
 
 

 
 

PENGUATAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA 

MELALUI PEMBELAJARAN ASWAJA DI MTS MATHLAUL 

ANWAR LANDBAW TANGGAMUS 

 

TESIS 

 

Diajukan kepada Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 

dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 
 

Oleh: 

Moh. Abdurrouf Hanifuddin  

NPM. 2086108031 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/2022



 

i  

PENGUATAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA 

MELALUI PEMBELAJARAN ASWAJA DI MTS MATHLAUL 

ANWAR LANDBAW TANGGAMUS 

 

TESIS 

 

Diajukan Kepada Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 

dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 

Oleh 

Moh. Abdurrouf Hanifuddin  

NPM. 2086108031 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

               Pembimbing I      : Dr. H. Muhammad Akmansyah, M.A 

                                 

                Pembimbing II     : Dr. H. Amirudin, M.Ag 

 

 

 

 

 

MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/2022 M  



   
  

ii  

ABSTRACT 

 In the last decade, the movement of religious extremism has been 

difficult to contain, let alone eliminate in this country. They always appear 

suddenly accompanied by an organized movement targeting the younger 

generation of students and students. Of course, strengthening the values of 

religious moderation, one of which is through Aswaja learning, is very much 

needed, in order to become a stronghold of aqidah, fikrah and harakah for the 

younger generation in the midst of the diversity of religious and national life in 

Indonesia. 

 

This type of research is descriptive with a qualitative approach. The 
sources of data in this study are the principal, deputy head of the curriculum, 

teachers and students. Data collection methods used are interviews, observation, 

and documentation. Then the activities in data analysis include data reduction, 

data presentation, conclusion drawing and verification, while the data wetness test 

in this study uses source triangulation and technical triangulation. 

 
 Based on the results of the research on strengthening various moderating 

values through aswaja learning at MTs Mathlaul Anwar Landbaw, aswaja teachers 

are very mature in terms of planning in the preparation of learning tools that 

include strengthening religious moderation. The implementation of learning uses 

methods including contextual learning and lecture methods. Evaluation is based 

on 3 aspects assessed, namely knowledge, skills and attitudes. The impact of 

strengthening religious moderation for students fosters a sense of tolerance and 

mutual respect and creates a positive impression for the community around MTs 

Mathlaul Anwar Landbaw who is actually non-Muslim. 

 

Thus, it can be concluded that strengthening the values of religious moderation 

through Aswaja learning at MTs Mathlaul Anwar Landbaw Tanggamus has 

become a determining factor in strengthening the value of religious moderation. 

evidenced by professional teachers with learning methods that are not 

monotonous, the preparation of learning tools that have covered strengthening the 

values of religious moderation, as well as an assessment that includes 3 aspects 

namely knowledge, skills and attitudes as well as observations of student behavior 

in everyday life. In addition, it also has a positive impact both felt by students and 

the community around MTs Mathlaul Anwar Landbaw Tanggamus. 

Keywords: Moderation of Religion, Values, Learning, Aswaja, Methods, 

Evaluation, Impact 
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ABSTRAK 

      Dalam dasawarsa terakhir, gerakan ektrimisme dalam beragama sungguh 

sulit dibendung apalagi dihilangkan di negeri ini. Mereka selalu muncul tiba-tiba 

disertai gerakan terorganisir menyasar generasi muda kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Tentu penguatan nilai-nilai moderasi beragama salah satunya melalaui 

pembelajaran Aswaja sangat dibutuhkan, guna menjadi benteng aqidah, fikrah dan 

harakah generasi muda di tengah keberagaman kehidupan beragama dan 

berbangsa di Indonesia.  

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala bidang 

kurikulum, guru dan siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian aktivitas dalam analisis data 

meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

sedanguji kebasahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi tekhnik 

. 

Berdasarkan hasil penelitian penguatan nilai-nilai moderasi beragam 
melalaui pembelajaran aswaja di MTs Mathlaul Anwar Landbaw, guru pengajar 

aswaja sanagat matang dari segi perencanaan dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran yang memuat penguatan moderasi beragama. Pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode diantaranya metode contextual learning dan 

ceramah. Evaluasi didasarkan pada 3 aspek yang dinalai yaitu pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. Adapun dampak dari penguatan moderasi beragama bagi 

siswa menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai serta menimbulkan 

kesan positif bagi masyarakat sekitar MTs Mathlaul Anwar Landbaw yang 

notabene non-muslim. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai 

moderasi beragama melalui pembelajaran Aswaja di MTs Mathlaul Anwar 

Landbaw Tanggamus telah menjadi faktor penentu dalam menguatkan nilai 

moderasi beragama. dibuktikan dengan pengajar yang professional dengan 

metode pembelajaran yang tidak monoton, penyusunan perangkat pembelajaran 

yang sudah mengcover penguatan nilai-nilai moderasi beragama, juga penilaian 

yang meliputi 3 aspek yakni pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta 

pengamatan terhadap prilaku siswa dalam keseharaian. Selain itu juga memiliki 

dampak positif baik dirasakan oleh siswa maupun masyarakat sekitar MTs 

Mathlaul Anwar Landbaw Tanggamus. 

 

Kata Kunci:  Moderasi Beragama, Nilai, Pembelajaran, Aswaja, Metode, Evaluasi,   

Dampak 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
 

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 

1988. 

A. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama 

Huruf 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 ا
Alif - tidak dilambangkan 

 ب
bā` B - 

 ت
tā` T - 

 ث
śā` ṡ s (dengan titik diatasnya) 

 ج
Jīm J - 

 ح
hā` ḥ (dengan titik di bawahnya) 

 خ
khā` Kh - 

 د
Dal D - 

 ذ
Żal Ż z (dengan titik di atasnya) 

 ر
rā` R - 

 ز
Zai Z - 

 س
Sīn S - 

 ش
Syīn Sy - 

 ص
Şād Ş s (dengan titik di bawahnya) 

 ض
Dād ḑ d (dengan titik di bawahnya) 

 ط
ţā` Ț t (dengan titik di bawahnya) 



 

v  

 

 
 

 ظ
zā` ẓ z (dengan titik di bawahnya) 

 ع
„ain „ koma terbalik (di atas) 

 غ
Gain G - 

 ؼ
fā` F - 

 ؼ
Qāf Q - 

 ؼ
Kāf K - 

 ؼ
Lām L - 

 ـ
Mīm M - 

 ف
Nūn N - 

 ك
Wāwu W - 

 ق
Hā` H - 

 

 ء

Hamzah _′ apostrof, tetapi lambang ini 

tidak dipergunakan untuk 

hamzah di awal kata 

 م
yā’ Y - 

 

 

B. Vokal Pendek 
 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

 

 
C. Vokal Panjang 

 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing- 

masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

 

 



 

vi  

 
D. Vokal Rangkap 

 

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + 

wāwu mati ditulis au

 

E. Pengecualian 

 

Sistem transliterasi tidak berlaku pada: 

 

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat 

pada Kamus Bahasa Indonesia, seperti al-Qurˊan, hadis, mazhab, 

syariˊat, lafaz, dll. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, la Tahzan, dll. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll 

4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan,Hidayah,dll.
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MOTTO 

 

ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) 

sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas 

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kalian. (Q.S. Al-Baqarah : 143)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan Agama Islam di Indonesia. Wali songo memiliki andil 

besar dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang mudah diterima oleh 

masyarakat lokal. Strategi asimilasi dan akulturasi budaya asli nusantara menjadi 

titik berat kesuksesan dakwah wali songo. Melalui prinsip dakwah yang moderat 

nan dinamis. Kemudian oleh para ulama disebut dengan   ُاْلُمَحاَفظَُة َعَلى اْلَقِدْيِْ الصَّاِلِح َوْاأَلْخذ

 dengan mempertahankan tradisi pendahulu yang baik, dan mengambil , بِاْلَِْدْيِد ْاأَلْصَلحِ 

hal baru yang lebih baik menjadikan unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan 

dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, diserap ke dalam dakwah Islam.
1
  

Islam Indonesia dalam sejarahnya memiliki relasi yang cukup baik dengan 

tradisi lokal. Interaksi dinamis antara Islam dan tradisi lokal membentuk Islam 

yang khas. Interaksi semacam ini terus tumbuh dan berkembang sehingga perlu 

untuk dijaga, dikelola dan dijadikan bagian tidak terpisah dari kehidupan Islam 

Indonesia. 

Menurut Soekmono, asimilasi dan singkretisasi yang dibawa oleh para wali 

songo terjadi secara massif terutama di kelangan petani di pedesaan yang lebih 

mengenal pemujaan terhadap menhir lambing pelindung desanya ketimbang 

                                                             
1
 Sunyoto, Agus. Atlas wali songo. (Bandung,Mizan,2006) h 156 
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dewa-dewa dalam agama Hindu dan Budha. Proses islamisasi ini berjalan dari 

ragam sektor dari perdagangan, kebudayaan hingga pendidikan.  

Tidak dipungkiri bahwa kesuksesan dakwah wali songo di Indonesia salah 

satunya  berkat kebijaksanaan dalam menempuh jalan dakwah yang 

memperhitungkan aspek toleransi dengan upaya asimilasi kearifan lokal. Faham 

keberagamaan yang moderat ini, dilestarikan serta  diteladani spiritnya oleh 

organisasi Nahdlatul Ulama‘ yang berdiri  sejak tahun 1926 hingga saat ini. 

 Namun, dalam dasawarsa terakhir, gerakan ektrimisme dalam beragama 

sungguh sulit dibendung apalagi dihilangkan di negeri ini hal ini tentu 

bertentangan dengan spirit dakwah wali songo. Mereka selalu muncul tiba-tiba 

disertai gerakan terorganisir menyasar generasi muda kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Hasil survei dari Alvara riset pada tahun 2017 menunjukan bahwa 23 

persen mahasiswa dan pelajar setuju akan konsep jihad dan khilafah islamiyah.
2
        

Dengan demikian tentu penguatan nilai-nilai moderasi beragama sangat 

dibutuhkan dikalangan pelajar dan mahasiswa, guna menjadi benteng aqidah, 

fikrah, harakah sampai siyasah generasi muda di tengah keberagaman kehidupan 

beragama dan berbangsa di Indonesia yang sesuai konsep negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

        Paham-paham seperti ini kadang juga kita temui di sebagian oknum umat 

Islam hari ini. Yaitu ada di antara mereka yang terlalu kaku dan rigit dalam 

memahami teks agama sehingga cenderung selalu menyalahkan dan menyesatkan 

                                                             
2
 Saiful Arif, Urgensi Mata Kuliah Aswaja di Perguruan Tinggi Islam,(Jurnal Kariman Vol 07, 

2019) h.239  
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atau gerakan takfiri mudah mengkafirkan kelompok lain yang berbeda 

pemahaman dengan mereka. 

Sikap berlebihan dalam beragama atau ghuluw merupakan sikap yang tidak 

dibenarkan dalam beragama baik ekstrim kanan maupun ektrim kiri (Tathoruf 

Tasaddudi maupun tathoruf tasahulli) . Mereka memahami Al-Qur‘an dan hadis-

hadis Nabi SAW secara serampangan dan cenderung tekstual, namun tidak 

berdasarkan metode yang seharusnya sebagaimana yang diamalkan serta 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau.  

