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ABSTRAK 

 

Indonesia adalah termasuk negara yang penduduknya majemuk dalam suku, adat, 

budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-

agama besar ke Indonesia. Tentu dalam menjaga keberagaman dan kemajemukan tidak 

mudah seperti membalikkan tangan. Sering sekali terjadi konflik antar internal umat 

agama maupun antar umat beragama. Sesungguhnya moderasi beragama atau Islam 

wasathiyyah merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat 

lokal, nasional, maupun global. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dan 

Relevansi Konsep moderasi beragama dalam perspektif Emha Ainun Nadjib terhadap 

Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kepustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dengan menelusuri sumber data primer dan sekunder. Teknis analisis data 

meliputi analisis isi, deskripsi, komparasi, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang moderasi 

beragama serta relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam mengarah pada sikap 

menjunjung tinggi toleransi dan keadilan sesama umat beragama serta tidak merasa 

benar sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Moderasi beragama sejatinya lampu 

yang menyinari seorang hamba untuk berjalan melakukan ajaran Islam dengan baik dan 

toleran. 

Hal yang perlu ditekankan oleh penulis di sini dalam penerapan moderasi 

beragama adalah Pertama, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama. 

Kedua, tidak mudah mensalahkan atau mengkafirkan sesama Muslim, karena beda 

pemahaman agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan di tengah masyarakat 

dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi 

(tasamuh) antar sesama umat beragama dan sesama warga negara. Adapun relevansi 

pemikiran Emha Ainun Nadjib dalam Pendidikan Agama Islam meliputi peran orang 

tua, guru, lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar untuk ikut serta ambil bagian 

dalam membentuk karakter serta pemahaman peserta didik dalam menerapkan moderasi 

beragama dan Pemikiran Emha Ainun Nadjib terhadap Pendidikan Agama Islam yang 

meliputi media, materi, dan evaluasi karena dengan metode ini peserta didik akan 

mengerti keilmuan Islam secara menyeluruh dan dengan semua ilmu itu menjadikan 

generasi Islam yang semakin dekat dengan Allah, manusia dan semua makhluk hidup. 

Bukan itu saja, peserta didik juga akan semakin paham arti hidup yang sebenarnya, 

sehingga kehidupan seorang muslim akan semakin membaik hari demi hari dengan 

adanya Islam dan pendidikannya. 

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Emha Ainun Nadjib, Pendidikan Agama Islam  
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a country whose population is diverse in terms of ethnicity, customs, 

culture and religion. Diversity in terms of religion occurs because of the entry of major 

religions into Indonesia. Of course, maintaining diversity and pluralism is not as easy as 

turning hands. There are often conflicts between internal and inter-religious people. In 

fact, religious moderation or wasathiyyah Islam is the key to creating tolerance and 

harmony, both at the local, national and global levels. 

 

This study aims to analyze the concept of religious moderation and the relevance 

of the concept of religious moderation in Emha Ainun Nadjib's perspective on Islamic 

Religious Education. This research uses a qualitative approach with the type of 

literature study research. Data collection uses the documentation method by tracing 

primary and secondary data sources. Technical data analysis includes content analysis, 

description, comparison, interpretation and drawing conclusions. The results of this 

study indicate that Emha Ainun Nadjib's thoughts on religious moderation and its 

relevance to Islamic Religious Education lead to an attitude of upholding tolerance and 

justice among religious people and not feeling self-righteous and not blaming others. 

Religious moderation is actually a lamp that illuminates a servant to walk in carrying 

out the teachings of Islam well and tolerantly. 

 

What the author needs to emphasize here in implementing religious moderation 

is first, not being extreme in spreading religious teachings. Second, it is not easy to 

blame or disbelieve fellow Muslims, because of different religious understandings. 

Third, positioning oneself in life in society by always upholding the principles of 

brotherhood (ukhuwah) and tolerance (tasamuh) among fellow religious people and 

fellow citizens. The relevance of Emha Ainun Nadjib's thoughts in Islamic Religious 

Education includes the role of parents, teachers, educational institutions and the 

surrounding community to take part in shaping the character and understanding of 

students in applying religious moderation and Emha Ainun Nadjib's thoughts on 

Islamic Religious Education which includes media , material, and evaluation because 

with this method students will understand Islamic scholarship thoroughly and with all 

that knowledge makes the Islamic generation closer to Allah, humans and all living 

things. Not only that, students will also understand the true meaning of life, so that the 

life of a Muslim will improve day by day with the existence of Islam and its education. 

