampaikan dalam 

Annual Conference Kajian Islam Di Lembang Bandung Tanggal 26-30 November 

Tahun 2006  
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nasional.  Sedangkan  di  Indonesia,  pendidikan  

pluralisme relatif  baru  dikenal  sebagai  suatu  

pendekatan  yang  dianggap  lebih sesuai bagi 

masyarakat Indonesia yang heterogen. Terdapat 

sejumlah kekuatan di dunia ini yang ikut melahirkan 

Pendidikan Pluralisme-Multikulturalisme yang 

menurut H.A.R Tilaar, kekuatan-kekuatan tersebut 

adalah: 

 Proses demokratisasi dalam masyarakat 

dunia, yang dipicu oleh pengakuan terhadap 

Hak Asasi Manusia yang tidak 

membedakan atas warna kulit, agama, dan 

gender. 

 Pembangunan  kembali  Eropa  sesudah  

Perang  Dunia  II (marshal plan), yang telah 

menarik pekerja-pekerja di luar Eropa 

memasuki negara-negara  Eropa  Barat.  

Akhirnya  banyak  yang menetap  dan 

menjadi warga setempat sehingga mereka 

meminta perlakuan adil, terutama  

pendidikan  bagi  generasi  mudanya  agar  

bisa mengakomodir kultur asal mereka. 

 Lahirnya   paham   nasionalisme    kultur,   

sejalan   dengan berkembangnya paham 

demokrasi dan HAM. Sehingga pendidikan 

pun  mulai  terbuka  untuk  memenuhi  

kebutuhan  serta mempersiapkan  paradigma  

baru  bagi    kelompok-kelompok  etnis baru 

dengan kebudayaan mainstream-nya.10   

2. Cara menyikapi pluralisme 

Pluralisme bukanlah ide yang menyatakan semua 

agama sama, kita semua mengakui dan menyadari 

                                                           
10 Syamsul Ma‟arif, The Beauty of Islam dalam Cinta dan Pendidikan 

Pluralisme di Indonesia, (Jogjakarta:  Logung  Pustaka, 2005), hal .98-99 
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bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-

beda. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk 

menebarkan konflik dan perpecahan.11 Setidaknya 

ada tiga sikap masyarakat dalam menghadapi 

perbedaan pandangan baik agama, budaya, 

maupun ideologi :  

Pertama, sikap ekslusif: dalam pandangan ini 

setiap kelompok menyatakan pandanganya yang 

paling benar, superior dan satu-satunya jalan 

keselamatan hanya milik kelompoknya, sedangkan 

di luarnya tidak ada keselamatan, tidak benar dan 

inverior serta harus dimatikan. Dalam pola ini 

konflik dan kekerasan  tidak dapat dihindari 

karena setiap kelompok merasa superior dan yang 

paling benar. Hubungan yang terjadi antara 

kelompokpun merupakan relasi-konflik dan 

klaim-kalim kebenaran bersifat absolut adanya. 

Kedua, sikap inklusif: dalam pola ini masing-

masing kelompok berusaha menahan diri dan 

menghindari konflik. Sikap menghormati, 

toleransi dan dialogpun sudah berjalan meskipun 

besifat sederhana. Kelompok lain tidak dilihat 

sebagai ancaman dan masing-masing kelompok 

diberi kebebasan untuk melakukan peribadatan. 

Dalam pola ini belum ada saling menerima 

pendapat positif dari kelompok lain. 

Ketiga, sikap pluralis: paradigma ini percaya 

bahwa setiap agama mempunyai jalan 

keselamatan. Perbedaan agama maupun budaya 

tidak mengalangi proses dialog dan kerjasama 

                                                           
11 Maman  Imanulhaq  Faqih,  Fatwa  dan  Canda  Gus  Dur,  (Jakarta:  

Kompas,  2010), hal.148 
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antara mereka. Proses dialog dimaksudkan untuk 

saling mengenal dan saling menimba pengetahuan 

dan mencari persamaan-persamaan dalam rangka 

menyelesaikan masalah bersama seperti, keadilan, 

HAM, kemiskinan, kebodohan dan sebagainya 

serta melakukan kerjasama. Dalam tujuan dialog 

bukan berusaha mencari benar atau salah tetapi 

yang terpenting adalah mencari titik temu.  

Dan kebenaranpun bersifat relatif, sikap 

pluralis merupakan pengembangan yang lebih 

liberal dari sikap inklusif. Masing-masing 

kelompok berusaha saling mengoreksi dirinya dan 

kesediaan untuk menerima pendapat kelompok 

lain secara rasional dan profesional serta 

memandang kelompok lain sebagi patner.12 

Menurut Gus Dur, Setidaknya ada tiga hal 

mendasar yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar 

mengurangi berbagai bentuk ancaman terhadap 

kemajemukan bangsa, Pertama, penegakan 

hukum secara tegas terhadap pelaku tindak 

kekerasan dan pemaksaan kehendak yang 

mengatasnamakan agama. Kedua, ormas-ormas 

keagamaan harus didorong untuk mengedepankan  

dialog dan kerjasama  dalam berbagai bidang 

sosial dan kebudayaan sehingga toleransi dapat 

ditumbuhkan secara menyeluruh. Ketiga, nilai-

nilai toleransi perlu ditanamkan dan diajarkan 

sejak dini dan berkelanjutan   kepada   anak-anak   

                                                           
12 Hamdani Khaerul Fikri, Analisis Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid 

Persfektif Pendidikan Islam, Januari-Juni, Vol. VIII Nomor 1 2015, hal.53 
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mulai   dari   Sekolah Dasar sampai Perguruan 

