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ABSTRAK 

 

Permasalahan Moderasi bukan hanya permasalahan atau 

kepentingan orang perorang, melainkan juga permasalahan dan 

kepentingan setiap kelompok dan umat, kepentingan negara, dan 

masyarakat. Moderasi beragama sangat penting dilaksanakan untuk 

menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran agama Islam. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, penulis akan melakukan 

penelitian terhadap pemikiran KH. Hasyim Muzadi dalam konteks 

moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

pemikiran KH. Hasyim Muzadi tentang moderasi beragama untuk 

menciptakan perdamaian bagi semua umat manusia. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) 

yakni suatu penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan 

menggunakan pemahaman yaitu membaca literatur, berupa sumber 

buku- buku, majalah, e-book, jurnal, dan sumber data- data lainya. 

Jadi dalam pengumpulan data dilakukan diperpustakaan atau ditempat 

lainya yang ada serta tersimpan disumber dan referensi data lainya. 

Penelitian ini termasuk dalam analisis isi (content analysis) adalah 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi 

adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, 

yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi 

intepretasi. Sumber data primer adalah buku karya KH. Hasyim 

Muzadi yaitu buku Islam Rahmatan Lil‟Alamin, Islam Sejati Islam 

dari Hati, Islam yang Mengayomi. Sumber data sekunder adalah 

sumber data pendamping dan pendukung pengumpulan datanya ialah 

buku- buku, jurnal serta sumber yang terkait dengan moderasi. 

Dari penelitian kepustakaan ini, peneliti dapat mengambil tiga 

kesimpulan besar: Pertama, moderasi adalah ajaran agama yang sama 

sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang atau bersikap, yang 

mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, dan berada di tengah- 

tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama 

ataupun mazhab. Kedua, KH. Hasyim Muzadi dalam konteks 

multikulturalisme dan multiagama, dapat ditegaskan bahwa moderasi 

adalah (katup pengaman) yang dapat menutup kesenjangan yang ada 



 
 

 
 

apakah itu kesenjangan antara kesadaran dalam beragama dan 

doktrinnya atau kesenjangan antara apa yang bisa kita capai atau raih 

dan apa yang akan kita capai antara das sein (apa yang terjadi) dan das 

sollen (apa yang seharusnya terjadi), serta antara hak dan tanggung 

jawab. Paralel keadilan („adalah), kebebasan (hurriyyah), toleransi 

(tasamuh), keseimbangan (tawazun), musyawarah (syura‟), dan 

persamaan (musawah). Tegasnya moderasi akan membebaskan umat 

dari penderitaan dan mengarahkan kita menuju kebahagiaan sejati di 

dunia dan akhirat. Ketiga,Pendidikan Agama yang moderat dan 

terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dapat diharapkan semakin 

menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan 

pada Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama masing-masing 

peserta didik sehingga juga semakin bisa menghargai kemanusiaan 

masing-masing sesama manusia dalam keanekaragaman suku, agama, 

ras, maupun golongan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

khususnya dalam kebebasan beragama, sehingga persatuan sebagai 

sesama Warga Negara Indonesia lebih menguat sesuai dengan 

semboyan Negara kita Bhineka Tunggal Ika. Moderasi Beragama 

Perspektif KH. Hasyim Muzadi tersebut sangat relevan apa bila 

diterapkan dalam Pendidikan Agama Islam saat ini, dengan moderasi 

beragama akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia melalui sikapnya yang menjunjung tinggi toleransi, 

kesediaan membangun dialog, serta bekerja sama antar umat 

beragama. 

 

Kata Kunci: Moderasi Beragama, KH. Hasyim Muzadi. 
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MOTO 

 

 

َل  ِئ ا َب  َ ق َو ا  وًب ُع ُش ْم  اُك َن ْل َع َوَج ٰى  َث  ْ ُن َوأ ٍر  ذََك ْن  ِم ْم  اُك َن ْق َل َخ نَّا  ِإ ُس  نَّا ل ا ا  َه ي ُّ َأ ا  َي
وا  َرُف ا َع  َ ت ْم  ۚ  ِل اُك َق  ْ ت َأ لَِّو  ل ا َد  ْن ِع ْم  ُك َرَم ْك َأ نَّ  يٌ  ۚ  ِإ ِب َخ ٌم  ي ِل َع لََّو  ل ا نَّ   ِإ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”1
. 

 

(Q.S Al- Hujarat Ayat 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
1 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemah (Bandung: Al 

Jumanatul „Ali, 2005). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul pada skripsi ini adalah gambaran pokk 

untuk memberikan penjelasan dari topik yang dibahas agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan. Sehingga penulis 

menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi 

ini. Skripsi ini berjudul “MODERASI BERAGAMA 

PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI DAN 

RELEVANSINYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM”. 

Penjelasan mengenai judul tersebut sebagai berikut: 

1. Moderasi Beragama 

Kata moderat atau moderasi dalam bahasa Arab dikenal 

dengan al-wasathiyah sebagaimana terekam dari Q.S Al-

Baqarah 143. Kata al-Wasath bermakana terbaik dan paling 

sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-

baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam 

melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat 

mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di 

tengah- tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik 

perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat 

mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan 

tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama 

dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan 

dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang 

anarkis. Dengan demikian moderasi beragama merupakan 

sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di 

Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang 

berjalan seiring, dan tidak saling menegaskan antara agama 

dan kearifan lokal (local wisdom). Tidak saling 

mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip al- ikhlas (ketulusan), 

al- adalah (keadilan), al-tawassut (moderasi), al-tawazun 

(keseimbangan), dan al-tasamuh (toleransi). 

 



 
 

 
 

2. Perspektif KH. Hasyim Muzadi 

Dalam konteks multikulturalisme dan multiagama, 

dapat ditegaskan bahwa moderasi adalah (katup pengaman) 

yang dapat menutup kesenjangan yang ada apakah itu 

kesenjangan antara kesadaran dalam beragama dan doktrinnya 

atau kesenjangan antara apa yang bisa kita capai atau raih dan 

apa yang akan kita capai antara das sein (apa yang terjadi) dan 

das sollen (apa yang seharusnya terjadi), serta antara hak dan 

tanggung jawab. Paralel keadilan („adalah), kebebasan 

(hurriyyah), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), 

musyawarah (syura‟), dan persamaan (musawah). Tegasnya 

moderasi akan membebaskan umat dari penderitaan dan 

mengarahkan kita menuju kebahagiaan sejati di dunia dan 

akhirat.
2
 

3. Relevansi 

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang 

mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras 

dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi 

artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, 

relevansi terdiri dari relevansi internal dan eksternal. 

Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi 

antara komponen- komponen seperti tujuan, isi, proses 

penyampaian dan evaluasi atau dengan kata lain relevansi 

internal menyangkut keterpaduan antara komponen- 

komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian 

dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam 

masyarakat. 

4. Pendidikan Agama Islam 

Istilah pendidikan Islam terdiri atas dua kata, yakni 

pendidikan dan Islam. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) berasal dari kata didik yaitu proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

                                                                      
2 A. Hasyim  Muzadi, Republika 21 dan 22, 2005. 



 
 

 
 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.
3
 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa: Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang 

dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.
4
 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang diarahkan pada 

pengembangan agama. Sedangkan kata “Islam” sendiri 

berasal dari bahasa Arab yaitu lama yang artinya aman untuk 

taat dan taat. Sebagian besar ulama dalam Roslan Nor dan 

Malim memiliki definisi yang berbeda tentang pendidikan 

agama Islam: Pertama, Pendidikan agama Islam merupakan 

bentuk pembinaan dan pembinaan kepada peserta didik 

sehingga ketika menyelesaikan studinya akan memahami dan 

menerapkan apa yang telah dipelajari dan menjadikan Islam 

sebagai cara hidup mereka. Kedua, Pendidikan agama Islam 

adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran 

Islam. Ketiga, Pendidikan agama Islam adalah mendidik 

melalui ajaran Islam yang mengacu pada pembinaan dan 

pembinaan peserta didik sehingga ketika selesai studinya akan 

memahami, menghayati dan menerapkan ajaran Islam yang 

dengan sepenuh hati dan teguh di yakini dan menjadikan 

Islam sebagai pandangan dunia mereka untuk menjaga 

kehidupan mereka baik di dunia ini maupun di akhirat.
5
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B. Alasan Memilih Judul 

Dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa 

penulis memilih judul ini karena: 

1. KH. Hasyim Muzadi adalah sosok ulama, sosok yang 

nasionalis dan pluralis. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren 

Mahasiswa Al- Hikam adalah sosok kyai yang tulus 

memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia, 

dan apasaja yang perlu bagi Agama, Indonesia dan Nahdlatul 

Ulama, KH. Hasyim Muzadi ikhlas melakukan. 