         Sementara itu di sisi lain, ada juga oknum umat Islam yang terlalu longgar 

dan sangat bebas dalam beragama, sehingga cenderung menjadikan Agamanya 

sebagai mainan ataupun bahkan sebagai hiasan bibir semata. Nah kedua kelompok 

ini, bukanlah representasi dari kelompok ideal yang seharusnya ada di dalam 

Islam sebagaimana yang disinggung oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah 

hadisnya : 

يْ  َلُكْم اْلغُُلوُّ ِف الدِّ َا َأْىَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ ْيِن، فَِإَّنَّ نِ يَا أَي َُّها النَّاُس ِإيَّاُكْم َواْلغُُلوَّ ِف الدِّ  

( )َرَواُه اِْبُن َماَجٍو َعِن اْبِن َعبَّاسٍ    

Artinya : Wahai manusia, jauhilah oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan 

(melampaui batas) dalam beragama.! Karena sesungguhnya (hal) yang 

menghancurkan umat sebelum kalian adalah lantaran sikap terlalu berlebih-

lebihan dalam beragama. (H.R. Ibnu Majah dari Sayyidina Ibnu Abbas) 
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 Islam melarang umatnya untuk beragama dan bertindak dalam meyakini 

suatu keyakinan secara ekstrim. Yang dimaksud dengan ekstrim di sini adalah 

berlebihan dalam beragama, yang dapat menimbulkan ketegangan antar pemeluk 

agama yang lain. 

Di samping Al-Qur‘an menjelaskan posisi umat Islam sebagai umat 

penengah yang menjadi penyeimbang dari sikap keberagamaan umat Yahudi dan 

Nasrani, hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi 

dalam seluruh ajarannya. Sebagai contoh dalam aspek akidah; ajaran Islam 

menjadi penengah (washith) antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk pada 

khurafat dan mitos, dan keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala 

sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini ajaran Islam menjadi 

penyeimbang, karena selain manusia beriman kepada yang gaib, juga mengajak 

akal manusia membuktikan ajarannya secara rasional. Ini membuktikan ajaran 

Islam dapat menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. 

Keseimbangan (moderasi) antara pengamalan untuk dunia dan akhirat itu telah 

digariskan Allah dalam Al-Qur‘an, tepatnya dalam Surah Al-Qashash ayat 77: 

وُ  ٰاٰتىكَ  ٓ  َوابْ َتِغ ِفْيَما ارَ  اللّٰ ِخَرةَ  الدَّ نْ َيا َوَاْحِسْن َكَما َنِصْيَبكَ  تَ ْنسَ  َوَْل  اْْلٰ وُ  َاْحَسنَ  ٓ  ِمَن الدُّ  اْلَفَسادَ  تَ ْبغِ  َوْل  ِالَْيكَ  اللّٰ

وَ  ِانَّ ٓ   اْْلَْرضِ  ِف  بُّ  َْل  اللّٰ  اْلُمْفِسِدْينَ  ُيُِ

―Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
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baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.‖ 

Bila dipahami dengan cermat, ayat di atas memberikan tuntunan kepada 

umat Islam untuk mengimplementasikan moderasi dalam 3  pesan utama, yakni 

(1) menyeimbangkan antara persiapan ibadah menuju kebahagiaan akhirat dengan 

perolehan kenikmatan duniawi yang dilandasi pada keridhaan Allah; (2) 

menyeimbangkan antara kebaikan berupa nikmat yang telah diberikan Allah 

dengan upaya membalas nikmat Allah dengan berbuat baik terhadap sesama 

manusia; (3) menyeimbangkan antara penciptaan dan pemeliharaan Allah 

terhadap alam semesta dengan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. 

   Sikap moderat atau biasa dikenal juga dengan istilah wasathiyah Islam 

selaras dengan pesan Allah dalam firman-Nya : 

 وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا
 

Artinya : Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) 

sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas (perbuatan) 

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kalian. (Q.S. Al-Baqarah : 143)  

Ayat diatas menjadi landasan grand teori peneliti unuk melakukan penelitian 

tentang penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembeljaran Aswaja di 

MTs Mathlaul Anwar Landbaw. 
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Ideologisasi dalam penguatan nilai-nilai moderasi dalam beragama salah 

satunya diterapkan melalui lembaga pendidikan baik pesantren maupun madrasah. 

Termasuk adanya pelajaran aswaja dikalangan lembaga pendidikan baik yang 

berafiliasi dengan NU maupun yang dikelolah oleh kader-kader NU. Tentu 

dengan menggunakan metodologi berpikir atau manhajul fikr ala Ahlussunnah 

wal jamaah An-Nahdliyah. yaitu tasamuh, tawazun, tawasuth dan i’tidal serta 

konsep mabadi’ khoirul ummah seperti As-shidqu, Al-amanah wal wafa bil ‘ahdi, 

At-ta’awun dan istiqomah,  . Diharapkan pembelajaran Aswaja dapat menjadi 

penguat akan nilai-nilai moderasi beragama. 

Dalam pembelajaran Aswaja sendiri, menyangkut tiga aspek, yaitu aqidah, 

syariah dan tasawuf atau akhlak. Aspek aqidah menyangkut segala hal yang 

berhubungan dengan segala hal yang berhubungan tentang suatu hal yang berbau 

keyakinan. Sedangkan aspek syariah mengajarkan segala hal yang berhubungan 

terkait kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pada aspek tasawuf atau akhlak 

lebih menekankan kepada pembelajaran akhlak manusia.
3 Dalam prosesnya juga 

melibatkan proses perencanaan, pembelajaran dan evaluasi. 

Pembelajaran Aswaja selain bertujuan untuk memperkenalkan dan 

menanamkan nilai-nilai Aswaja dan ke-NU-an secara keseluruhan terhadap 

peserta didik juga turut serta dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, 

sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam  hal keyakinan, 

ketakwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia sebagai individu maupun 

anggota masyarakat, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam berhaluan Aswaja yang 

                                                             
3
 Masyudi, ASWAJA An-Nahdliyah (Surabaya:Kalista,2007) h 42 
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dicontohkan oleh Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, tabi‘in, tabi‘it tabi‘in, dan 

para ulama dari generasi ke generasi.
4 

MTs Mathlaul Anwar merupakan instansi pendidikan yang konsisten 

dalam mengajarkan faham moderasi beragama melalui mata pelajaran Ahalus 

sunnah wal jamaah (ASWAJA) dan kegiatan kegamaan yang terkait, bahkan  

sebelum kementrian Agama mendesign dan mengenalkan konsepsi moderasi 

beragama itu sendiri. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Putri Ratna Palupi, 

S.Si salah satu alumni MTs Mathlaul Anwar yang hari ini juga mengajar di 

instansi tersebut.  

―komitmen dan keistiqamahan madrasah untuk mengajarkan pelajaran 

Aswaja sampai hari ini, menunjukan keseriusan Mathlaul Anwar Landbaw 

dalam menjaga, merawat dan menguatkan faham keagamaan yang selaras 

dengan ajaran para leluhur,‖
5
 

bahkan hipotesis peneliti, implementasi  moderasi beragama tersebut dapat 

dilihat dari letak geografis madrasah yang hidup rukun berdampingan di komplek 

pemukiman umat kristiani tanpa ada resistensi dari masyarakat setempat. 

Adapun penelitain terdahulu tentang pembelajaran Aswaja telah pernah 

dilakukan oleh M. Mahfudz Nasir, dalam tesisnya yang berjudul ―Pembelajaran 

Aswaja ke-NU-an di MTs dan MA Al-Hikmah Bandar Lampung‖, tahun 2021. 

Letak perbedaan peneliti dengan Mahfudz Nasir, beliau hanya membahas 

pembelejaran Aswaja semata sedangkan peneliti menyandingkan Pembelajaran 

                                                             
4
 Ibid 

5
 Wawancara Putri Ratna Palupi,S.Si, Guru dan alumni MTs Mathlaul Anwar Lanbaw Tanggamus 
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Aswaja dengan nilai-nilai penguatan moderasi beragama di MTs Mathlaul Anwar 

Landbaw Tanggamus.  

Pada tahun 2021 juga terdapat tesis yang meneliti moderasi beragama 

dengan judul ―Penanaman nilai-nilai moderasi beragama di Pondok Pesantren 

(Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW  Rawamangun Kecamatan 

Sukamaju Kabupaten Luwu Utara). Tesis yang diajukan di Pascasarjana IAIN 

Palopo ini lebih banyak terfokus pada penanaman nilai-nilai moderasi dan metode 

yang digunakan di Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW. Hal ini memiliki 

perbedaan dengan yang peneliti lakukan tentang penguatan nilai-nilai moderasi 

beragama yang lebih terfokus pada pembelajaran Aswaja di MTs Mathlaul Anwar 

Landbaw Tanggamus tanpa ada kaitan dengan background pendidikan Pesantren. 

Sejauh pembacaan peneliti tentang riset terbaru tentang Aswaja dan 

moderasi beragama di Indonesia, belum ada penelitian tentang penguatan nilai-

nilai moderasi beragam melalui pembelajaran Aswaja. Oleh karena itu penelitian 

ini merupakan baru adanya dan belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.   

Hal yang menarik bagi peneliti untuk menagangkat tema dan obyek ini 

juga dikarenakan keunikan bahwa lumrahnya pelajaran Aswaja diajarkan di 

yayasan dibawah naungan LP. Maarif NU. Sedangkan MTs Mathlaul Anwar ini 

notabene bukanlah yayasan yang dibina oleh LP Maarif NU. 

Selain itu diskursus moderasi beragama menjadi tema yang relevan untuk 

diteleti terlebih objek penelitian moderasi beragama kebanyakan di kalangan 
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perguruan tinggi, masih minim menjadikan madrasah sebagai obyek penelitian 

kajian moderasi beragama. 

 B.  Fokus dan Subfokus 

      Berdasarkan hal yang telah terurai di atas, peneliti tertarik ingin mengkaji 

tentang bagaimana penguatan nilai-nilai moderasi beragama pembelajaran aswaja 

di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw  sehingga dapat memberi dampak positif 

dikalangan siswa-siswi dan lingkungan madrasah. Oleh karenanya, penelitian 

akan berfokus pada penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja. 

Adapun subfokus meliputi : 

1. Perencanaan  penguatan Moderasi Beragama  

2. Proses pembelajaran Aswaja dalam Penguatan Nilai Moderasi Beragama  

3. Evaluasi pembelajaran Aswaja dalam Penguatan Nilai Moderasi Beragama  

4. Dampak penguatan moderasi beragama bagi siswa-siswi dan masyarakat 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus dan subfokus diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana perencanaan penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus.? 

2. Bagaimana proses penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus? 
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3. Bagaimana evaluasi penguatan nilai moderasi beragama melalui pembelajaran 

Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus? 

4. Bagaimana dampak penguatan nilai moderasi beragama melalui pembelajaran 

Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus.? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui perencanaan penguatan nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus.  