Tinggi.13  

3. Sumber Dasar Pendidikan Pluralisme 

a.  Dasar Historis 

Ada banyak bukti historis bahwa Nabi Muhammad 

Saw sangat pro-eksistensi terhadap pemeluk agama lain 

dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk 

melakukan ritual di masjid milik umat Islam. Dikisahkan 

oleh Ibnu Hisyam dalam al-Sirah al-Nabawiyyah, bahwa 

Nabi pernah menerima kunjungan para tokoh Kristen 

Najran berjumlah 60 orang. Menurut Muhammad Ibnu 

Ja‟far ibnu al-Zubair, ketika rombongan itu sampai di 

Madinah, mereka langsung menuju masjid. Saat itu Nabi 

sedang melaksanakan shalat ashar bersama para 

sahabatnya. Mereka datang dengan memakai jubah dan 

surban, pakaian yang juga lazim dugunakan oleh Nabi 

Muhammad Saw dan para sahabatnya.
 
Ketika Nabi hijrah 

ke Madinah, Beliau mengadakan pertemuan besar-

besaran bersama sahabat-Anshar dan beberapa keluarga 

(Naqib) dari Mekkah.  

Dalam pertemuan itu, 23 artikel dari Piagam Madinah 

telah ditetapkan. Juga tercantum dalam piagam itu, unutk 

membentuk masyarakat dan hubungan-hubungan legal 

bagi kelompok Muslim yang baru. Selanjutnya beliau 

berkonsultasi dengan perwakilan dari non-muslim. 

Akhirnya seluruh dari mereka menyepakti dasar-dasar 

pembentukan “city-state” yang baru. Inilah yang 

kemudian diabadikan dengan sebutan “Piagam 

Madinah”.
 
Seperti yang telah dikatakan oleh Muhammad 

Husain Haekal bahwa: “Antara kaum Muhajirin dan 

Anshar dengan masyarakat Yahudi, nabi Muhammad 

Saw membuat perjanjian tertulis yang berisi pengakuan 
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 Muhaimin   Iskandar,   Melanjutkan    Pemikiran   dan   Perjuangan    

Gus   Dur, (Yogyakarta, LKiS, 2010), hal. 19-20 
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atas agama meraka dan harta benda mereka, dengan 

syarat-syarat timbal balik. Sehingga setiap warga 

Madinah tanpa membedakan agama maupun suku, 

mereka berkewajiban mempertahankan kota itu. Mereka 

harus bekerja sama antar sesama.”
14

  

Piagam madinah adalah piagam pertama dalam 

sejarah peradaban Islam yang menyepakati soal-soal 

hubungan atau interkasi sosial antara kelompok-

kelompok yang memiliki perbedaan agama dan budaya, 

yakni antara kelompok Yahudi, Nasrani dan Muslim. Di 

sini, Nabi Muhammad Saw bertindak sebagai pencetus 

dan mediator dalam gerakan istilah ini hal-hal penting 

yang dapat dijadikan sebagai dasar interaksi sosial di 

tengah komunitas yang plural dan multi kultur antara 

lain
15

 : 

a) Suku yang ada di Madinah disebut dalam pasal-pasal 

piagam madinah maksud menghormati identitas 

kolektivitas keagamaan dan etnik yang ada dalam 

masyarakat tersebut. 

b) Tiap-tipa kelompok etnik dan keagamaan dijamin 

otonomi hukum dan budayanya secara total. 

c) Secara garis besar piagam madinah memuat 

kesepakatan antara Muhammad, kaum musyrik dan 

Yahudi. Dari 47 pasal yang termuat dalam piagam 

itu meliputi masalah monoteisme, persatuan-

kesatuan, persamaan hak, keadilan, kebebasan 

beragama, bela Negara, pelestarian adat, perdamaian 

dan proteksi. 

d) Masing-masing berkewajiban menjaga keamanan 

dan stabilitas Madinah. 

                                                           
14

 Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Litera 

Antar Nusa, 2008) hal. 202  
15

 Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, hal.205 
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e) Piagam madinah menunjukan bahwa Islam memiliki 

kepedulain tinggi terhadap kesetaraan antaretnis dan 

ras. Dari sudut tinjaun modern, ia diterima sebagai 

inspirasi untuk membangun masyarakat yang 

mejemuk. 

f) Piagam madinah bukti bagi kerja sama kaum 

muslimin dengan kelompok beragama lain, 

sekaligus menunjukkan bahwa Muhammad saw 

telah melembagakan asas toleransi beragama yang 

dinyatakan dalam al-Quran. 

g) Piagam madinah menjadi piagam pertama yang 

mengakui kebebasan hati nurani yang ditemui dalam 

sejarah umat manusia. 

b. Dasar Normatif  

 Pendidikan memegang peranan vital dalam ajaran 

Islam. Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan 

bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap 

muslim. Puncak pengakuan pluralisme dalam al-Quran 

adalah ketika disebutkan mengenai penerimaan 

eksistensi agama lain untuk hidup berdampingan. 

