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ABSTRAK 

 

 Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan zaman di era 

sekarang ini memiliki berbagai macam tantangan, termasuk tantangan 

dalam menghadapi pemikiran radikal seperti egois, tertutup 

(eksklusif), intoleran, dan berorientasi pada kesalahan personal yang 

dapat memecah belah kebhinekaan dan persatuan. Abdurrahman 

Wahid melalui ide-ide cemerlangnya khususnya dalam pemikiran 

pluralismenya akan penulis hubungkan dalam Pendidikan Islam 

sehingga akan ada pemikiran baru untuk menghadapi tantangan yang 

banyak terjadi di Negara yang kaya akan keberagaman ini. Studi ini 

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan Bagaimana Gagasan 

Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme? Dan Bagaimana 

Relevansinya Gagasan Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme 

dengan Pendidikan Islam.  

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi kepustakaan 

yang datanya diperoleh dari berbagai karya tulisan Abdurrahman 

Wahid terkait Pendidikan Pluralisme. Penelitian ini merupakan 

penelitian studi pustaka (library research), dengan mengambil ide 

pemikiran Abdurrahman Wahid. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan filososfis dan historis. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ada. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Abdurrahman 

Wahid Pluralisme merupakan cara untuk menerima perbedaan sebagai 

sunnahtullah agar saling mengenal, menghindari perpecahan, 

mengembangan 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 keyakinan secara total. Dalam 

relevansinya dengan pendidikan islam, pemikiran Abdurrahman 

Wahid tentang Pluralisme memiliki keserasian yaitu berorientasi pada 

terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan berdasarkan 

al-Qur’an dan al-Hadits, serta mengupayakan untuk menanamkan 

nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan 

dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan memiliki terhadap 

umat agama lain. 

 

Kata Kunci : Gagasan Abdurrahman Wahid, Pluralisme, 

Pendidikan Islam 
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MOTTO 

 

 

                               

                 

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 diantara kamu 

disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Mengenal
1
 

(Q.S Al-Hujarat: 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: Al huda 

kelompok Gema Insani, 2005), H. 518 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan 

maksud dari judul skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman, 

maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang 

menjadi judul skripsi ini. Adapun judul yang dimaksud adalah 

“Gagasan Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme dan 

Relevansinya dalam Pendidikan Islam” adapun istilah-istilah yang 

perlu dijelaskan yaitu:  

Gagasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) gagasan adalah hasil pemikiran, ide. Menurut 

Widyamartaya (1990) gagasan adalah kesan dalam dunia batin 

seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan 

berupa pengetahuan, pengamatan keinginan, perasaan, dan 

sebagainya. Penuturan atau penyampaian gagasan meliputi 

penceritaan, pelukisan, pemaparan, dan pembahasan. 

K.H. Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus 

Dur. Lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dan 

meninggal di Jakarta 30 Desember 2009. Abdurrahman Wahid 

merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam di Indonesia yang 

berasal dari kalangan santri tulen. Selain pernah menjabat sebagai 

Presiden ke empat Indonesia Abdurrahman Wahid di gelari 

sebagai bapak Pluralisme. 

Pluralisme, menurut tokoh muslim Nusantara Pluralisme 

adalah satu landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan 

semua hal dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama. 

Relevansi, kata relevansi berasal dari kata Relevan, yang 

memiliki arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras 

dengan. Relevansi dapat diartikan hubungan, atau kesesuaian. 

Pendidikan, mempunyai arti pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, 

pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi dibawah 
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bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara 

otodidak. 

Islam, merupakan salah satu agama dari kelompok 

agama yang diterima oleh seorang nabi yaitu Nabi Muhammad 

SAW, agama islam merupakan agama yang dirahmati oleh Allah, 

dan satu-satunya agama yang di Ridhai oleh Allah SWT yang 

berpegang teguh pada Al-Qur‟an dan Hadist. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu pengetahuan 

dari Abdurrahman Wahid tentang kemajemukan yang ada di 

Indonesia yang memiliki kesesuaian pembelajaran pengetahuan 

agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ini 

penulis meneliti kesesuaian pengetahuan Abdurrahman Wahid 

tentang Pluralisme dalam tujuan pendidikan islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara dengan pulau – pulau yang besar 

dan banyak, dengan penduduknya lebih dari 250 juta jiwa, 

menduduki peringkat keempat di dunia. Luas wilayahnya lebih 

dari 2 juta km
2
 membentang garis khatulistiwa. Pulau terdiri dari 

17.000 besar dan kecil. Hal ini yang menunjukan betapa pluralnya 

Indonsesia.
1
 Indonesia juga kaya akan ragam dan budaya serta 

macam – macam flora dan fauna. Dengan kekayaan alam yang di 

miliki yang terus meningkat, Indonesia sedang berkembang cukup 

pesat. Pembinaan terhadap pendidikan Islam adalah suatu 

keharusan. Dalam beberapa dekade pendidikan hanya merupakan 

upaya pemerintah untuk melangsungkan kekusaan. Hal ini  

terlihat ketika Soeharto berkuasa dengan paradigma otoriter, 

diskursif dalam berbagai segi kehidupan bernegara dan berbangsa. 

Berbagai perbedaan pandangan ditekan dan dikikis dan terkadang 

dianggap melawan pemerintah, sementara Islam sendiri 

                                                           
1 Musdah Mulia, Pentingnya Dialog Agama Dalam Mewujudkan Persatuan 

Bangsa, Inspirasi.cohttp://www.inspirasi.co/post/detail/3439/pentingnya-dialog-

agama-dalam-mewujudkan-persatuan-bangsa (14 Februari 2016). 
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sebenarnya menentangnya.
2
 Aspek pendidikan adalah suatu aspek 

yang paling utama sebagai usaha untuk menjadikan sebuah bangsa 

yang berkualitas. Indonesia mulai berkembang untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan baik 

sehingga dapat menghasilkan peserta didik atau siswa yang 

berkualitas. Dalam  meningkatkan mutu pendidikan, Indonesia 

memiliki tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membangun peradaban yang berkelas. 

Menurut Imam Banawi terjemahan dari buku Moh. Roqib, 

mengatakan bahwa pendidikan Islam hakikatnya adalah proses 

perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau postif. Perubahan 

yang baik atau positif ini artinya adalah jalan Tuhan yang telah 

dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pendidikan 

Islam dalam konteks perubahan ke arah yang positif identik 

dengan kegiatan dakwah yang biasanya untuk menyampaikan 

ajaran Islam kepada masyarakat.
3
 

Menurut Mujammil Qomar pendidikan Islam memiliki 

fungsi dan peran yang sangat besar dan paling menentukan dalam 

mewujudkan dan mengembangkan peradaban Islam.
4
 Yang 

artinya maju dan mundurnya peradaban Islam berimplikasi pada 

kemajuan dan kemunduran umat Islam yang tergantung pada 

kondisi sebenarnya pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam 

merupakan kunci bagi pengembangan peradaban Islam yang 

terealisasikan pada pembangunan dalam semua dimensi 

kehidupan muslimin. 

Pendidikan Islam harus melakukan perbaikan. Hal ini 

merupakan tugas berat, karena kehidupan modern saat ini 

menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif 

dan kreatif. Pluralitas masyarakat Indonesia menuntut sikap 

keberagamaan yang inklusif dan toleran. Abdurrahman Wahid 

menjelaskan dengan menggunakan paragdima kontekstualisasi 

                                                           
2 “Konsep Pluralisme Abdurarahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam”, http://repository.uin-suska.ac.id/1155/1/2011_201191.pdf 
3 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 19. 
4 Mujamil Qomar, Menggagas Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 145. 
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pemikiran klasik, sikap – sikap respon positif dan kreatif terhadap 

perubahan dan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran. 

Dalam perkembangan dunia pendidikan, kita tidak hanya 

berfokus pada kurikulum dan peraturan-peraturan pendidikan saja, 

kita bisa melihat rekam jejak tokoh – tokoh pendidikan yang telah 

berkontrubusi dalam perkembangan dunia pendidikan di 

Indonesia. Banyak tokoh – tokoh pendidikan yang ahli dalam 

bidang politik, filsafat, dan lainnya. Salah satunya yaitu 

Abdurrahman Wahid atau yang biasa di sapa Gus Dur. Beliau 

sangat peduli dengan pluralisme masyarakat bukan hanya terletak 

pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal ini 

dapat menimbulakan kesalahpahaman antar kelompok masyarakat 

yang pada saat itu. Pemikiran yang dimiliki Gus Dur juga menuai 

banyak kritikan dari orang – orang yang tidak menyukainya. 

Mereka menganggap pemikirannya ngawur karena cara bicara 

beliau yang ceplas – ceplos menjadi pemicunya. 

Menurut Sujiwo Tejo keceplas – ceplosan Gus Dur di 

anggap sepele. Dan kita lekas melupakannya. Hal ini menentukan 

kedudukan Gus Dur di tengah kemunafikan nusantara. Artinya, 

Sujiwo Tejo menggambarkan bahwa dengan gaya nyeleneh dan 

ceplas – ceplos dari Gus Dur itulah yang membuat Gus Dur 

berbeda dan unik dari tokoh yang lain.
5
 Karya – karya dan 

pemikiran yang banyak dimiliki oleh Gus Dur inilah banyak orang 

– orang yang terpengaruh oleh pemikirannya. Ideologisnya yang 

berprinsip pada asas demokrasi yang adil dan kesetaraan strata 

mampu mengubah paradigma bangsa Indonesia selama ini.
6
 Bisri 

Abid Hatani, menganggap sebagai sosok ideal negarawan produk 

pendidikan pesantren. Pemikiran Gus Dur mengajarkan sekaligus 

mencontohkan bagaimana ber-Islam dalam konteks ke-

Indonesiaan. 

Konsep dan gagasan Abdurrahman Wahid, khususnya 

mengenai pendidikan Islam, lebih mengaruh pada pembaruan 

                                                           
5 Jakob Oetama dan Yenny Zannuba Wahid, Damai Bersama Gus Dur, 

(Jakarta: PT. Kompas Nusantara, 2010), h. 44. 
6 Zuhairi Missrawi, Gus Dur Santri Par Excellence, (Jakarta: PT. Kompas 

Nusantara, 2010), h. 45. 
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pesantren.
7
 Menurut beliau semua aspek pendidkan pesantren, 

mulai dari visi, misi, kurikulum, tujuan, dan menajemen dan 

kepemimpinannya harus di perbaiki dan di sesusaikan dengan 

perkembangan zaman di era globalisasi. Menurut Gus Dur, 

pesantren harus mempertahankan identitas dirinya sebagai penjaga 

tradisi keilmuaan klasik. Artinya tidak larut sepenuhnya dengan 

moderenisasi, tetapi mengambil sesuatu yang di pandang manfaat 

positif untuk perkembangan. 

Allah telah menciptakan manusia dengan suku – suku 

yang berbeda, beretnis, berbangsa yang berbeda – beda. Itulah 

yang di maksud dengan hakikat pluralitas yang sunnahtullah. 

Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hujarat ayat 13 : 

                          

                       

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 takwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

Jika dicermati secara mendalam Allah secara tegas menyatakan 

bahwa terdapat kemajemukan di muka bumi ini. 

Beliau menyadari kemajemukan masyarakat Indonesia 

sangat beragam, maka beliau mengarahkan pada konsep 

pendidikan yang berprinsip dinamis dan humanis. Arti dari 

kemajemukan itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat alami dan 

kodrati bagi bangsa Indonesia, yang artinya bangsa ini tidak bisa 

mengalahkan dirinya dan keadaan plural tersebut, karena itu 

bangsa Indonesia bagaimanapun juga tidak bisa menghilangkan 

                                                           
7 Faisol, Gus Dur dan pendidikan Islam, (Yogyakarta, Arruz Media, 2017), 

h. 26. 
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kemajemukan itu sendiri. 
8
 Bangsa Indonesia harus mengambil 

sikap yang benar bukan bagaimana menghilangkan kemajemukan, 

tetapi bagaimana supaya hidup berdampingan secara damai dan 

aman dengan penuh toleransi, saling menghargai dan saling 

memahami satu sama lain yang berbeda suku, budaya, dan agama. 

Cara pendekatan tersebut adalah lewat pendidikan agama. Beliau 

dikenal sebagai pembela kaum minoritas, penggerak demokrasi, 

dan mendorong terwujudnya kehidupan damai. 

Namun pada hakikatnya, bangsa kita sebagai masyarakat 

heterogen yang sedang tumbuh, tentu sulit untuk mengembangkan 

rasa saling pengertian yang mendalam antara beraneka ragam 

unsur unsur etnis, bahasa ibu, dan kebudayaannya. Paling tidak 

tentu saling pengertian tercapai barulah bersifat nominal belaka. 

Pola hubungan seperti itu dengan sendirinya tidak memiliki daya 

tahan yang ampuh terhadap berbagai tekanan yang datang dari 

perkembangan politik , ekonomi, dan budaya, sehingga kerukunan 

yang ada hanyalah kondisi yang rapuh.
9
 

Rasa persatuan dan kerukunan antar berbagai Agama, 

Etnis dan budaya sangat diperlukan di tengah kemajemukan 

bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya basis semua kekerasan 

adalah rasa keberceraian (sence of separateness) keberceraian 

antar individu, sekte, komunitas, dan bangsa.
10

 Pluralitas 

seringkali mendapat sorotan tajam yaitu tentang pluralitas agama. 

Karena di Indonesia agama – agama berkembang dengan 

suburnya. Secara sosiologi, hubungan masing – masing agama 

sarat dengan berbagai dinamika, terkadang akomodatif dan 

terkadang konfrontatif. Pola dari hubungan akomodatif terjadi 

karena masing – masing agama umat dapat mengaktulisasikan 

ajaran agama dengan benar sekaligus para pemeluk agama 

menaati dan mengakomodir nilai dari budaya local yang ada. 