2. Untuk mengetahui proses penguatan nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus. 

3. Untuk mengetahui evaluasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus. 

4. Untuk mengetahui dampak penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui 

pembelajaran Aswaja di MTs Mathla‘ul Anwar Landbaw Tanggamus. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Berkontribusi menambah khazanah dibidang kajian pendidikan Islam, 

khususnya mengenai pembelajaran Aswaja dalam menanamkan  nilai moderasi 

beragama. 
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b. Bermanfaat bagi pengembangan wacana ilmu pendidikan, terutama di 

bidang pembelajaran Aswaja dan korelasinya pada moderasi beragama. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a.Bagi Madrasah yang  mengajarkan pembelajaran Aswaja akan menjadi 

masukan proses mekanisme penguatan  nilai –nilai moderasi beragama di 

lingkungan Madrasah terutama di MTs Mathlaul Anwar Landbaw Tanggamus. 

b.Bagi guru pengajar Aswaja dapat menjadi refrensi baik secara konseptual 

maupun aplikatif  terutama tentang  proses pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran Aswaja kaitanya dengan penguatan nilai –nilai moderasi 

beragama. 

c.Bagi peneliti dapat menambahkan pengalaman dan meningkatkan 

kemampuan dalam penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Dalam buku karya Jeanne Ellis Ormrod, pembelajaran didefinisikan ke 

tiga bagian. Pertama, pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu 

lebih dari sekadar penggunaan informasi secara singkat dan sambil lalu. 

Kedua, pembelajaran melibatkan representasi atau asosiasi mental, entitas 

dan interkoneksi internal yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan 

yang baru diperoleh. Ketiga, pembelajaran adalah perubahan yang dihasilkan 

dari pengalaman, alih-alih sebagai hasil pematangan fisiologis, kelelahan, 

penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau timbul penyakit mental.
6
 

Definisi pembelajaran menurut Sadiman, Bahwa belajar (learning) 

adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti.‖ 

Belajar dapat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, 

dan di masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, 

bagaimana, dan siapa saja. Salah satu tanda seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku 

                                                             
7
Jeanne Ellis Ormrod, Educational Psychology Developing Learners, penerj. Wahyu Indiati, dkk, 

(Jakarta: Erlaangga, 2008) h.269. 
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tersebut meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor), dan perubahan sikap atau tingkah laku (afektif).
7
 

 Pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan siswa 

yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar 

pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan 

inovatif. Pembelajaran merupakan suatu yang kompleks, artinya segala 

sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan suatu yang 

sangat berarti baik ucapan, pikiran maupun tindakan.
8
 

 Sedangkan menurut Benny Pribadi,  menjelaskan bahwa, ―Pembelajaran 

adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas 

belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran menurut.‖
9
  

 Sedangkan menurut Gegne menjelaskan ―pembelajaran adalah serangkaian 

aktivitas yang sengaja diciptakan debgan maksud untuk memudahkan 

terjadinya proses belajar.‖ Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk 

membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan 

peserta didik. 
10

  

 Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana 

dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam 

                                                             
7
 Arif Sadiman, Media Pendidikan (Jakarta, Grafindo Persada, 2012) h. 18  

8
 Udin Syaefudin Sa‘ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.124 

9
Benny Pribadi, Model desain system pembelasjaran (Jakarta, Dian Rakyat, 2009) h.10 

10
 Dr.Bambang Warsito, Teknologi Pembelajaran Landasan dan aplikasinya, (Jakarta,Rineka 

Cipta,2008) h.85  
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diri peserta didik
11

. Sedangkan menurut Depdiknas dalam UU No.20 Tahun 

2003 tentang Sikdiknas Pasal 1 Ayat 20, Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. 

 Schunk menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah proses 

mengumpulkan serta memodifikasi pengetahuan, keterampilan, strategi, 

kepercayaan, sikap dan perilaku. Mulai dari pengetahuan dan keterampilan 

yang berbentuk kognitif, linguistik, sosial, dan lain sebagainya. Proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan prinsip yang 

diterapkan pada konteks pendidikan. 

Beberapa definisi di atas tentu tidak bersifat mutlak maka masih 

memungkinkan muncul definisi-definisi yang lain. Terlepas dari perbedaan 

redaksi atas pendefinisian kata pembelajaran tersebut, diantara kesemuanya 

tetap ada titik kesamaan definisi. Titik kesamaan tersebut yaitu pembelajaran 

adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk 

membuat siswa atau peserta didik belajar (mengubah tingkah laku untuk 

mendapatkan kemampuan baru) yang berisi suatu sistem atau rancangan untuk 

mencapai suatu
12

 tujuan. Pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan lancar 

tanpa ada perencanaan terlebih dahalu. Setelah membuat perencanaan 

kemudian pelaksanaan dari perencanaan tersebut, kemudian di akhir 

pembelajaran diadakan evaluasi. 

                                                             
11

 Arif Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta, Grafindo Persada, 2012) h.98 
12

 Dale H Schunk, Learning Theoris an Educational Prespectife, (Jogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2012) h.104 
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b. Perencanaan pembelajaran  

       Memahami definisi Perencanaan Pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata 

yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa 

perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan), 

sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar. 

       Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan 

tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.  

Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan juga disebt sebagai 

pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan 

tindakan seseorang di masa depan.  

       Dengan demikian, proses suatu perencanaaan harus dimulai dari penetapan 

tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang 

lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Ketika kita merencanakan, maka pola piker kita 

diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan belajar mengajar siswa dalam upaya mencapai kopetensi dasar. Setiap 

guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, Guru merancang penggalan rencana 
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pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan 

jadwal di satuan pendidikan.
13

 

        Menurut Hamzah B. Uno perlunya perencanaan pembelajaran 

sebagaimana disebutkan di atas, dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan 

pembelajaran. Upaya perbaikan rencana manajemen pembelajaran ini 

dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:  

1. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan 

perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain 

pembelajaran.  

2. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan 

sistem.   

3. Perencanaan desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seseorang 

belajar  

4. Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran mengacu pada peserta 

didik secara perorangan.  

5. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan 

pembelajaran dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan 

tujuan pengiring dari pembelajaran.  

6. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya 

peserta didik untuk belajar.  

7. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel 

pembelajaran.  

                                                             
13

 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), h. 5 
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8. Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Dalam rangka merumuskan perencanaan pembelajaran, menurut Sagala 

harus pula diperhatikan berbagai prinsip. Pertama, prinsip perkembangan, yang 

harus mempertimbangkan bahwa peserta didik berada dalam proses 

perkembangan dan terus berkembang. Pemahaman itu berkaitan dengan usia 

peserta didik; peserta didik yang berusia lebih tinggi tentu mempunyai 

kemampuan lebih tinggi daripada usia dibawahnya. Kedua, prinsip perbedaan 

individu, yang memandang bahwa setiap peserta didik memiliki ciri-ciri dan 

pembawaan yang berbeda, menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarganya 

masing-masing yang berbeda pula. Karena lazimnya pembelajaran dilakukan 

secara klasikal, maka guru harus memperhatikan dan memberikan perhatian 

secara individual kepada peserta didik sesuai dengan kondisi mereka agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. Untuk itu, menurut Sagala, pembelajaran 

klasikal dapat disempurnakan dengan cara: Pertama, menggunakan metode 

atau strategi pembelajaran yang bervariasi. Kedua, menggunakan alat atau 

media yang dapat membantu peserta 27 didik yang bermasalah. Ketiga, minat 

dan kebutuhan peserta didik, karena kebutuhan peserta didik berbeda-beda satu 

dengan lainnya. Dalam hal ini, guru hendaknya mampu memberikan 

pembelajaran dengan mengarahkan sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik. Keempat, peserta didik membutuhkan motivasi dalam pembelajaran agar 

bergairah dan mau menerima dan menyerap bahan pembelajaran yang 

disampaikan.  
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Berdasarkan pengertian di atas, perencanaan pembelajaran dapat dipahami 

sebagai upaya guru dalam menyiapkan desain pembelajaran yang berisi tujuan, 

materi dan bahan, alat dan media, pendekatan, metode serta evaluasi yang akan 

dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sangat 

penting karena menjadi pedoman dan standar dalam usaha pencapaian tujuan. 

Pembelajaran menjadi terarah dan terukur karena adanya perencanaan yang 

matang. 

c. Implementasi pembelajaran  

 Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan 

sebagainya). 

       Pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi yang telah 

dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi, pendekatan, prinsip-

prinsip dari metode pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang efisien dan efektif. Berdasarkan kedua batasan tersebut 

diatas, dapat dipahami bahwa proses pembelajaran adalah merupakan suatu 

bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan siswa dengan menjalin 

komunikasi edukatif dengan menggunakan strategi-strategi, pendekatan, 

prinsip dan metode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembeljaaran yang 

efektif dan efisien berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan baik dan 

optimal sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan 

optimal pula. 
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Secara sederhana implementasi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran. Secara garis besar, 

implementasi pembelajaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang disusun secara metang dan terperinci dalam melakukan 

proses pembelajaran
14

 

Menurut Asep Jihad, implementasi pembelajaran adalah suatu proses 

peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program atau seperangkat 

aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan.
15

 

Sedangkan menurut Hamzah, implementasi pembelajaran adalah 

menerapkan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang bertukar 

informasi.
16

 

Sedangkan menurut pendapat Nurdin dan Usman, implementasi 

pembelajaran merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan 

yang disusun dalam proses pembelajaran secara matang dan terperinci.
17

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

pembelajaran adalah proses penerapan dalam pembelajaran untuk 

melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan 

mengharapkan ada perubahan dalam diri orang yang diajarkan.  

                                                             
14

 Nurdin dan Usman, Implementasi Pembelajaran, (Yogyakarta,Rajawali Pers, 2011), h. 34 
15

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran , (Jakarta,Multi Press,2008), h. 26 
16

 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta,Bumi Aksara, 2012), h. 2 
17

 Nurdin dan Usman, Implementasi Pembelajaran, (Yogyakarta,Rajawali Pers, 2011), h.15 
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Pengertian tentang perencanaan pembelajaran dikemukakan oleh Nana 

Sudjana yang mengemukakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah 

kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu 

pembelajaran yaitu dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespon) 

komponen-komponen pembelajaraan, sehingga arah kegiatan (tujuan ), isi 

kegiatan (materi) , cara penyampaaian kegiatan ( metode dan teknik ) serta 

bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis. Ini berarti 

perencanaan pembelajaran pada dasarnya mengatur dan menetapkan 

komponen-komponen tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau 

penilaian. 

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa: 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dimulai kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

1. Teori Pembelajaran  

Pitchard menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini 

memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. 

Tujuannya bervariasi, bisa jadi untuk menambah ilmu, pengetahuan, hingga 

keterampilan, melalui proses belajar berdasarkan instruksi-instruksi tertentu. 
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Hasil akhir dari proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk, 

atau terkontrol. 

Dalam dunia pendidikan secara banyak bermunculan tentang teori teori  

pembelajaran yang mana akan mempermudah seorang pendidik untuk  

membelajarkan peserta didik, teori yang dimaksud diantaranya :  

a. Teori Pembelajaran Behaviorisme  

Pandangan teori tingkah laku diprakarsai oleh Thorndike, Watson, Hull,  

Guthrie dan Skinner. Aliran teori tingkah laku menganggap bahwa belajar  

merupakan perubahan tingkah laku yang diakibatkan adanya interaksi antara  

stimulus dan respons. Teori ini berpegang pada dasar semua individu mampu 

untuk  belajar tergantung pada stimulus yang diterimanya.
18

 

Teori pembiasaan perilaku respons (operant conditioning) ini merupakan  

teori belajar yang berusia paling muda dan masih sangat berpengaruh di 

kalangan  para ahli psikologi belajar masa kini. Penciptanya bernama Burrhus 

Frederic Skinner  seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial.  