Pernyataan seperti ini tidak dikemukakan dalam agama 

Yahudi dan Nasrani dan juga agama-agama lain 

manapun. Sikap ini dalam Islam karena dua alasan: 

alasan sejarah (tarikhi) dan alasan obyektif (maudhu‟i). 

alasan sejarah bertumpu pada sejarah kemunculan tiga 

agama samawi, yaitu yahudi, Nasrani dan Islam. Orang 

yang mengkaji al-Quran secara seksama memahami 

kandungan dan isinya lembar demi lembar, dengan 

merenungkan isi surat demi surat, akan menemukan 

keesaan Allah SWT dan pluralitas selain-Nya.  

 Bahkan al-Quran terhitung paling banyak 

mengungkap pluralisme. Buktinya, gaya bahasa serta 

pola susunan kalimat al-Quran memiliki kemungkinan 

makna yang seragam. Sehingga tidak ada sebuah ayat 
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atau kata dalam al-Quran yang tidak memiliki 

kandungan makna dan penafsiran yang beragam. Al-

Quran sebagai kitab suci (kitabun muthaharah) maupun 

sebagai pedoman hidup (hudan linnas) sangat 

menghargai adanya pluralitas. Pluralitas oleh al-Quran 

dipandang sebagai sebuah keharusan. Artinya 

bagaimanapun juga sesuai dengan sunnatullah, 

Pluralitas pasti ada dan dengan itulah manusia akan 

diuji oleh Tuhan untuk melihat sejauh mana kepatuhan 

mereka dan dapat berlombalomba dalam mewujudkan 

kebajikan. 

 Al-Quran tidak sekedar mengungkapkan isyarat-

isyarat pluralisme secara umum, bahkan al-Quran juga 

menanamkan kaidah-kaidah yang bisa memperkuat 

pluralisme. Kaidah-kaidah ini mencapai puncaknya, 

ketika al-Quran memberikan pengakuan terhadap 

pluralitas agama untuk hidup berdampingan.
16

 Landasan 

Pendidikan Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits.  

 Dengan demikian konsepsi pendidikan Islam akan 

selalu menjadikan kedua dasar itu sebagai acuan pokok, 

karena Al-Qur‟an sebagai acuan pertama dalam hal ini, 

menurut M shofan setidaknya ada empat tema pokok 

yang jadi kategori utama al-Qur‟an tentang pluralisme 

dan ini tak salah jika dijadikan sebagai sepirit 

pendidikan Islam terutama menyangkut pendidikan 

pluralisme. Pertama, tidak ada paksaan dalam 

beragama. Paham bertumpu pada ayat al-Qur‟an surat 

al-Baqarah ayat 256:”Tidak ada paksaan dalam 

beragama”. Secara eksplisit, al-Qur‟an mengajarkan 

bahwa dalam memilih agama, manusia diberi kebebasan 

untuk mempertimbangkannya sendiri.
17
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 Moh. Shofan, Menegakkan Pluralisme; Fundamentalisme-Konsevatif di 

Tubuh Muhamadiyah (Yogyakarta:LSAF, 2008), hal.74-75  
17

 Akhmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman 

Wahid(studi Program Pendidikan Pluralisme the Wahid Institute),hal.73 
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 Kedua, pengakuan akan eksistensi agama-agama 

lain. Pengakuan al-Qur‟an terhadap pemeluk agama-

agama lain, antara lain tercantum dalam surah al-

Baqarah ayat 62: “orang-orang beriman (orang-orang 

muslimin), Yahudi, Kristen, dan Shabi‟in yang percaya 

kepada Allah SWT dan hari kiamat, serta melakukan 

amal kebajikan akan memperoleh ganjaran dari Tuhan 

mereka. Tidak ada yang harus mereka khawatirkan, dan 

mereka tidak akan berduka”. Titik tekan ayat ini ada 

pada aktivitas kongkret umat beragama yang harus 

berada dalam kategori amal saleh. Itu berarti, masing-

masing agama ditantang untuk berlomba-lomba 

menciptakan kebaikan dalam bentuknya yang nyata. 

 Ketiga, kesatuan kenabian. Konsep ini bertumpu 

pada surah al-Syura ayat 13:”Dia (Allah) telah 

mensyariatkan bagi kamu agama sebagaimana yang 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami 

wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami 

wasiatkan kepada Ibrahim As, Musa As, dan Isa As, 

yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-

belah tentangnya”. Lewat ayat ini, Fathi Osman 

menegaskan bahwa iman kepada sekalian nabi dan rasul 

itu mempunyai makna teologis yang mendalam dan 

menjadi prinsip pluralisme Islam. 

 Keempat, kesatuan pesan Ketuhanan. Konsep ini 

berpijak pada surat al-Nisa‟ ayat 131:”Dan kepunyaan 

Allah SWT lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan 

sesungguhnya Kami telah memerintahkan orang-orang 

yang diberi kitab sebelum kamu, dan(juga) kepada 

kamu untuk bertaqwa kepada Allah SWT”.
18

  

 An-Nahlawi menjelaskan juga bahwa dalam Islam 

dikenal lima istilah hak insan dalam kehidupannya 

yaitu; hifzu al-din (hak beragama), hifzhu an-nafsi (hak 
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 Moh. Shofan, Menegakkan Pluralisme; Fundamentalisme-Konsevatif di 

Tubuh Muhamadiyah, hal.81 
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perlindungan diri), hifzhu al-mal (hak perlindungan 

harta benda), hifzhu al-„rdlu (hak kebebasan pendapat), 

dan hifzhu al-„qlu (hak kebebasan berfikir). Jika melihat 

hak dasar manusia baik sebagai individu atau kelompok 

berdasarkan pendapat di atas terpenuhi niscaya 

kehidupan berbangsa dan bernegara akan terasa penuh 

dengan harmonisasi. 