2. Pentingnya moderasi dalam Pendidikan Agama Islam 

Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus diberikan 

pemahaman yang luas tentang bagaimana menerepkan Islam 

yang rohmatanlilalamin dan menjadikan Islam sebagai 

landasan bergaul dengan orang lain dengan menghargai 

perbedaan.
6
 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam menurut terminologi adalah tunduk, berserah diri, 

patuh dan pasrah kepada Allah Ta‟ala. Sedangkan menurut istilah 

menegakkan diatas lima dasar : bersaksi bahwa tiada Tuhan 

selain Allah yang wajib disembah selain Allah, dan Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan ibadah sholat pada 

waktunya, memenuhi ketentuan- ketentuan berupa syarat- syarat 

dan rukun- rukun, Sunnah dan adabnya, melaksanakan kewajiban 

zakat, melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan, melaksanakan 

ibadah haji ke Baitul Haram dan umrah satu kali (wajib) bagi 

mereka yang mampu, yaitu sanggup menempuh perjalanan 

dengan mempunyai bekal, alat transportasi, dan memenuhi 

nafkah keluarga serta anak- anak yang ditinggalkan.
7
 

Islam merupakan agama yang tinggi dan sempurna, 

sebagaimana dalam sebuah ungkapan hadis, “اإلسالم يعلو وال يعلى عليو 
“Islam adalah agama yang unggul, tinggi, mulia, dan tidak ada 
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Arba‟in an-Nawawi), (Yogyakarta: Darul Uswah (Kelompok Penerbit Pro-U 

Media, 2013), hlm 39. 



 
 

 
 

bandingannya”. Oleh karena itu, Islam adalah satu-satunya 

agama yang diridhai oleh Allah swt. sebagaimana firman-Nya, 

ْساَلمُ “ ِو ااْلِ ْيَن ِعْنَد اللّٰ .( Q.S. Ali Imran: 19) ”ِانَّ الدِّ
8
 Allah Dzat Yang Maha 

Mulia berfirman sesungguhnya satu-satunya agama (yang 

diridhai) disisi Allah hanyalah Islam”. Dengan dasar tersebut, 

Islam adalah agama yang universal dan serba lengkap dalam 

ajarannya. Keuniversalan ajaran Islam dikarenakan tidak satupun 

sisi kehidupan manusia di dunia ini, kecuali terdapat aturan, 

tuntunan, serta arahan syariat berdasarkan petunjuk dari al-

Qur‟an dan Sunah di dalamnya.
9
 

Islam adalah agama umum. Keumuman Islam tersebut 

dapat kita ketahui dalam penyesuaian yang mencakup semua 

manusia dan masyarakat dunia dan secara kompatibel ia dapat 

selalu ada dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Islam 

adalah agama yang melintasi ruang dan waktu. Oleh karena itu 

Islam meletakkan kegunaan kreatif manusia dalam memahami 

nilai- nilai ajaran Islam ke dalam betuk kehidupan nyata 

masyarakat. Nilai dasar Islam tersebut menerapkan adanya 

hubungan komunikasi Islam dan budaya lokal, paling tidak dapat 

di petakan kedalam tiga pola, yaitu Islamisasi, pribumisasi, dan 

Negosiasi. Islamisasi adalah gerakan pemurnian Islam dengan 

cara memutuskan secara radikal dengan tradisional lokal, 

sehingga bentuk hubungan ini melahirkan Islam murni. Peneliti 

yang memfokuskan pada permasalahan Islamisasi ini sudah 

dilakukan oleh Nakamura di Kotagede pada tahun 1970-an. 

Sedangkan pribumisasi Islam adalah bentuk pencairan karakter 

Islam sebagai hal yang normatif bersumber dari Tuhan 

disesuaikan ke dalam kebudayaan yang bersumber dari manusia 

tanpa mengurangi indentitas masing- masing. Bentuk ini 

kemudian memunculkan Islam akulturatif. Kajian yang 

memusatkan pada Islam akulturatif terlihat pada penelitian yang 

dilakukan oleh Marx Woordward, Muhaimin, Nur Syam, 
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Barthlomew, Nelly Van Doorn-Harder dan Kees De Jonge, 

Moller, serta Mulkhan. Selanjutnya Negosiasi antara ajaran Islam 

dengan kebudayaan lokal dapat terjadi saat keduanya berada pada 

tempat yang sama, sehingga mengakibatkan peoses simbiosis-

mutualisme sehingga yang terjadi adalah adanya penggabungan 

unsur- unsur dari agama- agama lain. Bentuk hunungan 

komunikasi dan budaya lokal seperti ini memunculkan Islam 

sinkretis. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji Islam yang 

bernuansa perpaduan ini dilaksanakan oleh Clifford Geertz, 

Hefner, Raymond Firth, Andrew Beatty, Hutomo, Niels Mulder, 

Radam, dan Erni Budiwati.
10

 

Islam sebagai agama yang umum yang melintasi ruang dan 

zaman, tidak menutup kemungkinan berjumpa dengan tradisi 

lokal yang beragam. Ketika Islam berjumpa dengan tradisi lokal, 

wajah Islam berbeda dari tempat satu dan yang lainnya. 

Menanggapi permasalahan ini, terdapat dua hal yang perlu di 

disadari. Pertama, Islam itu sendiri sebenarnya lahir sebagai 

produk lokal, yang kemudian diuniversalisasikan dan 

ditransendensi, sehingga kemudian menjadi Islam universal. 

Dalam Konteks Arab, yang di sebut dengan Islam sebagai produk 

lokal adalah Islam yang lahir di Arab, tepatnya didaerah Hijaz, 

dalam keadaan dan pada saat itu di tujukan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan- permasalahan yang berkembang disana. 

Islam Arab terus meluas pada saat berjumpa dengan budaya dan 

peradaban Persia dan Yunani, sehingga selanjutnya Islam 

mengalami proses dinamisasi kebudayaan dan peradaban. Kedua, 

meskipun diyakini bahwa Islam adalah wahyu Tuhan yang 

universal, yang tidak terlihat oleh kasap mata, tetapi pada 

akhirnya ia di persepsi oleh si pemeluk tepat dengan pengalaman, 

permasalahan, kapasitas, kecerdasan, sistem budaya, dan 

berbagai macam keragaman masing- masing pemeluk didalam 

kelompoknya. Dengan begitu, kedua dimensi ini penting di sadari 

yang disatu sisi Islam sebagai universal, sebagai kritik terhadap 
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budaya lokal, dan selanjutnya budaya lokal sebagai bentuk 

kearifan masing- masing pemeluk dalam memahami dan 

mengimplementasikan Islam itu. Sejarah mengatakan Islam 

sebagai agama kosmopolitan senantiasa terbuka terhadap 

pemikiran dan tradisi diluarnya, bahkan tidak jarang 

menyampaikan apresiasi yang sangat positif, dengan mengambil 

tradisi luar tersebut menjadi bagian yang sah dari Islam itu 

sendiri.
11

 

Agama adalah nur, ruh, spirit dan api yang harus menjadi 

sumber kekuatan yang mencerdaskan, memberi penerangan, 

menggerakan dan memberdayakan manusia. Agama harus 

berkontribusi dalam memberikan solusi bagi permasalahan dan 

kesulitan hidup manusia. Seluruh tindakan sosial keagamaan 

harus di arahkan dalam terciptanya kehidupan yang adil, 

demokratis, jujur dan toleransi martabat manusia. Seluruh agama 

dimanapun mengutamakan nilai- nilai tersebut sebagai 

keharusan- keharusan yang normatif dan berlaku menyeluruh. 