Karya tulisan yang mashur berjudul About Behaviorism diterbitkan pada tahun  

1974. Tema pokok yang mewarnai karya-karyanya adalah bahwa tingkah laku 

itu  berbentuk oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah 

laku itu sendiri. Operant adalah sejumlah perilaku atau respons yang membawa 

efek yang  sama terhadap lingkungan yang dekat. Tidak seperti dalam 

respondent conditioning  (yang responsnya didatangkan oleh stimulus 

tertentu), respons dalam operantconditioning terjadi tanpa didahului oleh 

                                                             
18

 Sigit Mangun Wardoyo, Pembelajaran Berbasis Riset, (Jakarta, Indeks, 2013), h.12 
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stimulus, melainkan oleh efek yang  ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer 

sesungguhnya adalah stimulus yang  meningkatkan kemungkinan timbulnya 

sejumlah respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan 

stimulus lainnya seperti dalam classical respondent conditioning.
19

 

b. Teori Pembelajaran Humanistik  

Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. 

Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya  

untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang 

disebut  sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme 

biasanya memfokuskan pembelajarannya pada kemampuan positif ini. 

Kemampuan positif  berkaitan erat dengan pengembangan emosi positif yang 

terdapat dalam domain afektif. Emosi adalah karakteristik yang sangat kuat 

yang tampak dari para pendidik beraliran humanisme. 

Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan 

dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan dengan 

pengalaman pengalaman mereka. Teori ini cocok untuk diterapkan pada 

materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati 

nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Psikologi 

humanisme memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator.20 

 

                                                             
19

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung, Rosda Karya, 

2014), h.106 
20

 Muhammad Thobroni dan Arif Mustafa, Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta, ArRuzz Media, 

2011), h. 157-158 
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c.Teori Kognitif 

Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori 

kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang 

berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan.  Teori kognitif 

berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan 

motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari 

konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya schemata 

(skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya) dalam 

tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara 

baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar 

kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. 

Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah 

laku atau sikap yang bisa diamati.  

Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan 

tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah 

yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik.  Teori ini 

dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa 

beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan 

seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya 

dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar 

mengajar.   
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Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi 

kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman 

yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori 

kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, 

tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan 

pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar bukan hasil belajar. 

d. Teori Konstruktifisme 

Terakhir, ada teori konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori ini 

sebenarnya bukan bagian dari teori pendidikan, tapi dari ilmu filsafat terutama 

filsafat ilmu.  Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam 

teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut 

teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia 

berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya.  

Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam 

perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya 

psikologi kognitif Piaget yang di mana kognitif Piaget sangat berkorelasi 

dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan.  Jadi, bisa 

dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan murid atau peserta 

didik dalam membangun pengetahuan. Konstruksi berarti membangun. Jadi 

teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun 

tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan 

pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan 
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sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas 

dan dalam waktu yang direncanakan.  

Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk 

menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain 

yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Pengalaman demi 

pengalaman yang telah dilewati manusia maka akan memiliki hidup yang lebih 

dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, 

teori belajar konstruktivisme membebaskan pembelajar untuk membimbing 

sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman. Menurut teori 

konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia 

membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-

pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi 

lebih dinamis. 

2. Pengertian Pembelajaran ASWAJA  

           Pembelajaran  Aswaja merupakan upaya sadar, terarah dan 

berkesinambungan untuk mengenalkan dan menanamkan paham aswaja pada 

murid agar mengetahui dan meyakini dan mengamalkannya. Pendidikan 

aswaja dilakukan melalui aktivitas bimbingan, pengajaran, latihan serta 

pengalaman belajar. 

Definisi Ahlussunnah wal jamaah secara khusus, bila merujuk pada 

definisi yang dikemukakan oleh Hadrotus Syech Hasim Asyari dalam kitabnya 

Qonun Asasi Li Jam‟iyati Nahdhat Al-ulama‟i beliau mengatakan bahwa 

Ahlussunnah Wal Jamaah adalah golongan yang dalam Aqidah mengikuti 

http://www.jejakpendidikan.com/
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salah satu dari Imam Abu Hasan Al Asyari dan Imam Abu Mansur Al 

Maturidi. Sedang dalam hal ubudiyah, mengikuti salah satu dari imam yang 

empat, Imam Hanafi, Maliki, SyafiI, Hambali. Sedang dalam Hal Tasawuf, 

mengikuti salah satu dari Imam Junaid Al Baghdadi  dan Imam Abu Hamid 

Muhammad Al Ghozali.
21

 

Aswaja adalah satu mata pelajaran yang wajib yang menjadi ciri khas dari 

lembaga pendidikan Ma‘arif NU. ASWAJA merupakan pelajaran yang 

menanamkan faham Ahlussunnah Wal Jama‘ah melalui jalur pendidikan, maka 

dari itu pelajaran ASWAJA  juga sering disebut juga pembelajaran ASWAJA. 

Ke-NUan mempelajari tentang seluk beluk yang berhubungan dengan 

keorganisasian Nahdlatul Ulama dan faham yang dianutnya yaitu Ahlussunnah 

Wal Jama’ah atau yang disebut ASWAJA. 

Dalam bidang pendidikan Nahdlatul Ulama memiliki Lembaga Pendidikan 

Ma‘arif. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyebaran dan pengembangan 

ajaran aswaja di tingkat formal. Menurut Pedoman. Pengelolaan Satuan 

Pendidikan Ma‘arif NU Bab V tentang jati diri Ma‘arif NU pasal 7 ayat 2 

menyebutkan bahwa: setiap satuan pendidikan Ma‘arif NU harus memiliki dan 

mengkulturkan ciri kekhususan dan jatidiri pendidikan Ma‘arif NU, yaitu: 

1. Terciptanya suasana keagamaan di sekolah dalam peribadatan, pergaulan, 

pembiasaan ucapan kalimat tayyibah, akhlak karimah dalam perilaku sehari-

hari. 

                                                             
21

 Muchotob Hamzah, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyyah,(Yogyakarta,LKiS,2017)h.50 

 



26 
 

 
 

 

2. Terwujudnya rasa harga diri, mengagungkan Tuhan, mencintai orang tua 

dan menghormati gurunya. 

3. Terwujudnya semangat belajar, cinta tanah air dan memuliakan agama. 

4. Terlaksananya amal saleh dalam kehidupan nyata yang sarwa ibadah 

sesuai dengan ajaran aswaja dikalangan murid, guru dan masyarakat 

lingkungan sekolah. 

Pada pasal ke-8 dijelaskan bahwa: ―Aksentuasi yang menjadi  karakteristik 

dan jati diri pendidikan Ma‘arif NU ialah menekankan pada penerapan 

penanaman akidah, etika, budi pekerti luhur serta amal saleh dalam suatu 

kehidupan yang sarwa ibadah sesuai ajaran aswaja dengan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang fungsional bagi pembangunan bangsa dan 

negara Indonesia berdasarkan Pancasila‖. 

Diberlakukannya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas membawa implikasi 

terhadap paradigma pengembangan kurikulum pendidikan antara lain, 

pembaharuan dan diversifikasi kurikulum serta reorientasi terhadap standar 

kompetensi yang terkait dengan berbagai rumpun mata pelajaran. Berkenaan 

dengan hal itu, masa datang perlu dipersiapkan generasi muda yang memiliki 

kompetensi multidimensional. 

Kompetensi yang dikembangkan ialah untuk memberikan keterampilan 

dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, 

dan berbagai kerumitan hidup lainnya, sehingga tercipta output yang kompeten 

dan cerdas dalam membangun identitas kultur dan bangsanya.  

http://www.jejakpendidikan.com/
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Pendidikan Aswaja merupakan upaya sadar  terarah dan berkisanmbungan 

untuk mengenalkan dan menanamkan paham Aswaja pada murid agar 

mengetahui dan meyakini dan mengamalkanya. Pendidikan Aswaja dilakukan 

melalui aktivitas bimbingan, pengajaran latihan serta pengalaman belajar. 

Terlebih dalam memahami inti ajaran agama yang indah, penuh rahmat dan  

kasih sayang. 

3. Tujuan Pembelajaran ASWAJA 

Tujuan pembelajaran aswaja bertujuan untuk memperkenalkan dan 

menanamkan nilai-nilai paham Aswaja secara keseluruhan kepada peserta 

didik, sehingga nantinya akan menjadi muslim yang terus berkembang dalam 

hal keyakinan, ketakwaan kepada Allah Swt., serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan individual maupun kolektif, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam 

Ahlussunnah Waljama’ah yang dicontohkan oleh jama‘ah, mulai dari sahabat, 

tabi‘in, tabi‘it dan para ulama dari generasi ke generasi. 

Fungsi pembelajaran aswaja adalah menanamkan nilai-nilai dasar Aswaja 

kepada peserta didik sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan ajaran 

Islam, meningkatkan pengetahuan dan keyakinan peserta didik terhadap paham 

Aswaja, sehingga mereka dapat mengetahui sekaligus dapat mengamalkan 

ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, memperbaiki kesalahan-kesalahan 

dan kelemahankelamahan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, dan memupuk keyakinan peserta didik tentang ajaran 

Aswaja yang sesungguhnya, sehingga dapat mengamalkan dan menjalankan 

ajaran Islam dengan benar dan penuh keyakinan. 

http://www.jejakpendidikan.com/
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4. Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama 

a. Moderasi Beragama 

 Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti 

ke-sedang-an (tidak berlebihan dan kekurangan) yang dalam bahasa Inggris 

moderation yang terkadang diartikan rata-rata, inti dan tidak berpihak. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan moderasi dalam dua 

pengertian yaitu (1) pengurangan kekerasan, dan (2) penghindaran 

keekstreman. Jadi ketika seseorang dianggap moderat, itu berarti orang 

tersebut bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrem. Secara umum, 

moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral 

dan watak baik ketika memperlakukan orang lain baik sebagai individu 

maupun sebagai warga negara.
22

 

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dipadankan dengan kata 

wasath atau wasathiyah yang memiliki makna padanan makna dengan 

tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil) dan tawazun (seimbang). Dari 

berbagai makna ini dapat dipahami bahwa wasathiyah menyiratkan makna 

yang sama yaitu adil dan memilih jalan tengah di antara dua pilihan yang 

ekstrem. Kata wasath ini juga bermakna ―segala yang baik sesuai dengan 

obyeknya‖. Kata dermawan adalah sikap tengah antara kikir dan boros, 

pemberani adalah sikap adil antara penakut dan nekat. Lawan dari kata 
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wasath adalah tatharruf (ekstrem, radikal), al-guluw (berlebihan) dan 

tasyaddud (keras dan tegas).
23

 

Dalam konteks beragama, sikap moderasi dapat dimaknai sebagai 

pilihan memiliki cara pandang, sikap dan perilaku di antara pilihan yang 

ekstrem yang ada, sedangkan ekstrimisme adalah cara pandang, sikap dan 

perilaku batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik keagamaan. 