4. Tujuan Pendidikan Pluralisme 

Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan 

ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, 

komunitas, maupun seluruh umat manusia. Pendidikan Agama 

Islam tujuannya yaitu untuk meningkatkan keimanan, 

ketakwaan serta pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

peserta didik mengenai agama Islam, serta memiliki akhlak 

yang mulia dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, 

bermasyarakat dan berbangsa. Dengan tujuan tersebut, 

orientasi muatan kurikulum pendidikan agama harus 

diarahkan bagi penguatan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. 

Maka pengajaran harus diberlangsung sedemikian rupa 

sehingga tidak hanya sekedar memberi informasi atau 

pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan 

mendorong peserta didik mengambil keputusan untuk 

berubah.
19

  

Tujuan dari pendidikan pluralism yaitu untuk menerapkan 

nilai-nilai pendidikan secara umum. Dimana hakikat dari 

tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan  oleh Ki Hajar 

Dewantara “Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas 

peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat 

kemanusiaan.
20

 Tujuan pendidikan pluralisme adalah bukan 

untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi 
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 Amalia Ullayya Athifah, Disertai Doktor:"Pendidikan Nilai-Nilai  

Pluralisme melalui Pembelajaran Pendidikan  Agama Islam pada  Siswa Di  Sma N 1 

Bringin", (Semarang, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga), Hal.21 
20

 Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan, (Yogyakarta: Taman 

Siswa, 1962), hal.165-166 
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keseragaman, karena itu adalah suatu yang Absurd dan 

menghianati suatu agama. Yang dicari adalah mendapatkan 

titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis 

masing-masing baik secara filosofis dan teologis yang 

dibanggakan oleh para penganutnya.  

Ada beberapa langkah untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan pluralisme adalah sebagai berikut : 1) 

merumuskan pendidikan pluralisme sebagai kurikulum wajib. 

2) membentuk pusat studi perdamaian. 3) merumuskan 

metode belajar mengajar yang interaktif yang bertujuan untuk 

menghasilkan warga Negara yang mempunyai sikap inklusif 

dan toleran terhadap kemajemukan masyarakat. 

Sementara itu tujuan dari pendidikan pluralisme menurut 

Clive Back dalam Better School: a Value Perspective, yang 

diadopsi oleh Syamsul Maarif dalam bukunya yang berjudul 

“Pendidikan pluralisme di Indonesia” adalah sebagai berikut : 

Pertama, memberikan pemahaman tentang keragaman budaya 

dan etnis. Kedua, memperkenalkan tentang berbagai budaya 

tradisional di rumah dan di luar rumah. Ketiga, 

mempromosikan keragaman etnik kepada masyarakat. 

Keempat, menunjukkan kepada orang banyak tentang 

beradaan agama-agama, ras, asal Negara dan memperlakukan 

mereka sama. Kelima, mengembangkan penuh tentang 

penerimaan dan memperlakukan sama terhadap kelompok 

etnik sub kultur yang berbeda dalam keyakinan, ras, warga 

Negara baik dalam negeri atau dibelahan dunia lainnya. Dan 

Keenam, membantu peserta didik ketika terjun ke dalam 

sebuah budaya yang berbeda untuk diri sendiri atau bagi 

masyarakat.
21

 

Pendidikan pluralisme mempunyai tujuan akhir 

terwujudnya kerukunan antar-umat beragama, di mana 

kerukunan ini hanya bisa tercapai jika tiap pemeluk agama 

membuka cakrawalanya seluas mungkin. Cakrawala yang luas 
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  Syamsul Ma‟arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, (Jogjakarta: 
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akan menjadi hal yang sulit – jika enggan dikatakan sebagai 

hal yang mustahil – tercapai jika terdapat sekat-sekat 

kelompok. Karenanya, luasnya cakrawala dapat diraih jika 

pendidikan itu membebaskan (tanpa batas).
22 

 

Wawasan yang luas ini merupakan syarat utama bagi 

terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi 

persaudaraan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan-

perbedaan yang ada dalam masyarakat itu, termasuk 

perbedaan agama.  Pendidikan Pluralisme mempunyai 

beberapa kerangka orientasi yaitu merupakan kerangka 

orientasi dari pendidikan pluralisme atau pendidikan 

multikulturalisme dibuat supaya manusia tidak kehilangan 

arah dalam berkehidupan sosial. Kerangka-kerangka orientasi 

pendidikan pluralisme yakni : Pertama, Orientasi 

Kemanusiaan atau humanisme yaitu ini bersifat universal dan 

global diatas semua suku, aliran ras, golongan, dan agama. 

Kemanusiaan merupakan sebuah nilai bersifat kodrati yang 

menjadi landasan serta tujuan dalam pendidikan. Kedua, 

Orientasi Kebersamaan yaitu kebersamaan dibangun dengan 

tidak adanya unsur yang dapat merugikan diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, maupun Tuhannya. Hal ini bertujuan 

supaya dapat terbentuk manusia yang toleran, manusia yang 

memiliki tenggang rasa, aktif, dan kreatif. Pembangunan 

kebersamaan yang baik tidak didasari oleh unsur koruptif 

maupun kolutif. Dengan demikian diharapkan muncul 

manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa yang 

mendalam dan terbuka. 