 

Keywords : Religious Moderation, Emha Ainun Nadjib, Islamic Religious 

Education  
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MOTTO 

 

 

 ِِ ٌۡ َوىَِي ِدي ٌۡ ِديُُْن  ٦ىَُن
 

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku" 

(Q.S Al Kafirun : 6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Alqur‟an dan Terjemahan Bahasa Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Untuk menghindari ketidak jelasan dan kekeliruan serta tidak jelasnya 

makna dalam pembahasan judul skripsi penelitian ini adalah: “Moderasi 

Beragama Perspektif Emha Ainun Nadjib dalam Mewujudkan Toleransi 

Beragama dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam” oleh 

karena itu diperlukan nya penegasan beberapa makna atau definisi operasional. 

Adapun istilah yang perlu dipaparkan adalah sebagai berikut : 

 

1. Moderasi Beragama 

Secara bahasa moderasi berasal dari bahasa inggris moderation 

yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan.
2
 Dalam 

Mu‟jam Maqayis, Ibnu Faris menyampaikan yang dimaksud dengan 

wasatiyah itu merupakan susuatu yang menunjukan pada keadilan dan 

tengah-tengah.
3
 Pakar bahasa Raghib Al-Asfahani mengatakan 

wasatiyah yang berasal dari kata wasat yakni sesuatu yang berada di 

antara dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari awsat memiliki 

arti titik tengah.
4
 

Kata moderisasi berasal dari bahasa latin moderatio yang berarti 

ke sedangan (tidak berlebih dan kekurangan). Moderasi beragama 

adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan 

mempraktikan semua konsep yang berpasangan, dalam KBBI kata 

adil diarikan 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, 2) berpihak 

kepada kebenaran, dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang wenang.
5
 

Kata “agama” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kepercayaan kepada Tuhan (Dewa, dsb) dengan ajaran kebaktian dan 

kewajiban yang bertahan dengan kepercayaan itu.
6
 Yang berarti 

agama adalah system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya. 

                                                 
2 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian 

Dictionary (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, 384. 
3 Ahmad Ibnu Faris, Mu‟jam Maqayis al-Lughah (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),h.108 
4 Raghib al-Asfahani, Mufradat al-Faz al-Qur‟an. tahq. Safwan „Adnan Da wuri (ttp: tp,tt), 

h.879 
5 Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat kementrian 

agama RI, 2019),h.15-19. 
6Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :Balai Pustaka), 2005. h. 5 
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Dalam penelitian ini beragama yang dimaksud ialah hubungan 

satu agama dengan agama lain yang dilandasi dengan toleransi, saling 

pengertian, dan saling menghormati dalam setiap keyakinan. 

 

2. Emha Ainun Nadjib 

Emha Ainun Nadjib yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Nun 

atau Mbah Nun lahir di desa Menturo, Sumobito, Jombang, Jawa 

Timur. Ia lahir pada hari Rabu Legi, 27 Mei 1953, Menturo sebagai 

kandang budaya tradisi merupakan bagian penting dari pengembaraan 

panjang Emha, baik secara sosial, intelektual, kultur, maupun 

spiritual. Cak Nun adalah anak ke-4 dari 15 bersaudara. Ayahnya 

adalah seorang kiai yang terpandang di desa Menturo, Sumobito, 

Jombang, Jawa Timur. Dalam hal sekolah, ia sesungguhnya bisa 

sekolah di Sekolah Dasar milik ayahnya. Tetapi ia lebih memilih 

sekolah lain. Catatan pendidikan beliau berawal di SD Jombang 

(1965), pernah singgah di Pondok Pesantren Gontor yang pada 

akhirnya dikeluarkan karena memimpin demonstrasi melawan 

keamanan sekolah. Pendidikannya berakhir pada semester satu di 

Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).
7
 

 

3. Toleransi 

Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 

toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap 

toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih 

diperbolehkan.
8
 

Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata 

tolerance/ tolerantion yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapang 

dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat 

(opinion) agama kepercayaan atau segi ekonomi, sosial, dan politik. 

Didalam bahasa Arab mempunyai persamaan makna dengan kata 

tasamuh dari lafadz samaha yang artinya ampun, maaf, dan lapang 

dada.
9
 

 

                                                 
7Emha Ainun Nadjib, Sedang Tuhan Pun Cemburu, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015). h. 