Agama harus mengambil sikap tegas dalam menolak kezaliman, 

arogansi, perampasan hak milik, penindasan atau dasar apapun. 

Agama menuntut umatnya berjuang dengan sungguh- sungguh 

untuk mewujudkan dua hal, mencetak manusia- manusia yang 

tercerahkan baik secara intelektual yang didalam dirinya tertanam 

moralitas kemanusiaan, yang tinggi dan keruhanian yang luhur.
12

 

Dalam konteks kebebasan beragaman yang di tuangkan 

dalam Al- Qur‟an Al-Baqarah : 256, 

ْينِ اِْكَراَه ِف  ۚ  اَل  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ۚ   الدِّ  ۚ  َفَمْن يَّْكُفْر بِالطَّاُغْوِت َويُ ْؤِمنْ  ۚ  َقْد ت َّبَ َّيَّ
ِو فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ ٰقى اَل اْنِفَصاَم ََلَا  ْيٌع َعِلْيمٌ ۚ  بِاللّٰ ُو َسَِ َواللّٰ  

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama 

(Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang 

benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada 
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2013, hlm. 206. 
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tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah 

berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan 

putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Al- Qur‟an 

Al-Baqarah : 256).
13

 

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam 

menganut kepercayaan terhadap agama. Allah menghendaki agar 

setiap manusia merasakan ketentraman dan kedamaian. Karena 

sebab itu agama ini dinamakan Islam yang memiliki makna 

damai. Ketentraman tersebut tidak akan mungkin diraih oleh jiwa 

yang tidak damai, karena sebab itu tidak ada paksaan dalam 

menganut dan mempercayai agama Islam. Ayat tersebut menurut 

al- Thabathaba‟i juga menyampaikan bahwa tidak adanya 

keterpaksaan dalam memeluk agama. Agama adalah perpaduan 

antara pengetahuan yang bersifat ilmiah yang pada akhirnya 

menciptakan suatu kepercayaan. Sedangkan kepercayaan dan 

keimanan adalah suatu hal atau permasalahan yang bersangkutan 

dengan hati nurani atau yang bersifat qalbiyah. Dengan demikian, 

suatu hal yang berkaitan dengan hati tidak dapat di bentuk 

dengan rasa keterpaksaan. Memilih suatu agama adalah hak 

setiap manusia. Islam memberikan kebebasan kepada setiap 

individu dalam memeluk kepercayaan nya masing- masing sesuai 

dengan agama yang diimaninya. Islam menegaskan bahwa tidak 

boleh ada keterpaksaan dalam memilih agama, dan karena itu 

setiap manusia di persilahkan untuk memilih dan menjalankan 

agama berdasarkan pertimbangan rasionalitas, akal sehat, dan 

hati nuraninya. Hal ini dikarenakan karena adanya keterpaksaan 

dalam memilih dan memeluk agama hanya akan menciptakan 

manusia yang labil yang tidak memiliki dasar filosofis dan 

rasional dalam beragaman. Dalam hal ini, , Thaha Jabir Ulwani, 

menyampaikan bahwa tidak ada hukuman duniawi terhadap 

orang yang pindah agama, karena Al-Qur‟an tidak pernah 

memaksa manusia dalam menjalani dan menentukan agama yang 

ingin di anutnya. Nabi Muhammad-pun, juga tidak pernah 
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memberikan hukuman kepada orang- orang yang keluar dari 

agama Islam. Sanksi atau hukuman duniawi terhadap mereka 

yang berkonversi, sebenarnya adalah buatan ulama fikih pada 

zamannya, disamping adanya sebab politik dan keamanan.
14

 

Dalam sejarah Indonesia, institusi pendidikan Islam 

dengan telah berlangsung seiring dengan penyebaran agama 

Islam, hal tersebut dapat dilacak kesejarahan masuknya Islam di 

Indonesia.
15

 Masuknya agama Islam di nusantara memiliki 

perbedaan dengan masuknya Islam di negara lain. Disebabkan 

Islam masuk ke Indonesia dengan damai dan diperankan oleh 

pedagang dan mubaligh. Berbeda dengan negeri lain, seperti 

halnya di Irak, Afrika, Mesir, Afrika sampai Andalusia masuknya 

Islam dengan cara penaklukan. Sebagaimana misi dalam agama 

Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam : 

اَْرَسْلٰنَك ِاالَّ َرْْحًَة لِّْلٰعَلِمَّْيَ  ۚ  َوَما   
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. ( Q.S. 

Al-Anbiya‟:107).
16

 

Perlunya beragama dengan sikap moderat sebagai integrasi 

ajaran agama dan keadaan masyarakat multikultural di Indonesia. 

Namun pada kenyataannya, umat Islam Indonesia belum mampu 

membawa agamanya dengan baik dan benar. Ajaran Islam 

rahmatan lil „alamin sebenarnya sudah diimpelentasikan oleh 

para walisongo salah satunya dengan melakukan akulturasi 

budaya. Namun pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya 

„kran‟ demokratisasi sehingga menjadi lahan subur paham radikal 

Islam di Indonesia.
17
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Indonesia adalah negara yang multikultural, hal ini 

disebabkan Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku dan 

budaya serta bebas diekspresikan oleh penganutnya. 

Keberagaman yang dimiliki negara Indonesia adalah suatu 

kekayaan yang sangat berharga. Indonesia Merupakan negara 

yang sangat besar berdasarkan letak geografis luas wilayahnya 

kurang lebih 1.919,440 km2 dan dikelilingi kurang lebih 20 ribu 

pulau yang besar dan kecil, dan disinggahi oleh kurang lebih 238 

juta manusia. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki 

berbagai macam suku, berbagai macam etnik, berbagai macam 

agama, dan berbagai macam budaya dengan berbagai macam 

perbedaan itu negara Indonesia memiliki kekuatan sosial dari 

keragaman yang indah.
18

 

Ajaran Islam tentang negara sebagai domain publik, yang 

menjadi kepedulian adalah isinya, tujuannya, untuk apa dan bagi 

kepentingan siapa negara didirikan. Bagi Islam tujuan bernegara 

sangat jelas, yakni menegakkan keadilan dalam kehidupan 

bersama, keadilan sosial. Karena itu bagi Islam negara adalah 

instrumen bagi segenap warna negaranya untuk merealisasikan 

kewajibannya untuk keadilan, bagi yang lemah, rakyat kecil, 

mendapat haknya dalam keadlilan.
19

 

Sebab keragaman yang negara Indonesia miliki, maka 

Islam Washatiyyah adalah jawaban yang tepat untuk menjaga 

kerukunan didalam perbedaan yang ada. Washatiyyah jika di lihat 

dari Bahasa Arab memiliki pengertian kebajikan, pertengahan, 

keadilan, kebaikan dan perantaraan.
20

 

Konsep Islam Washatiyyah terdapat dalam Q.S. Al- 

Baqarah ayat 143 yang berbunyi:  
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ِس  نَّا ل ا ى  َل َع َء  ا َد َه ُش وا  وُن ُك َت ِل ا  ًط َس َو ًة  مَّ ُأ ْم  اُك َن ْل َع َج َك  ِل ذَٰ وََك
َت  ْن لَِِّت ُك ا َة  َل  ْ ب ِق ْل ا ا  َن ْل َع َج ا  َم َو    ۚ ا  ًد ي ِه َش ْم  ُك ْي َل َع وُل  ُس رَّ ل ا وَن  ُك َي َو

   ۚ ِو  ْي  َ ب ِق َع ٰى  َل َع ُب  ِل َق  ْ ن  َ ي ِِمَّْن  وَل  ُس رَّ ل ا ُع  ِب تَّ  َ ي ْن  َم َم  َل ْع  َ ن ِل الَّ  ِإ ا  َه  ْ ي َل َع
لَُّو  ل ا َن  ا ا َك َم َو    ۚ لَُّو  ل ا ى  َد َى َن  ي لَِّذ ا ى  َل َع الَّ  ِإ َيًة  ِب َك َل ْت  َن ا ْن َك ِإ َو

مٌ  ي َرِح وٌف  َرُء َل ِس  نَّا ل ا ِب لََّو  ل ا نَّ  ِإ    ۚ ْم  ُك َن َا مي ِإ َع  ي ِض ُي  ِل
Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan 

kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu 

menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 

(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan kami 

tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 

melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang 

mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh 

(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang- 

orang yang diberi  petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan 

menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (Q.S. Al- Baqarah ayat 

143).21 

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mempunyai keragaman, mencakup berbagai macam 

etnis, bahasa, agama, budaya,dan status sosial. Keberagaman 

dapat menjadi “integrating force” yang mengikat kemasyarakatan 

tetapi dapat menjadi penyebab terjadinya konflik antar budaya, 

antar ras, etnik, agama dan antar nilai- nilai hidup. Bermacam- 

macam budaya (multikultural) merupakan hal yang alami karena 

bertemunya bermacam- macam budaya, berinteraksinya 

bermacam- macam individu dan kelompok dengan membawa 

perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. 

Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, 

agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam organisasi 
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masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar 

masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih 

berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan 

prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan 

pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa.
22

 

Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat 

tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk 

menempati jabatan di berbagai instansi. Dalam masyarakat 

multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi 

intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat 

dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota 

masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, mencakup tiga 

wilayah, yaitu : affiliation (kerja sama), cooperation and 

resolution conflict (kerjasama dan penyelesaian konflik), 

kindness, care and affection/ emphatic skill (keramahan, 

perhatian, dan kasih sayang).
23

 

Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap 

bermacam- macam agama yang ekslusif yang hanya mengakui 

kebenaran dan keselamatan , tentu dalam satu pihak dapat 

menyebabkan perselisihan antar kelompok agama. Pertengkaran 

keagamaan yang sering terjadi di Indonesia, sebagian besar 

disebabkan adanya sikap keberagamaan yang ekslusif, serta 

adanya persaingan antar kelompok agama dalam mendapatkan 

dukungan umat yang tidak didasari sikap toleran, karena masing-

masing menggunakan kekuasaannya untuk menang sehingga 

memicu pertengkaran. Konflik kemasyarakatan dan penyebab 

hilangnya keharmonisan masyarakat yang pernah terjadi dimasa 

lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim 

kanan (Islamisme). Tetapi sekarang ini ancaman hilangnya 
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keharmonisan dan ancaman negara kadang berasal dari 

globalisasi dan Islamisme, yang disebut sebagai dua 

fundamentalisme : pasar dan agama.
24

 

Perkembangan Islam yang pesat  menandakan adanya 

perkembangan pemikiran Islam itu sendiri. Pemikiran Islam 

merupakan ijtihad seseorang ataupun kelompok dalam 

memahami teks dan isi Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Proses ijtihad 

pada masa Rasulullah langsung melalui  wahyu Allah, sebab itu 

pemikiran Rasulullah tidak salah, jika keliru maka Allah SWT 

langsung menegur kesalahan melalui wahyu. Para sahabat dalam 

berijtihad setelah meninggalnya Rasulullah tetap berpedoman 

pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah dalam meneruskan penyebaran 

Islam dan bimbingan umat Islam. Radikalisme agama Islam dapat 

dikatakan sebagai tingkah laku keagamaan yang menjadikan 

perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang 

memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan- tujuan tertentu di 

lihat dari pemikiran. Apabila di lihat dari tingkah laku yaitu tidak 

ingin patuh kepada pemerintahan yang sah.
25

 

Ekstremisme adalah antonim dari sikap keberagamaan 

yang moderat. Istilah ekstremisme adalah gerakan sosial yang 

berusaha mendapatkan kekuasaan melalui kegiatan dan program 

politik yang tidak sama dengan kegiatan dan kewenangan 

program pemerintahan. Bersikap membatasi kebebasan seseorang 

atas nama mencapai tujuan bersama, membiarkan bersikap 

anarkis kepada orang- orang di luar golongannya yang bersar 

kemungkinan tidak setuju dengan programnya. Radikalisme 

merupakan  paham yang berkeinginan melaksanakan perubahan 

atau pembaharuan dengan cara kekerasan dan revolusioner. 

Radikal adalah sebuah kepercayaan dan tidak memberikan sikap 
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toleransi bagi kelompok yang bertentangan dengan mereka 

melalui sikap ekstrim.
26

 

Islam yang keras cenderung mrnafikan kebenaran yang ada 

di pihak lain, mereka merasa paling benar, mereka merasa paling 

Islam. Istilah Islam Kaffah selalu menjadi slogan utama hanya 

karena mereka memahami Islam secara murni sesuai dengan 

kandungan teks- teks kitab suci. Sebagian dari mereka yang 

memahami Islam (Al-Qur‟an dan Hadis), secara literal itu, pada 

gilirannya melahirkan tindakan- tindakan radikal. Radikalisme 

atas nama agama ini disebabkan oleh klaim kebenaran sehingga 

mereka memiliki kecenderungan untuk memaksakan 

keyakinannya itu. Selain itu, dalam memberantas kemungkaran- 

kemungkaran yang terjadi di tengah- tengah masyarakat, 

tindakan- tindakan kekerasan merupakan jalan alternatif bagi 

mereka.
27

 

Dalam kesejarahan Islam, fenomena radikalisme dalam 

Islam sudah terjadi sejak wafatnya nabi Muhammad. Pergantian 

setiap khalifah hingga peretengkaran  Ali dan Muawiyah 

mewarnai dunia perpolitikan Islam. Permusuhan Ali dan 

Muawiyah memunculkan arbitrase antar keduanya. Dari sikap 

Ali, ada sebagian kelompok yang melawannya, kemudian 

kelompok ini menamakan dirinya Khawarij yang dipelopori oleh 

Dhu al-Khuwaysirah. Kelompok Khawarij menganggap Ali dan 

Muawiyah telah melakukan dosa besar, sampai pada kesimpulan 

bahwa darah mereka halal untuk dibunuh. 

Di Indonesia tragedi radikalisme semakin jelas terlihat 

nyata. Dalam penelitiannya Sidney Jones jumlah mereka sangat 

kecil, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan 

kekerasan. Greg Barton juga mengimbuhkan bahwa radikalisme 

agama terjadi lagi pada tahun 1950, hal ini ditandai dengan 

lahirnya gerakan Darul Islam. Tetapi pada tahun 1962 gerakan 
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DI/ TII dapat dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi 

gerakan ini telah terlanjur memproleh perhatian dan support dari 

sebagian golongan umat Islam di Indonesia. Masa reformasi 

menjadi masa keterbukaan dan kebebasan politik, yang 

menandakan bahwa setiap orang maupun golongan dapat 

menunjukkan cara berpikir seperti karakternya masing- masing. 

Keadaan yang seperti ini memberi kesempatan besar bagi 

golongan Islamisme yang memiliki keinginan  melaksanakan 

syariat Islam terus melakukan usaha dengan mewarnai kehidupan 

keagamaan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi. 

Tragedi bom Bali sepertinya juga tidak lepas dari perhatian 

kita. Aksi teroris yang mengatasnamakan agama dengan alasan 

menolak arus modernitas mengakibatkan aparat pemerintah 

seolah- olah dikejutkan dengan adanya tragedi tersebut. Apalagi 

pada saat itu belum ada badan otonom yang dikhususkan untuk  

menyelesaikan permasalahan terorisme sehingga memudahkan 

oknum- oknum untuk merencanakan aksi teror berikutnya. 

Faktanya tidak lama kemudian bom terjadi di Hotel J.W Warriot 

di Kuningan. Mereka melaksanakan aksi itu berawal dari ideologi 

tunggal yakni Islam yang bagi mereka harus bersih dari 

perkembangan modernitas. Bagi mereka hal itu adalah sebuah 

jihad fi sabilillah dan dijanjikan untuk masuk surga. Tujuan dari 

jihad tersebut tidak lain bersifat ideologis yakni keinginan 

mendirikan negara Islam di Indonesia. Pada masa Reformasi 

pemerintah pun memberikan hak dan wewenang terhadap daerah- 

daerah di Indonesia dalam membuat perundang- undangan sesuai 

dengan kebutuhan lokal, lebih kita ketahui  dengan desentralisasi. 