 
Ketiga, Orientasi Kesejahteraan merupakan kesejahteraan 

dalam kondisi sosial yang menjadi harapan seluruh umat 

manusia, seperti kesejahteraan dalam kedamaian di mana 

manusia dapat merasa aman, nyaman, dihargai, diakui, dan 

dimanusiakan oleh manusia.
 

Konsistensi terhadap 

kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju 
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terciptanya kesejahteraan. Keempat, Orientasi Proporsional 

adalah tolak ukur yang sangat tepat dari sebuah nilai. 

Ketepatan landasan, proses, pelaku, ruang, waktu, anggaran, 

kualitatif, kuantitatif, dan tujuan. Kelima, Orientasi Mengakui 

Pluralitas dan Heterogenitas ini merupakan sebuah kenyataan 

yang tidak mungkin memunculkan sikap fanatisme terhadap 

suatu kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang. 

Keenam, Orientasi Anti Hegemoni dan Anti Dominasi dua 

istilah yang sangat popular bagi kaum tertindas, dan banyak 

dihindari oleh para penganut paham liberalisme, kapitalisme, 

globalisme, dan neoliberalisme. Hegemoni di sini maksudnya 

ialah hegemoni dalam politik, pelayanan, dan sebagainya.
23

  

Dengan memahami tujuan pendidikan pluralisme 

diharapkan pendidikan bisa menghantarkan peserta didik bisa 

hidup di tengah masyarakat dan bersama masyarakat guna 

memlihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya 

tempat mereka lahir fan tumbuh. Kegiatan pendidikan 

diperlukan untuk menumbuh-kembangkan kearifan peserta 

didik, agar nantinya mereka mampu berperan dalam merawat 

kemajemukan dan mendayagunakannya untuk meraih 

kemaslahatan hidup bersama. Dengan demikian, pendidikan 

pluralisme mengemban misi penting mendekatkan peserta 

didik dengan tuntunan agama dan mentransformasikan nilai-

nilai agama yang inklusif-multikultural kepada mereka. 

Pendidikan sudah seharusnya lebih didialogikan agar kegiatan 

edukasinya mampu menutrisi tumbuh kembang kearifan 

multicultural peserta didik. 
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  Eko Makhmud Hidayat Masruri, Disertai Doktor:" Nilai-Nilai 
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Dengan melihat pemaparan tentang tujuan pendidikan 

pluralisme di atas, secara garis besar bahwa pendidikan 

pluralisme bertujuan
24

 : 

1. Menumbuh-kembangkan nilai kemanusiaan yang 

menghargai perbedaan dan kesediaan saling 

berdialog dalam rangka membangun harmoni 

kehidupan. 

2. Kesediaan menerima perbedaan (etnik, keyakinan, 

bahasa, suku, ras, dan sub kultur, dan pemahaman 

keagamaan) sebagai prasarat terciptanya kehidupan 

yang dinamis dan demokratis. 

3. Kesediaan menerima dan menghargai terhadap 

ekspresi budaya, keyakinan dan pemahaman 

keagamaan yang ditampilkan oleh perseorangan atau 

kelompok dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

4. Mampu membedakan antara berjenis-jenis 

“persamaan” dimata agama dan yang dimata negara. 

Persamaan dimata agama berkait erat dengan 

masalah kebenaran inti ajaran, karena tidak ada 

agama mau melepaskan “hak tunggal-nya untuk 

memonopoli “kebenaran ajaran”. Sedangkan 

kesamaan dimata negara adalah status di mata negara 

adalah status di muka undang-undang, kedudukan di 

muka hokum. Dengan begitu pendidikan pluralisme 

bukan menyamakan semua agama sama, karena 

persamaan teologis antara dua agama tidak mungkin 

ada. 

 

 

 

                                                           
24

 Akhmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH.Abdurrahman 
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B. Pengertian Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Gagasan utama pendidikan, termasuk Pendidikan Islam, 

terletak pada pandangan bahwa setiap manusia mempunyai 

nilai positif tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran 

budi. Namun fokusnya bukan semata kemampuan ritual  dan  

keyakinan  tauhid  tetapi  juga  akhlak  sosial  dan  

kemanusiaan.  

a. Pengertian Pendidikan Islam dari Segi Bahasa 

Tiga kata yang berhubungan dengan pendidikan Islam, 

yaitu al-tarbiyah, al-ta‟lim, dan al-ta‟dib. Kemudian dapat 

dijelaskan definisi tentang pengertian pendidikan Islam 

dari segi bahasa yaitu sebagai berikut : 

1) Al-Tarbiyah 

Kata tarbiyah berasal dari kata rabba, yarubbu, rabban 

yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh (anak).
25

 

Kata tarbiyah digunakan untuk mengungkapkan 

pekerjaan orang tua yang mengasuh anaknya sewaktu 

kecil. Semua itu dilakukan dengan rasa kasih sayang.
26

 

Pertama, tarbiyah berasal dari kata rabaa, yarbu 

tarbiyatan yang memiliki makna tambah (zad) dan 

berkembang (numu). Pada pengertian ini terdapat dalam 

surat ar-Rum (30) ayat 39, yaitu : 
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“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan 

agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu 

tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat 

demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya). 