440 
8Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008, h. 1538 
9 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir, (Yogyakarta : Balai Pustaka 

Progresif, tt.h.), h. 1098 
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4. 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. 

 

5. 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 orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan 

mendidik.
10 

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.
11

  

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 

                                                 
10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departeman Pendidikan 

Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1994), 232. 
11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1. 
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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.
12

 

 

B. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah termasuk negara yang penduduknya majemuk dalam 

suku, adat, budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi 

karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan 

agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
13

 

Data pemeluk agama menurut Pemerintah Republik Indonesia secara 

resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, 

Hindu, Budha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk 

agama Islam dengan presentase 87,2% (± 207 juta muslim), Protestan 6,9 

%, Katolik 2,9 %, Hindu 1,7 %, Konghucu 0,05 %.Sebagai bukti toleransi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalender masehi libur 

nasionalterdapat beberapa agama, yakni Hari Waisak (Umat Budha), Hari 

Nyepi (Umat Hindu), Hari Natal (Umat Kristen), Hari Raya Idul Fitri dan 

Idul Adha (Umat Islam). Hal ini menunjukkan bahwa ada sikap saling 

menghormati dan menghargai antar umat beragama di Indonesia. 

Penerapan nilai-nilai toleransi tercerminkan dalam UUD 1945 pasal 

29 ayat 2 tentang kebebasan beragama yang mengatakan, Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Sedangkan pancasila sila pertama yang berbunyi, 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua sumber landasan payung hukum tersebut 

memberikan ruang bebas kepada masyarakat untuk bisa mengekspresikan 

serta mengamalkan ajaran- ajaran yang berketuhanan dan berperadaban 

                                                 
12 Anwar, Rosyida Nurul, Siti Muhayati, Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama 

Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum, Jurnal Pendidikan 

Islam, Volume 12. No. 1. 2021. 
13Hertina, “Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama,” Media Ilmiah 

Komunikasi Umat Beragama, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2009), 207. 
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tanpa ada paksaan dan kekerasan yang bisa menimbulkan perpecahan dan 

permusuhan. 

Metode penyebaran Islam di Indonesia lebih banyak menggunakan 

pendekatan persuasif dan toleran daripada kekerasan serta paksaan. Karna 

dakwah Islam yang disampaikan oleh para wali songo menyesuaikan 

dengan sosio-kultural masyarakat yang ada di setiap daerah dan tidak 

mengusik tradisi keagamaan yang lain.
14

 

Islamisasi yang dipelopori oleh wali songo sebagai mubaligh risalah 

yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai ilahiyah dalam kultur budaya 

orang Indonesia. Dalam misi dakwahnya, seperti Sunan Bonang meramu 

musik „gamelan‟ yang menyisipkan napas islam. Sunan Kalijaga 

menciptakan „wayang kulit‟ dengan menanamkan etika dan moral. Sunan 

Derajat menciptakan „tembang jawa‟ yang orientasinya adalah gotong 

royong, begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga ajaran Islam akan 

merasuk pada masyarakat dengan cara yang halus dan lembut. Masyarakat 

pun bisa menilai bahwa Islam hadir sebagai agama pada dasarnya 

mengajarkan nilai-nilai universal untuk membentuk tatanan masyarakat 

yang harmonis dan humanis. 

Melalui konsep moderasi beragama (wasatiyyah) merupakan salah 

satu ajaran sentral dalam Islam untuk pembentukan kepribadian dan 

karakter Muslim, baik secara individual maupun kolektif.Moderasi 

beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan 

kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada 

moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama 

adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan 

terciptanya perdamaian.
15

 Dalam masyarakat plural multikultural seperti di 

Indonesia ini,cara inilah umat beragama bisa memperlakukan orang lain 

yang berbeda dengan dirinya, baik secara keyakinan, kebudayaan dan 

pemikiran bisa hidup bersama, harmonis dan damai. 

Dalam ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, 

tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. 

Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar umat 

                                                 
14 Sofia Rangkuti Hasibuan, Sosiologi Agama: Kajian Masyarakat Islam di Indonesia (Jakarta: 

Foundation for Human Resource and Technology Development, 2007), h.62. 
15 Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Balitbang Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h.18. 
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beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius.
16

 

Toleransi (tasamuh) berarti sikap membolehkan atau membiarkan ketidak 

sepakatan dan tidak menolak pendapat, sikap ataupun gaya hidup yang 

berbeda dengan pendapat, sikap dan gaya hidup sendiri. Sikap toleran 

dalam implementasinya tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga 

terhadap aspek yang luas, termasuk ideologi dan politik yang berbeda.
17

 

Dalam mewujudkan kemaslahatan umum, Islam telah menggariskan 

dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh umatnya, yaitu: 

hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal.Yang pertama 

adalah hubungan antar pribadi dengan tuhannya yang direalisasikan dalam 

bentuk ibadat sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Pada 

hubungan kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. 

Pada hubungan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan seagama saja, 

tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama.
18

 Nilai-nilai pada 

hubungan ini dalam bentuk kemaslahatan umum berupa kerjasama 

diplomatik, berbisnis, bergotong royong. Dalam hal seperti inilah berlaku 

toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama. 

Namun yang cukup memperihatinkan akhir-akhir ini adalah fenomena 

kekerasan dan terorisme yang terjadi, tidak jarang menggunakan agama, 

bahkan mengatas namakan Tuhan.Tidak sedikit aksi kekerasan dan teror 

dilakukan melalui dengan dalih amar ma‟ruf nahi munkar.Sikap umat 

beragama yang menyatukan simbol agama dengan hal-hal yang padahal 

latar belakangnya hanya masalah politik, ekonomi, hubungan sosial dan 

lainnya. Sumber ajaran dari Tuhan Maha Suci diseret ke wilayah konflik, 

sehingga nyawa manusia bertumpah darah yang sarat dengan kepentingan 

sesaat. Tujuannya untuk menarik simpati publik, menduduki jabatan 

tertentu, dan memperoleh kekayaan dalam suatu kawasan daerah atau 

negara. 

Misalnya beberapa kasus intoleransi di tanah air kita, seperti 

penyerangan terhadap seniman yang dianggap mengumbar aurat, tempat-

tempat maksiat, sarana prasarana, fasilitas non-Muslim, lebih spesifik 

perusakan pura di Lumajang, penyerangan terhadap ulama‟ di Lamongan, 

                                                 
16 Hertina, Toleransi. h.208. 
17 Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin 

Kebersamaan (Jakarta: Kompas, 2003), h.147. 
18 Ali Nurdi, Qurnaic Society (Jakarta: Erlangga, 2006), h.133. 
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ledakan bom menjelang natal di tiga gereja terjadi di Surabaya, 

penyerangan Mapolda Riau, penyerangan Pos TNI dan pembantaian 

karyawan PT. Istaka Karya di Papua yang dipelopori oleh gerakan 

separatis yaitu Operasi Papua Merdeka (OPM). Kasus-kasus tersebut 

kebanyakan kekerasan yang bernuansa agama dengan dalih amar ma‟ruf 

nahi munkar. Jika tujuan tersebut mulia, mengapa dilakukan dengan cara 

yang tidak mulia, menempuh dengan jalan membunuh. Sehingga 

memberantas kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran baru. 

Dalam buku yang ditulis oleh Ian L. Betts tentang Jalan Sunyi Emha, 

dia menyebutkan bahwa Emha Ainun Nadjib dikenal karena kreativitasnya 

yang fenomenal seringkali tercermin dari banyaknya orang mendifinisikan 

mengenai dia, ada yang mengenal sebagai sastrawan, pekerja, aktivis 

sosial, kolumnis, pembicara dalam seminar, kiai, seniman, humoris, dan 

lain sebagainya. Bahkan menurut definisi yang dibuatnya sendiri, Emha 

seperti mendobrak profesi yang lazim kebanyakan orang pada umumnya, 

meniadakan perbedaan golongan maupun jabatan masyarakat dan bersedia 

berbagi apa saja kepada orang lain.
19

 

Bahkan di kancah internasional, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng 

melakukan serangkaian perjalanan di Finlandia dalam acara Amazing Asia 

dan Culture Forums atas undangan Union for Cristian Culture.
20

 Yang 

mana dalam acara tersebut, Cak Nun menjelaskan titik temu antar umat 

beragama adalah dalam tolong menolong dan kasih sayang. Semua agama 

saya yakini mengantarkan umatnya ke jalan kebaikan yang nanti menuju 

ke surga, bukan menjerumuskan umatnya ke jalan keburukan yang nanti 

malah masuk ke neraka. Dalam hal inilah, Cak Nun selalu menyuarakan 

hidup damai, tenang dan rukun antar umat beragama di seluruh dunia. 