Desentralisasi ini yang  dimanfaatkan oleh berbagai ormas Islam 

radikal untuk menerapkan perda syariat di daerah, seperti kasus 

Aceh. Penelitian Al Makin menunjukkan bahwa proses 

syariatisasi di Aceh telah ada sejak zaman penjajahan.
28

 

Islam tidak pernah menyetujui atau membenarkan praktik 

penggunaan kekerasan dalam menayiarkan agama, paham 

keagamaan dan paham politik. Namun memang tidak menutup 
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kemungkinan bahwa dalam proses sejarah terdapat kelompok- 

kelompok Islam yang menggunakan cara kekerasan dalam 

mencapai tujuan politik atau mempertahankan paham 

keagamaannya. Kampus adalah lembaga pendidikan tinggi yang 

menghasilkan generasi pemimpin masa depan. Pada 

kenyataannya, lembaga pendidikan didirikan sebagai penyedia 

layanan pendidikan tinggi mulai dari jenjang sarjana hingga 

doktor. Lembaga pendidikan ini mempunyai tingkat kebebasan 

berpikir dan berpendapat yang mendapat jaminan oleh undang- 

undang. Tetapi, yang harus kita ketahui adalah, berbagai 

penanaman paham radikalisme di lingkungan kampus dimulai 

dari kehidupan beragama. Mahasiswa menjadi target sasaran 

gerakan ini karena mahasiswa memiliki emosi dan pengetahuan 

keagamaan yang relatif dangkal. Sudah banyak sekali kasus 

pencucuian otak mahasiswa oleh kaum radikalis sering terjadi di 

berbagai perguruan tinggi. Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi mengungkapkan bahwa para teroris dan kaum 

ekstrimis banyak tumbuh dan berkembang di antara akademisi 

pendidikan tinggi. Virus radikalisasi agama di kampus disebarkan 

luaskan melalui kegiatan- kegiatan kajian keagamaan yang 

diberikan oleh lembaga- lembaga dakwah kampus yang 

intoleran.
29

 

Informasi dari surat kabar serta media elektronik 

menyatakan bahwa paham radikalisme agama sudah sampai pada 

kalangan intelektual dan para mahasiswa. Kemenristek Dikti 

mengumumkan terdapat 10 Perguruan Tinggi (PT) terpapar 

radikalisme sudah sejak lama walaupun berbagai usaha untuk 

menghentikan paham radikal tersebut dilakukan tetapi belum 

berhasil. Azyumardi Azra yang dikutip oleh Khozin 

menginformasikan bahwa mahasiswa Perguruan Tinggi Umum 

(PTU) lebih mudah terpapar gerakan radikal dan mudah di rekrut 

daripada mahasiswa perguruan tinggi keagaman Islam. Gejala ini 

berkaitan dengan sudut pandang mahasiswa Perguruan Tinggi 
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Umum (PTU) yang cenderung melihat dan memahamkan agama 

secara permukaan dan hitam putih. Sebaliknya mahasiswa 

Perguruan Tinggi (PT) Islam yang mendapatkan keberagaman 

keilmuan dan ajaran Islam dari berbagai sumber keilmuan 

memiliki kecenderungan bersikap terbuka dan dikaitkan dengan 

berbagai sudut pandang dalam memahami ajaran Islam.
30

 

Secara garis besar, gerakan Islam radikal ditimbulkan oleh 

faktor ideologi dan non ideologi. Faktor ideologi bersangkutan 

dengan paham Islam yang menjadi pondasi kehidupan harusnya 

dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan termasuk ideologi 

negara. Faktor non ideologi dapat berupa ekonomi, dendam, sakit 

hati, ketidak percayaan dan lain sebagainya. Jika radikalisme 

berasal dari faktor ideologi, maka hal ini sangat sulit untuk 

diberantas, hal ini karena berkaitan dengan keyakinan seseorang 

terhadap sesuatu yang benar dalam dirinya. Tetapi, untuk 

menetralkan kembali pemikiran yang sudah keras tersebut 

dibutuhkan waktu yang cukup lama. Faktor ideologi ini hanya 

bisa dibasmi dengan melakukan pendekatan deradikalisasi secara 

lebih teratur dan tersistem. Sementara faktor kedua (non ideologi) 

dapat diselesaikan dengan cara mencukupi kebutuhan yang 

diinginkannya. Kampus sebagai pintu deradikalisasi agama 

menciptakan paham positif dan toleran dalam berbagai kegiatan 

akademiknya. Sebagai pintu wacana Islam Wasathiyah, kampus 

mempunyai jaringan komunikasi yang sangat luas. Sebagai 

tempat kajian ilmu pengetahuan, kampus juga dapat 

mengembangkan paham Wasathiyah dalam kehidupan sehari- 

hari di lingkungan yang lebih luas untuk kemajuan peradaban 

Islam. Peran kaum akademisi kaum akademisi ini merupakan 

bagian dari membangun konsep moderat dalam beragama. 

Permasalahan Moderasi bukan hanya permasalahan atau 

kepentingan orang per orang, melainkan juga permasalahan dan 

kepentingan setiap kelompok dan umat, kepentingan negara, dan 

masyarakat. Ketika bermacam- macam ide sudah masuk kerumah 
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kita tanpa izin dan bermacam- macam  kelompok yang ekstrem 

atau lawannya telah menunjukkan dirinya disertai dengan dalih- 

dalih agama yang penafsirannya sangat jauh dari hakikat Islam. 

Memang semua pihak mengaku pentingnya moderasi, tetapi 

mengenai maknanya, tujuannya dan bagaimana implementasinya 

serta mewujudkannya tidak jarang kabur bagi sebagian kita. 

Moderasi atau Washatiyyah bukanlah sikap yang bersifat tidak 

jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu seperti sikap netral yang 

pasif, bukan juga pertengahan matematis sebagaimana yang 

dimengerti sementara orang dari hasil pemikiran filsuf Yunani. 

Bukan juga, sebagaimana dikesankan oleh namanya wasath yakni 

pertengahan, pilihan yang mengantar pada dugaan bahwa 

Washatiyyah tidak mengharuskan manusia berusaha mencapai 

puncak sesuatu yang baik dan pasif, seperti ibadah, ilmu, 

kekayaan, dan sebagainya. Moderasi bukan juga kelembutan- 

kelembutan. Memang benar, salah satu indikatornya adalah 

lemah lembut dan sopan santun tetapi bukan berarti tidak lagi 

diperbolehkan menghadapai segala permasalahan dengan tegas. 

Dalam berbagai bidang dan aspeknya, Washathiyyah diharuskan 

adanya hubungan tarik- menarik antara yang ditengah dan kedua 

ujungnya, artinya apa yang di butuhkan untuk mencapai keadilan 

dan kebaikan yang merupakan syarat yang harus untuk 

melahirkan Wasathiyyah.
31

 

Moderasi beragama sangat penting dilaksanakan untuk 

menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran agama 

Islam.
32

 Moderasi beragama di Indonesia sebagai bentuk usaha 

dalam mencegah paham radikal karena Islam moderat adalah  

yang paling tepat bagi Indonesia yang memiliki keberagaman. 

Moderasi beragama menjadi sangat perlu untuk mahasiswa 

sebagai generasi penerus memajukan bangsa dimasa datang, 

penanaman nilai- nilai Islam moderat sangat penting  diupayakan 

sebagai usaha dalam mencegah terpapar paham radikalisme. 
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Langkah yang sangat tepat  dalam memberikan nilai-  nilai 

moderasi beragama pada generasi muda adalah melalui 

pendidikan agama.
33

 

Pendidikan agama Islam yang di ajarkan pada mahasiswa 

Perguruan Tinggi Umum sebagai mata kuliah wajib kurikulum. 

Setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah pendidikan agama 

Islam dan merupakan salah satu dari beberapa mata kuliah yang 

diwajibkan ditempuh oleh mahasiswa Strata 1 dan atau D3 di 

Perguruan Tinggi Umum (PTU). Pendidikan agama Islam di 

Perguruan Tinggi Umum seharusnya sebagai wadah lingkungan 

dalam mengembangkan moralitas secara universal yang terdapat 

pada berbagai agama dan pada waktu yang sama 

mengembangkan teologi yang inklusif dan pluralistik.
34

 

Mahasiswa merupakan aktor utama dalam menanamkan nilai- 

nilai agama yang moderat, termasuk nilai- nilai kesederhanaan 

Islam. Pendidikan agama Islam sebagai mata kuliah dasar 

menjadi salah satu upaya dalam membangun sikap moderasi 

beragama. 

Mata kuliah pendidikan agama Islam merupakan mata 

kuliah dasar dan wajib bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi 

Umum. Berdasarkan Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang 

pendidikan tinggi pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum 

Pendidikan Tinggi wajib memuat empat mata kuliah yaitu agama, 

pancasila, kewarganegaaran dan bahasa Indonesia. Tujuan 

pendidikan agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum adalah 

menjadikan Islam sebagai pedoman dan sumber nilai-nilai 

kebaikan yang membawa mahasiswa mengembangkan profesi 

dan kepribadiannya secara Islami.
35

 Berdasarkan latar belakang 
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tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui 

pentingnya mata kuliah pendidikan agama Islam dalam 

menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan membangun 

sikap moderasi kepada mahasiswa di perguruan tinggi.
36

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Permasalahan mengenai moderasi beragama serta 

relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam merupakan 

problematika yang begitu kompleks dan beragam. Dengan begitu, 

untuk menghindari melebarnya permasalahan maka pembahasan 

ini, maka dibuatlah fokus dan sub fokus masalah pokok 

penelitian yang akan dibahas dalam kajian secara mendalam ini 

yakni sebagai berikut :  

1. Penelitian ini terfokus pada moderasi beragama Perspektif 

KH. Hasyim Muzadi. 

2. Relevansi moderasi beragama disini terfokus mencakup 

kesesuaian yang harus dilakukan seorang pendidik beserta 

siswa selaku peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

E. Rumusan Masalah 

Setiap peneliti harus mempunyai masalah penelitian untuk 

dipecahkan sehingga menghasilkan solusi untuk memecahkan 

masalah tersebut. Masalah timbul karena adanya tantangan, 

adanya kesanngsian atau kebingungan kita terhadap suatu hal 

atau fenomena, adanya kemenduaan arti, antar fenomena baik 

yang telah ada ataupun yang akan ada.
37

 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara 

yang seharusnya dengan apa yang benar- benar terjadi, antara 
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teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan antara 

rencana dengan pelaksanaan.
38

 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang 

masalah pada skripsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi 

fokus permasalahan dan penelitian dan akan di dalami dalam 

penelitian ini, permasalahan tersebut antara lain:  

1. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut KH. Hasyim 

Muzadi? 

2. Bagaimana relevansi moderasi beragama menurut KH. 

Hasyim Muzadi terhadap Pendidikan Agama Islam saat ini? 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam fokus 

penelitian dalam permasalahan mengenai konsep moderasi 

beragama perspektif KH. Hasyim Muzadi dan relevansinya 

dalam Pendidikan Agama Islam, maka didalam skripsi ini 

memiliki beberapa tujuan serta manfaat antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui konsep moderasi beragama menurut KH. 

Hasyim Muzadi. 

b. Mengetahui relevansi moderasi beragama menurut KH. 

Hasyim Muzadi terhadap Pendidikan Agama Islam saat 

ini. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Menjadi bahan rujukan dan pembelajaran bagi penelitian 

yang akan datang dan terkait serta relevan,  serta 

memberikan rujukan dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang lebih damai melalui pola 

yang moderat. 

b. Menunjukan relevansi dan impelementasi al-Qur‟an 

sebagai pedoman hidup dan bermasyarakat serta kaitanya 

dengan dunia pendidikan. 

c. Membuktikan bahwa al-Qur‟an merupakan sumber inti 

yang tepat dan relevan dalam semua jenis permasalahan 

khususnya di dunia pendidikan. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian berbasis 

studi penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian 

yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan 

pemahaman yaitu membaca literatur, berupa sumber buku- 

buku, majalah, e-book, jurnal, dan sumber data- data lainya 

didalam perpustakaan dan beberapa platform pendukung. 

Jadi dalam pengumpulan data dilakukan diperpustakaan atau 

ditempat lainya yang ada serta tersimpan disumber dan 

referensi data lainya.
39

  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dan 

pengkajian ini adalah subjek darimana data diperoleh. 

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang 

berupa kata- kata lisan atau tertulis yang dicermati dan 

dipahami oleh peneliti, dan beberapa sumber yang diamati 

sampai menyeluruh agar dapat digunakan dan ditangkap 

makna tersirat dalam berkas dokumen. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode dan konsep kualitatif kepustakaan 

(library reseacrh) yaitu buku- buku beserta sumber literatur 

lainya yang diperoleh dan dijadikan sumber data. Macam- 

macam sumber tersebut yakni diantaranya : 

a. Sumber Primer 

Menurut salah satu ahli yakni Sugiyono, sumber 

data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
40

 Dalam 

penelitian ini sumber utama dalam pengumpulan data 

ialah berupa buku: 
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1) Islam Sejati Islam dari Hati, Karya KH. Hasyim 

Muzadi, diterbitkan oleh PT Mizan Publika, Jakarta 

Tahun 2019. 

2) Membangun NU Pasca Gus Dur Dari Sunan Bonang 

Sampai Paman Sam, Karya KH. Hasyim Muzadi, 

diterbitkan oleh Gramedia Widiasarana, Jakarta 

Tahun 1999. 

3) Radikalisme Hancurkan Islam, Karya KH. Hasyim 

Muzadi, diterbitkan oleh Center for Moderate 

Muslim (CMM), Jakarta Tahun 2005. 

4) Nahdlatul Ulama Di Tengah Agenda Persoalan 

Bangsa, Karya KH Hasyim Muzadi, diterbitkan oleh 

Logos, Jakarta Tahun 1999. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung diberikan dalam kata lain sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

seperti dokumen atau lewat perantara.
41

 Dalam penelitian 

dan pengumpulan data ini yang menjadi sumber data 

pendamping dan pendukung pengumpulan datanya ialah 

buku- buku, jurnal serta sumber yang terkait dengan 

moderasi. 

1) Buku Islam yang Mengayomi, sebuah Pemikiran KH. 

Hasyim Muzadi, di terbitkan oleh PT Elex Media 

Komputindo, Jakarta Tahun 2018. 

2) Buku Islam Jalan Tengan Menjauhi Sikap Berlebihan 

Dalam Beragama, Karya Dr. Yusuf Qardhawi, 

diterbitkan oleh Al Ummah di Qatar 1402 H, PT Al 

Mizan Pustaka, Bandung Tahun 2017. 

3) Buku Promosi Toleransi dan Moderasi Beragama, 

Karya Muhammad Subhi, Diterbitkan oleh Pustaka 

Masyarakat Setara di Jakarta Selatan, Tahun 2019. 
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4) Buku BerIslam Dengan Akal Sehat, Karya Edi AH 

Iyubenu, diterbitkan oleh DIVA Press, Yogyakarta 

Tahun 2020. 

5) Buku Moderasi Beragama, Karya Tim Penyusun 

Kementrian Agama RI, diterbitkan oleh Badan 

Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta 

Pusat Tahun 2019. 

6) Buku Implementasi Moderasi Beragama Dalam 

Pendidikan Islam, Karya Tim Penyusun : Aceng 

Abdul Aziz, Anis Masykhur, A. Khoirul Anam, Ali 

Muhtarom, Idris Masudi, Masduki Duryat, 

diterbitkan oleh Kelompok Kerja Implementasi 

Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Kementerian Agama Repulik Indonesia, 

Jakarta Pusat Tahun 2019. 