Moderasi beragama dalam prakteknya adalah sikap beragama yang 

seimbang antara meyakini pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan 

menghormati pandangan dan praktik beragama orang lain yang berbeda 

keyakinan (inklusif). Dengan cara inilah masing-masing umat beragama 

dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, 

serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.  

Dengan demikian, sikap moderasi beragama merupakan suatu 

keharusan dan bukan pilihan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan 

kunci terciptanya toleransi dan kerukunan pada semua level kehidupan 

interaksi anggota masyarakat. Salah satu pirnsip dasar dari moderasi 

beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya 

keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak 

dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan komunal, antara 

idealisme dan realitas dan antara masa lalu dan masa depan, dan itulah 

makna adil dan seimbang. Untuk mewujudkan sikap adil dan tawazun, 

seseorang harus memiliki karakter utama; bijaksana, tulus dan berani. 
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Dengan kata lain, sikap moderasi akan mudah terwujud apabila seseorang 

memiliki keluasan pengetahuan yang melahirkan sikap bijak, tidak mudah 

tergoda sehingga lahir ketulusan, serta berani mengakui kebenaran dirinya 

dan kebenaran pada orang lain. Mohammad Hasyim Kamali menjelaskan 

bahwa prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep 

moderasi (wasathiyah) berarti dalam beragama, seseorang tidak boleh 

ekstrem dalam beragama, tidak kaku dalam pandanannya, namun selalu 

mencari titik temu, wasthiyah merupakan esensi ajaran Islam meski ajaran 

ini terkadang diabaikan dan dilupakan oleh umat Islam.  

Menurut Syaikh Yusuf al Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Koko 

Adya Winata dalam jurnal Ciencias bahwa wasathiyah (pemahaman 

moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh 

ideologi-ideologi lain. Islam yang moderat menentang segala bentuk 

pemikiran yang radikal dan liberal. Moderasi Islam adalah satu sikap 

penolakan terhadap ekstremisme dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. 

Moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu 

(naqliyah) dan rasio (akliyah) sehingga dimungkinkan dapat menerima 

perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sepanjang tidak berlawanan 

dengan ajaran dasar Islam yang dogmatis.
24

 

Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagamaan 

yang ekslusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara 

sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik 
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keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap 

keberagamaan yang ekslusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama 

dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena 

masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu 

konflik
25

 

Dalam konteks Indonesia, diskursus dan praktek wasathiyah atau 

moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar yaitu: moderasi pemikiran, 

moderasi gerakan dan moderasi perbuatan.
26

 Moderasi pemikiran ditandai 

dengan kemampuan memadukan antara teks dan konteks, mampu 

mendialogkan keduanya secara dinamis tanpa ada yang berlebihan dan 

terabaikan. Moderasi gerakan, dalam hal ini penyebaran agama yang 

bertujuan amar ma‘ruf nahi mungkar harus didasrkan pada prinsip islah 

tanpa mudarat, memperbaiki dengan cara yang baik dan mencegah 

kemungkaran tanpa mendatangkan kerusakan yang baru. Sedangkan 

moderasi dalam tindakan adalah penguatan relasi antara agama dan budaya 

masyarakat setempat tanpa harus mempertentankannya selama tidak 

melanggar kaidah-kaidah dasar agama. 

b. Nilai-Nilai Moderasi Beragama 

Sebagaimana yang kita fahami bahwa Islam adalah Agama yang menjadi 

rahmat bagi semesta alam Rahmatan lil Alamin, dimana pemahaman 

keagamaan dibangun atas dasar nilai-nilai seperti Tawasuth, Tawazun dan 
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Ta’adul yang kesemuanya dapat disatukan dalam kalimat Wasattiyah 

(Moderat). 

       Untuk melihat moderasi beragama dan  indikatornya dapat mengacu juga 

kepada  buku  dengan judul Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai 

Islam. Buku itu diterbitkan Ditjen Pendis pada Juni 2021. Buku itu 

diperuntukan bagi para pendidik dalam memahami makna moderasi 

beragama.  Dalam buku itu disebutkan ada sembilan nilai moderasi atau 

wasathiyah, yaitu: tengah-tengah (tawassuth), tegak-lurus (i’tidal), toleransi 

(tasamuh), musyawarah (syura), reformasi (ishlah), kepeloporan (qudwah), 

kewargaan/cinta tanah air (muwathanah), anti kekerasan (al-la ’unf), dan 

ramah budaya (i’tibar al-‘urf).  

1. Konsep Aswaja  

 Aswaja memang satu istilah yang mempunyai banyak makna. Sehingga 

banyak golongan yang mengklaim dirinya sebagai aswaja. Aswaja adalah 

kelompok yang konsisten menjalankan sunah Nabi SAW., dan meneladani para 

sahabat nabi dalam akidah (tauhid), amaliah (syariah) dan akhlak (tasawuf).
27

 

Terminologi al-jama’ah dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW : 

 

َلُكْم ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب افْ تَ َرُقوا َعَلى ثِْنتَ ْْيِ َوَسْبِعَْي  ِملًَّة َوِإنَّ َىِذِه اْلِملََّة َستَ ْفََتُِق َعَلى َثََلٍث َوَسْبِعَْي: ثِْنَتاِن َأَْل ِإنَّ َمْن قَ ب ْ

ُعوَن ِف النَّاِر َوَواِحَدٌة ِف اْْلَنَّة  َوِىَي اْلََْماَعةُ  َوَسب ْ
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 Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Ahli Kitab 

terpisah atas tujuh puluh dua agama. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) 

akan terpisah atas tujuh puluh tiga golongan. Tujuh puluh dua golongan di 

neraka dan satu golongan di surga. Golongan (yang di surga) itu adalah 

jamaah (HR. Abu Dawud no. 4597, Imam Al-Mundziri menilai hadis ini hasan). 

Term ―aswaja‖ sering menjadi label bagi suatu gerakan maupun 

organisasi diberbagai penjuru dunia, tak ketinggalan negara kita Indonesia. NU 

misalnya, dikenal sebagai organisasi keagamaan yang paling membela faham 

Ahlussunnah wal Jamaah meskipun secara organisatoris belum ada keputusan 

resmi tentang kewajiban menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah bagi 

warganya. Secara terminologi Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata: 

 a. أهل bearti pemeluk aliran atau pengikut madzhab bila berkaitan dengan 

aliran atau madzhab. Bahkan ahl bisa merupakan badal nisbah, sehingga 

jika dikaitkan dengan as-sunnah mempunyai arti orang yang berfaham 

sunni.  

b. السنة ,mempunyai arti طريقة ,yakni jalan yang dilakukan oleh para sahabat 

nabi dan tabi‘in.  

c. الجماعة ,bearti sekumpulan orang yang memiliki tujuan, persatuan 

menyeluruh dari umat Islam.  

 

Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah merupakan madzhab yang telah lama. 

Disebutkan Abu Hanifah, Asy-Syafii, Malik dan Ahmad bin Hanbal (pengikut 

madzhab ini). Madzhab tersebut merupakan madzhab sahabat yang mereka 

https://kesan.id/feed/feed-imam-abu-dawud-i-50a2
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terima dari nabi mereka. Siapa yang menyimpang dari madzhab tersebut dia 

pembid‘ah menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sepakat bahwa 

ijma‘sahabat sebagai hujjah, dan mereka berselisih faham tentang ijma‘ sesudah 

mereka.
28

 

Ahlusunnah wal jama‘ah tidak terdapat dalam al-Qur‘an dan as-sunnah. 

Namun keduanya hanya menyebutkan secara parsial seperti ahl, as-sunnah dan 

al-jama‘ah. Kata ahl dalam al-Qur‘an disebutkan sebanyak seratus kali yang 

maknanya lebih dari lugawi, sedangkan assunnah ada tiga belas tempat. 

Sementara al-jama‘ah banyak ditemukan dalam hadits-hadits nabi seperti yang 

diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan imam Ahmad.
29

 

Dengan terminologi demikian, aswaja secara ril di tengahtengah umat Islam 

terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, ahlul hadits dengan sumber kajian 

utamanya adalah dalil sam‘iyah, yakni alQuran, Hadits, Ijma‘ dan Qiyas. Kedua, 

para ahlul kalam atau ahl annadhar (teologi) yang mengintegrasikan intelegensi 

(as-sina‘ah alfikriyah). Mereka adalah Asya‘ariah dengan pimpinan Abu Hasan 

alAsy‘ari dan Hanafiyah dipimpin oleh Abu Manshur al-Maturidi. Sumber 

penalaran mereka adalah akal dengan tetap meletakkan dalil sam‘iyah dalam 

porsinya. Ketiga, ahl alwijdan wa alkasyf (kaum sufiyah). Sumber inspirasi 

mereka adalah penalaran ahl al-H{adits dan annazar sebagai media penghantar 
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yang kemudian dilanjutkan melalui pola kasyf dan ilham. Ketiga kelompok 

inilah yang paling layak disebut aswaja secara hakiki.
30

 

2.  Aswaja NU  

Sesuai dengan hasil keputusan Bahtsul Masail Munas Alim Ulama 

Nahdlatul Ulama di Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002, Ahl al-Sunnah wa al-

Istiqamah atau Ahl al-Jama‘ah diartikan sebagai berikut : Ahl al-Sunnah wa Ahl 

al-Jama‘ah adalah orang yang mengikuti dan memegang teguh kitab al-Qur‘an 

dan segala sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah saw, para sahabatnya, 

serta as-Salaf as- salih dan para penerusnya. 
31

 

Berdirinya NU tak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran 

aswaja. Ajaran ini, bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma‘ dan Qiyas. Secara 

rinci ajaran itu seperti dikutip oleh Marijan dari KH Mustafa Bisri, ada tiga 

subtansi, yaitu:  

a) Dalam bidang hukum-hukum Islam, menganut salah satu dari 

empat imam madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali, yang 

praktiknya para kiai NU menganut kuat madzhab Syafi‘i.  

b) Dalam soal tauhid, menganut ajaran Imam Abu Hasan al-asyari dan 

Imam Abu Mansur al-Maturidi.  

c) Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu 

Qasim al-Junaidi.
32

 

3. Faham Moderat Dalam Fikrah Nahdliyyah 
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Dalam perjalanan sejarahnya, NU mengalami berbagai dinamika yang 

bukan saja membuat organisasi ini tampak matang dalam bersikap, melainkan 

juga semakin optimis menyongsong usia satu abad. Dalam istilah KH. Achmad 

Shiddiq, NU itu ibarat kereta api yang sudah jelas relnya, bukan taksi yang 

gampang disewa ke sana kemari. Oleh karena itu, pijakan ideologis NU sudah 

jelas dan telah menjadi panduan sikap dan pedoman karakteristik nahdliyyin. 

Aspek terakhir ini terangkum dalam konsep besar bernama Fikrah Nahdliyyah.  

Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran 

Ahlussunnah wal Jama‘ah yang merupakan landasan berpikir Nahdlatul Ulama 

(khittah nahdliyyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islahul 

ummah (perbaikan umat). 