Dari ketiga peran tersebut, sehingga dapat dibuktikan dan tidak diragukan 

lagi, bahwa peranan dan pemikiran Emha Ainun Nadjib dalam 

mewujudkan perdamaian dan menanamkan benih-benih toleransi sudah 

terbukti jelas dan realitas. 

Moderasi beragama sangat penting dilaksanakan untuk menghindari 

radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran agama Islam.
21

 Moderasi 

beragama di Indonesia sebagai bentuk usaha dalam mencegah paham 

                                                 
19 Ian L. Betts, Jalan Sunyi Emha (Jakarta: Kompas, 2006) h.5. 
20 Emha Ainun Nadjib, Jejak Tinju Pak Kiai (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009),h. 240. 
21 Sadiah, Moderasi beragama sangat penting dilaksanakan untuk menghindari radikalisme 

dan ekstremisme dalam ajaran agama Islam, 2018. 
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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. Langkah yang sangat 

tepat dalam memberikan nilai- nilai moderasi beragama pada generasi 

muda adalah melalui pendidikan agama.
22

 

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.
23

 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.
24

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pentingnya mata kuliah 

pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai moderasi 

                                                 
22 Purwanto et al., Langkah yang sangat tepat dalam memberikan nilai- nilai moderasi 

beragama pada generasi muda adalah melalui pendidikan agama, 2019. 
23 Nursisto, 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, 2018. 

24 Hidayatulloh, 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, 2013. 
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beragama dan membangun sikap moderasi kepada mahasiswa di 

perguruan tinggi.
25

 

Ada beberapa alasan mengapa memilih tokoh Emha Ainun Nadjib 

atau yang karib disapa Cak Nun. Pertama, Cak Nun memiliki ragam 

pemikiran, corak berpikirnya yang sangat menyejukkan terlebih dahulu 

membaca shalawat dan berdakwanya merangkul semua etnis, golongan 

dengan penuh toleran.
26

 Kedua, Cak Nun memiliki banyak karya, 

sebagaimana nanti dijelaskan dalam sub bab tentang karya-karya Emha 

Ainun Nadjib. Ketiga, Cak Nun bergerak langsung di suara masyarakat 

dan tidak terlibat dalam arus politik. Cak Nun tetap konsisten melakukan 

aktivitas yang memadukan kesenian, agama, pendidikan politik, dan 

proses keekonomian masyarakat yang memungkinkan mereka terus 

bergerak transformatif ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
27

 

Peneliti melihat bahwasanya mengapa moderasi perspektif Emha 

Ainun Nadjib ini menjadi Fokus yang peneliti pilih, dikarenakan pesatnya 

perkembangan zaman semakin mengikis toleransi beragama, moderasi 

sebagai cara untuk membangun sikap toleransi antar umat beragama di 

masyarakat sehingga peniliti tertarik membahas tentang moderasi 

beragama. 

Berpijak pada penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti 

merujuk kepada pemikiran salah satu tokoh Islam yang sangat diteladani 

dalam berdakwa dengan penuh toleran, yaitu Emha Ainun Nadjib. Sekilas 

beliau adalah tokoh agamawan, budayawan, sastrawan yang memberikan 

pencerahan dan pencarian solusi atas masalah-masalah yang sering 

dikeluhkan oleh masyarakat. 

Bersama Kiai Kanjeng, Cak Nun bisa menarik hati dari berbagai 

elemen masyarakat di seluruh nusantara dan belahan mancanegara. 

Peneliti sangat termotivasi menelaahnya lebih mendalam tentang 

pemikiran Cak Nun dengan melakukan penelitian yang berjudul 

“Moderasi Beragama Perspektif Emha Ainun Nadjib dalam Mewujudkan 

                                                 
25 Anwar, Rosyida Nurul, Siti Muhayati, Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama 

Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum,   Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume. 12, No. 1, 2020. 
26 Ian L. Betts, Jalan Sunyi Emha, h.19. 
27Ibid, h,25. 
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Toleransi Beragama dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama 

Islam”. 

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah 

Untuk menjelaskan arah penelitian ini maka Fokus penelitian adalah : 

“Moderasi Beragama Perspektif Emha Ainun Nadjib dalam Mewujudkan 

Toleransi Beragama dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama 

Islam”. 