7) Buku Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang 

Moderasi Beragama, Karya M. Quraish Shihab, 

diterbitkan oleh Lentera Hati, Tangrang Selatan 

Tahun 2019. 

8) Jurnal Konsep Dakwah Rahmatan Lil‟alamin Dalam 

Majalah Bangkit, oleh Arina Rahmatika, Ninda 

Khoirullina, Tahun 2021. 

9) Jurnal Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam 

Di Indonesia, oleh M. Luqmanul Hakim Habibie, 

Muhammad Syakir Al Kautsar, Nor Rohmatul 

Wachidah, Anggoro Sugeng, Tahun 2021. 

10) Jurnal Damai Di Tengah Masyarakat Multikultur 

Dan Multiagama, oleh M. Sidi Ritaudin, Tahun 2011. 

11) Jurnal Konsep Toleransi KH. A. Hasyim Muzadi 

Dalam Perspektif Islam Rahmatan Lil‟alamin, oleh 

Febri Taufiqurrahman, FX Rahyono, Untung 

Yuwono. 

12) Jurnal Islam Rahmatan Lil‟alamin Perrspektif KH. 

Hasyim Muzadi, oleh Muhammad Makmun Rasyid, 

Tahun 2016. 



 
 

 
 

13) Jurnal Pembelajaran Pluralisme Perspektif KH. 

Hasyim Muzadi, oleh Yoyok Marsidi, Tahun 2016. 

14) Jurnal Kontribusi Pemikiran KH. Hasyim Muzadi 

Terhadap Islam Indonesia, oleh Anwar Sa‟dullah, 

Imam Muslimin, Triyo Supriyatno, Tahun 2020. 

15) Jurnal Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran 

Ahmad Hasyim Muzadi, oleh Moh. Dahlan, Tahun 

2016. 

16) Jurnal Identitas Islam Moderat Asia Tenggara dan 

Tantangan Ideologi, Jurnal Riset dan Kajian 

Keislaman, oleh Ahmad Dimyati, Tahun 2017. 

17) Jurnal Konsep Toleransi Dalam Islam Dan 

Implementasinya Masyarakat Indonesia, Jurnal 

Madaniyah, oleh Mohammad Fuad Al Amin, 

Mohammad Rosyidi, Tahun 2019. 

18) Jurnal Moderasi Beragama Dalam Keragaman 

Indonesia Religious Moderation In Indonesia‟s 

Diversity, oleh Agus Akhmadi, Tahun 2019. 

19) Jurnal Peran Guru Dalam Membangun Moderasi 

Beragama di Sekolah, oleh  Purbajati, Hafizh Idri, 

Tahun 2020. 

20) Jurnal Implementasi Islam Rahmatan Lil „Alamin  di 

Pesantern Perspektif KH. A. Hasyim Muzadi, oleh 

Muqowim Rosidi, Radjasa, Tahun 2020. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

pada penelitian dan pendalaman ini yaitu studi 

dokumentasi, yaitu mencari data dan mempelajari sumber 

atau hal variable yang berupa buku, majalah, prasati, 

catatan, transkrip dan sebagainya.
42

 Data yang akan 

dilakukan peneliti dan penulis cari dalam pendalaman 

penelitian ini adalah berupa pendalaman pemahaman 

moderasi beragama perspektif KH. Hasyim Muzadi serta 
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beberapa catatan yang ada keterkaitan dengan moderasi 

beragama. 

d. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton Analisis Data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar.
43

Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit- unit, melakukan sintesa 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Penelitian ini termasuk dalam analisis isi (content 

analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah 

Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol 

coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara 

sistematis, kemudian diberi intepretasi. Menurut Holsti, 

metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil 

kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai  

karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan 

atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang 

(peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang 

serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori 

dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara 

konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodingan 

data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus 

memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari 

analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari 

dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang 

tinggi.
44

Dalam hal ini yang menjadi media yang di 
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analisa adalah buku Islam Sejati Islam dari Hati, Islam 

yang Mengayomi. 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Pada masa sekarang ini, karya tulis berupa penelitian 

berbasis ilmiah tentunya bukanlah hal yang baru, meskipun 

terdapat penelitian dengan suatu konteks permasalahan yang 

sama, namun tidak menjadikan kita untuk memperbaiki dan 

mengembangkanya dan berkreasi membuat suatu karya penelitian 

yang memiliki jaringan relasi permasalahan yang sama pula. 

Meskipun begitu secara konsep dan pandangan dari beberapa 

sudut, akan tetapi memiliki persamaan serta karakteristik tujuan 

inti permasalahannya pasti ada saja sisi perbedaan didalamnya. 

Seperti halnya dengan penelitian berbasis studi kepustakaan ini 

yang berjudul “Moderasi Beragama Perspektif KH. Hasyim 

Muzadi dan Relevansinya Dalam Pendidikan Agama Islam”. 

Penelitian mendalam ini bukanlah sebuah hal yang asing 

dan baru bahkan penerapannya sudah ada, namun pada masa 

sebelumnya sudah ada yang melakukan kajian secara teoritisnya 

dikatakan sama sebagai berikut : 

1. Skripsi dengan judul “Konsep Nilai- Nilai Moderasi Dalam 

Q.S. Al- Baqarah Ayat 143 dan Implementasi Dalam 

Pendidikan Agama Islam” yang ditulis oleh saudara Ade 

Erlangga Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung tahun 2021. Skripsi tersebut lebih 

memfokuskan pada titik permasalahan mengenai unsur yang 

terdapat pada nilai- nilai moderasi yang terkandung dalam 

Q.S. Al- Baqarah 143 yang terfokuskan pada salah satu pilar 

yaitu kebijaksanaan. 

2. Skripsi dengan judul “Ummatan Wasatan Dalam Al-Qur‟an 

(Kajian Tafsir tahlili dalam Q.S Al-Baqarah/2:143)” yang 

ditulis oleh saudara Sabri Mide Mahasiswa Fakultas 

Usluhudin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri 

Alaudin Makassar pada tahun 2014. Skripsi tersebut lebih 

memfokuskan pada titik permasalahan mengenai unsur yang 

terdapat pada isi kandungan Q.S. Al- Baqarah ayat 143 



 
 

 
 

secara umum yakni pola pikir dan kehidupan bermasyarakat 

menyeluruh sesuai isi kandungan ayat tersebut dan lebih 

terfokus pada aspek pola berpikir secara konvensional. 

3. Skripsi dengan judul “Ummatan Wasatan Dalam Surah Al-

baqarah Ayat 143 Menurut Ibn Kathir dan Hamka” yang 

ditulis oleh saudara Maufuroh Ridho Mahasiswa Program 

Studi Al- Qur‟an dan Tafsir Fakultas Usluhuddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2017. Skripsi 

ini lebih mengedepankan dan mengkhususkan pada pola pikir 

menurut Ibn Kathir dan Hamka dalam persepsinya terhadap 

Q.S Al- Baqarah ayat 143 mengenai umat tengah- tengah 

yakni umat wasatan dan terfokus pada pemahaman bersifat 

global. 

4. Skripsi dengan judul “Penafsiran Muhammad Talibi Tentang 

Ummatan Wasatan Dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah 

143” yang ditulis oleh saudari Nor Elysa Rahmawati 

Mahasiswi jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas 

Ushluhuddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Pada Tahun 2014. Skripsi ini lebih tertuju 

pada penafsiran q.s al-Baqarah 143 menurut Muhammad 

Talibi tentang ummatan wasatan dan lebih tertuju pada 

perspektif pemikiran beliau dalam moderasi beragama dan 

bersifat global. 