Penjelasan pada ayat tersebut, maka al-tarbiyah dapat 

berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan apa 

yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, 

psikis, sosial, maupun spiritual. 

Kedua, Rabaa, yurbi, tarbiyatan, yang memiliki 

makna tumbuh ( nasyaa ) dan menjadi besar atau 

dewasa. Dengan mengacu kepada kata yang kedua ini, 

maka tarbiyah berarti usaha menumbuhkan dan 

mendewasakan peserta didik baik secara fisik, sosial, 

maupun spiritual. 

Ketiga, Rabba, yarubbu , tarbiyatan yang 

mengandung arti memperbaiki ( ashlaha ), menguaasai 

urusan, memelihara dan merawat, memperinindah, 

memberi makna, mengasuh, memiliki, mengatur, dan 

menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Maka 

tarbiyah berarti usaha memilihara, mengasuh, merawat, 

memperbaiki dan mengatur kehidupan peserta didik, 

agar dapat survive lebih baik dalam kehidupannya. 
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Ketiga kata tersebut dapat dibandingkan atau di 

integrasikan antara satu dan lainya, terlihat bahwa 

ketiga kata tersebut saling menunjang dan saling 

melengkapi. Namun jika dilihat dari segi 

penggunaannya, tampak istilah yang ketiga lebih 

banyak digunakan. Jika ketiga kata tersebut di 

integrasikan, maka al-tarbiyah berarti peroses 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi ( fisik, 

intelektual, social, estetika, spiritual ) yang tedapat pada 

peserta didik, sehinga dapat tumbuh dan terbina dengan 

optimal, melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, 

memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana, 

sistematis, dan berkelanjutan. Al-tarbiyah mengandung 

cakupan tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi dan proses pendidikan, 

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, 

mengaturnya.  

2) At-Ta‟lim  

 Kata at-ta‟lim yang jamaknya ta‟lim, menurut Hans 

Weher dapat berarti information (pemberitahuan 

tentang sesuatu), advice (nasihat), instruction (perintah), 

direction (pengarahan), teaching (pengajaran), training 

(pelatihan), schooling (pembelajaran), education 

(pendidikan), apprenticeship (pekerjaan sebagai 

magang, masa belajar suatu keahlian).  Kata at-ta‟lim 

atau asal katanya, yaitu „allam, yu‟allimu, ta‟liman 

dijumpai dalam hadis sebagai berikut : 

“Pengetahuan adalah kehidupan Islam dan pilar iman, 

dan barang siapa yang megajarkan ilmu Allah akan 

menyempurnakan pahala baginya, dan barang siapa 

yang mengajarkan ilmu dan ia mengamalkan ilmu yang 

diajarkannya itu, maka Allah akan mengajarkan 

kepadanya sesuatu yang ia ketahui.” (HR. Abu Syaikh) 

 Di dalam hadis tersebut kata ta‟lim dihubungkan 

dengan mengajarkan ilmu kepada seseorang, dan orang 
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yang mengajarkan ilmu tersebut akan mendapatkan 

pahala dari Tuhan. Selanjutnya jika ia bukan hanya 

mengajarkan ilmu tersebut, melainkan 

mengamalkannya, kata al-ta‟lim dalam arti pengajaran 

yang merupakan bagian dari pendidikan banyak 

digunakan untuk kegiatan pendidikan yang bersifat 

nonformal, seperti mejlis taklim yang saat ini sangat 

berkembang dan variasi, yaitu ada majelis taklim yang 

biasa dilakukan oleh ibu-ibu di kampong, ada majelis 

taklim di kalangan masyarakat elite, di kantoran, hotel 

dan tempat kajian keagamaan. 

3) At-Ta‟dib 

At-ta‟dib mengandung arti yaitu addaba, yuaddibu, 

ta‟dibu yang berarti education (pendidikan), discipline 

(disiplin, patuh, dan tunduk pada aturan), punishmen 

(peringatan atau hukuman), cashitisement (hukuman-

penyucian). at-ta‟dib yaitu berasal dari kata adab   yang 

mengandung arti beradab,bersopan santun, tata krama, 

adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. At-ta‟dib 

juga diartikan sebagai pengenalan dan pengakuan yang 

secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia 

tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di 

dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke 

arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan 

keagungan Tuhan. Pada kata at-ta‟dib dalam pendidikan 

antara lain dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW 

sebagai berikut : 

“Didiklah putra-putrimu sekalian dengan tiga 

perkaya: yaitu mencintai Nabi mereka, mencintai 

keluarganya, membaca al-Qur‟an, karena orang yang 

menghafal al-Qur‟an akan berada dibawah naungan 

Allah, pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali 

perlindungannya bersama para nabi dan para 

sahabatnya.” (HR. Dailami  dari Ali) “Tuhanku telah 
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mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi 

baik.” 