Sedangkan hubungan konfrontatif disebabkan oleh sifat dan watak 

                                                           
8 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan 

Nasional di Indonesia. (Jakarta: Kencan, 2007), h. 165. 
9 Abdurrahman wahid, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kumpulan 

pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 RI (Jakarta: Kompas, 1999) 
10 Abdurrahman Wahid, dkk., Islam Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS, 

1998), h.77 
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umat beragama, dan pemahaman agama yang sempit serta adanya 

pengaruh – pengaruh provokasi dari luar yang selanjutnya 

menyebabkan kerusuhan yang bernuansa agama.
11

 

Perbedaan sikap dan pandangan, apalagi perbenturan 

kepentingan dapat membuat ketenangan suasana sewaktu-waktu 

berubah menjadi kebalauan. Mereka yang tadinya saling 

menghormati, tiba-tiba dapat bersikap saling menyalahkan. Dalam 

pelaksanaanya, ada lima dimensi sebagai tujuan pendidikan 

multicultural agar peserta didik maupun pendidik bisa menjadi 

penyeimbang dari  struktur masyarakat yang tertimpang kepada 

struktur yang berkeadilan, yaitu, pertama adanya integrasi 

pendidikan dalam kurikulum yang didalamnya melilbatkan 

keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya 

adalah menghapus prasangka. Kedua, konstruksi ilmu 

pengetahuan yang diwujudkan dengan mengetahui  dan 

mengetahui secara komperhensif keragaman yang ada. Ketiga, 

pengurangan prasangka yang lahir dari intraksi antar keragaman 

dalam kultur pendidikan. Keempat, pedagogic kesetaraan manusia 

yang member ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap 

elemen yang beragam. Kelima, pemberdayaan kebudayaan 

sekolah adalah tujuan dari pendidikan multicultural yaitu agar 

sekolah menjadi elemen sosial dari struktur masyarakat yang 

timpang kepada struktur yang berkeadilan.
12

 

Dua dasawarsa terakhir ini, Indonesia sedang ditandai 

oleh friksi dan tensi krusial dengan warna keagamaan, misalnya 

konflik Kristen-Islam di Poso, Maluku sampai paling mutakhir 

dan paling menonjol dalam kurun tahun 2008 hingga awal 2011 

adalah pada 1 Juni 2008 terjadi penyerangan oleh FPI (Front 

Pembela Islam) terhadap anggota AKKBB (Aliansi Kebebasan 

untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang tengah 

melakukan aksi di Monas, Jakarta. Pada tanggal 27 Juli 2010 

masjid Syekh Ali Martaib di desa Lumban Lobu, kec. Tapanuli 

                                                           
11 Achmad Mustholih. Konsep Pendidikan Pluralisme Menurut 

Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Skripsi (Semarang: 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011), h.15. 
12 Abdurrahan Wahid, Islam ku Islam anda Islam kita Agama masyarakat 

Demokratis, (Jakarta: the wahid institute 2006), h. 223 
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Utara-Sumatera Utara dibaar oleh orang tak dikenal menjelang 

subuh, dan yang paling terbaru penusukan Syekh Ali Jaber oleh 

orang tak dikenal ketika sedang mengisi tausiah di masjid 

Falahudin, Bandar Lampung pada kamis siang 17 September 

2020. 

Hal-hal demikian sangatlah disesalkan mengingat 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan 

hanya bisa di satukan dengan menjunjung tinggi sikap toleransi 

baik suku, agama maupun budaya. Sikap toleransi inilah yang 

membuat masyarakat Indonesia bisa melihat keindahan Indonesia 

sebagai negara yang plural menghargai perbedaan dan hidup 

dalam perdamaian meski masalah di negara plural ini akan selalu 

ada akan tetapi masyarakat akan bisa melihat berbagai 

permasalahan dengan sikap yang lebih dewasa, sehingga tidak ada 

yang menunggangi di setiap konflik memanfaatkan yang terjadi 

demi kepentingan pribadi ataupun kelompok politik. Sejalan 

dengan firman Allah yang terdapat pada Q.S Al Hujarat ayat 13, 

maka pluralitas umat meningkat menjadi pluralisme. Yaitu sistem 

nilai yang memandang optimis-positif terhadap keanekaragaman 

dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. 

Menurut Nurcholis Madjid, Pluralisme tidak dapat 

dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita 

majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, 

yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi¸ bukan 

Pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai 

“kebaikan negative”, hanya ditilik dari kegunaannya untuk 

menyingkirkan fanatisme.
13

 Pluralisme harus dipahami sebagai 

pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. 

Bahkan juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, 

antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan 

yang dihasilkannya.
14

 Dengan demikian, hal tersebut menegaskan 

adanya masalah besar dalam kehidupan beragama yang ditandai 

oleh kenyataan pluralisme dewasa ini. Salah satu masalah besar 

                                                           
13 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009) H. 119 
14 Budhi Munawwar-Rachman, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan kaum 

Beriman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), H.39 
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dari paham pluralisme yang telah menyulut perdebatan abadi 

sepanjang masa menyangkut masalah keselamatan adalah 

bagaimana suatu teologi dari suatu agama mendefinisikan dirinya 

di tengah agama-agama lain.  

Dari uraian tersebut, menjadi nyata bagi kita bahwa 

masalah pokok dalam hal hubungan antarumat beragama adalah 

pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan 

berkelanjutan. Kita akan menjadi bangsa yang kukuh, kalau umat 

agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, 

bukan hanya sekedar saling menghormati. Yang diperlukan adalah 

rasa saling memiliki (sense of belonging), bukannya hanya saling 

bertenggang rasa satu terhadap yang lain.  Sikap mental ini 

kemudian berubah menjadi eksklusivisme, sektarianisme, dan 

intoleransi antarumat beragama sehingga terjadilah konflik-

konflik dan perang atas nama agama. Realitas empirik inilah yang 

memperhatikan kita semua. Namun, justru karena itulah dialog 

antaragama menjadi sangat penting.
15

 Kecenderungan sekelompok 

kecil umat islam yang sering bersikap keras terhadap penganut 

agama lain menurut Abdurrahman Wahid merupakan proses 

pendangkalan agama. Pendangkalan ini muncul karena pengaruh 

politik islam di Timur Tengah dimana islam sudah dijadikan 

ideology atau komoditas politik. Proses pendidikan dan dakwah 

islam yang cenderung bersifat memusuhi, mencurigai, dan tidak 

mau mengerti agama lain merupakan factor lain yang 

memperburuk hubungan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini 

dilakukan baik oleh mubalig maupun guru-guru di sekolah. 

Padahal tidak ada ayat atau hadis nabi yang memerintahkan kaum 

muslim bersikap keras demikian, apalagi terhadap agama-agama 

samawi.
16

 

Pluralisme yang ditekankan Abdurrahman Wahid adalah 

Pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Pluralisme dalam 

bertindak mensyaratkan seseorang untuk tidak membatasi 

                                                           
15 Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kumpulan 

Pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid Presidrn ke-4 RI, (Jakarta: Kompas, 1999), 

Cet. 11 H. 16 
16 Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), passing over: Melintas Batas 

Agama, (Jakarta: Paramadina, 1998), H. 51-54 
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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 demikian merupakan realisasi dari pandangan 

demokratis, toleran dan pluralistic Abdurrahman Wahid. Sikap itu 

pula yang bisa menjelaskan keluasaan pergaulan dan wawasan 

Abdurrahman Wahid yang ternyata bersumber dari banyak sekali 

ajaran, nilai moral, dan budaya yang ada di dunia termasuk factor 

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, aka 

melalu sistem pendidikannya, sebuah pendidikan pluralisme akan 

sangat dibutuhkan serta dapat memelihara dan berupaya 

menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada anak bangsa. 

Dengan suatu orientasi untuk memberikan penyadaran akan 

pentingnya sikap saling menghargai, menghormati dan bekerja 

sama dengan agama-agama lain. 

Mencermati realitas tersebut, pemikiran mengenai 

pentingnya pluralisme terutama bagi bangsa Indonesia yang 

majemuk menurut pandangan seorang tokoh yang sangat 

mengedepankan pluralisme, baik pemikirannya yang 

diaktulisasikan dalam bentuk tulisan di berbagai media, maupun 

bentuk sikap dan tindakan riil yang dilakukannya, entah itu ketika 

menjabat menjadi Presiden, sebelum maupun sesudah menjabat, 

sangatlah menarik untuk dikaji. Dan untuk penelitian ini, 

pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme akan ditinjau 

relevansinya dalam Pendidikan Islam, sehingga penelitian ini 

diberi judul “GAGASAN ABDURRAHMAN WAHID 

TENTANG PLURALISME DAN RELEVANSINYA DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM” 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah, karena 

adanya keterbatasan, baik berupa tenaga, dana, waktu dan 

supaya lebih terfokus lagi. Mengingat keterbatasan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini 

difokuskan pada “Gagasan Abdurrahman Wahid Tentang 

Pluralisme dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam” 

Berangkat dari paparan latar belakang diatas, dirumuskan 

fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Gagasan Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme 

2. Relevansi Pluralisme dengan Pendidikan Islam 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah merupakan sebuah bentuk 

pernyataan yang akan diteliti dan dijawab melalui berbagai 

metode seperti pengumpulan data. Secara umum suatu 

rumusan masalah akan menggaris bawahi fakta-fakta dasar 

dari masalahnya, menjelaskan alasan masalah itu penting dan 

menentukan solusinya. Berdasarkan fokus penelitian diatas 

maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu 

Bagaimana Relevansi dari Gagasan Abdurrahman Wahid 

Tentang Pluralisme Dalam Pendidikan Islam. 

 

E. Tujuan penelitian  

Seperti yang telah diungkapkan oleh Sutrisno Hadi, 

bahwa research merupakan suatu metode penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji 

suatu pengetahuan.
17

 Adapun tujuan dari penelitian ini guna 

mengetahui: 

1. Bagaimana Relevansi dari Gagasan Abdurrahman 

Wahid Tentang Plurlisme dalam Pendidikan Islam 

 

 

                                                           
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andioffset, 1993), H. 

7 
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F. Manfaat Penelitian 

Harapan dari peneliti adalah agar bermanfaat dalam 

memberikan gambaran tentang Pendidikan Pluralisme untuk 

dijadikan pegangan sesama praktisi pendidikan yang 

sekiranya dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata 

dalam memecahkan berbagai masalah berbau SARA yang 

bisa menimbulkan dampak ketegangan diantara kelompok, 

suku, serta pemeluk agama yang dihadapi oleh masyarakat 

plural, seperti di Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan dengan teknik serta peralatan tertentu. Sesuai 

dengan banyaknya jenis masalah yang dihadapi serta tujuan 

dari situasi. Oleh sebab itu jumlah dan jenis metode penelitian 

pun beragam.
18

 Sedangkan metode penelitian dapat diartikan 

secara sadar bahwa merupakan suatu cara untuk 

mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.
19

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana 

dikutip Meolong mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tulisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan atau library research, yaitu 

penelitian yang mengumpulkan data dan 

informasi bermacam-macam materi yang terdapat 

                                                           
18 Fadjrul Hakam Chozin, cara mudah menulis karya tulis ilmiah, 

(Surabaya: alpa, 1997), H. 55 
19 Sugiono, Metodologi penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta 2008) H. 3 
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pada buku-buku atau kepustakaan.
20

 Penelitian 

kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan 

membaca, mencatat, serta mengolah bahan 

penelitian tersebut.
21

 Kajian literature ini 

merupakan analisa dan pengkajian informal, 

dimana memusatkan perhatian pada temuan-

temuan, meringkas isi literature serta mengambil 

kesimpulan dari suatu isi literature tersebut. 

2. Sumber data 

Sumber dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan data sekunder. Sumber data 

primer dari penelitian ini adalah sumber dan rujukan 

pokok yang nantinya akan digunakan dalam 

penelitian.
22

  

a) Sumber data primer 

Dalam hal ini peneliti menggunaan 

sumber data primer dari buku-buku karya 

Abdurrahman Wahid, diantaranya:  

 Gus Dur Menjawab Perubahan 

Zaman, Warisan Pemikiran K.H 

Abdurrahman Wahid 

 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam 

Anda Islam Kita Agama Masyarakat 

Negara Demokrasi 

 Abdurrahman Wahid, Prisma 

Pemikiran Gus Dur 

 Abdurrahman Wahid, Islam 

Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia 

dan Transformasi kebudayaan 

 

 

                                                           
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta 2018), H. 6 
21 Mestika Zed, Metode kepenelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2004) H. 3 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), H. 172 
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b) Sumber data sekunder 

Selain menggunakan data primer 

yang sudah disebutkan diatas, peneliti juga 

menggunakan Sumber data sekunder sebagai 

penguat dari data data primer. Sumber data 

sekunder adalah sekumpulan data yang akan 

melengkapi daripada data-data primer yang 

berkaitan dengan objek penelitian.
23

 Adapun 

data sekunder dari penelitian ini berasal dari 

berbagai jurnal, artikel, yang tentunya 

berkaitan dengan Gagasan Abdurrahman 

Wahid Tentang Pluralisme dan 

Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. 

 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-

data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan 

menghindari tumpang tindih dari pembahasan penelitian, penulis 

melakukan studi pendahuluan, yakni mengkaji penelitian-

penelitian yang berisi tentang teori yang relevan dengan masalah 

penelitian dan juga hasil penelitian sebelumnya, penulis 

menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1) Skripsi yang ditulis oleh Achmad Cahyadi dengan judul 

Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Dalam 

Prespektif Pendidikan Agama Islam. Dalam 

penelitiannya, Achmad Cahyadi menyimpulkan bahwa 

dalam perspektif pendidikan islam, pemikiran 

Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan pluralisme 

memiliki keserasian yaitu berorientasi pada terbentuknya 

kepribadian serta akhlak yang luhur dengan berdasarkan 

al-Quran dan al-Hadits, serta mengupayakan untuk 

menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak 

dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa 

saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama 

                                                           
23 Ibid, H. 175 
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lain. Dalam hal ini, peneliti akan mengangkat tentang 

Perspektif Pendidikan Islam 

2) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rikaz Qodri dengan 

judul Pluralisme Agama dalam Prespektif Pendidikan 

Islam. Dalam penelitiannya, M. Rikaz Qodri 

menyimpulkan bahwa dalam pluralisme agama dapat 

diartikan sebagai paham yang menjadikan konsep 

kebhinekaan komunitas umat beragama sebagai fakta 

sosial yang tidak dihindari, yang kemudian diupayakan 

agar terwujud harmoniasi hubungan antara masing-

masing agama, tanpa kehilangan identitas dan eklusifitas 

doktrin masing-masing.  

3) Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mustholih dengan judul 

Konsep Pendidikan Pluralisme Menurut Abdurrahman 

Wahid dalam Prespektif Pendidikan Islam. Dalam 

penelitiannya, Achmad Mustholih menyimpulkan bahwa 

Menurut Abdurrahman Wahid Konsep Pendidikan 

pluralisme merupakan 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 

keyakinan secara total. 

4) Skripsi yang ditulis oleh Abdul Qodir dengan judul 

Pendidikan Pluralisme Studi Tindakan KH. 

Abdurrahman Wahid. Dalam peneletiannya menjelaskan 

bahwa Indonesia adalah negara plural. Kemajemukan 

Indonesia meliput agama, suku bangsa, bahasa, adat 

istiadat, dan kepercayaan. Tipologi semacam ini 

menghiasi dan berada dalam wilayah territorial nusantara. 

KH. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Pancasila 

menjadi wadah kebhinekaan Indonesia (pluralisme). Oleh 

karena itu, kesetiannya pada Pancasila beliau doktrinkan 

pada bangsa Indonesia untuk bisa menghargai 
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kebhinekaan yang ada pada bangsa ini. Tanpa pancasila 

Indonesia bisa terpecah belah. Pendidikan Pluralisme 

yang dilakukan Gus Dur melalui tauladan-tauladannya 

menjadi tauladan atau pendidikan Pluralisme yang efektif 

dan efisien. Keefektifan dan keefisienan nilai pendidikan 

Pluraslisme yang dilakukan Gus Dur terletak pada 

tindakan-tindakan seorang public figure yang bernilai 

pluralisme kemudian diekspos oleh media masa secara 

luas. 

5) Skripsi yang ditulis oleh M. Sofyan al-Nashr dengan 

judul Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 

Telaah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa islam sangat 

mendukung pendidikan karakter bangsa. Ia bisa menjadi 

inspirasi dan motivasi bagi berjalannya pembangunan 

bangsa yang berideologi Pancasila melalui pendidikan, 

bukannya berperan sebagai ideology tandingan yang 

bersifat disintegrative. Pendidikan yang selama ini 

mengedepankan ranah kognitif (pengetahuan) belaka 

harus diubah dengan menyeimbangkan pengetahuan 

dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar 

pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan 

bermoral. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pluralisme 

1. Pengertian Pluralisme 

Pluralisme yang dalam bahasa arabnya 

diterjemahkan al-ta‟addudiyyah,
24

 secara lughawi berasal 

dari kata plural (Inggris) yang berarti jamak, dalam arti 

ada keanekaragaman dalam masyarakat, ada banyak hal 

lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Pluralisme 

adalah sebuah “ism” atau aliran tentang pluralitas.
25

 

Menurut tokoh muslim Nusantara Cak Nur 

pluralisme adalah satu landasan sikap positif untuk 

menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan 

sosial dan budaya, termasuk agama.
26

 

Pluralisme yang berarti jamak atau lebih dari satu, 

dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. 

Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang 

yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur 

kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara 

bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-

kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis, berarti sistem 

pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran 

yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan ketiga, 

pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang 

mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang 

bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap 

menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat 

karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut. 

Ketiga pengertian tersebut sebenarnya bisa 

                                                           
24 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, (Jakarta: 

Gema Insani, 2007), cet III, H. 11 
25 Syamsul Ma‟arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, (Jogjakarta: 

Logung Pustaka, 2005), H. 11 
26 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme (Malang: Aditya media 

publishing), H. 78 
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disederhanakan dalam satu makna, yaitu koesistensinya 

berbagai kelompik atau keyakinan di satu waktu dengan 

tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan 

karakteristik masing-masing.
27

 

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Pluralisme 

tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa 

masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari 

berbagai suku dan agama, yang jsutru hanya 

menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. 

Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai 

“kebaikan negative” (negative good), hanya ditilik dari 

kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme.  

Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati 

kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan juga 

suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara 

lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan 

yang dihasilakannya. Dalam kitab suci justru disebutkan 

bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan 

pengimbangan antara sesame manusia guna memelihara 

keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud 

kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat 

manusia.
28

 

Menurut Alwi Shihab, pengertian konsep pluralisme 

dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pluralisme 

tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya 

kemajemukan. Namun yang dimaksud dengan pluralisme 

adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan 

kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya 

dapat dijumpai dimana-mana, tapi seseorang dapat 

dikatakan menyandang sifat tersebut apabila dapat 

berinteraksi secara positif dalam lingkungan 

kemajemukan tersebut. 

                                                           
27 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, (Jakarta: 

Gema Insani, 2007),  Cet III, H. 12 
28 BudhhiMunawwar-Rachman, Islam Pluralisme, Wacana Kesetaraan 

Kaum Beriman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), H. 31 
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Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan 

kosmopolitanisme, kosmopolitanisem menunjuk suatu 

realitas dimana aneka ragam, ras, bangsa hidup 

berdampingan di suatu lokasi. Ambil contoh di kota New 

York, kota ini adalah kota cosmopolitan, yang terdapat 

orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan 

orang-orang tanpa agama, sangat sedikit, kalaupun ada. 

Ketiga, Konsep pluralisme tidak dapat disamakan 

dengan relativisme. Seorang relativisme akan berasumsi 

bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai-

nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka 

berfikir seorang atau masyarakatnya. Sebagai 

konsekuensi dari paham ini adalah agama apapun harus 

dinyatakan benar, atau tegasnya, semua agama adalah 

sama. 

Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, 

yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan 

unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari 

beberapa agama tersebut.
29

 

Atau dapat diartikan bahwa pluralisme merupakan 

suatu sikap saling mengerti, memahami, dan 

menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi 

tercapainya kerukunan antarumat beragama. Dan dalam 

berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat 

beragama diharapkan masih memilliki komitmen yang 

kokoh terhadap agama masing-masing.
30

 

2. Sejarah Munculnya Pluralisme 

Pemikiran Pluralisme muncul pada masa yang disebut 

dengan pencerahan (Enlightenment) Eropa, tepatnya pada 

abad ke-18 M, masa yang sering disebut sebagai titik 

permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Yaitu 

masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru 

pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada 

superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari 

                                                           
29 Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Bandung: Mizan, 1999), H. 41-42 
30 Syamsul Ma‟arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, op. cit., H. 17 
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kungkungan-kungkungan agama. Di tengah hiruk pikuk 

pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul dari konflik-

konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di 

luar Gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan 

“liberalisme”, yang komposisi utamanya adalah 

kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau 

Pluralisme. Oleh karena paham liberalisme pada awalnya 

muncul sebagai madzhab sosial politis, maka wacana 

pluralisme yang lahir dari rahimnya, termasu gagasan 

pluralisme agama juga lebih kental dengan nuansa dan 

aroma politik. 
31

 

Secara umum sebab-sebab lahirnya teori pluralisme 

dapat diklasifikasikan dalam dua faktor utama yaitu 

faktor internal (ideologis) dan faktor faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul akibat 

tuntunan akan kebenaran yang mutlak (absolute truth 

claims) dari agama-agama itu sendiri, baik dalam 

masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah 

keyakinan atau doktrin. 

1) Faktor ideology (internal) 

Keyakinan seseorang yang serba mutlak dan 

absolute dalam apa yang diyakini dan diimaninya itu 

paling benar adalah alami belaka. Keyakinan akan 

absolutism dan kemutlakan ini berlaku dalam hal 

akidah dan ideology (baik yang berasal dari wahyu 

Allah dan sumber lainnya). Kenyataan ini hamper tak 

satupun yang mempertanyakannya, hingga datangnya 

era modern dimana faham relativitas agama mulai 

dikenal dan menyebar secara luas dikalangan para 

pemikir dan intelektual, khususnya pada decade 

terakhir abad ke-20 ini. 

  

                                                           
31 Anis Malik Thoha, op. cit. H. 16 
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2) Faktor Eksternal  

a) Faktor sosio – politis 

Faktor yang mendorong munculnya teori 

pluralisme agama adalah berkembangnya 

wacana-wacana sosio politis, demokratis dan 

nasionalisme yang telah melahirkan sistem 

negara-negara dan kemudian mengarah pada apa 

yang dewasa ini dikenal dengan globalisasi, yang 

merupakan hasil praktis dari sebuah proses sosial 

dan politis yang berlangsung selama kurang lebih 

tiga abad. Proses ini bermula semenjak pemikiran 

manusia mengenal liberlisme yang 

menerompetkan irama-irama kebebasan, 

toleransi, kesamaan dan pluralisme sebagaimana 

telah di singgung di atas. 

b) Faktor Ilmiah atau Keilmuan 

Pada hakikatnya terdapat banyak faktor 

keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan ini. 

Namun yang memiliki kaitan langsung dengan 

timbulnya teori-teori pluralisme agama adalah 

maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap 

agama-agama dunia, atau yang sering juga 

dikenal dengan studi perbandingan agama. 

Dengan kata lain peran penting studi agama 

modern adalah sebagai supplier para filosof 

agama dan teolog dengan pengetahuan-

pengetahuan dan data-data lengkap yang dapat 

membantu peran dan tugas utama mereka, yakni 

memahami hakikat agama. 

3. Pengertian Pendidikan Pluralisme 

Definisi tentang pendidikan pluralisme menurut Frans 

Magnez Suseno adalah suatu pendidikan yang 

mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala 

yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok 

etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga kita mampu 

melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang 
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memiliki baik perbedaan maupun kesamaan cita-cita. 

Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan 

untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas.
32

 

Pendidikan Pluralisme sering dikenal orang dengan 

sebutan “Pendidikan Multikultural”. Ainurrofiq Dawam 

menjelaskan definisi pendidikan multicultural sebagai 

proses pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai 

konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran 

(agama). 
33

 

Muhammad Ali menyebut pendidikan multicultural 

sebagai pendidikan yang berorientasi pada proses 

penyandaran yang berwawasan pluralis secara agama 

sekaligus berwawasan multicultural, seperti itu, dengan 

sebutan “Pendidikan Pluralis Multikultural”. 

Menurutnya, pendidikan semacam itu harus dilihat 

sebagai bagian dari upaya komprehensif mencegah dan 

menanggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, 

separatisme, dan integrasu bangsa, sedangkan nilai dasar 

dari konsep pendidikan ini adalah toleransi.
34

 

Memperhatikan beberapa definisi tentang pendidikan 

pluralisme tersebut di atas, secara sederhana pendidikan 

pluralisme dapatlah didefinisikan sebagai pendidikan 

untuk/tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan 

dalam merespon perubahan demografis dan kultural 

lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara 

keseluruhan. Oendidikan disini, dituntun untuk dapat 

merespon terhadap perkembangan keragaman populasi 

sekolah, sebagaimana tuntunan persamaan hak bagi 

setiap kelompok. 

Melalui sistem pendidikannya, sebuah pendidikan 

yang berbasis pluralisme akan berusaha memelihara dan 

                                                           
32 Syamsul Ma‟arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, op. cit. H. 92 
33 Ainurrofiq Dawam, Emoh Sekolah; Menolak Komersialisasi Pendidikan 

dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Inspeal 

Ahimsa KaryaPress, 2003), H. 100 
34 Syamsul Ma‟arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia,loc. cit 
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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.
35

 

4. Sejarah Munculnya Pemikiran 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 nasional. 

Sedangkan di Indonesia, pendidikan pluralisme relatif 

baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap 

lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen.  

Memang terdapat sejumlah kekuatan di dunia ini yang 

ikut melahirkan pendidikan Pluralisme-

multikulturalisme. Yang menurut H.A.R Tilaar, 

kekuatan-kekuataan 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 lular 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. 

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

Pluralisme, (Semarang: Nedd‟s Press, 2008), H. 100 
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 Lahirnya paham nasionalisme kultur, sejalan 

dengan berkembangnya paham demokrasi dan 

HAM. Sehingga pendidikan pun mulai terbuka 

untuk memenuhi kebutuhan serta mempersiapkan 

paradigm baru bagi kelompok-kelompok etnis 

baru dengan kebudayaan sehari-harinya.
36

 

5. Dasar Pendidikan Pluralisme 

1) Dasar Historis 

Ada banyak bukti historis bahwa Nabi 

Muhammad SAW. Memberikan kebebesan kepada 

pemeluk agama lain 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. Saati itu Nabi sedang melaksanakan shalat 

ashar bersama para sahabatnya. Mereka sedang 

datang memakai jubah dan surban, parkaian yang 

juga lazim digunakan oleh Nabi Muhammad SAW 

dan para sahabatnya. Ketika waktu kebaktian tiba, 

mereka pun tak harus mencari gereja. Nabi 

memperkenankan mereka untuk melakukan 

sembahyang di masjid.
37

  

Sikap yang sama juga ditunjunkkan oleh 

kalangan Kristen. Ketika umat islam dikejar-kejar 

oleh Kafor Quraisy Mekkah, yang memberikan 

perlindungan adalah Najasy, raja Abesinia yang 

Kristen. Ia berpendirian bahwa pengikut Muhammad 

haruslah dilindungi hak-haknya, termasuk hak 

memeluk agama. Begitu pula ketika Nabi hijrah ke 

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

Pluralisme, op. cit., H. 98-99 
37 Moh. Shofan, Menegakkan Pluralisme; Fundamentalisme-Konservatif di 

tubuh Muhammadiyah, (Jogjakarta, L3AF, 2008), H. 34-35 
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Madinah, Beliau mengadakan pertemuan secara 

besar-besaram bersama sahabat Anshar dan 

beberapa keluarga (Naqib) Mekkah. Dalam 

pertemuan itu, 23 arikel dari piagam Madinah telah 

ditetapkan. Juga tercantum dalam piagam itu, untuk 

membentuk masyarakat dan hubungan-hubungan 

lelgal bagi kelompok Muslim yang baru. 

Selanjutanya beliau berkonsultasi dengan 

perwakilan dari non-Muslim. Akhirnya seluruh dari 

mereka menyepakati dasar-dasar embentukan 

sebuah “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, Muhammad membuat 

perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas 

agama mereka dan harta benda mereka, dengan 

syarat-syarat timbale balik. Sehingga setiap warga 

Madinah tanpa membedakan agama maupun suku, 

mereka berkewajiban mempertahankan kota itu. 

Mereka harus bekerja sama antar sesama”.
38

 

Piagam Madinah adalah piagam pertama dalam 

sejarah peradaban Islam yang menyepakati soal-soal 

hubungan atau interaksi social antara kelompok-

kelompok yang memiliki perbedaan agama dan 

budaya, yakni antara kelompok Yahudi, Nasrani dan 

Muslim. Di sini, Nabi Muhammad SAW bertindak 

sebagai oencetus dan mediator dalam gerakan ishlah 

ini. Isi dari piagam madinah yang telah di artikan 

kedalam bahasa Indonesia yaitu:  

(piagam Madinah) 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 

Maha Penyayang ini adalah piagam dari 

                                                           
38 Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, terj. Ali Audah 

(Jakarta: litera Antar Nusa, 2008), cet. Ke-30, H. 202 
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Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin 

dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan 

Yastrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, 

menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka 

 Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu umat, 

lain dari (komunitas) manusia lain. 

 Pasal 2 Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai 

keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara 

baik dan adil diantara mukminin 

 Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan 

(kebisaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin 

 Pasal 4 Banu Sa‟Idah sesuai dengan keadaan 

(kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin 

 Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan 

keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin 

 Pasal 6 Banu Jusya, sesuai dengan keadaan 

(kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 
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 Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan 

keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin. 

 Pasal 8 Banu „Amr bin „Awf sesuai dengan 

keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin 

 Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan 

keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin 

 Pasal 10 Banu Al-„Aws sesuai dengan 

keadaan (kebiasaan) mereka bahu embahu 

membayar diat diantara mereka seperti 

semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil diantara 

mukminin 

 Pasal 11 sesungguhnya mukminin tidak 

boleh membiarkan orang yang berat 

menanggung utang diantara mereka tetapi 

membantunya dengan baik dalam 

pembayaran tebusan atau diat 

 Pasal 12 seorang mukminin tidak 

diperbolehkan membuat persekutuan dengan 

sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan 

dari padanya 

 Pasal 13 orang-orang mukmin yang taqwa 

harus menentang orang yang diantara 
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mereka mencari atau menuntut sesuatu 

secara zalim, jahat melakukan permusuhan 

atau kerusakan dikalangan mukminin. 

Kekuatan mereka bersatu dalam 

menentangnya, sekalipun ia anak dari salah 

seorang diantara mereka 

 Pasal 14 seorang mukmin tidak boleh 

membunuh orang beriman lainnya lantaran 

membunuh orang kafir. Tidak boleh pula 

orang beriman membantu orang kafir untuk 

(membunuh) orang beriman 

 Pasal 15 jaminan Allah satu. Jaminan 

(perlindungan) diberikanoleh mereka yang 

dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling 

membantu tidak bergantung kepada 

golongan lain 

 Pasal 16 sesungguhnya orang yahudi yang 

mengikuti kita berhak atas pertolongan dan 

santunan, sepanjang (mukminin) tidak 

terzalimi dan ditentang olehnya 

 Pasal 17 perdamaian mukminin adalah satu. 

Seorang mukmin tidak boleh membuat 

perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya 

didalam suatu peperangan di jalan Allah. 

Kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan 

diantara mereka 

 Pasal 18 setiap pasukan yang berperang 

bersama kita harus bahu membahu satu 

sama lain 

 Pasal 19 orang-orang mukmin itu membalas 

pembunuh mukmin lainnya dalam 

peperangan dijalan Allah. Orang-orang 

beriman dan bertakwa berada pada petunjuk 

yang terbaik dan lurus 
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 Pasal 20 orang musyrik (yastrib) dilarang 

melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) 

Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan 

melawan orang beriman 

 Pasal 21 Barang siapa yang membunuh 

orang beriman dan cukup bukti atas 

perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali 

wali terbuuh rela (menerima diat). Segenap 

orang beriman harus bersatu dalam 

menghukumnya. 