Sedangkan Sub Fokus dari penelitian ini adalah : Konsep moderasi 

beragama perspektif Emha Ainun Nadjib dan 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. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, peneliti 

memfokuskan pokok pembahasan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep moderasi beragama dalam perspektif Emha 

Ainun Nadjib? 

b. Bagaimana relevansi moderasi beragama dalam perspektif Emha 

Ainun Nadjib terhadap Pendidikan Agama Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan yang dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui konsep moderasi beragama dalam perspektif 

Emha Ainun Nadjib. 

b. Untuk mengetahui relevansi moderasi beragama dalam perspektif 

Emha Ainun Nadjib. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun manfaat yang dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

a.   Memberikan wawasan keilmuan tentang pendidikan moderasi 

beragama serta toleransi umat beragama di tengah masyarakat 

plural multikultural. 

b. Memberikan kontribusi dan mengedukasi tentang pentingnya 

merawat keberagaman diantara perbedaan di Indonesia. 
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b. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, mempunyai wawasan serta pengalaman 

penelitian dalam hal pendidikan moderasi beragama dan 

toleransi beragama. 

b. Bagi kampus, memberikan referensi dan informasi sesuai judul 

penelitian pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan 

toleransi beragama. 

c. Bagi masyarakat, memberikan saran dan masukan untuk selalu 

peduli akan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di 

Negara Indonesia. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti menemukan beberapa 

karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Untuk lebih memudahkan 

memahami persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, serta posisi 

peniliti diantara keduanya. Namun terlebih dahulu peniliti akan 

memaparkan latar belakang dan hasil penelitian yang relevan, sebagai 

berikut: 

a. Skripsi yang ditulis Ahmad Sadam Husaein yang berjudul 

“Karakteristik Komunikasi Emha Ainun Nadjib dalam 

Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Forum Maiyah 

Mocopot Syafaat”. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2015. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya 

komunikasi dalam pendidikan Islam karena salah satu faktor 

penunjang keberhasilan tujuan pendidikan Islam adalah 

komunikasi yang efektif. Tingkat kreatifitas dan inovasi dalam 

berkomunikasi seorang pendidik perlu selalu dikembangkan 

supaya tercipta komunikasi yang efektif, mempunyai 

karakteristik kegagalan dalam pengajaran disebabkan oleh 

lemahnya sistem komunikasi. Karakteristik komunikasi Emha 

Ainun Nadjib di Forum Maiyah Mocopat Syafaat merupakan 

salah satu bentuk komunikasi yang dinamis dan kreatif serta 

komprehensif. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa karakteristik komunikasi Emha Ainun Nadjib dalam 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di forum Maiyah 

Mocopat Syafaat memiliki karakteristik komunikasi. 
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b. Jurnal yang ditulis Latief S. Nugraha yang berjudul“Strategi, 

Agen, dan Posisi Emha Ainun Nadjib di Arena Sastra dan 

Arena Sosial”. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 2015.Dari penelitian ini, diketahui bahwa Emha 

Ainun Nadjib tidak dapat mencapai posisi mapan dengan 

hanya mengandalkan karya sastranya, namun lebih karena 

gerakan sosial dan politik yang dilakukan dalam pergulatannya 

di arena sastra dan arena sosial. Emha Ainun Nadjib berhasil 

mengelola modal dengan strategi rekonvensi dan strategi 

reproduksi dalam rangka mengaplikasikan ide-idenya. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengakumulasi modal dalam meraih, 

mempertahankan, serta meningkatkan pengakuan sosial dalam 

arena sastra nasional yang selanjutnya juga memiliki pengaruh 

besar dalam mengokohkan nama dan posisinya dalam 

konstelasi di arena sastra dan sosial, baik di Indonesia maupun 

di dunia internasional. 

c. Skripsi yang ditulis Mochamad Agung Prabowo yang berjudul 

“Sejarah dan Pemikiran Emha Ainun Nadjib (Studi Pemikiran 

Pendidikan Islam)”. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2018. Hasil penelitian ini mengarah pada 

pemikiran Emha Ainun Nadjib, dapat ditemukan bahwa 

pengetahuannya itu bersumber pada teks dan realitas, alat yang 

digunakan adalah akal dan indera. Metodologi Emha Ainun 

Nadjib dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam yaitu 

metodologi Emha melahirkan gagasan pendidikan Islam yang 

ia lakukan secara konsisten kepada masyarakat. Melalui 

konsep Maiyah dan Sinau Bareng bersama masyarakat, terjadi 

dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola 

komunikasi, metode hubungan kultural, pendidikan cara 

berfikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat. 