Tentu dari semua judul skripsi tersebut terdapat beberapa 

macam persamaan yakni menggunakan analisis mengenai 

moderasi dalam Al- Qur‟an yang diteliti dan dipahami melalui 

teori- teori dan sumber baik buku, jurnal, artikel, e-book, skripsi 

relevan dan berbagai macam sumber lainya yang 

berkesinambungan akan tetapi secara isi dan konsep serta konten 

dan beberapa pembahasan pastinya berbeda satu dengan yang 

lainya. Pada skripsi ini peneliti mengangkat tema mengenai 

Moderasi Beragama Perspektif KH. Hasyim Muzadi Dan 

Relevansinya Dalam Pendidikan Agama Islam yang di fokuskan 

dalam sub bidang tertentu dan mendalami permasalahan yang 

mengkaji dan menganalisa komponen utama yang jadi pokok 

problematika saat ini di dunia pendidikan khususnya pada 



 
 

 
 

Pendidikan Agama Islam dengan meninjau apa saja hubungan 

dan relevansinya antara moderasi, Al-Qur‟an, Pendidikan Agama 

Islam dan serta dunia pendidikan nasional yang berjalan saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari pokok pembahasan yang diangkat oleh 

penulis, yaitu “Moderasi Beragama Perspektif KH. Hasyim 

Muzadi dan Relevansinya Dalam Pendidikan Agama 

Islam”maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

Moderasi konteks multikulturalisme dan multiagama, 

adalah (katup pengaman) yang dapat menutup kesenjangan 

yang ada apakah itu kesenjangan antara kesadaran dalam 

beragama dan doktrinnya atau kesenjangan antara apa yang bisa 

kita capai atau raih dan apa yang akan kita capai antara das sein 

(apa yang terjadi) dan das sollen (apa yang seharusnya terjadi), 

serta antara hak dan tanggung jawab. Paralel keadilan („adalah), 

kebebasan (hurriyyah), toleransi (tasamuh), keseimbangan 

(tawazun), musyawarah (syura‟), dan persamaan (musawah). 

Tegasnya moderasi akan membebaskan umat dari penderitaan 

dan mengarahkan kita menuju kebahagiaan sejati di dunia dan 

akhirat. Moderasi beragama adalah keberadaan umat dalam 

posisi pertengahan tidak berlebihan dalam hal tertentu yaitu 

tengah- tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang 

tengah- tengah atau yang standar atau yang biasa- biasa saja 

antara dua pihak yang saling berlawanan dan saling 

menyingkirkan satu sama lain dan setiap pihak tidak mengambil 

lebih dari hak- hak yang sepatutnya, dalam upaya mewujudkan 

keharmonisan hidup berbangsa dan beragama. 

Agama Islam memulai dakwahnya dengan penuh 

kedamaian. Nabi Muhammad menjadikan keteladanannya 

dalam berdakwah sebagai titik tolak perubahan sosial di 

wilayah sekitar Arab. Salah satu dari bentuk keteladanan 

tersebut adalah toleransi yang dijunjung tinggi dalam 

berinteraksi antara sesama muslim dan dengan non muslim. 

Konsep toleransi merupakan solusi dalam membina 

interaksi yang harmonis antar umat manusia. Namun toleransi 

tidak berarti membebaskan orang untuk berlaku sekehendaknya. 



 
 

 
 

Diperlukan aturan dan batasan dalam mewujudkan konsep ini. 

Toleransi dalam Islam memiliki beberapa prinsip: 

1. Al-hurriyyah al-dîniyyah (kebebasan beragama dan 

berkeyakinan). Kebebasan beragama dan berkeyakinan 

merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. 

2. Al-insâniyyah (kemanusiaan). Manusia merupakan khalifatu 

fi al-ardh (pemimpin di bumi). Ia diciptakan untuk hidup 

saling berdampingan di atas perbedaan. Nabi Muhammad 

Saw. datang dengan risalah Islam yang rahmatan li al-

alamin (rahmat bagi seluruh alam). Kebaikan bagi seorang 

muslim bukan hanya ditujukan kepada saudara seagamanya 

saja, tetapi juga mencakup seluruh yang ada di bumi. 

Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk menjaga nilai-

nilai kemanusiaan. Salah satu diantaranya adalah prinsip 

keadilan. Keadilan hendaknya menjadi asas pertama dalam 

menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadilan 

mencakup persamaan di berbagai dimensi, terutama dalam 

bidang hukum, politik dan keamanan.Tidak boleh 

melakukan perbuatan yang diskriminatif, sehingga non-

muslim tidak dapat memperoleh hak yang semestinya 

diperoleh.Juga memberikan kesempatan yang sama dalam 

bekerja, berpolitik, dan berkontribus bagi negara. Keadilan 

merupakan prinsip utama dalam mewujudkan nilai 

kemanusiaan dalam kehidupan yang damai diantara 

manusia. Keadilan salah satu wasilah untuk mengembalikan 

keteraturan dalam kehidupan. 

3. Al-wasathiyyah (moderatisme).Secara bahasa kata 

wasathiyyah berasal dari kata وسط yang artinya tengah. 

Wasathiyyah yaitu berada di pertengahan secara lurus 

dengan tidak condong ke arah kanan atau kiri. 

Dalam Pendidikan Agama yang moderat menjadi sangat 

relevan dan urgent dikembangkan di tengah konflik dan 

gesekan sosial atas nama agama menyuburkan radikalisme 

agama. Dan untuk mengelola situasi keagamaan yang plural di 

Indonesia dibutuhkan komitmen yang dapat menciptakan 

kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan 



 
 

 
 

beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak 

pada ekstremisme, intoleransi dan tindak kekerasan. Bangsa 

Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup 

mengakar dalam sikap tenggang rasa, gotong royong, toleran, 

menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Nilai-

nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan 

filosofi masyarakat di nusantara dalam menjalani moderasi 

beragama yang ada pada semua agama karena semua agama 

pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama 

adil dan beradab. 

Maka untuk melihat apakah seseorang itu bersikap 

moderat dalam hidup beragama, ada 4 indikator yang 

digunakan: Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti-kekerasan, 

Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 

Pendidikan agama dalam bingkai moderasi beragama 

menjadi relevan dan urgen sebagai sarana penanaman nilai-nilai 

universal semua agama, moral dan spiritual yang berlangsung 

pluriform dengan prinsip memberi kesaksian kepada peserta 

didik bahwa hidup ini bernilai secara universal tanpa batas-

batas suku, agama dan budaya. Pendidikan agama yang moderat 

dapat memberi kontribusi dalam transformasi cara pandang, 

sikap, tafsir agama, budaya dan etis yang dapat memberikan 

panduan dalam kehidupan sehari-hari karena nilai-nilai ajaran 

iman dan moral yang ditanamkan dalam diri anak mendapat 

wujud nyata dalam hidup di tengah masyarakat sebagai warga 

bangsa yang berbeda suku, budaya, agama dan daerah. 

Dengan demikian Pendidikan Agama yang moderat dan 

terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dapat diharapkan 

semakin menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan 

dan ketakwaan pada Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama 

masing-masing peserta didik sehingga juga semakin bisa 

menghargai kemanusiaan masing-masing sesama manusia 

dalam keanekaragaman suku, agama, ras, maupun golongan, 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia khususnya dalam 

kebebasan beragama, sehingga persatuan sebagai sesama warga 

negara Indonesia lebih menguat sesuai dengan semboyan 



 
 

 
 

negara kita Bhineka Tunggal Ika. Akhirnya Pendidikan Agama 

dapat berkontribusi bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia melalui sikapnya yang menjunjung tinggi 

toleransi, kesediaan membangun dialog, serta bekerja sama 

antar umat beragama. 

B. Saran 

Sebelum mengakhiri karya tulis ini, penulis memberikan 

saran- saran, dalam pendidikan seharusnya baik pendidik atau 

peserta didik agar dalam proses belajar mengajar, mengetahui 

adab baik pendidik atau peserta didik, serta menyadari 

pentingnya moderasi beragama dengan melakukan hal- hal 

positif dalam kehidupan sehari- hari, sebagai berikut: 

Pentingnya moderasi beragama dengan melakukan hal- 

hal positif dalam kehidupan sehari- hari: 

1. Kita harus menghindari konflik dengan dasar agama, sebab 

kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 

2. Kita harus rukun walaupun berbeda agama. 

3. Tidak memaksakan oranglain menganut agama kita. 

4. Tidak ikut campur urusan agama orang lain. 

5. Membiarkan umat beragama lain beribadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya itu. 
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