 Pasal 22 tidak dibenarkan orang mukmin 

yang mengakui piagam ini, percaya pada 

Allah dan Hari Akhir, untuk membantu 

pembunuh dan member tempat kediaman 

kepadanya. Siapa yang member bantuan dan 

menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar 

itu, maka akan mendaat kutukan dari Allah 

pada hari kiamat, dan tidak diterima dari 

padanya penyesalan dan tebusan 

 Pasal 23 Apabila kamu berselisih tentang 

sesuatu; penyelesaiannya menurut 

(ketentuan) Allah dan (keputusan) 

Muhammad SAW 

 Pasal 24 Kaum Yahudi memikul biaya 

bersama mukminin selama dalam 

peperangan 

 Pasal 25 Kaum Yahudi dari Bani „Awf 

adalah satu umat dengan mukminin. Bagi 

kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum 

muslimin agama mereka. Juga (kebebasan 

ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dari diri 

mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan 

jahat. Hal demikian akan merusak diri dan 

keluarga 
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 Pasal 26 Kaum Yahudi Banu Najjar 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 27 Kaum Yahudi Banu Hars 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 28 Kaum Yahudi Banu Sa‟idah 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 29 Kaum Yahudi Banu Jusyam 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 30 Kaum Yahudi Banu Al-„Aws 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 31 Kaum Yahudi Banu Sa‟labah 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 32 Kaum Yahudi Banu Jafnah dari 

Salabah diperlakukan sama seperti Yahudi 

Banu „Awf 

 Pasal 33 Kaum Yahudi Banu Syutaibah 

diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf 

 Pasal 34 sekutu-sekutu Sa‟labah 

diperlakukan sama seperti mereka (Banu 

Sa‟labah) 

 Pasal 35 kerabat Yahudi ( diluar koa 

Madinah) sama seperti mereka (Yahudi) 

 Pasal 36 Tidak seorangpun dibenarkan 

(untuk berperang), kecuali seizing 

Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi 

(menuntut pembalasan) luka (yang dibuat 

orang lain). Siapa berbuat jahat 

(membunuh), maka balasan kejahatan itu 
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akan mennimpa diri dan keluargnya. Kecuali 

ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat 

membenarkan ketentuan ini 

 Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban 

biaya dan bagi umat mulminin ada 

kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan 

Muslimin) bantu membantu dalam 

menghadapi musuh piagam ini. Mereka 

saling member saran dan nasihat. Memenuhi 

janji lawan dari khianat. Seseorang tidak 

menanggung hukuman akibat (kesalahan) 

sekutunya. Pembelaan diberikan kepada 

pihak yang teraniaya 

 Pasal 38 Kaum Yahudi memikul bersama 

mukminin selama dalam peperangan 

 Pasal 39 sesungguhnya Yastrib itu tanahnya 

haram (suci) bagi warga piagam ini 

 Pasal 40 orang yang mendapat jaminan 

(doperlakukan seperti diri penjamin, 

sepanjang tidak bertindak merugikan dan 

tidak khianat 

 Pasal 41 tidak boleh jaminan diberikan 

kecuali seizin ahlinya 

 Pasal 42 bila terjadi suatu peristiwa atau 

perselisihan diantara pendukung piagam ini, 

yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, 

diserhakn penyelesaiannya menurut 

(ketentuan) Allah dan (keputusan) 

Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah 

paling memelihara dan memandang baik isi 

piagam ini 

 Pasal 43 sungguh tidak ada perlindungan 

bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi 

pendukung mereka 
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 Pasal 44 mereka (pendukung piagam) bahu 

membahu dalam menghadapi penyerang 

kota Yastrib 

 Pasal 45 Apabila mereka (pendukung 

piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak 

lawan) memenuhi perdamaian. Serta 

melaksanakan perdamaian itu, maka 

perdamaian itu harus di patuhi. Jika mereka 

diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin 

wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan 

perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang 

menyerang agama. Setiap orang wajib 

melaksanakan (kewajiban) masing-masing 

sesuai tugasnya 

 Pasal 46 kaum Yahudi Al‟Aws, sekutu dan 

diri mereka memiliki hak dan kewajiban 

seperti kelompok lain pendukun gpiagam 

ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh 

dari semua pendukung piagam ini. 

Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu 

berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). 

Setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling 

membenarkna dan memandang baik isi 

piagam ini 

 Pasal 47 sesungguhnya piagam ini tidak 

membela orang zalim dan khianat. Orang 

yang keluar (berpergian) aman, dan orang 

berada di Madinah aman, kecuali orang yang 

berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad 

Rasulullah SAW 

Demikian piagam madinah yang menjadi 

acuan bagi pluralisme di dalam Agama Islam yang 

telah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian hal-

hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar 
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interaksi social ditengah komunitas yang plural antara 

lain: 

 Seluruh suku yang ada di Madinah disebut 

dalam pasal-pasal piagam dengan maksud 

menghormati identitas kolektivitas 

keagamaan dan etnik yang ada dalam 

masyarakat tersebut 

 Tiap tiap kelompok tenik dan keagamaan 

dijamin otonomi hokum dan budayanya 

secara total 

 Secara garis besar piagam Madinah memuat 

kesepakatan antara Muhammad kaum 

musyrik, dan Yahudi. Dari pasal 47 yang 

termuat dalam piagam itu meliputi masalah 

monoteisme, persatuan-kesatuan, persamaan 

hak, keadilan, kebebasan beragama, bela 

Negara, pelestarian adat, perdamaian dan 

proteksi 

 Masing-masing berkewajiban menjaga 

keaman dan stabilitas Madinah 

 Piagam Madinah menunjukkan bahwa islam 

meiliki kepedulian tinggi terhadap 

kesetaraan antar etnis dan ras. Dari sudut 

tinjauan modern. Ia diterima sebagai sumber 

inspirasi untuk membangun masyarakat 

yang majemuk 

 Piagam Madinah menjadi bukti bagi kerja 

sama kaum muslimin dengan kelompok 

beragama lain, sekaligus menunjukkan 

bahwa Muhammad telah melembagakan asa 

toleransi beragama yang dinyatakan dalam 

Al-Quran (Q.S al Baqarah: 156, Al-Maidah: 

48, dan Al-Kafirun: 6) 
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 Piagam Madinah menjadi piagam pertama 

yang mengakui kebebasan hati nurani yang 

ditemui dalam sejarah umat manusia 

Juga dikisahkan oleh al Qushairi dalam al-

Risalah; saya mendengar seorang ulama 

mengabarkan, “seorang Majusi mengundang Nabi 

Ibrahim as untuk makan. Ibrahi menjawab „aku 

menerima undanganmu dengan satu syarat, yaitu 

bahwa engkau memeluk islam.‟ Mendengar jawaban 

Ibrahim itu, orang Majusi itu langsung pergi 

kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada 

Ibrahim, „selama lima puluh tahun kami (Allah) telah 

memberinya makan sekalipun ia kafir. (apa salahnya) 

jika engkau menerima seporsi makanan darinya tanpa 

menuntutnya mengganti agama?‟ Ibrahim kemudian 

mengejar si Majusi itu lalu meminta maaf kepadanya. 

Ketika si Majusi bertanya mengapa ia meminta aaf, 

Ibrahim menceritakan apa yang telah terjadi, dan 

orang Majusi itu kemudian masuk islam.” 

2) Dasar Normatif 

Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa 

pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif 

komunitas umat manusia, sejenis hokum Allah atau 

sunnah Allah, dan bahwa hanya Allah yang tahu dan 

dapat menjelaskan dihari akhir nanti, mengapa 

manusia berbeda satu dari yang lain. Hal tersebut 

tercantum dalam QS. Al Hujarat: 13 

                        

                      

      

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
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seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

Mengenal.
39

 

 Asbabun nuzul ayat tersebut menegasan 

kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan 

kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak 

wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih 

tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, 

suku atau warna kulit dengan selainnya, tetapi juga 

antara jenis kelamin mereka. 

 Kata ta‟arafu terambil dari kata „arafa yang 

berarti mengenal, yakni mengandung makna timabl 

balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal.  

Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada 

selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling 

member manfaat. Karena itu ayat diatas menekankan 

perlunya saling mengenal. Perkenalan itu 

dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan 

pengalaman pihak lain, guna meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah SWT. Yag dampaknya 

tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup 

duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.
40

 

Islam juga memerintahkan umatnya untuk 

berinteraksi terutama dengan agama Kristen dan 

Yahudi, dan dapat menggali nilai-nilai keagamaan 

melalui diskusi dan debat intelektual dan teologis 

secara bersama-sama dengan cara yang sebaik-

                                                           
39 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: Al huda 

kelompok Gema Insani, 2005), H. 518 
40 M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-

Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 13, h. 261-262 
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baiknya. Hal tersebut terdapat pada Q.S Al-Ankabut: 

46 

                 

                     

                    

     

 Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli 

kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, 

kecuali dengan orang-orang zalim diantara mereka, 

dan Katakanlah; “Kami telah beriman kepada 

(kitab-kkitab) yang diturunkan kepada kami dan 

yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan 

Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya 

berserah diri”. 

 Dalam ayat ini, Allah memberi petunjuk 

kepada Nabi Muhammad dan kaum Muslimin 

tentang materi dakwah dan cara menghadapi Ahli 

Kitab karena sebagian besar mereka ini tidak 

menerima seruannya. Ketika Rasulullah 

menyampaikan ajaran islam, kebanyakan mereka 

mendustakannya. Hanya sedikit sekali diantara 

mereka yang menerimanya. Padahal mereka telah 

mengetahui dan mengenal anak-anak mereka 

sendiri. Seperti juga dijelaskan dalam Q.S Al-

Baqarah: 146 
                      

                     

Artinya: Orang orang (Yahudi dan Nasrani) 

yang telah kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) 
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mengenal Muhammad seperti mereka mengenal 

anak-anaknya sendiri dan sesungguhnya sebahagian 

diantara mereka menyembunyikan kebenaran, 

padahal mereka mengetahui. 

Allah telah menetapkan syari‟at dan minhaj 

yang khusus buat mereka dan masa mereka. Umat 

yang hidup pada masa Nuh AS ada syari‟ah dan 

minhajnya. Demikian juga pada masa Nabi dan 

Rasul yang datang sesudahnya Musa AS dan 

Muhammad SAW pun demikian. 

Allah juga menghendaki menjadikan manusia 

semua sejak dahulu hingga kini satu umat saja, yakni 

satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu 

agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena 

jika Allah menghendaki demikian, dia tidak akan 

memberi manusia kebebasan memilah dan memilih. 

Termasuk kebebasan memilih itu dimaksudkan agar 

manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan, 

dan dengan demikian akan terjadi kreativitas dan 

peningkatan kualitas, karena hanya dengan 

perbedaan dan perlombaan yang sehat, kedua hal itu 

akan tercapai.  

Menurut Moh. Shofan, setidaknya ada empat 

tema pokok yang menjadi kategori utama Al-Quran 

tentang pluralisme agama: 

 Tidak ada paksaan dalam beragama, yang 

terdapat pada Q.S Al-Baqarah: 256 
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Artinya: Tidak ada paksaan untuk 

(memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang 

benar daripada jalan yang sesat. Karena 

itu barang siapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus dan Allah Maha 

Pendengar lagi Maha Mengetahui.
41

 

 Tidak boleh ada paksaan dan 

tindakan kekerasan untuk masuk kedalam 

agama. Iman itu tunduk dan Khudhu‟ 

(patuh). Untuk mencapai hal itu tidak 

bisa dilakukan dengan paksaan dan 

tekanan, tetapi harus dengan alas an dan 

penjelasan yang menguatkan. Iman 

adalah urusan hati tidak seorang pun bisa 

menguasai hati manusia. 

 Ayat ini cukup untuk 

membuktikan tentang kekeliruan musuh-

musuh agama Islam yang mengatakan: 

“agama islam ditegakkan dengan pedang, 

dan orang yang tidak mau memeluk 

islam dipancung lehernya”. Sejarah telah 

membuktikan kebohongan dari 

pernyataan itu. Peperangan yang terjadi 

pada masa Nabi bertujuan membeli diri, 

supaya kaum Musyrik berhenti 

mengganggu dan memfitnah para 

Muslim. Inilah sebabnya, para muslim 

tidak lagi memerangi para Musyrik 

ketika mereka telah memeluk islam atau 

tetap pada agama semula dengan 

                                                           
41 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Letnan Abadi, 

2010) Jilid VII, H. 29 



 39 

membayar jizyah(pajak) sebagai jaminan 

keamanan.
42

 

Allah Maha Kuasa, sehingga dengan 

Kekuasaan-Nya, dia bisa jadi ada yang 

menduga bahwa hal tersebut dapat 

menjadi alasan bagi Allah untuk 

memaksa makhluk mematuhi agama-

Nya. Namun yang terjadi tidak demikian, 

yang dimasud dengan tidak adanya 

paksaan dalam menganut agama adalah 

menganut akidahnya. Ini berarti jika 

seseorang telah memilih satu akidah, 

maka dia terikat dengan tuntunan-

tuntunannya, dia berkewajiban 

melaksanakan perintah-perintahnya. Dia 

terancam sanksi jika melanggar 

ketetapannya. 

Allah menghendaki agar setiap orang 

merasakan kedamaian. Agama-Nya 

dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian 

tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai, 

karena itu tidak ada paksaan dalam 

menganut keyakinan agama Islam. 

Mengapa ada paksaan, padahal telah jelas 

jalan yang benar dari jalan yang sesat. 

Sangatlah wajar semua memilih agama 

ini, pasti ada sesuatu yang keliru dalam 

jiwa seseorang yang enggan menelusuri 

jalan yang lurus setelah jelas jalan yang 

terbentang di hadapannya. 

 Tidak ada paksaan dalam 

menganut agama, karena telah jelas jalan 

yang lurus. Itu sebabnya, sehingga orang 

gila dan belum dewasa, atau yang tidak 

                                                           
42 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, Tafsir al-Qur‟anul Majid an 

Nuur, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid II, H. 450-451 
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mengetahui tuntunan agama tidak 

berdosa jika melanggar atau tidak 

menganutnya. Karena bagi dia jalan yang 

jelas itu belum diketahuinya. Tetapi anda 

jangan berkata bahwa anda tidak tahu 

jika anda mempunyai potensi untuk 

mengetahui tetapi potensi itu tidak anda 

gunakan. Disini andapun dituntut karena 

menyia-nyiakan potensi yang anda 

miliki.
43

 

 Anda juga tahu bahwa telah 

jelas yang ini membawa manfaat dan itu 

mengakibatkan mudharat, jika demikian 

tidak perlu ada paksaan karena yang 

dipaksa adalah yang enggan tunduk 

akibat ketidaktahuan. Disini telah jelas 

jalan itu sehingga tidak perlu ada 

paksaan. Anda memaksa anak untuk 

minum obat yang pahit, karena anda tahu 

obat itu adalah mutlak untuk kesembuhan 

penyakit yang dideritanya. 