 

Adapun letak persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini serta posisi peneliti adalah sebagai berikut: a) Persamaan, 

pertama, membahas Tokoh Emha Ainun Nadjib. Kedua, menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Ketiga, menggunakan jenis penelitian 

studi pustaka. b) Perbedaan, dari hasil penelitian terdahulu yang berjumlah 
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tiga yang disebutkan diatas, telah banyak yang membahas Emha Ainun 

Nadjib dalam berbagai perspektif. 

Penelitian membahas secara langsung tentang moderasi beragama 

serta toleransi beragama dalam perspektif Emha Ainun Nadjib. Posisi 

peneliti disini adalah membahas pandangan Emha Ainun Nadjib tentang 

moderasi beragama dan langkah-langkah dalam menerapkannya dalam 

pendidikan. Adapun penelitian ini sebagai bahan penyempurna penelitian 

terdahulu dan sebagai khazanah pengetahuan terbaru. Penelitian terdahulu 

tetap dijadikan rujukan untuk memperkaya literature peneliti dalam 

melakukan penelitian dengan topik yang berbeda. 

H. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan 

harus menggunakan metode penelitian yang tepat dan sesuai. Metode 

penelitian merupakan cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan 

dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai 

tujuan penelitian.
28

 Dalam melakukan penelitian tentang “Moderasi 

Beragama Perspektif Emha Ainun Nadjib dalam Mewujudkan Toleransi 

Beragama dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam”, penulis 

akan berusaha untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, dan 

metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek 

penelitian supaya dapat menyentuh tujuan dan sasaran penelitian. Adapun 

dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kaulitatif. Untuk memudahkan memahami pengertian 

kualitatif, peneliti akan memaparkan beberapa definisi 

istilah. Pertama, penelitian kaulitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

perpepsi orang secara individual maupun kelompok. Kedua, 

penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskriptifkan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

                                                 
28 Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial(Bandung: Mandar Maju, 1996), h.20. 
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kelompok.
29

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kaulitatif adalah cara menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. 

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan (library research). Untuk memudahkan 

memahami pengertian studi kepustakaan, peneliti akan 

memaparkan beberapa definisi istilah. Pertama, studi pustaka 

adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan 

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material 

yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, 

kisah-kisah sejarah, dsb.
30

 Kedua, studi pustaka juga dapat 

dipahami teknik pengumpulan data dengan melakukan 

penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai 

laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

dipecahkan.
31

 Jadi dapat disimpulkan bahwa studi pustaka 

adalah melakukan penelitian dengan cara membaca teks 

buku, jurnal, literatur-literatur yang sesuai dengan topik yang 

akan dibahas. Bila telah memperoleh data kepustakaan yang 

relevan, maka segera disusun secara teratur untuk 

dipergunakan dalam menganalisis penelitian ini. Agar yang 

diperoleh benar-benar memiliki landasan teori dan acuan 

yang jelas. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu 

penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah 

dalam hal ini melakukan interpretasi berupa pendeskripsian 

dan menganalisa pemikiran toleransi baik berupa tulisan dan 

lisan tokoh utama yang dapat mendukung penelitian ini.
32

 

Jadi yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah 

                                                 
29 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), h.60. 

30 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

h.81. 
31 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h.29. 
32 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), h.47. 
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penelitian yang menggambarkan atau memaparkan data lalu 

dianalisis secara mendalam yang berkaitan tentang topik 

pembahasan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis dalam mencari sumber 

datanya melalui: 

a. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang 

bentuknya catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan lain 

sebagainya.
33

 Teknik dokumentasi diperlukan untuk 

menjadi sumber data yang diperoleh dari menelusuri 

dokumen- dokumen dan data-data yang relevan 

mengarah pada tema penelitian baik berupakarya 

tulisan, puisi, pantun serta video yang sudah ataupun 

belum dipublikasi di Channel Youtube Jurnal Cak Nun 

dan Piweling Maiyah. 