4) At-Tahdzib 

 Secara garfiah kata al-tahzib berarti pendidikan 

akhlak, atau menyucikan diri dari perbuatan akhlak 

yang buruk, dan berarti pula terdidik atau terpelihara 

dengan baik, dan berarti pula yang beradab sopan. Kata 

at-tahzib  digunakan oleh sebagian pakar untuk 

menggambarkan tentang pendidikan akhlak.
27

  

b. Pengertian Pendidikan Islam dari Segi Istilah 

Pendidikan adalah pranata yang bersifat sosial yang 

tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Pendidikan 

senantiasa sejalan dengan pandangan falsafah hidup 

masyarakat tersebut, atau pendidikan itu pada hakikatnya 

mengaktualisasikan falsafah dalam kehidupan nyata. Istilah 

pendidikan agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan 

dan agama.  Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk 

membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar 

dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara 

moral. Dalam psikologi pendidikan disebutkan bahwa 

pendidikan adalah “Proses pertumbuhan yang berlangsung 

dilakukannya perbuatan belajar”.
28

  Jadi pendidikan adalah 

perubahan anak didik baik dari segi fisik maupun mental 

ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar 

mengajar. Pendidikan agama Islam adalah ”Suatu usaha 

untuk menumbuhkan, mengembangkan, mengawasi dan 

memperbaiki seluruh potensi fitrah manusia secara optimal 

dengan sadar dan terencana menurut hukum-hukum Allah 

yang ada di dalam semesta maupun di dalam Al-Quran”.  

Dalam bahasa Arab agama disebutkan dengan “al-Din” 
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artinya tunduk dan patuh kepada-Nya.
29

 Dapat disimpulkan 

bahwa agama merupakan panutan manusia dalam 

kehidupan di dunia   dan akhirat di dalamnya terdapat 

aturan atau ketetapan Allah Swt. untuk mengarahkan atau 

membimbingnya ke jalan yang benar sesuai dengan 

perintah dan larangan-Nya.
30

   

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara 

terperinci dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada 

hakekatnya merupakan usaha manusia untuk dapat 

membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui 

transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan 

keberagamaan orang tua (pendidik) dalam kandungan 

sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang 

sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu kehidupan 

yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang 

utama.
31

  

2. Sumber atau Dasar Pendidikan Islam 

Sumber pendidikan juga berfungsi memasok bahan-bahan 

yang dibutuhkan guna penyusunan konsep pendidikan dengan 

berbagai aspeknya : visi, misi, tujuan, kurikulum, proses 

belajar mengajar, dan seterusnya. Fungsi sumber pendidikan 

Islam sama halnya dengan fungsi ajaran Islam. Al-Qur‟an dan 

as-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam misalnya menjamin 

orang yang menggunakannya tidak akan tersesat selamanya. 

Al-Qur‟an juga berfungsi sebagai al-Huda (petunjuk), al-

Hakim (wasit yang memutuskan perkara), al-Furqan (yang 

membedakan antara yang hak dan yang batil), al-Syifa‟ 

(sebagai obat penyakit jiwa), al-Tabyin (yang menjelaskan 
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segala sesuatu), dan seterusnya.
32

  Sumber-sumber pendidikan 

Islam dijelaskan sebagai berikut : 

a. Al-Qur‟an 

 Al-Qur‟an sebagai sumber utama pendidikan Islam 

memiliki beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan 

masalah pluralisme dan toleransi. Paling tidak, dalam 

dataran konseptual, al-Qur‟an telah memberi resep  atau  

arahan-arahan yang sangat diperlukan bagi manusia 

muslim untuk memecahkan masalah kemanusiaan 

universal, yaitu realitas pluralitas keberagamaan manusia 

dan menuntut supaya bersikap toleransi terhadap 

kenyataan tersebut demi tercapainya perdamaian di 

muka bumi. Al-Qur‟an dengan sangat meyakinkan pasti 

mengandung kebenaran, dan jauh dari kabatilan.  

 Secara etimologi Al-qur‟an berasal dari kata qara‟a-

yaqra‟u-qira‟atan, atau qur‟anan, yang berarti 

mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun (adh-

dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian 

kebagian yang lain secara teratur. Definisi pertama lebih 

melihat keadaan Al-Qur‟an sebagai firman Allah SWT 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

diriwayatkan kepada umat Islam secara mutawatir, 

membacanya sebagai ibadah, dan salah satu fungsinya 

sebagai mukjizat atau melemahkan para lawan yang 

menentangnya. Definisi kedua melengkapi isi Al-Qur‟an 

yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, fungsinya 

sebagai sumber yang mulia, dan penggalian esensinya 

hanya bias dicapai oleh orang yang berjiwa suci dan 

cerdas. Al-Qur‟an dijadikan sebagai sumber pendidikan 

Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai 

absolut yang diturunkan dari Tuhan. Allah yang 

menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik 
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manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termaktub 

dalam wahyu-Nya.  

  Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya 

mengacu pada nilai dasar Al-Qur‟an, tanpa sedikit pun 

menghindarinya, karena Al-Qur‟an diantaranya memuat 

tentang sejarah pendidikan Islam dan nilai-nilai normative 

dalam pendidikan Islam.
33

  

b. As-Sunah 

 As-Sunah ialah perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan 

dan Nabi Muhammad Saw. Sunah adalah merupakan 

penjelasan Al-Qur‟an, karena Al-Qur‟an umunya hanya 

menjelaskan ketentuan-ketentuan secara garis besar. Sunah 

adalah petunjuk hidup manusia dalam segala aspeknya 

agar tumbuh secara wajar dan takwa kepada Allah swt. 

Manusia seharusnya mengikuti sunah Rasul. Menurut Dr. 