 Pengakuan akan eksistensi agama-agama 

lain. Pengakuan Al-Qur‟an terhadap 

pemeluk agama-agama lain, antara lain 

tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 62 
            

              

                  

            

                                                           
43 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, pesan, kesan, dan keserasian al-

Qur‟an, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol.3, H.115-116 
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 Artinya: Sesungguhnya orang-

orang mukmin, orang-orang Yahudi, 

orang-orang Nasrani, dan orang-orang 

Shabiin. Siapa saja diantara mereka 

yang benar-benar beriman kepada Allah, 

hari kemudian dan beramail shaleh, 

mereka akan menerima pahala dari 

Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran 

kepada mereka, dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.
44

 

  Pada dasarnya ayat 

diatas berbicara tentang empat kelompok: 

Al-Ladzina Amanu (menunjuk pada umat 

islam), Al-ladzina Hadu (umat Yahudi), 

Al-Nashara (umat Kristen), dan al-

Shabi‟in. al-Thabari berpendapat bahwa 

jaminan Allah atas keselamatan tersebut 

bersyaratkan tiga hal: beriman, percaya 

pada hari kemudian, dan perbuatan baik. 

Syarat beriman itu termasuk beriman 

kepada Allah dan Muhammad SAW, atau 

dengan kata lain yang dimaksud dalam 

ayat ini ialah mereka yang telah memeluk 

islam.
45

 

Yang dimaksud dengan Hadu 

adalah orang-orang yang beragama 

Yahudi. Mereka dalam bahasa Arab 

disebut Yahud. Penulis mengaati bahwa 

al-Quran tidak menggunakan kata Yahud 

kecuali dalam konteks kecaman. Seperti 

itulah sebabnya maka disini tidak 

digunakan kata tersebut tetapi 

menggunakan kata Hadu. Kata al-

Nashara terambil dari kata Nashirah 

                                                           
44 Departemen Agama, op. cit. H. 11 
45 Alwi Shihab, op. cit., H. 79 
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yaitu satu wilayah Palestina. Dimana 

Maryam, ibu Nabi Isa AS dibesarkan dan 

dari sana dalam keadaan mengandung Isa 

AS. Beliau menuju baitul maqdis, tetapi 

sebelum tiba beliau melahirkan Isa AS di 

Bethelehem. Dari Isa AS digelari oleh 

Bani Israil dengan Yasu‟, dari sini 

pengikut-pengikut beliau dinamai 

Nashara yang merupakan bentuk jamak 

dari Nashry atau Nashiry. 

Kata al-Shabi‟in ada yang 

berpendapat terambil dari kata Shaba‟  

yang berarti muncul atau Nampak, 

misalnya ketika melukiskan bintang yang 

muncul. Dari sini ada yang memahami 

istilah al-Qur‟an ini dalam arti 

penyembah bintang. Ada juga yang 

memahaminya terambil dari kata Saba‟, 

satu daerah di Yaman dimana pernah 

berkuasa ratu Balqis dan penduduknya 

menyembah matahari dan bintang. 

Persyaratan beriman kepada 

Allah dan hari kemudian, seperti bunyi 

ayat diatas, bukan berarti hanya kedua 

rukun itu yang dituntut dari mereka, 

tetapi keduanya ialah istilah yang biasa 

digunakan oleh al-Quran dan Sunnah 

untuk makna iman yang benar dan 

mencakup semua rukunnya.
46

 

Ada sementara orang yang 

perhatiannya tertuju pada penciptaan 

toleransi antarumat beragama yang 

berpendapat bahwa ayat ini dapat 

menjadi pijakan untuk menyatakan 

                                                           
46 M. Quraish Shihab, tafsir al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-

Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol 1, H. 215-216 
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bahwa penganut agama-agama yang 

disebut ayat ini, selama mereka beriman 

kepada tuhan dan hari kemudian. Maka 

mereka semua akan memperoleh 

keselamatan dan tidak akan diliputi oleh 

rasa takut di akhirat kelak, dan tidak pula 

bersedih hati. 

Pendapat semacam ini nyaris 

menjadikan semua agama sama, padahal 

agama-agama itu pada hakikatnya 

berbeda-beda dalam akidah serta ibadah 

yang diajarkannya. Bagaimana mungkin 

Yahudi dan Nashrani dipersamakan, 

padahal keduanya saling 

mempersalahkan. Bagaimana mungkin 

ini dan itu dinyatakan tidak akan diliputi 

rasa takut atau sedih, sedang yang ini 

menurut itu dan atas nama Tuhan yang 

disembah adalah penghuni surga dan 

yang itu bukan saja takut, tetapi disiksa 

dengan aneka siksa. 

Bahwa surga dan neraka adalah 

hak progresif Allah memang harus 

diakui. Tetapi hak tersebut tidak 

menjadikan semua penganut agama sama 

dihadapan-Nya. Bahwa hidup rukun dan 

damai dantar pemeluk agama adalah 

suatu yang mutlak dan merupakan 

tuntunan agama, tetapi cara untuk 

mencapai hal itu bukan dengan 

mengorbankan ajaran agama. Caranya 

adalah hidup damai dan menyerahkan 

kepada-Nya semata untuk memutuskan 

dihari kemudian kelak, agama siapa yang 

direstui-Nya dan agama siapa saja yang 

keliru, serta siapa yang dianugerahi surga 
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dan siapa pula yang akan takut dan 

bersedih. 

 Kesatuan Kenabian, yang bertumpu pada 

Q.S Asy Syura: 13 

             

                

               

                   

                 

Artinya: Dia telah mensyariatkan 

bagi kamu tentang agama apa yang telah 

diwariskan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa 

yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, 

Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama 

dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 

musyrik agama yang kamu seru mereka 

kepadanya. Allah menarik kepada agama itu 

orang yang dikehendaki-Nya dan member 

petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 

kembali kepada-Nya. 

 

Penyebutan Nabi-Nabi sebagaimana 

terbaca diatas, sejalan dengan masa 

kehadiran mereka dipentas bumi ini 

terkecuali Nabi Muhammad SAW. Itu untuk 

mengisyaratkan kedudukan terhormat yang 

diperoleh Nabi Muhammad SAW 
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dikalangan para Nabi. Ini serupa dengan 

firman-Nya dalam QS al-Ahzab: 7 
                 

                 

          

Artinya: Dan (ingatlah) ketika kami 

mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan 

kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan 

Isa putra Maryam, dan Kami telah 

mengambil dari mereka perjanjian yang 

teguh.
47

 

Thabathaba‟I memahami dari 

penyebutan nama Nuh dalam urutan pertama 

dalam konteks syari‟at sebagai isyarat 

bahwa syari‟at Beliau adalah syari‟at 

pertama dan penyebutan kelima Nabi diatas 

mengisyaratkan bahwa merekalah tokoh 

para Nabi, atau yang diistilahkan dengan 

Ulul „Azmi. Ulama ini juga memahami 

bahwa syariat kedua adalah syariat Nabi 

Ibrahim, lalu syariat Nabi Musa kemudian 

Nabi Isa AS, dan berakhir dengan syariat 

Nabi Muhammad SAW. Ini menurutnya 

berarti bahwa Nabi yang diutus setelah Nabi 

Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim tidak 

memiliki syariat khusus, tetapi mereka 

menjalankan syariat Nabi Nuh AS. 

Demikian juga nabi yang diutus setelah Nabi 

Ibrahim dan sebelum Nabi Musa AS. 

Mereka semua melaksanakan syariat Nabi 

                                                           
47 Departemen Agama, op. cit. H. 485 
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Ibrahim AS sampai datangnya Nabi Musa 

AS demikian seterusnya.
48

 

 Kesatuan Pesan Ketuhanan pada Q.S an-

Nisa: 131 

                    

                

                      

                

Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah 

apa yang dilangit dan yang dibumi, dan 

sungguh Kami telah memerintahkan kepada 

orang-orang yang diberi kitab sebelum 

kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah 

kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka 

(ketahuilah), sesungguhnya apa yang 

dilangit dan apa yang dibumi hanyalah 

kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan 

Maha Terpuji
49

 

Apa saja yang ada dilangit danyang 

ada dibumi adalah kepunyaan Allah. Dialah 

yang menciptakan dan dialah yang 

mengurus Maukhluk-makhluk-Nya, Allah 

menciptakan hukum secara mutlak, dan 

semuanya tunduk di bawah hukum itu. 

 Orang yang benar-benar 

memahami hukum-hukum Allah yang 

berlaku umum terhadap bumi, langit dan 

semua isinya serta memahami pula hukum 

                                                           
48 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, pesan, kesan, dan Keserasian al-

Quran,(Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol, 12 H. 473 
49 Departemen agama, op. cit. H.486 
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yang mengatur kehidupan makhluk-Nya, 

akan mengetahui betapa besar limpahan 

rahmat dan karunia-Nya kepada semua 

makhluk-Nya. Oleh sebab itulah kepada 

setiap hamba diperintahkan agar bertakwa 

kepada-Nya, seperti telah diperintahkan 

kepada umat-umat terdahulu, yang telah 

diberi al-Kitab seperti orang-orang Yahudi 

dan Nashrani. Serta kepada orang-orang 

yang melaksanakan ketakwaan dengan 

tunduk dan patuh kepada-Nya dan dengan 

menegakkan syariat-Nya. Dengan tunduk 

dan patuh kepada-Nya dan dengan 

menegakkan syariat-Nya manusia akan 

berjiwa bersih dan dapat mewujudkan 

kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan 

Akhirat.
50

 

6. Konsep Pluralisme 

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam 

budaya, suku, etnis dan agama serta idiologi merupakan 

kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, 

etnis, idiologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif 

dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan 

masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status 

sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan 

berprasangka buruk terhadap kelompok lain, kita sebagai 

bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya 

adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat 

itu. 

Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya 

pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu 

pola hidup berdampingan secara damai, karena hal itu 

masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman 

antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa 

                                                           
50 Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 

2010), jilid II, H. 29 
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menimbulkan disintegrasi. Namun harus ada 

penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu, yaitu 

adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog 

secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang 

lain saling take and give.
51

 

Latar belakang faham keislaman tradisional –

faham ahlussunnah wal jama‟ah- serta pemikirannya 

yang liberal, Islam menurut Abdurrahman Wahid harus 

tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung 

keragaman dan mampu menjawab tantangan 

modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, 

egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan 

esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, 

Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara 

tanpa membawa “embel-embel” Islam akan tetapi ruh 

keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme, lebih 

lanjutnya untuk dapat memahami pluralisme 

pendidikan menurut Abdurrahman Wahid dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Pribumisasi Islam 

Proses pertumbuhan Islam -sejak nabi 

Muhammad, sahabat, para ulama- tidak serta 

merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam 

hal ini budaya masyarakat arab pra-Islam). 

Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, 

tradisi dan adat setempat yang tidak 

bertentangan secara diametral dengan Islam 

dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari 

fenomena Islam di tempat tertentu.
 
Demikian 

juga proses pertumbuhan Islam dan pendidikan 

Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari 

budaya dan tradisi masyarakat. 

Agama dan budaya bagaiakan uang 

logam yang tidak bisa dipisahkan. Agama 
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(Yogyakarta:Media Kompas, 2003), h.145 
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(Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat 

normatif, maka cenderung menjadi permanen. 

Sedangkan budaya merupakan ciptaan 

manusia, oleh sebab itu perkembangannya 

mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu 

berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi 

kemungkinan manifestasi kehidupan beragama 

dalam bentuk budaya.
52

 Lebih lanjut Ia (Gus 

Dur) mengatakan: 

Tumpang tindih antara agama dan budaya 

akan terjadi terus-menerus sebagai suatu 

proses yang akan memperkaya kehidupan 

dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan 

variasi budaya memungkinkan adanya 

persambungan antar berbagai kelompok 

atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi 

antara budaya dan agama bukan karena 

kekhawatiran terjadinya ketegangan antara 

keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan 

pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti 

itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai 

contoh redanya semangat Ulama dalam 

mempersoalakan rambut gondrong. 

Pribumisasi Islam dalam segi kehidupan 

bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. 

Selanjutnya, Gus Dur mengatakan bahwa 

pribumisasi bukan merupakan suatu upaya 

menghindarkan timbulnya perlawanan dari 

kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi 

justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari 

pribumusasi Islam adalah kebutuhan untuk 

menghindari polarisi antara agama dengan budaya, 

sebab polarisasi demikian memang tidak 

terhindarkan. 
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Gagasan Abdurrahman Wahid ini tampak 

ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama 

yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal 

dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme 

kebudayaan yang ada begitu pula dengan 

pendidikannya. Abdurrahman Wahid dengan tegas 

menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan 

misalnya semua simbol atau identitas harus 

menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. 

Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan 

mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga 

membuat Islam teralienasi dari arus utama 

kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi 

adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita 

sendiri.
 

“Kemampuan orang Islam untuk 

memahami masalah-masalah dasar yang 

dihadapi bangsa, dan bukan berusaha 

memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini 

terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya 

hanyalah proses pelarian (eskapisme). 

Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat 

yang terlalu idealistik untuk menjadi 

muslim yang baik. Kecenderungan 

formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan 

masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk 

manifestasi simbolik ini jelas tidak 

menguntungkan karena hanya 

menimbulkan kekeringan subtitusi”. 

Bahkan Gus Dur menolak adanya 

pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan 

agama maupun kalangan birokrasi karena 

kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu 

kehidupan sosial manusia (human social life) itu 

sendiri. Birokkratisasi kebudayan yang dilakukan 

akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu 
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bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada 

hakekatnya adalah kenyataan pluralistic, pola 

kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata 

lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya 

tidak berbudaya. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang 

mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang 

serba modern ataukah Islam tengelam dalam mimpi 

atas kejayaan para pemikir terdahulu? Sebagai 

pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan 

kebangsaan, menurut Abdurrahman Wahid yaitu: 

selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang 

mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas 

kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama, 

dan itu dapat terealisasikan melalui dasar 

pemikirannya yaitu pendidikan. Selalu ada upaya 

untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam 

situasi kehidupan yang konkrit dalam dunia 

pendidikan, tidak hanya dicukupkan dengan 

visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain 

agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi 

bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama 

menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana 

pematangan dirinya. 

Benar apa yang dikatakan Greg Barton 

bahwa: Abdurrahman Wahid merupakan seorang 

tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional 

(dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang 

dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun 

kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan 

penerimaan segala aspek budaya tradisional karena 

Abdurrahman sangat kritis terhadap budaya 

tradisonal. 

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola 

amar ma‟ruf nahi mungkar diselaraskan dengan 

konsep mabadi khoiro ummah). Pelaksanaan 
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kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan 

Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan 

antara kepentingan nasional dengan kepentingan 

Islam termasuk dalam dunia pendidikan.
53

 Islam 

sebagai agama yang diakui di Indonesia selain 

agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai 

inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan 

seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan 

bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia 

adalah menyatukan “aspirasi Islam” menjadi 

“aspirasi nasional”.
54

 

“Salah satu wajah ketegangan adalah 

upaya untuk menundukkan kebudayaan 

kepada agama melalui proses pemberian 

legitimasi. Legitimasi diberikan bukan 

sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat 

pengerim. Proses ini berfungsi melakukan 

penyaringan terhadap hal- hal yang 

dipandang sesuai atau bertentangan dengan 

aturan-aturan agama.” 

Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin 

haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam 

menjawab masalah yang timbul akibat proses 

modernisasi. Mengapa demikian? Karena ajaran 

agama mempunyai peran yang penting dalam 

berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal 

ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas 

problem- problem kehidupan para pemeluknya, 

oleh karenanya tokoh agama mempunyai peran 

kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam 

yang lebih memperhatikan umat Islam dan non 

muslim dengan mempertimbangkan realita 

(pluralitas masyarakat dan proses modernisasi serta 
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pengaruh globalisasi). 

Selama ini hukum Islam hanyalah 

dijadikan “pos pertahanan” untuk mempertahankan 

identitas keislaman dari pengaruh proses 

sekulerisasi. Kecenderungan statis ini 

menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam 

dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. 

Padahal hukum Islam masih memiliki peran yang 

cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum 

Islam baru mampu menolak kemungkaran, 

kebaktilan dan kemaksiatan dan belum mampu 

menjadi penganjur kebaikan dalam arti yang luas.
55 

 Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia 

Demokrasi merupakan salah satu tema 

besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan 

dan pemikiran Abdurrahman Wahid. Baginya 

konsep demokrasi adalah konsekuensi logis 

yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi 

dalam ajaran Islam. Alasan Gus Dur mengapa 

Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, 

Islam adalah agama hukum, dengan pengertian 

agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa 

memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas 

permusyawaratan (amruhum syuraa bainahum), 

artinya adanya tradisi bersama membahas dan 

mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada 

akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, 

Islam selalu berpandangan memperbaiki 

kehidupan.
56

 

Ide demokratisasi Abdurrahman Wahid 

muncul karena ia melihat ada kecenderunagn 
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umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai 

“alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi 

kehidupan masyarakat. Di sinilah letak 

permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan 

sumbangannya lebih besar dan benar dari yang 

lainnya karena semua pihak sama. Adanya 

penghargaan terhadap pluralitas dengan 

menganggap mereka yang berada di luar 

sebagai orang mandiri. 

Meskipun banyak orang mengatakan 

bahwa ia adalah seorang yang inkonsistensi: 

sering membuat manuver dan ide-ide yang 

membinggungkan dan dianggap menyesatkan 

umatnya. Namun justeru keinginannya 

menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi 

kehidupan masyarakat Indonesia yang plural 

menunjukkan ia sangat konsisten. Hal ini 

terlihat dari perjuangan dan komitmennya 

dalam menyuarakan demokrasi, penegakan hak 

asasi manusia (pembelaan terhadap kaum 

minoritas, termasuk pembelaan terhadap 

perempuan) serta keadilan bagi setiap warga 

tanpa membedakan identitas serta latar 

belakang ideologi. 

Lebih lanjut, dalam rangka 

pembelaannya terhadap demokrasi dilakukan, ia 

tidak harus masuk dalam sistem tetapi di 

manapun dan kapanpun usaha pembelaan 

tehadap demokrasi dan keadilan terus 

dilakukakan. Ia secara tegas menolak 

bergabung dengan ICMI dan memelopori 

berdirinya forum demokrasi (FORDEM) 

sekaligus menjadi ketua Fordem. Ia sosok yang 

tak mau menyerah dan terkesan bandel, 

meskipun keberadaannya di fordem 

mendapatkan kritikan tajam kiai senior NU dan 
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para cendikiawan muslim. Nurcholis Majid
 

mengatakan:
57

 

…kalau Gus Dur tidak masuk ICMI 

maka Gus Dur akan kehilangan basis 

intelektualnya.” Gus Dur segera 

menjawab, “sejak kapan ICMI menjadi 

basis intelektual saya, basis intelektual 

saya itu di pesantren, kiai pondokan, 

sekali lagi bukan ICMI.” 

 

Pembelaan terhadap minoritas 

mendapatkan perhatian yang serius dari Gus 

Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan 

yang sama terhadap warga masyarakat untuk: 

berpendapat, keamanan, memilih agama dan 

pindah agama dan seterusnya. Muslim yang 

mayoritas harus dapat melindungi mereka yang 

minoritas. 

“…merupakan pengingkaran hakekat 

demokrasi yang ingin kita tegakkan di 

negeri ini, karena akan menjadikan 

mereka yang tidak memeluk agama 

mayoritas menjadi warga negara kelas 

dua. Dalam keadaan demikian, 

persamaan kedudukan semua warga 

negara di muka undang-undang tidak 

tercapai.”
58

 

 

Dalam konteks ke-Indonesi-an yang 

pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan 

sebagai ideologi alternatif seperti 

memposisikan syari‟ah berhadapan dengan 
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kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam 

demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik 

sejumlah prinsip universalnya seperti 

persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan 

dan rule of law, karena dalam satu aspeknya 

adalah merupakan agama hukum. Pemikiran 

demokrasi Abdurrahman Wahid menunjukkan 

ia telah menerima konsep demokrasi liberal 

atau parlementer dan secara tegas menolak 

pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau 

pemikiran yang berusaha mengawinkan 

kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, 

seperti yang dirumuskan oleh Dhiya‟ ad-Din 

Rais. 

“Saya bersedia memakai yang manapun 

asal benar dan cocok dengan hati nurani. 

Saya tidak memedulikan kutipan dari injil, 

Bhagawad Gita kalau benar kita terima. 

Dalam masalah bangsa ayat-ayat al Qur‟an 

kita pakai secara fungsional bukannya 

untuk diyakini secara teologis. Keyakinan 

teologis dipakai dalam persoalan 

mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. 

Berbicara penafsiran berarti bukan lagi 

masalah teologis tetapi sudah pemikiran.” 

Kedaulatan   ada  di   tangan   rakyat,  

ini   merupakan  kata  kunci dari “demokrasi”. 

Rakyat yang menentukan arah dan haluan 

negara menuju masa depan dalam kehidupan 

yang adil dan beradab demi kesejahteraan 

bangsa dan negara. Mereka akan menentukan 

masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat 

menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup 

lahir maupun batin, baik secara material 

maupun spiritual.
 

 



 57 

 Prinsip Humanis dalam Pluralitas 

Masyarakat 

Dalam proses demokratisasi ada 

sesuatu keharusan, yang tak boleh dilupakan 

dan diabaikan yaitu tentang kemanusiaan. 

Kemanusiaan ini tak dapat diabaikan karena 

hakekat dari demokrasi adalah menempatkan 

manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri. 

“…dari sekarang sebenarnya telah 

dituntut dari kita kesediaan bersama 

untuk memperjuangkan kebebasan dan 

menyempurnakan demokrasi yang 

hidup di negeri kita. Perjuangan itu 

haruslah dimulai kesediaan 

menumbuhkan moralitas baru dalam 

kehidupan bangsa dan negara dalam 

kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang 

merasa terlibat dengan penderitaan 

rakyat di bawah.”
59

 

Pandangan Abdurrahman Wahid 

tentang kemanusiaan ini muncul karena masih 

adanya konflik berkepanjangan yang terus 

terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, 

ras, golongan maupun yang mengatasnamakan 

agama di berbagai pelosok di Indonesia. 

Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan 

belum adanya penghargaan terhadap 

kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim 

sendiri. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, 

pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap 

penananman nilai-nilai agama yang berkaitan 

dengan moralitas. 

Agama samawi yang terakhir (Islam) 

menurut Abdurrahman Wahid memuat lima 
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jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: 

keselamatan  fisik warga masyarakat dari 

tindakan badani di luar ketentuan hukum, 

jaminan atas keyakinan agama masing-masing, 

keselamatan keluarga dan keturunan, 

perlindunagn harta benda dan milik pribadi. 

Dari kelima jaminan dasar Islam terhadap 

kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam 

memperlakukan warga masyarakat tanpa 

membedakan agama. 

 Prinsip Keadilan dan Egaliter 

Demokrasi dikatakan berhasil jikalau 

warga masyarakat mendapatkan keadilan. 

Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada 

kesetaraaan (egalitarianisme) warga masyarkat 

baik di depan undang-undang, hukum maupun 

dalam lembaga birokrasi dengan mendapatkan 

hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya 

diskriminasi gender, warna kulit, pribumi-

keturunan, etnis, idiologi, dan agama. 

“Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi 

hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau 

Islam menopang demokrasi, maka Islam 

juga harus menopang keadilan. 

Sebagaimana difirmankan oleh Allah, 

“wahai orang-orang yang beriman, 

hendaknya kalian menegagkan keadilan”. 

Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya 

ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, 

baik keadilan hukum maupun keadilan 

sosial. Keadilan sosial ini sangat penting 

karena salah satu patokan Islam adalah 

kaidah fiqh: langkah dan kebijaksanaan 

para pemimpin mengenai rakyat yang 

mereka pimpin haruslah terkait 

sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat 
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yang mereka pimpin itu. Karena 

orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, 

maka keadilan sangat dipentingkan. 

Orientasi kesejahteraan inilah yang 

membuktikan demokratis atau tidaknya 

kehidupan suatu masyarakat”. 

Dari uraian di atas dapat tarik benang 

merah bahwa perbedaan agama, budaya, etnis 

harus dipahami dengan sikap yang bijak dan 

arif dari semua pihak tanpa mengunggulkan 

kelompok sendiri sembari merendahkan 

kelompok lain. Tiap kelompok masyarakat 

mempunyai kedudukan yang sama dalam hak 

dan kewajiban sebagai warga negara dalam 

membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, 

keterbukaan, toleransi dan dialog kita 

membangun Indonesia yang berbudaya dan 

beradab, aman dan damai. 

7. Tujuan Pendidikan Pluralisme 

Menurut Clive Back tujuan pendidikan Pluralisme 

adalah sebagai berikut: 

 Mengajar siswa “etnis” tentang budaya etnis 

mereka sendiri, termasuk beberapa bahasa 

“bahasa warisan” 

 Mengajar semua siswa tentang berbagai budaya 

tradisional, didalam dan diluar negeri 

 Mempromosikan penerimaan keragaman etnis 

di masyarakat 

 Menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai 

latar belakang agama, ras, latar belakang bangsa 

dan sebagainya setara 

 Membina penerimaan oenuh dan perlakuan 

yang adil terhadap sub budaya etnik yang 

terkait dengan berbagai agama, ras, latar 

belakang nasional, dan lain-lain di Negara 
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mereka sendiri dan di belahan dunia lainnya 

dan membantu siswa untuk bekerja menuju 

bentuk budaya yang lebih memadai, untuk diri 

mereka sendiri dan masyarakat
60

 

Melalui pendidikan pluralisme yang demikian, 

seorang murid bisa diantarkan untuk dapat 

memandang pluralitas dalam berbagai aspek social, 

ekonomi, politik, dan agama sebagai kekayaan 

spiritual bangsa yang harus dijaga kelestariannya. 

 Ainurrofiq Dawam memberikan kerangka 

orientasi Pendidikan Pluralisme atau Pendidikan 

Multikltural agar pendidikan tersebut tidak kehilangan 

arah dan dibangun berdasarkan orientasi nilai dasar 

multikulturalisme, yaitu: 

 Orientasi Kemanusiaan 

Kemanusiaan atau humanisme 

merupakan sebuah nilai kodrati yang 

menjadi landasan sekaligus tujuan 

pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, 

global, diatas semua suku, aliran, ras, 

golongan, dan agama. 

 Orientasi kebersamaan 

Kebersamaan yang dibangun ialah 

kebersamaan yang sama sekali lepas dari 

unsur kolutif maupun koruptif. Kebersamaan 

yang dibangun adalah ebersamaan yang 

tidak merugikan diri sendiri, orang lain, 

lingkungan, Negara, bahkan Tuhannya. 

Dengan demikian diharapkan muncul 

manusia yang aktif, kreatif, toleran, 

tenggang rasa yang endalam, dan terbuka. 

 Orientasi kesejahteraan 

Kesejahteraan yang dimaksud disini 

adalah kondisi sosial yang menjadi harapan 
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semua orang. Konsistensi terhadap 

kesejahteraan harus dibuktikan dengan 

perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. 

Konsekuesi yang kemudian terjadi adalah 

adanya kedamaian dimana semua orang 

merasa aman, dihargai, diakui, dan 

diperlakukan sebagai manusia oleh semua 

pihak yang berinteraksi secara langsung atau 

tidak langsung. 

 Orientasi proporsional 

Proporsional merupakan sebuah nilai 

yang dipandang dari aspek apapun adalah 

sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, 

tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat 

anggaran, tepat kualitatif, tepat kuantitatif, 

dan tepat tujuan. Orientasi pendidikan inilah 

yang diharapkan menjadi pilar pendidikan 

multikultural 

 Orientasi mengakui pluralitas dan 

heterogenitas 

Pluralitas dan heterogenitaws 

merupakan sebuah kenyataan yang tidak 

mungkin ditindas secara fasih dengan 

memunculkan sikap fanatisme terhadap 

sebuah kebenaran yang diyakini oleh 

sekelompok orang 

 Orientasi anti hegemoni dan anti dominasi 

Dominasi dan hegemoni adalah dua 

istilah yang sangat popular bagi kaum 

tertindas. Istilah ini dihindari jauh-jauh oleh 

para pengikut paham liberalis, kapitalis, 

globalis, dan neoliberalis. Hegemoni yang 

dimaksud adalah hegemoni dalam segalanya; 

politik, pelayanan, dan lain sebagainya.
61
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B. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan sangatlah perlu komponen-

komponen pendidikan. Komponen itu sendiri berarti bagian 

dari suatu system yang memiliki peran dalam keseluruhan 

berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. 

Pendidikan dalam konteks islam pada umumnya 

mengacu kepada istilah: tarbiyah, ta‟lim, ta‟dib, riyadhah, 

irsyad, dan tadris. Masing-masing memiliki keunikan makna 

tersendiri, namun memiliki makna yang sama. Akan tetapi 

istilah yang populer digunakan dalam praktek Pendidikan 

Islam adalah istilah al-tarbiyah.
62

 

Istilah kunci yang seakar dengan kata tarbiyah adalah 

al-rabb, rabbayani, nurabbi, yurbi, dan rabbani. Istilah 

tarbiyah yang diambil dari madhi-nya (rabbayani) memiliki 

arti memproduksi, mengasuh, menanggung, member makan, 

menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan 

dan menjinakkan. Pemahaman tersebut diambil dari tiga ayat 

dalam al-Quran: 

 QS. Al-Isra: 24 “َكَما رَب ََّياِن َصِغريًا” (sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil). 

 QS. Al-Syu‟ara: 18  “نُ َربَِّك ِفيَنا َولِيدً ا” (bukankah Kami 

telah mengasuhmu diantara (keluarga) kami, waktu 

kamu masih kanak-kanak). 

 QS al-Baqarah: 276 “  ِ  ”ََيَْحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِب الصََّدقَات

(Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). 

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah usah sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara.
63

 

Secara terminology Pengertian Pendidikan Islam ini 

sebetulnya sudah cukup banyak dikemukakan oleh para ahli. 

Meskipun demikian, perlu dicermati dalam rangka melihat 

relevansi rumusan baik dalam hubungan makna, tujuan, 

fungsi, maupun proses kependidikan Islam yang 

dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam kehidupan umat manusia 

sekarang ini. 