Secara garis besar Fikrah Nahdliyyah yang juga bisa dipahami sebagai metode 

berpikir (manhaj) ke-NU-an dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan 

dengan perkara keagamaan maupun kemasyarakatan, bisa diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Dalam bidang teologi atau aqidah, NU mengikuti manhaj dan pemikiran Abu 

Hasan al-Asy‘ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fiqh atau hukum 

Islam, NU bermadzhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu madzahib al-

arba‘ah (Hanafi, Maliki, Syafi‘, dan Hambali). Dalam bidang tasawuf, NU 

mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi (w. 297 H) dan Abu Hamid al-Ghazali (w. 

505 H). 

Adapun ciri-ciri Fikrah Nahdliyyah antara lain: 
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1. Fikrah Tawassuthiyyah (pola pikir moderat), artinya NU senantiasa 

bersikap tawazun (seimbang) dan I‘tidal (adil) dalam menyikapi berbagai 

persoalan. 

2. Fikrah Tasamuhiyyah (pola pikir toleran), artinya NU dapat hidup 

berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara 

pikir, dan budayanya berbeda. 

3. Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya NU senantiasa 

mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (al-Ishlah ila ma 

huwa al-ashlah). 

4. Fikrah Tathawwuriyyah (pola pikir dinamis), artinya NU senantiasa 

melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. 

5. Fikrah Manhajiyyah (pola pikir metodologis), artinya senantiasa 

menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah 

ditetapkan oleh NU. 

Ide dan konsep Fikrah Nahdliyyah ini pertama kali diajukan oleh KH. 

Achmad Shiddiq pada tahun 1969, yang selanjutnya menjadi embrio gerakan 

kembali khittah NU pada tahun 1984. Selain menjadi acuan komisi Bahtsul 

Masail Maudlu‘iyah dalam muktamar-muktamar selanjutnya, Fikrah Nahdliyyah 

ini seringkali dijadikan sebagai ―rel ideologis― dalam konteks berbangsa dan 

bernegara. Berikut ini di antara beberapa penjelasan dan realisasi Fikrah 

Nahdliyyah ini dalam menjaga tamansari multikulturalisme bernama Indonesia. 

Fikrah Tawassuthiyyah alias sikap moderat. Watak moderat ini telah 

mendarah daging dan menjadi identifikasi NU sebagai organisasi masyarakat yang 
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menjunjung semanagat moderasi di Indonesia. Organisasi ini memiliki modal 

sosial-budaya yang bisa diterima oleh berbagai kalangan—kecuali kelompok 

teroris—dalam upaya menjaga kerukunan beragama dan kerukunan berbangsa. 

Dalam sejarahnya, NU menghindari sikap radikal karena sikap ini hanya 

menimbulkan resiko jangka panjang dan lebih banyak madarat dibandingkan 

maslahatnya. NU juga tidak bersikap reaktif dan keras, karena keduanya hanya 

akan membuat NU gampang dijebak dan terpancing. NU juga tidak bersikap 

sebagaimana avonturir yang pragmatis, melainkan menjalankan prinsip-prinsip 

yang faktual-realistis. 

Dalam berbangsa dan bernegara, sikap moderat ini sangat penting. Sebab, 

manakala terjebak pada sikap mutlak, NU akan terjerembab pada absolutisme 

yang banyak merugikan dirinya sendiri. Sejarah telah mengajarkan siapapun yang 

bersikap absolut bakal cepat mengalami kehancuran. PKI, NAZI, fasisme Jepang, 

dan sebagainya, pada akhrinya hancur setelah terjebak pada absolutisme. Di 

beberapa negara Timur Tengah, absolutisme hanya melahirkan era diktatorial 

yang menyengsarakan rakyatnya. Oleh karenanya, penanaman faham moderasi 

beragama melalaui pelajaran Aswaja an-nahdliyah dapat menjadi fondasi penting 

dalam merawat generasi bangsa yang moderat dan tidak anti terhadap 

keberagaman.
33
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c. Membangun Umatan Wasathan  

Islam datang ke muka bumi bukan sekedar membawa aqidah (doktrin 

keimanan) dan syariah (doktrin ritual) tetapi juga mengemban misi rahmatan lil 

‗alamin dengan konsep madaninya, yang teraktualisasi pada pengembangan 

peradaban melalui sains, teknologi, kebudayaan dan adab. 

Istilah madani berasal dari kosakata Arab madaniyyun, yang berakar pada 

kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal atau membangun.; lain 

daripada itu juga kadang diartikan dengan makna lain seperti yang beradab, 

orang kota, orang sipil dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan mengetahui 

makna madani, seyogyanya dapat dipahami bahwa istilah masyarakat Madani 

yang populer di akhir tahun 90an adalah masyarakat yang beradab atau 

masyarakat sipil ataupun masyarakat yang bertempat tinggal di suatu perkotaan 

atau yang yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan persoalan 

pluralisme. 

Berangkat dari uraian di atas, disengaja atau suatu kebetulan, gambaran 

masyarakat Madani tergambar dengan jelas dalam lintasan sejarah peradaban 

Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW merintis pembangunan kota Yatsrib 

pada abad ke 7 Masehi dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat 

aneka ragam suku, golongan dan agama hingga menjadi kota berperadaban yang 

terkenal sebagai kota Madinah. Di sana Nabi melihat dan menemukan 

masyarakat plural, ada kaum muslim pendatang (Muhajirin Mekkah), kaum 

muslim pribumi (Anshar Madinah terdiri dari kabilah Aus dan Khajraj) dan 

kaum non muslim (Yahudi Madinah terdiri dari Bani Quraidhah, Bani Qoinuqa‘ 
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dan Bani Nadhir). Mereka semua bebas melaksanakan berbagai aktifitas masing-

masing dan dilarang keras saling bermusuhan terhadap siapapun kecuali yang 

berbuat kezaliman. Orang tidak boleh dianggap musuh hanya karena berbeda 

pandangan politik, agama ataupun etnis. Dalam hal ini, Islam membawa 

perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial kota Madinah karena 

kemampuannya dalam mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan. (al-

Umari, 1995) Paling tidak, inilah gambaran model ideal yang dicita-citakan 

umat Islam di dunia, tidak terkecuali umat Islam di Indonesia tentang 

terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan tatanan sosial politik yang 

berkeadilan dan berlangsung seiring dengan perkembangan kultural masyarakat. 

Sebab mereka meyakini bahwa rumusan terakhir dan paling komprehensif bagi 

kehidupan sosial manusia adalah Islam, yang menekankan masalah konflik sama 

kuatnya dengan penekanan atas masalah konsensus dan kerjasama. 

Tidak sedikit dari sejumlah gerakan muslim dan tokoh intelektual muslim 

yang memproyesikan Islam sebagai ideologi. Tidak salah memang, apalagi sikap 

dan pandangan demikian lebih bertitik tolak pada sebuah keyakinan bahwa ―the 

world is not enough‖ hanya dari dua sudut pandang, yaitu radikalisme dan 

liberalisme. Apalagi mereduksi seluruh dunia hanya menjadi dua posisi 

ideologis saja adalah naif dan terlalu sederhana, sebab di antara keduanya 

mungkin saja ada beberapa corak keduanya yang berbeda. Islam sebagai 

ideologi ditujukan untuk menciptakan sebuah sistem yang tampak terletak di 

tengah rantai kesatuan itu, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebab apabila 

kapasitas Islam diproyeksikan sebagai ideologi, maka yang lebih menonjol 
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hanya sisi politiknya saja, dan Islam jauh melampaui sekedar pranata-pranata 

politis. 

Sekali lagi, Islam adalah dien, Islam adalah keseluruhan arah, sikap dan 

pandangan hidup. Secara konseptual, Islam harus berdiri di ―jalan tengah‖, 

artinya menjangkau dan melampaui ekstrem-ekstrem dalam proses-proses 

manusiawi serta harus menghindari sikap-sikap ekstrem. Artinya konsep 

moderasi sosio-religius dalam beragama yang menjadi inti ajaran Islam, 

sebagaimana termaktub dalam AlQur‘an Surat Al-Baqarah : 143 ―Dan demikian 

(pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan 

agar menjadi saksi (atas) perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) 

menjadi saksi (atas) perbuatanmu...‖, harus hadir dan berperan aktif dalam 

membangun kedamaian, kerukunan dan keharmonisan hubungan antar sesama 

umat manusia. 

Banyak persoalan hidup dan kehidupan yang dibicarakan dalam Al-Qur‘an, 

tentang tatanan masyarakat dan para nabi terdahulu, peperangan, pengkhianatan, 

cinta dan kedamaian, kasih sayang dan pembalasan. Yang demikian bukan 

berarti Islam mengajarkan atau menciptakan perseteruan dan perselisihan 

melainkan yang ingin ditegaskan adalah bahwa dunia adalah sebuah 

ketidakseimbangan yang tetap dan untuk bertahan hidup didalamnya perlu 

perjuangan. Semua doktrin Islam bersumber dari Al-Qur‘an dan hadis, bukan 

hanya supremasi doktrin ketauhidan semata. Semua madzhab teologi dan 

filsafat, teori hukum dan politik, aliran Islam baik Sunni atau Syi‘ah ataupun 

Khawarij, keseluruhannya mendasarkan rujukan pengajarannya pada prinsip-



42 
 

 
 

 

prinsip Al-Qur‘an. Tidak ada klaim keislaman tanpa berdasarkan Al-Qur‘an, dan 

lagi-lagi Al-Qur‘an hadir memberi banyak pilihan sebagai jalan tengah 

seberapapun besar dan luasnya perbedaan. Al-Qur‘an menegaskan dalam surat 

Al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan keyakinan harus dijadikan sebagai 

semangat keanekaragaman untuk bisa saling memahami dan saling mengenal 

satu sama lain. 

Dalam konteks NKRI, kesatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai 

macam agama, suku, etnis, bahasa dan budaya tentu tidak boleh memihak salah 

satu dari kedua hal tersebut. Indonesia harus memiliki cara berpikir dan 

bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Konsep 

moderasi sosial religius yang melekat dalam Islam dan nilai kulturalnya sebagai 

watak genuin Islam yang haniif dan rahmatan lil ‘alamiin harus bisa 

dimaksimalkan peran dan kontribusinya dalam membangun kebersamaan dan 

memelihara kerukunan antar sesama warga negara, terlebih mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Ada keleluasaan dan otoritas penuh untuk 

menindaklanjutinya, meskipun mayoritas sosiologis belum tentu mayortitas 

politik. Selanjutnya, dapat disinergikan dengan kebijakankebijakan sosial yang 

diambil oleh pemerintah negara. Kesadaran ini harus dimunculkan agar generasi 

bangsa ini bisa memahami bahwa Indonesia ada untuk semua. 
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d. Penguatan Nilai-Nilai 

Penguatan nilai moderasi beragama melalui pembelajaran Aswaja sangat 

penting adanya dikarenakan dari nilai ajaran inilah nantinya akan dikembangkan 

implementasi dalam kehidupan sehari-hari.  

Lembaga pendidikan dari berbagai level dan tingkatan (pendidikan  usia dini 

hingga perguruan tinggi) memiliki peran yang strategis dalam menanamkan serta 

menguatkan nilai-nilai luhur agama baik dari sisi moderasi beragama. Penguatan 

nilai-nilai moderasi beragama pada peserta didik terutama pada kalangan 

sekolah menengah diharapkan memutus mata rantai kekerasan atas nama agama, 

meminimalisir potensi konflik antar budaya dan suku dan menghilangkan 

ketegangan-ketegangan dan disharmoni di tengah masyarakat.  