Said Ismail Ali ditetapkannya Al-Qur‟an dan sunah Rasul 

sebagai sumber pendidikan Islam karena kedua sumber 

ajaran Islam itu menyangkut pendidikan secara langsung.  

c.  Sejarah Islam 

 Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya 

merupakan peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan 

tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat 

dipelajari oleh generasi selanjutnya. Didalam sejarah 

terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran 

pendidikan di masalalu. Kemajuan dalam bidang 

pendidikan dimasalalu dapat dijadikan pelajaran dan 

bahan perbandingan untuk pendidikan di masa sekarang 

dan yang akan datang. Adapun kemunduran dalam bidang 

pendidikan di masa lalu dapat dijadikan bahan peringatan, 

agar tidak terulang kembali di masa sekarang dan yang 

akan datang. 
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d.  Pendapat Para Sahabat dan filsuf 

 Sahabat adalah orang yang lahir dan hidup sezaman 

dengan Nabi serta menyatakan beriman dan setia 

kepadanya. Para sahabat adalah orang yang pertama kali 

belajar dan menimba pengetahuan dari Nabi Muhammad 

SAW. Adapun filsuf adalah orang yang berpikir secara 

mendalam, sistematik, radikal, universal, spekulatif dalam 

rangka mengemukakan hakikat atau inti tentang sesuatu. 

Para sahabat dan filsuf adalah orang-orang yang memiliki 

keinginan dan komitmen yang kuat untuk membangun 

kehidupan manusia yang bermartabat. Mereka 

memikirkan tentang hakikat manusia, alam, ilmu 

pengetahuan, akhlak, kebaikan, kebahagiaan, social, 

politik, kesejahteraan umat dan pendidikan. 

e.  Mashalahat al-Mursalah dan Uruf 

 Maslahat al-Mursalah secara harfiah berarti 

kemasalahan umat, yaitu undang-undang, peraturan atau 

hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-

Qur‟an, namun dipandang perlu diadakan demi 

kemashalatan umat Islam. Sedangkan al-„Uruf adalah 

sumber pendidikan dalam bentuk al-„uruf ini dapat 

mengambil bentuk berbagai kebijakan atau tradisi tentang 

penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai aspeknya 

yang pernah dilakukan oleh masyarakat di masa lalu, 

misalnya sejak zaman Yunani, Romawi Kuno, atau 

masyarakat sebelum Islam. Warisan tradisi ini dapat 

digunakan sebagai bahan bagi penyusun ilmu dan praktik 

pendidikan sepanjang memiliki ciri-ciri al-uruf atau adat. 
34

  

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan Islam memiliki corak yang begitu 

berbeda dengan pendidikan umum, pendidikan Islam 
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berpandangan bahwa hubungan antara manusia-Tuhan dan 

alam semesta tidak dapat dipisahkan. Dalam pendidikan 

Agama Islam yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan 

peserta didik agar tahu tentang dirinya sendiri sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam 

semesta ini. Maka dari itu, tujuan Pendidikan Islam adalah 

mengarahkan peserta didik untuk sadar diri terhadap tanggung 

jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial 

serta membimbing mereka untuk menjadi manusia yang baik 

dan benar.
35

  

Menurut Kurshid Ahmad, pendidikan Islam memiliki 

fungsi yaitu Alat untuk memelihara, memperluas dan 

menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi 

dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa.dan alat untuk 

mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang 

secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru 

ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif 

untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan 

ekonomi. Ia dapat memiliki fungsi yang bermacam-macam, 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai masing-masing 

lembaga pendidikan.
36

  

Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu: menciptakan 

pribadi-pribadi yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT, dan 

dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada 

beberapa tujuan pendidikan, yaitu : 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan 

semua kegiatan pendidikan baik dengan semua kegiatan 

pendidikan baik dengan pengajaran atau cara lain. Tujuan 

ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi 

sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan 
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pandangan. Cara atau alat yang paling efektif dan efisien 

dalam tujuan pendidikan adalah pengajaran. Tujuan umum 

ini tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses 

pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan 

keyakinan akan kebenarannya. 

b. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai 

setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu 

yang direncanakan dalan suatu kurikulum pendidikan 

formal. Pada tujuan sementara insan kamil dengan pola 

taqwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, 

sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan 

pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-

olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat paling 

rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin 

tinggi tingkat pendidikannya maka lingkaran tersebut akan 

semakin besar. 

c. Tujuan Oprasional 

Tujuan oprasional adalah tujuan praktis yang akan 

dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu 

unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah 

dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan 

tertentu disebut tujuan operasional. Dalam pendidikan 

formal, tujuan oprasional ini disebut juga tujuan 

instruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

tujuan instruksional umum dan khusus (TIU dan TIK). 

Dalam tujuan oprasional ini lebih banyak dituntut dari anak 

didik suatu kemampuan dan ketrampilan tertentu.  

Sifat oprasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat 

penghayatan dan kepribadian. Misalnya, ia dapat berbuat, 

terampil melakukan, lancar mengucapkan. Mengerti, 

memahami, meyakini adalah soal kecil. Dalam pendidikan 

hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan lahiriyah, 

seperti bacaan dan kaifiyat sholat, akhlaq dan tingkah laku. 
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d. Tujuan Akhir 

Pendidikan islam itu berlangsung selama hdup, maka 

tujuan akhirnya terdapat pada akhir kehidupan ini pula. 

Tujuan akhir pendidikan islam iti dapat dipahami dalam 

firman Allah : 

                   

     

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah 

sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama 

Islam”.(Q.S.3 Ali Imron:102). 
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