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa Pendidikan Islam 

adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum 

agama islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran islam.
64

 

Memang dalam pendidikan Islam terdapat sebuah 

karakteristik yang khusus, rekomendasi Konferensi 

Internasional Pendidikan Islam di Universitas King Abdul 

Aziz Jeddah tahun 1997 mendefinisikan pendidikan islam 

sebagai keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah 

ta‟lim, tarbiyah, dan ta‟dib. Berdasarkan pemaknaan ini, 

Abdurrahman al-Nahlawy mennyimpulkan bahwa pendidikan 

Islam terdiri dari empat unsure, yaitu: pertama,  menjaga dan 

memelihara fitrah anak menjelang baligh; kedua, 

mengembangkan seluruh potensi; ketiga,mengarahkan seluruh 

fitrah dan potensi menuju kesempurnaan; dan keempat, 

dilaksanakan secara bertahap.
65

 

Dunia pendidikan, termasuk pendidikan islam akan 

dipertanyakan dan menjadi sorotan tajam tatkala anak 

didiknya terbawa arus modernitas; menjadi robot-robot yang 

tidak mempunyai daya kreativitas kecuali hanya terseres arus. 

Domain ini yang sejatinya mampu membawa perubahan tak 

lebih hanya teranggap sebagai sesuatu yang konservatif dan 
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sia-sia. Ini tak lebih karena pengajaran agama selama ini 

bersifat n0rmatif, dogmatis, dan hanya memikirkan kebenaran 

yang masih di angan-angan (akhirat). Sedangkan pemahaman 

tentang Tuhan beserta ritual pengabdiannya cenderung 

ekslusif dan ada klaim-klaim apologis seperti klaim kebenaran 

dan klaim keselamatan. Hal ini menyebabkan fragmentasi dan 

permusuhan antar agama hingga menyebabkan konflik 

berepanjangan dan berdarah-darah. Nilai keagamaan menjadi 

luntur dan hanya memunculkan symbol-simbol agama saja. 

Dalam lingkup yang lebih luas, gerakan ini merupakan 

bentuk perlawanan terhadap westernisasi. Walaupun dalam 

bentuk kaku, formalistik, dan ritualistic semacam berjenggot, 

berpakaian putih, dan berjilbab, angkatan muda yang masih 

tergolong puritan dan steril dari ideologi sekuler meyakini 

Islam sebagai satu-satunya juru selamat. Karenanya identitas 

islam harus dikembalikan dari pengaruh luar (westernisasi).
66

 

Pendidikan islam sebagai penyedia segala fasilitas yang 

dapat memungkinkan tugas-tugasnya tersebut tercapai dan 

berjalan lancar dengan melihat realitas keanekaragaman ras 

dan agama di Indonesia, maka pendidikan islam harus 

memperhatikan beberapa hal berikut:  

Pertama, Pendidikan Islam harus mempunyai karakter 

sebagai lembaga pendidikan umum yang bercitrakan Islam. 

Artinya, disamping menonjolkan pendidikannya dengan 

penguasaan atas ilmu pengetahuan, namun karakter 

keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai 

serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. 

Kedua, Pendidikan Islam juga harus mempunyai karakter 

sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, 

bahwa oendidikan yang diberikan kepada siswa tidak 

menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk 

didalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagamaan. 

Ketiga, Pendidikan Islam harus mempunyai karakter 

sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem 
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demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang 

memberikan kelelluasaan pada siswa untuk mengekspresikan 

pendapatnya secara bertanggung jawab.
67

 

2. Dasar Pendidikan Islam  

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, di dalam ilmu pendidikan 

Islam terdapat berbagai unsur-unsur yang menjadi ruang lingkup 

bahasannya. Unsur-unsur itu saling berkait sehingga membentuk satu 

sistem yang tak terpisahkan. Sekurang-kurangnya ada lima unsur yang 

dibahas dalam Ilmu Pendidikan Islam, yaitu “Dasar dan Tujuan 

Pendidikan Islam, Pendidikan dalam Pendidikan Islam, Peserta didik 

dalam Pendidikan Islam, Materi atau Kurikulum Pendidikan Islam, 

dan Metode dalam Pendidikan Islam.”
68

 

Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar 

ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus 

sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu.
69

 Dasar ideal Pendidikan 

Agama Islam ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai 

dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar 

pendidikan Islam adalah identik ajaran Islam itu sendiri. Keduanya 

berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadits.”Kemudian dasar tadi dapat dikembangkan dalam pemahaman 

para ulama dalam bentuk Al-Quran, sunah (hadits), perkataan, 

perbuatan, dan sikap para sahabat, dan ijtihad.
70

 Dasar pendidikan 

Islam dapat dibagi kepada tiga kategori yaitu: dasar pokok, dasar 

tambahan dan dasar operasional.
71

 

a. Dasar Operasional 

Dasar Pendidikan Islam merupakan landasan 

operasional untuk merealisasikan dasar ideal atau 

sumber pendidikan islam. Menurut Hasan 

Langgulung, dasar operasional pendidikan islam ada 
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enam yaitu: Historis, Sosiologis, Ekonomi, Politik, 

Administrasi, psikologis, dan filosofis.
72

 

 Dasar Historis 

Dasar historis adalah dasar berorientasi 

pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik 

dalam bentuk undang-undang maupun 

peraturan-peraturan, agar kebijakan yang 

ditempuh masa kini akan lebih baik. Dasar ini 

juga dapat dijadikan acuan untuk memprediksi 

masa depan, karena dasar ini memberi data 

input tentang kelebihan dan kekurangan 

kebijakan serta maju mundurnya prestasi 

pendidikan yang telah ditempuh.
73

 

Firman Allah SWT: 
                  

                        

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 

bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 

Maha Teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan.(QS. Al-Hasyr: 18).
74

 

Dengan adanya dasar historis maka 

pendidikan yang telah dilalui diharapkan akan 

berdampak pada pendidikan berikutnya kearah yang 

lebih baik. 

 Dasar Sosiologis 

Dasar sosiologis adalah dasar yang 

memberikan kerangka sosiobudaya, yang mana 
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dengan sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan. 

Dasar ini juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam 

prestasi belajar. Artinya, tinggi rendahnya suatu 

pendidikan dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat.
75

 

 Dasar Ekonomi 

Dasar ekonomi adalah yang memberikan 

prespektif tentang potensi-potensi financial, 

menggali, dan mengatur sumber-sumber serta 

bertanggung jawab terhadap rencana dan 

anggaran pembelanjaannya.
76

 

 Dasar Politik dan Administrasi 

Dasar politik dan administrasi adalah dasar 

yang memberikan bingkai ideologis yang 

digunakan sebagai tempat bertolak untuk 

mencapai tujuan yang dicita-citakan dan 

direncakan bersama. 

 Dasar Psikologis. 

Dasar psikologis adalah dasar yang 

memberikan informasi tentang bakat, minat, 

watak, karakter, motivasi, dan inovasi peserta 

didik, pendidik, tenaga agministrasi, serta sumber 

daya manusia yang lainnya. 

 Dasar Filosofis 

Dasar Filosofis adalah dasar yang memberi 

kemampuan memilih yang terbaik, member arah 

suatu sistem, mengontrol dan member arah 

kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. 

b. Dasar Pokok 

1. Al-Quran 

Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai pedoman hidup untuk manusia. bagi yang 
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membacanya merupakan suatu ibadah dan 

mendapat pahala. Sebagian besar ulama, kata Al-

Quran berdasarkan segi bahasa merupakan 

bentuk mashdar dari kata qara‟a, yang bisa 

dimasukkan pada wajan fu‟lan, yang berarti 

bacaan atau apa yang tertulis padanya. 

Sedangkan menurut istilah kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada 

generasi sesudahnya secara mutawatir, 

membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam 

mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup 

dengan surat An-Nas.
77

 

Ternyata sangat banyak ayat Al-Quran 

yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam 

terhadap pendidikan dan pengajaran pada 

khususnya, serta ilmu pengetahuan pada 

umumnya.
78

 Antara lain bisa dibaca pada QS. At-

Tahrim ayat 6: 

                     

                 

                

Wahai orang-orang yang beriman! 

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, dank eras, yang tidak durhaka kepada 

Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.  
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Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Al-Quran 

sebagai berikut: 

Kalam Allah yang diturunkan melalui 

malaikat Jibril kepada hati Rasulullah anak 

Abdullah dengan lafaz Bahasa Arab dan makna 

hakiki untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah atas 

kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia 

dengan petunjuknya serta beribadah bagi 

membacanya.
79

 

Pada hakikatnya Al-Quran itu merupakan 

perbendaharaan yang besar untuk kebudayaan 

manusia, terutama bidang kerohanian. Ia pada 

umumnya merupakan kitab pendidikan 

kemasyarakatan, akhlak dan spiritual atau 

kerohanian. 

2. Sunnah (Hadits) 

Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan 

islam karena sunnah menjadi sumber utama 

pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan 

Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. 

“ajaran yang kedua selain  Al-Quran adalah 

sunnah Rasulullah SAW, yaitu amalan yang 

dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam proses 

perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber 

utama pendidikan islam karena Allah SWT”. 

Sehingga menjadikan Muhammad SAW  sebagai 

teladan bagi umatnya.
80

 

Tidak berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran 

dan Hadits-hadits yang menunjukkan perhatian 

islam terhadap pendidikan dan pengajaran juga 

tidak terbilang banyaknya. Berikut ini sebagian 

dari perintah dan petunjuk Nabi SAW yang 

berkaitan dengan pendidikan anak. 
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Rasulullah SAW, bersabda: “didiklah anak-

anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka” 

(HR. Ibnu Majah). 

Rasulullah SAW, bersabda: “perintahkanlah 

anak-anakmu untuk melaksanakan segala 

perintah (Allah) dan menjauhhi larangannya 

(Allah). Yang demikian itu adalah cara menjada 

mereka dari api neraka” (HR. Ibnu Jarir). 

Rasulullah SAW, bersabda: “didiklah anak-

anakmu dengan tiga perkara yaitu mencintai 

Nabimu, Mencintai keluarga Nabi dan membaca 

Al-Quran” (HR. At-Thabrani).
81

 

 Hadits diatas, dapat diambil pelajarannya 

bahwa: 

 Setiap orang tua bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya terhadap anak-anak 

mereka. 

 Termasuk kepemimpinan orangtua 

terhadap anak-anaknya adalah mendidik 

dan mengajarannya dengan sebaik-

baiknya. 

 Salah satu tujuan pendidikan adalah 

terjaganya anak dari jilatan api neraka. 

 Agar terjaga dari jilatan api neraka 

adalah anak harus mampu 

mengamalkannya Islam secara kaffah, 

artinya mampu melaksanakan segala 

perintah Allah SWT dan menjauhi segala 

larang-Nya. 

Adanya dasar yang kokoh ini terutama Al-Quran 

dan sunnah, karena keabsahan dasar ini sebagai 

pedoman hidup sudah mendapat jaminan Allah 

SWT dan Rasul-Nya. 
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Firman Allah SWT: 

                    

Artinya: Kitab (Al-Quran) ini tidak ada 

keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa(Al-Baqarah: 2) 

 

Sabda Rasulullah SAW, “Kutinggalkan 

kepadamu dua perkara (ousaka) 

tidaklah kamu tersesat selama-lamanya, 

kamu masih berpegang kepada 

keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah 

Rasulullah”. (HR. Bukhari dan 

Muslim).
82

 

Prinsip menjadikan al-Quran dan Sunnah 

sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya 

dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata. 

Lebih jauh kebenaran itu juga sejalan dengan 

kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang 

sehat dan bukti sejarah.
83

 Dengan demikian jika 

kebenaran itu kita kembalikan kepada 

pembuktian kebenaran pernyataan Allah SWT 

dalam Al-Quran 

3. Dasar Tambahan 

1) Perkataan, Perbuatan, dan Sikap Para 

Sahabat 

Memahami Al-Quran dan Sunnah tidak 

bisa sembarangan. Kita harus menggunakan 

pemahaman yang benar, yaitu pemahaman 

yang dimiliki oleh para sahabat. Merekalah 

(sahabat) orang-orang yang paling paham 

tentang keduanya. Sebab, mereka telah 

mendapat pelajaran langsung dari pendidik 
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terbaik yang ada diatas bumi ini, yaiut 

Rassulullah SAW. “melalui perantaran 

merekalah, generasi setelahnya hingga 

generasi kita sekarang ini dapat mengetahui 

dan mempelajari serta mengerti Al-Quran 

dan Sunnah”.
84

 

  Pada masa al-

Khalafa al-Rasyidin sumber pendidikan 

dalam Islam sudah mengalami 

perkembangan. Selain AL-Quran dan 

Sunnah juga perkataan, sikap dan perbuatan 

para sahabat. Perkataan mereka dapat 

dijadikan pegangan karena Allah SWT 

sendiri didalam Al-Quran yang memberikan 

pernyataan dalam firman Allah di QS at-

Taubah: 119.
85

 

             

      

Artinya: Hai orang-orang beriman 

bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-

orang yang benar. 

Maksud dengan orang yang benar dalam 

ayat diatas adalah para sahabat Nabi. Karena 

sikap sahabat-sahabat Nabi yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam 

Islam. 

2) Ijtihad 

Ijtihad berasal dari kata “jahda”, 

artinya “al-ma‟yaqqah” yang artinya sulit 
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atau berat, susah atau sukar. Kata jahda 

yaitu pengerahan segala kesanggupan dan 

kekuatan atau berarti juga berlebihan dalam 

sumpah. Sedangan menurut istilah ijtihad 

adalah menggunakan seluruh kesanggupan 

untuk menetapkan hukum-hukum syariah.
86

 

Ijtihad adalah pengerahan segala 

kesanggupan seorang faqih (pakar fikih 

islam) untuk memperoleh pengetahuan 

tentang hukum sesuatu melalui dalil syara‟ 

(agama). Dalam istilah inilah, ijtihad lebih 

banyak dikenal dan digunakan, bahkan 

banyak para fuqaha (para pakar hukum 

islam) yang menegaskan bahwa ijtihad itu 

bisa dilakukan di bidang fiqih. 

Dapat diyakini bahwa tidak ada 

seorangpun ulama yang mengingkari arti 

pentingya pendidikan dan pengajaran dalam 

Islam. Mereka semua sepakat bahwa umat 

Islam wajib memperhatikan pendidikan dan 

pengajaran ini. 