Dalam konteks Indonesia, diskursus dan praktek wasathiyah atau moderasi 

sering dijabarkan melalui tiga pilar yaitu: moderasi pemikiran, moderasi gerakan 

dan moderasi perbuatan.
34

 Moderasi pemikiran ditandai dengan kemampuan 

memadukan antara teks dan konteks, mampu mendialogkan keduanya secara 

dinamis tanpa ada yang berlebihan dan terabaikan. Moderasi gerakan, dalam hal 

ini penyebaran agama yang bertujuan amar ma’ruf nahi mungkar harus 

didasarkan pada prinsip islah tanpa mudarat, memperbaiki dengan cara yang 

baik dan mencegah kemungkaran tanpa mendatangkan kerusakan yang baru. 

Sedangkan moderasi dalam tindakan adalah penguatan relasi antara agama dan 
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budaya masyarakat setempat tanpa harus mempertentankannya selama tidak 

melanggar kaidah-kaidah dasar agama. 

Penguatan nilai-nilai moderasi melalui pengajaran dan pendidikan dapat 

dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk menguatkan nilai-

nilai keadilan, kebersamaan, toleransi dan saling menghormati perbedaan 

pandangan dan budaya bahkan agama kepada peserta didik sehingga mereka 

dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan damai.
35

  

Ketika penguatan nilai-nilai moderasi ini dianggap sebagai hal yang urgen 

ditanamkan kepada peserta didik lewat materi pembelajaran, maka peran guru 

sangat vital dan strategis. Pendidik merupakan faktor penting dalam upaya 

mengimplementasikan nilai-nilai keragaman dan kesetaraan. Sebagai contoh 

misalnya, guru harus mampu bersikap demokratis dan tidak diskriminatif, 

artinya perilaku seorang guru dalam memperlakukan setiap peserta didiknya 

tidak boleh memihak dan berat sebelah baik karena perbedaan agama, budaya 

dan suku. Guru dalam tugas dan fungsinya harus mampu melakukan proses 

transformasi dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan multicultural 

sebagai bagian dari nilai-nilai dasar dan ajaran ideal semua agama dengan 

berupaya mengakomodasi aspek-aspek perbedaan dan disparitas kemanusian 

sebagai sebuah sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada.  
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Disamping peran strategis seorang pendidik, untuk menerapkan nilai-nilai 

moderasi  kepada peserta didik harus dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran dan muatan materi yang tepat. Kedua hal ini sangat penting saling 

berpadu dengan kemampuan seorang guru maupun dosen. Model pembelajaran 

harus mampu meransang anak didik untuk berpikit kritis, menggali potensi diri, 

memberikan keterampilan individu dan sosial. Sedangkan materi ajar yang tepat 

merupakan asupan gizi yang tepat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh 

berkembang menjadi pribadi yang handal baik secara personal maupun secara 

sosial, maka penguatan nilai-nilai moderasi dan multikultural dalam kurikulum 

dan materi ajar mutlak adanya.
36

 

 Adapun secara teoritik penguatan nilai dalam pembelajaran dapat dibagi  

dalam beberapa metode sebagaimana berikut : 

1) Metode Diskusi  

Metode diskusi memberikan banyak manfaat bagi peserta didik dalam 

proses belajar mengajar yaitu melatih peserta didik berpikir kritis dan terbuka 

sehingga setiap peserta didik memiliki wawasan yang luas yang bersumber dari 

peserta didik lainnya. Kemudian dengan berdiskusi peserta didik memiliki sifat 

demokratis karena dapat mengutarakan pendapat masih diforum diskusi. 

Kemudian dengan diskusi, peserta didik memiliki sikap saling menghargai 

pendapat orang lain yang berbeda-beda. Kemudian, dengan berdiskusi, peserta 

didik dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bersumber dari hasil 
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diskusi. Dengan berdiskusi, kemampuan berfikir peserta didik dapat terasah, 

berfikir kritis, kreatif dan argumentative, dan melatih mental peserta didik dalam 

mengemukakan pendapat di depan umum.37 

2) Kerja Kelompok 

Kerja kelompok merupakan kegiatan saling tolong menolong dalam 

pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk saling kerja sama dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik yang sudah 

dikelompokkan untuk mencapai tujuan. Esensi dari kerja kelompok adalah untuk 

gotong royong, saling membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan 

dalam pembelajaran. 

Bagi seorang pendidik, metode kerja kelompok penting untuk diterapkan 

karena melatih peserta didik untuk saling memahami arti kebersamaan dan 

selain itu kerja kelompok memiliki banyak manfaat. Oleh sebab itu, metode 

kerja kelompok ini bagian dari strategi guru dalam menanamkan moderasi 

beragama bagi peserta didik sehingga peserta didik bersifat lowes dan tidak 

esklusif dalam beragama.
38

 

3) Studi Tour 

Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang 

moderasi beragama merupakan bagian dari salah satu cara agar peserta didik 

dapat mengamalkan pengetahuan yang didapat di dalam kelas kemudian di 
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implementasikan dalam kehidupan nyata. Metode karya wisata ini didefinisikan 

sebagai metode pembelajaran yang berada diluar kelas, mengunjungi tempat-

tempat yang dituju diluar kelas agar dapat pembelajaran langsung dari objek 

yang dituju. 

Penggunaan metode karya wisata dalam pembelajaran moderasi 

beragama merupakan bagian dari usaha pendidik agar dapat memberikan 

pengalaman hidup dengan orang lain yang berbeda-beda baik dari kultur, 

budaya, kepercayaan dan status sosial. Karena moderasi beragama perlu 

dipraktikkan dalam kehidupan peserta didik. Tentunya, guru harus mengarahkan 

membimbing dan menunjukkan kepada peserta didik tentang pentingnya 

moderasi beragama saat mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang telah 

ditentukan sesuai dengan materi pembelajaran yang dijelaskan di dalam kelas. 

Oleh karena itu, guru harus dapat memilah dan memilih metode yang 

tepat bagi peserta didik agar pemahaman konsep moderasi beragama dapat 

melekat dalam diri peserta didik kemudian dapat diimplementasikan.
39
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5. Evaluasi Pembelajaran Aswaja 

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat 

signifikan dalam suatu proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran memiliki 

fungsi untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dalam tujuan pembelajaran 

yang direncanakan.
40

 

Dalam melaksanakan evaluasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

diantaranya sebagai berikut:  

1) Penilaian diarahkan guna mengukur pencapaian kompetensi  

2) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan 

untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.  

3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 

4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.  

Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan 

pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada 

proses (ketrampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil 

melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. 

a. Prinsip-prinsip Evaluasi Pembelajaran 

Ada beberapa prinsip penilaian yang penting untuk diketahui, yaitu 

kepraktisan (practicality), keterandalan (reliability), validitas (validity), dan 

keotentikan (authenticity). Sebuah tes dikatakan praktis apabila tes itu biaya 
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penyelenggaraannya tidak terlalu mahal, tidak menyita waktu terlalu lama, mudah 

dilaksanakan, dan penyekorannya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. 

Tes wawancara untuk yang membutuhkan waktu antara 30-60 menit tentu tidak 

praktis kalau yang akan dites berjumlah ratusan orang sementara pewawancara 

hanya 5 orang. Tes yang menggunakan lembar jawaban tentu tidak praktis jika 

penyelenggara tes yang harus memerikasa lembar jawaban itu tak memiliki 

scanner dan komputernya. Tes menulis yang berlangsung dua jam tentu tidak 

praktis jika yang ingin kita ketahui hanyalah kemampuan siswa menulis kalimat 

utama saja (topic sentence).  

Tes UAM menjadi terkesan tidak praktis karena dalam pelaksanaannya 

mesti melibatkan tim independen, dan pengawas dari luar sekolah yang 

bersangkutan. Tes esei untuk mengetes ratusan orang sementara waktu yang 

dimiliki guru terbatas, tentu tidak praktis karena pemeriksaanya lama dan 

subyektif. UAM dengan melibatkan aspek listening akan sangat tidak praktis jika 

sekolah tak memiliki sistem audio yang baik atau saat tes listrik PLN mati 

sepanjang hari sementara sistem back up seperti Aki tak tersedia dan tape recorder 

jumlahnya tak mencukupi. 

Yang dimaksud dengan reliable adalah konsisten dan dapat diandalkan. Jika 

anda memberi tes yang sama pada siswa yang sama atau mengorelasikan dua buah 

perangkat tes yang paralel, dan hasilnya relatif sama, tes itu dikatakan terandal. 

Reliabilitas dapat mencakupi reliabilitas antarpenilai dan reliabilitas pelaksanaan. 

Reliabilitas antarpenilai akan terjadi apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh 

beberapa penilai relatif sama. Misalnya, jika kita memberi skor esei seorang siswa 
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70, sedangkan sejawat kita memberi skor 72, kedua penilai itu dapat dikatakan 

memberikan hasil penilaian yang reliable.  

Reliabilitas dalam pelaksanaan penilaian terjadi apabila instrumen tes yang 

digunakan dalam situasi apapun hasilnya relatif sama. Reliabilitas dalam 

pelaksanaan ini dapat terganggu oleh adanya kegaduhan, variasi hasil foto kopi, 

pencahayaan, dan faktor-faktor sejenis lainnya. Pengukuran reliabilitas dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan teknik belah dua 

(split-half method), tes paralel, dan pengetesan ulang. Dalam teknik belah dua kita 

memiliki satu set alat tes, misalnya berisi 50 butir soal pilihan ganda. Kita 

pisahkan butir genap dan butir ganjil, kemudian keduanya dianggap sebagai dua 

perangkat tes yang pararel dan kita korelasikan kedua belahan itu menggunakan 

Pearson Product Moment. Bila korelasinya signifikan, tes itu reliable. Teknik tes 

pararel dilakukan bila kita mempunyai dua set soal yang bertujuan mengukur hasil 

belajar yang sama. Setelah diujicobakan, skor kedua set soal itu dikorelasikan dan 

bila hasilnya signifikan, kedua set soal itu reliable.  

Teknik terakhir dilakukan bila kita hanya mempunyai satu set soal yang 

diujicobakan sebanyak dua kali kepada dua kelompok yang tingkat 

kemampuannya dianggap sama. Bila hasil korelasinya signifikan, tes itu reliable. 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan reliabilitas soal. Pertama, kita harus 

membuat soal yang mampu membedakan siswa yang kurang pandai dan yang 

pandai. Artinya, kita harus membuat soal yang kemungkinan bisa dijawab dengan 

benar oleh siswa pandai, tetapi tidak oleh siswa yang kurang pandai. Cara kedua 

adalah dengan tidak terlalu banyak memberi kebebasan kepada peserta tes. Cara 
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ketiga adalah dengan memberi perintah yang jelas dan mudah difahami peserta 

tes. Tidak boleh terjadi peserta tes menjawab salah karena perintahnya tidak jelas. 