Ucapan Umar Bin Khatab termasuk 

hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, 

adalah mengajarnya menulis, memanah, dan 

tidak memberinya rizki kecuali yang halal 

lagi baik.
87

 

Kata-kata Umar Bin Khatab dapat diambil 

pengertiam bahwa:  

 Pendidikan, baik pendidikan jasmani, 

akal maupun rohani, adalah 

merupakan hak anak. 
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 Setiap orangtua berkewajiban 

memberikan hak pendidikan anak-

anaknya dengan sebaik-baiknya 

 Setiap orangtua berkewajiban 

memebrikan nafkah kepada anak-

ananya 

 Setiap orangtua berkewajiban mencari 

rizki yang halal dan baik untuk nafkah 

anak-anaknya.
88

 

Kemudian Imam Al-Ghazali, seorang 

tokoh Islam yang terkenal dengan Hujjatul 

Islam, dalam kitabnya ihya „Ulumuddin (t.th, 

Juz III: 62) menulis: “anak itu amanat 

(Tuhan) bagi kedua orangtuanya. Hatinya 

bersih bagaikan mutiara yang indah, 

bersahaja, bersih dari setiap lukisan dan 

gambar. Ia menerima bagi setiap dilukiskan, 

cenderung kepada arah apa saja yang 

diarahkan kepadanya. Jika ia dibiasakan dan 

diajar yang baik. Ia dapat tumbuh menjadi 

baik. Beruntung di dunia dan di akhiratkedua 

orangtuanya, semua gurunya, pengajarnya, 

serta yang mendidiknya sama-sama dapat 

menerima pahala. Dan jika ia dibiasakan 

melakukan keburukan dan dibiarkan 

sebagaimana membiarkan binatang, ia celaka 

dan rusk adalah dosanya menimpa 

leher(pundak) pengasuh dan walinya.”
89

 

Pendapat Al-Ghazali ini berarti setiap 

orangtua, para pendidik maupun para guru 

pada hakikatnya adalah mengemban amanah 

dari Allah SWT. Karena sebagai amanah, 

maka harus ditunaikan dan kelak mereka akan 

diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT 
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tentang bagaimanakah keadaan pendidikan 

anak-anaknya. Dalam hal ini Allah SWT 

berfirman dalam QS. Al-Hijr: 92 
ََلن َُّهْم َأجَْ ِعيَ   فَ َوَربَِّك لََنْس  

Artinya: maka demi Tuhanmu, kami pasti 

akan menanyai mereka semua 

Maka jelaslah, betapa pentingnya 

pendidikan itu menurut ajaran islam. Oleh 

karena itu, bagi siapa saja yang mengabaikan 

atau tidak melaksanakan pendidikan anak-

anaknya sebagaimana mestinya, maka akan 

mendapat ancaman siksa Allah SWT. Dan 

sebaliknya bagi siapa saja yang menunaikan 

sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT 

dan Rasulullah SAW maka baginya akan 

mendapatkan pahala surga. 

3. Tujuan pendidikan Islam 

Pendidikan Islam, seperti pendidikan pada 

umumnya berusaha membentuk pribadi manusia, harus 

melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak 

dapat diketahui dengan segara. Oleh karena itu dalam 

pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang 

matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan 

rumusan-rumusan yang jelas dan tepat. Sehubungan 

dengan hal itu pendidikan Islam harus memahami dan 

menyadari betul apa seharusnya yang ingin dicapai dalam 

proses pendidikan. 

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral 

dalam pendidikan. Sebab, tanpa perumusan yang jelas 

tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-

acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah 

langkah.
90
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Tujuan pendidikan agama Islam ialah memberikan 

bantuan kepada manusia yang belum dewasa, supaya 

cakap menyelesaikan tugas hidupnya yang diridhai Allah 

SWT. Sehingga terjalinlah kebahagiaan dunia dan akhirat 

atas kuasanya sendiri.
91

 

Tujuan pendidikan agama Islam yang terakhir ialah 

terbentuknya kepribadian muslim. Yang maksudnya 

kepribadian muslim ialah kepribadian yang seluruh 

aspek-aspeknya yakni baik tingkah laku luarnya 

kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan 

kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan, 

penyerahan diir kepada-Nya. 

Tujuan Allah SWT, menciptakan manusia dapat kita 

ketahui pada firman Allah SWT dalam QS. Adz-

Dzariyat: 56 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

Pada lain ayat Allah SWT ditegaskan menyatan dengan 

firman-Nyadalam QS. Al-Bayinah: 5 

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا  َوَما أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُُمِْلِصَي َلُه الدِّ
ِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ  ِ  الصَََّلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة   َوذََٰ

Artinya: padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaan kepada-

Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. Dan 

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; 

dan yang demikian itulah agama yang lurus. 
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Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya anak 

didik menjadi hamba Allah yang taqwa dan bertanggung 

jawab melaksanakan pekerjaan duniawi dan ukhrowi. 

Berikut tahap-tahap pendidikan islam meliputi: tujuan 

tertinggi atau terakhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan 

tujuan sementara.
92

 

a) Tujuan tertinggi atau terakhir 

Tujuan ini bersifat mutlak, tidak 

mengalami perubahan dan berlaku umum, karena 

sesuai dengan konsep ketuhanan yang 

mengandung kebenaran mutlak dan universasl. 

Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu 

istilah yang disebut insan kamil atau manusia 

paripurna. Beberapa rumusan tujuan akhir 

pendidikan Islam itu, antara lain: 

 Terhindarnya dari siksa api neraka 

 Terwujudnya generasi kuat dan kokoh 

dalam segala aspeknya 

 Menjadikan peserta didik berguna dan 

bermanfaat bagi dirinya maupun bagi 

masyarakat 

 Tercapainya kehidupan yang sempurna, 

yang dalam istilah lain serign disebut 

sebagai insan kamil 

 Menjadi anak shaleh 

 Terbentuknya manusia yang 

berkepribadian muslim. 
93

 

Terhindarnya api neraka sebagaimana yang 

ditegaskan Allah SWT dalam QS At-Tahrim: 6 
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ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوُقوُدَها ي ََ
َها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد ََّل يَ ْعُصوَن  النَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَلي ْ

 َمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ اللََّه َما أَ 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, dank eras, yang tidak durhaka kepada 

Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.  

Terwujudnya generasi yang kuat dan kokoh 

dalam segala aspeknya. Sebagaimana dijelaskan 

Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 9 

َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا 
 َعَلْيِهْم فَ ْلَيت َُّقوا اللََّه َوْليَ ُقوُلوا قَ ْوًَّل َسِديًدا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) 

orang-orang yang disekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang 

mereka yang mereka khawatir terhadap 

kesejahterahannya. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah 

mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 

b) Tujuan Umum 

Tujuan umum bersifat empiric dan 

realistic. Tujuan umum berfungsi sebagai arah 

yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena 

menyangkut perubahan sikap, perilaku dan 

kepribadian peserta didik.
94

 Sementara para ahli 

pendidikan Islam merumuskan pula tujuan umum 
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pendidikan Islam ini diantaranya: Al-Abrasyi 

misalnya, dalam kajian tentang pendidikan islam 

telah menyimpulkan lima tujuan umum bagi 

pendidikan islam yaitu: 

 Untuk mengadakan pembentukan akhlak 

yang mulia. Kaum muslimin dari dahulu 

kala sampai sekarang setuju bahwa 

pendidikan akhlak adalah inti pendidikan 

islam. Dan bhaw mencapai akhlak yang 

sempurna adalah tujuan pendidikan yang 

sebenarnya 

 Persiapan untuk kehidupan dunia dan 

akhirat. Pendidikan islam buan hanya 

menitikberatkan pada keagamaan saja, atau 

pada kedamaian saja, tetapi pada kedua-

duanya. 

 Persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan 

segi manfaat, atau yang lebih terkenal 

sekarang ini dengan nama tujuan0tujuan 

vokasional dan professional 

 Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar 

dan memuaskan keinginan tahu dan 

memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu 

itu sendiri 

 Menyiapkan pelajar dari segi profesional 

teknikal dan pertukangan supaya dapat 

menguasai profesi tertentu, dan keterampilan 

pekerjaan tertentu agar ia dapat mencari 

rezeki dalam hidup disamping memeilihara 

segi kerohanian dan keagamaan.
95

 

Kenyataan menunjukkan bahwa baik tujuan 

tertinggi atau terakhir maupun tujuan umum, 

dalam praktek pendidikan boleh dikatakan tidak 

pernah tercapai sepenuhnya. Dengan perkataan 
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lain, untuk mencacpai tujuan tertinggi atau terakhir 

itu diperlukan upaya yang tidak pernah berakhir, 

sedangkan tujuan umum realisasi diri adalah 

selama hayat porses pencapaiannya tetap 

berlangsung secara berkelanjutan. 

c) Tujuan khusus  

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau 

operasional tujuan tertinggi atau terakhir dan 

tujuan umum (pendidikan islam). Tujuan khusus 

bersifat relative sehingga dimungkinkan untuk 

diadakan perubahan dimana perlu sesuai dengan 

tuntunan dan kebutuhan, selama tetap berpijak 

pada kerangka tujuan tertinggi atau terakhir dan 

umum itu.  

d) Tujuan sementara 

Tujuan sementara pada umumnya merupakan 

tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka 

menjawab segala tunutnan kehidupan. Karena itu 

tujuan sementara itu kondisional, tergantung faktor 

dimana peserta didik tinggal dan hidup. Tujuan 

pendidikan agama islam adalah suatu yang 

diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai. Dan tujuan pendidikan agama 

islam adalah membina manusia agar menyerahkan 

diri sepenuhnya kepada Allah SWT, baik secara 

individual maupun secara kelompok dan sebagai 

umat seluruhnya. Setiap orang semestinya 

menyerahkan diri kepada Allah SWT karena 

penciptaan jin dan manusia oleh Allah SWT adalah 

untuk menjadi hamba-Nya. 

 Oleh karena itu perlu dirumuskan pandangan 

hidup islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran 

pendidikan islam. Bila manusia yang berpredikat 

muslim, benar-benar akan menjadi menganut 

agama yang baik, menaati ajaran islam dan 

menjaga agar rahmat Allah SWT tetap berada pada 
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dirinya. Ia harus mampu memahami, menghayati, 

dan mengamalkan ajarannya sesuai iman dan 

akidah islamiah.
96

 

Tujuan itulah, manusia harus dididik 

melalui porses pendidikan islam. Berdasarkan 

pandangan diatas, pendidikan islam berarti sistem 

pendidikan yang dapat memberikan kemampuan 

seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita dan nilai-nilai islam yang telah 

menjiwai dan mewarnai corak kepribadian anak 

tersebut. Tujuan pendidikan islam, jika diringkas 

adalah mendidik manusia agar menjadi hamba 

Allah SWT seperti Nabi Muhammad SAW. Sifat-

sifat yang tercermin dalam kepribadiannya. 

Diantara sifat-sifat ini adalah:  

 Beriman dan beramal shaleh untuk mencapai 

kasanah fiddunya dan fil akhirah 

 Berilmu yang dalam dan luas, berkerja keras 

untuk kemakmuran kehidupan dunia 

 Berakhlak mulia dalam pergaulan 

 Cakap memimpin dipermukaan bumi 

 Mampu mengolah isi bumi untuk 

kemakmuran umat manusia 
97

 

Pendidikan Islam berutjuan agar setiap 

muslim memiliki kepribadian seperti Nabi 

Muhammad SAW yaitu uswatun hasanah yang 

diajarkannya. Tujuan pendidikan adalah bahwa 

pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan 

keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia 

secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal 

pikiran, perasaan, akhlak dan fisik manusia. 

pendidikan islam harus mengupayakan tumbuhnya 
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seluruh potensi manusia, baik yang bersifat 

spiritual, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, 

dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut 

agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan dalam 

berakhlak. 

4. Konsep Pendidikan Islam 

Paradigma tentang konsep pendidikan islam 

memang sudah berkembang luas sejak dulu. Dalam 

pendidikan islam pastinya kita sudah mengenal tiga 

konsep dasar pendidikan islam yaitu; Ta‟dib, Tarbiyah, 

dan Ta‟lim. Namun dari ketiga konsep dasar tersebut 

memiliki titik tekan yang berbeda. Ta‟lim, menegaskan 

proses pemberian bekal pengetahuan. Tarbiyah,  

mengandung pengertian proses pembinaan dan 

pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap 

mental, sedangkan ta‟dib mengandung arti proses 

pembinaan terhadap sikap moral dan estetika dalam 

kehidupan yang lebih mengacu pada peningatan martabat 

manusia. 
98

 

Berangkat dari tujuan dan paparan data diatas, 

perlunya kita merumuskan konsep untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Artinya bukan kita membuat konsep 

baru atau memilih dari tiga konsep dasar pendidikan 

islam, tapi kita menyusun konsep tersebut sehingga 

menjadi satu pijakan dalam melaksanakan proses 

pendidikan. Dengan demikian kita perlu memahami 

ketiga konsep dasar pendidikan islam agar kita bisa 

menentukan alur proses pendidikan untuk menghantarkan 

manusia kepada hakikat manusia yaitu mengemban 

amanah dan mewujudan suatu tatanan masyarakat dan 

kehidupan yang di ridhoi Allah SWT. Ketiga konsep 

dasar mempunyai peran masing-masing dalam proses 

pendidikan islam. 
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Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, di dalam 

pendidikan islam terdapat berbagai unsur-unsur itu saling 

berkait sehingga membentuk satu sistem yang tak 

terpisahkan. Sekurang-kurangnya ada lima unsur yang 

dibahas dalam ilmu pendidikan islam, yaitu: “dasar dan 

tujuan pendidikan islam, peeserta didik dalam 

pendidikan islam, materi atau kurikulum pendidikan 

islam, dan Metode dalam pendidikan islam.”
99

 dengan 

adanya 5 unsur tersebut maka diharapkan akan 

mempermudah tercapainya konsep pendidikan islam dan 

tujuan pendidikan islam secara lebih teratur dan 

sistematis. 

5. Ruang lingkup kurikulum pendidikan islam 

Kurikulum dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa 

diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan terang 

dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. 

Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) 

dalam Qamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan 

dan media yang dijadikan acuan oleh Lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.
100

 

Jadi kurikulum pendidikan islam dapat diartikan 

sebagai pedoman yang dipakai seorang pendidik untuk 

membimbing peserta didik kearah tujuan tertinggi dari 

pendidikan islam. 

Pendidikan islam berorientasi pada fungsi keberadaan 

manusia di muka bumi yakni sebagai khalifah, untuk 

mengimbangi peran tersebut maka Ilmu pengetahuan 

sangat diperlukan untuk menjaga hubungan manusia 

dengan Allah (Habluminallah), hubungan manusia 

dengan manusia (Habluminannas) dan hubungannya 

dengan alam (Habluminalalam). Isi atau materi 

kurikulum berupa materi pembelajaran untuk mencapai 

tujuan dari pendidikan. Ruang lingkup materi kurikulum 
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pendidikan islam terdiri dari empat mata pelajaran 

sebagai berikut: 

 Al-Quran Hadits sebagai sumber utama dari 

ajaran agama islam, merupakan sumber akidah, 

syariah (ibadah, Muamalah) sehingga kajiannya 

berada pada setiap unsur tersebut. Al-Quran 

Hadits menekankan pada kemampuan baca tulis 

Al-Quran yang baik dan benar, memahami dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Fiqih (Syariah) merupakan norma mengatur 

hubungan baik dengan Allah SWT dan 

makhluk lainnya. Syari‟ah atau fiqih (ibadah 

dan muamalah). Fiqih menekankan pada 

kemampuan cara melaksanakan ibadah dan 

mua‟malah yang baik dan benar. 

 Akidah akhlak merupakan ushuludin atau 

keimanan merupakan akar atau pokok agama. 

Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau 

kepribadian hidup manusia dalam arti 

bagaimana sistem norma yang mengatur 

hubungan manusia dengan Allah dan hubungan 

manusia dengan manusia, untuk menjalankan 

sistem kehidupan. Aqidah akhlak menekankan 

pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji 

dan menjauhi akhlak tercela. 

 Sejarah kebudayaan islam merupakan 

perkembangan perjalanan hidup manusia 

muslim dari masa ke masa dalam usaha 

bersyariah (beribadah dan muamalah). Sejarah 

kebudayaan islam menekankan pada 

kemampuan mengambil ibrah dari peristiwa-

peristiwa bersejarah (islam) meneladani tokoh 

dan mengaitkan dengan fenomena sosial 

budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan 

dan lain sebagainya guna untuk 
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mengembangkan kebudayaan peradaban 

islam.
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101 Eko Wahid, op.cit., H.203 
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