Cara keempat adalah dengan memastikan soal yang diberikan dapat dibaca 

dengan baik oleh peserta tes. Cetakan atau ilustrasi yang kurang jelas harus 

dihindari. Cara kelima adalah dengan membuat peserta tes mengenal format dan 

teknis tes. Cara lainnya adalah dengan memberi suasana tes yang nyaman dan tak 

mengganggu konsentrasi, membuat soal yang sebisa mungkin obyektif, memberi 

kunci jawaban yang rinci bagi para penilai terutama untuk menilai tes berbentuk 

essay selain melatih terlebih dahulu para penilai tersebut. 

Validitas adalah sejauh mana kesimpulan yang kita peroleh dari tes yang 

kita lakukan tepat dan bermakna sesuai dengan tujuan penilaian yang diinginkan. 

Dengan kata lain tes yang dibuat harus mampu mengukur aspek yang ingin 

diukur. Ada beberapa jenis validitas yang sering dibicarakan dalam teori 

penilaian. Yang pertama adalah validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki 

validitas isi bila isi tes disusun oleh butir-butir tes yang merepresentasikan 

kompetensi atau kemampuan siswa. 

Validitas yang kedua berkaitan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan. 

Artinya, sebuah tes dikatakan valid jika hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil 

tes yang diperoleh oleh penilaian lain yang independen dan andal. Validitas jenis 

ini terdiri dari concurrent validity dan predictive validity. Yang pertama terjadi 

ketika tes yang divalidasi dan tes yang digunakan sebagai kriteria diteskan secara 

bersamaan dan hasilnya memiliki korelasi yang tinggi. Predictive validity 
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merupakan kemampuan sebuah tes memprediksi kemampuan peserta tes di masa 

yang akan datang. 

Validitas yang keempat adalah validitas perwajahan (face validity). Bila tes 

yang kita kembangkan memiliki validitas perwajahan, peserta tes akan melihat tes 

itu fair, relevan, dan bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi siswanya. 

Dengan kata lain, bagi peserta dan pelaksana tes, tes itu kelihatan bonafid, 

berwibawa, mengukur keterampilan yang diperuntukannya, tidak ada kesalahan 

ketik, ilustrasi, kasetnya jernih, kemasannya dan tata letaknya menarik. 

Prinsip tes yang baik keempat adalah keotentikan (authenticity), yaitu 

tingkat kesejalanan antara ciri-ciri sebuah tes bahasa dengan fitur-fitur tugastugas 

yang diberikan kepada siswa. Dengan kata lain, bahan atau tugas yang diteskan 

harus mencerminkan kenyataan yang akan dihadapi dalam kondisi nyata di 

lapangan. Agar keotentikan meningkat, bahasa yang digunakan harus sealamiah 

mungkin, butir soal yang dibuat harus kontekstual, topik yang dipilih harus 

menarik bagi siswa, butis soal dikelompokan secara tematis, dan tugas yang 

diberikan harus merupakan tugas yang banyak ditemukan dalam dunia nyata. 

Selain keempat prinsip di atas, validitas tes juga mencakupi validitias 

konsekuensial. Artinya, dampak tes bagi peserta tes, guru, sekolah, pemerintah 

dan masyarakat harus dipertimbangkan. Dampak yang ditimbulkan tes dikenal 

dengan nama washback (dampak balik), yaitu dampak tes terhadap pembelajaran, 

terutama persiapan menjelang tes. 
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b. Tehnik dan Bentuk Evaluasi Pembelajaran 

 Banyak teknik dan metode dalam mengumpulkan informasi tentang 

kemajuan belajar peserta didik, baik hubungan dengan proses belajar maupun 

hasil belajar. Penilaian tersebut dijabarkan berdasarkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, serta pencapaian indikator-indikator. Teknik evaluasi yang 

dapat diterapkan di sekolah, dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: 

1. Teknik Tes 

Adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan 

evaluasi, yang didalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas 

yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik, kemudian pekerjaan 

itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Dalam teknik 

ini, menurut Drs. Zainal Arifin terdiri dari tiga bagian, yaitu:
41

 

a) Tes tulis, yaitu suatu bentuk tes yang menuntut anak menjawab soal- 

soal dalam bentuk tulisan yang diberikan kepada sekelompok murid pada 

waktu, tempat dan untuk soal tertentu.  

b) Tes lisan, yaitu bentuk tes yang menuntut respons dari anak dalam 

bentuk bahasa lisan.  

c) Tes perbuatan/tindakan, yaitu tes yang menuntuu jawaban siswa dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. Dari ketiga bentuk evaluasi di 

atas berarti bahwa aspek yang dapat dicapai dalam melakukan teknik ini 

ada dua, yaitu kemampuan yang bersifat ilmu pengetahuan lazimnya 
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dengan menggunakan tes tulis dan tes lisan, sedangkan aspek kemampuan 

yang bersifat keterampilan lazimnya dinilai dengan tes perbuatan. 

2. Teknik Non Tes  

Adalah suatu teknik atau cara untuk mengukur perbahan sikap dan 

pertumbuhan anak. Teknik ini menurut Drs. H. Daryanto, dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Skala bertingkat, yaitu skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk 

angka terhadap suatu hasil pertimbangan.  

b. Kuesioner, adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang 

yang akan diukur (responden). 

c. Wawancara, adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan 

jawaban dari responden dengan jalan Tanya jawab sepihak.  

d. Pengamatan, adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secata sistematis.  

e. Riwayat hidup, adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama 

dalam masa kehidupannya.  

Data – data yang diperoleh dari pelaksanaan tes ini dapat digunakan 

sebagai bahan penilaian terhadap kegiatan belajar murid, dan untuk 

mengukur kemampuan belajar siswa pada aspek afektif.  

Oleh karena itu, dalam melaksanakan  tes ini seorang guru agama 

hendaknya benar- benar cernat dan selektif agar dapat memperoleh data 

yang sesuai dengan kenyataanya. 



55 
 

 
 

 

6. Dampak Penguatan Nilai Moderasi Beragama  

Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah 

peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama 

niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik 

makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub 

ekstrem dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling 

ideal. 

Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi 

pendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, 

Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad el-Tayyeb, 

pada 4 Februari 2019 lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen 

persaudaraan kemanusiaan (human fraternity document), yang di antara 

pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini 

sesungguhnya adalah ekstremisme akut (fanatic extremism), hasrat saling 

memusnahkan (destruction), perang (war), intoleransi (intolerance), serta 

rasa benci (hateful attitudes) di antara sesama umat manusia, yang 

semuanya mengatasnamakan agama. 

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar 

agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Kita perlu moderasi beragama 

sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan 

kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan 

keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, 

maupun kehidupan secara keseluruhan. 



56 
 

 
 

 

Moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama di 

Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang 

yang bersikap moderat dalam beragama berarti-tidak teguh pendirian, 

tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran 

agamanya. Moderat disalah  pahami sebagai kompromi keyakinan teologis 

beragama dengan pemeluk agama lain. 

Seorang yang moderat seringkali dicap tidak paripurna dalam 

beragama, karena dianggap tidak menjadikan keseluruhan ajaran agama 

sebagai jalan hidup, serta tidak menjadikan laku pemimpin agamanya 

sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Umat beragama yang 

moderat juga sering dianggap tidak sensitif, tidak memiliki kepedulian, 

atau tidak memberikan pembelaan ketika, misalnya, simbol-simbol 

agamanya direndahkan. 

Anggapan keliru lain yang lazim berkembang di kalangan 

masyarakat adalah bahwa berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi 

dalam beragama sama artinya dengan bersikap liberal dan mengabaikan 

norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan, 

sehingga dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, mereka yang 

beragama secara moderat sering dihadapkan secara diametral dengan umat 

yang dianggap konservatif dan berpegang teguh pada ajaran agamanya.
42

 

Hal ini menjadi penting, bahwa dalam praktik menjaga 

keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara nilai-nilai moderasi 
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beragama harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

mengingat keragaman suku, ras dan agama yang ada di Indonesia. 

B. Penelitian Yang Relevan 

 

1. Irfan Taufiq, dengan judul penelitian ―Penanaman Nilai-nilai pendidikan 

Ahlusunnah wal jama’ah an-nahdliyah melalui program kegiatan keagamaan di 

SMA Islam Nusantara Malang‖. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Konsep 

pendidikan di SMAINUS disandarkan pada nilai tawasuth, tawazun, ta’adul dan 

tasamuh.  2) Dampak pendidikan Aswaja terhadap sikap sosial peserta didik yakni 

dengan tidak berpihak pada siapapun dengan sikap senantiasa menjaga dan 

menghormati perbedaan.
43

 

Keterkaitan penilitian ini sama meneliti tentang Aswaja namun terfokus 

pada kegiatan keagamaan di SMA terkait. Yang membedakan dengan penelitian 

ini selain soal lokasi juga tentang fokus penguatan moderasi beragama dikalangan 

siswa dan siswi. 

2. Masturaini, dengan judul penelitian ―Penanaman nilai-nilai moderasi beragama 

di Pondok Pesantren (Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun 

Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)‖. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : 1) Keberadaan Pondok Pesantren Shohifatusshofa memiliki dampak 

positif. 2) Moderasi Islam di Pondok Pesantren tertuang dalam nilai-nilai sebagai 

berikut tawazun, tawasuth, i’tidal, tasamuh, musawah, syuro dan wathoniyah. 
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 Taufiq, Irfan. Penanaman Nilai-nilai pendidikan Ahlusunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah 

melalui program kegiatan keagamaan di SMA Islam Nusantara Malang. (Malang,tesis, 2020) 
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3) Penanaman nilai-nilai moderasi beragama menggunakan metode madrasy, 

halaqoh dan hidden curriculum.
44

 

Persamaan penilitian diatas yakni sama meneliti tentang implementasi 

pembelajaran Aswaja. Yang Membedakan dengan penelitian ini selain tempat 

penelitian juga fokus penelitian yang tidak memuat penguatan nilai nilai moderasi 

beragama. 

3. M. Mahfudz Nasir, dengan judul penelitian ―Pembelajaran Aswaja ke-NU-an di 

MTs dan MA AL HIKMAH Bandar Lampung‖ Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran aswaja di MTs dan MA al 

Hikmah Bandar Lampung, guru pengajar aswaja ke-nu-an memiliki kualifikasi 

pendidikan yang mumpuni, baik pendidikan formal ataupun non formal. tujuan 

pembelajaran mengarah pada pembentukan karakter serta doktrin ideologi aswaja 

an-nahdliyyah. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode diantaranya 

metode targhib dan tarbib, ibroh, keteladanan,  diskusi, tanya jawab, cramah, 

cerita dan metode sorogan.  

Adapun  bahan ajar yang digunakan yaitu kitab kuning Hujjah 

Ahlussunnah Wal Jama‟ah Lil A‟amali Al Yaumiyati 2 jilid yang dikarang sendiri 

oleh guru pengajar di MA al Hikmah. Pada jenjang MTs, bahan ajar yang 

digunakan adalah buku Aswaja Ke-Nu-an. Evaluasi didasarkan pada 3 aspek yang 

dinalai yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
45
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Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini pada pembelajaran 

ASWAJA. Tetapi yang menjadi letak perbedaan Madrasah Al Hikmah memiliki 

keterpautan dengan pesantren sedangkan MTs Mathlaul Anwar tidak terikat 

dengan pesantren manapun, selain itu penelitian di atas tidak menyoal tentang 

moderasi beragama. 
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