4. Sumber Data 

Pengertian sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh.
34

 Dalam penelitian ini, penulis membagi dua 

jenis sumber data yang akan digunakan, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber-sumber yang 

memberikan data secara langsung dari tangan pertama 

atau merupakan sumber asli.
35

 Dalam penelitian ini, 

sumber data yang dimaksudkan adalah karya-karya 

Cak Nun yang relevan dengan tema penelitian. Seperti 

Islam itu Rahmatan Lil Alamin Bukan untuk Kamu 

Sendiri, Nasionalisme Muhammad: Islam 

Menyongsong Masa Depan, Hidup itu Harus Pintar 

Ngegas &Ngerem, Sedang Tuhan Pun Cemburu, Jejak 

Tinju Pak Kiai, Kiai Bejo Kiai Untung Kiai Hoki, 

                                                 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendidikan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), h.33. 
34 Suharsimi, Prosedur Penelitian, h.26. 
35 Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.150. 
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Indonesia Apa Adanya dan Emha Ainun Nadjib Tuhan 

Pun Berpuasa. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber-sumber yang 

diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari 

sumber primer.
36

 Dalam penelitian ini, sumber data 

yang dimaksudkan adalah karya-karya lain yang 

berhubungan dengan tema penelitian. Seperti Islam & 

Kebhinekaan karya Alwi Shihab, Al-Qur‟an Kitab 

Toleransi karya Zuhairi Misrawi, dan Wasatiyyat Islam 

Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi dan Implementasi 

hasil rapat bersama antar Ulama dan Cendekiawan 

Muslim Dunia di Istana Bogor. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
37

 Jadi setelah 

semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa  data dengan menggunakan teknik-teknik 

berikut: 

a. Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis Isi adalah sebuah metodologi penelitian 

yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau 

dokumen.
38

 Dalam menganalisis isi disini peneliti 

menggunakan metode semiotik yakni peneliti mencari 

bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam 

teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan 

yang peneliti temukan. 

                                                 
36 Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91. 

37 Lexi J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

248. 
38 Ibid h.220 
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b. Interpretatif 

Interpretatif adalah metode yang digunakan 

untuk menyelami teks dengan setepat mungkin agar 

dapat mengungkap arti atau makna uraian yang 

disajikan.
39

 Sedangkan menurut Haidar Nawawi 

bahwa metode interpretatif adalah suatu kegiatan 

memberikan interpretasi peranan proses berpikir dari 

peneliti yang secara umum harus bersifat rasional, 

kritis, analitik, sintetik, dan logis. Cara berpikir yang 

dimaksud adalah berpikir yang tertib, teratur, terarah, 

kostruktif, dan kreatif.
40

 Interpretatif digunakan 

dalam penelitian ini disamping untuk menangkap 

dibalik yang tersurat, juga untuk mencari makna yang 

tersirat serta mengaitkan hal-hal terikat yang sifatnya 

logik-teoritik, etik dan trans sendental. 

c. Analisis Bahasa dan Konsep 

Analisis merupakan usaha untuk melakukan 

interpretasi yang berkaitan dengan pendapat tentang 

makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya 

analisis bahasa dankonsep adalah analisis-analisis 

yang berkaitan dengan istilah/bahasa yang mewakili 

gagasan suatu konsep.
41

 Analisis bahasa dan konsep 

ini sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan 

kajian yang mendalam, karena di dalam bahasa 

terkandung makna yang bersifat rasional untuk 

menghubungkan satu konsep, kosa kata, istilah dalam 

konteks semestinya. 

Untuk pendekatan analisis data, peneliti 

menggunakan analisis data induktif yaitu sebuah jalan 

berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data 

yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan 

bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

                                                 
39 Ibid h.278 
40 Haidar Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 192. 
41 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Yayasan FIP IKIP Yogyakarta, 1982), 89 
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umum.
42

 Adapun langkah-langkah yang digunakan 

dalam pengolahan data ini sebagai berikut: 

1) Langkah deskripsi, yaitu menggambarkan atau 

menguraikan suatu hal dengan apa adanya, 

tanpa mengada-ngada tulisan yang 

disampaikan baik secara filosofis maupun 

teoritik. 

2) Langkah komparasi, yaitu membandingkan 

data yang diperoleh peniliti dengan beberapa 

teori dan pemikiran tokoh agama dan tokoh 

negara tentang toleransi. 

3) Langkah interpretasi, yaitu menafsirkan suatu 

hal atas hasil perolehan data dan perbandingan 

data untuk mencapai kesamaan dan perbedaan 

sehingga dapat diketahui kesesuaiannya. 

4) Langkah penarikan kesimpulan, yaitu 

merangkum atau menyimpulkan hasil dari 

paparan yang telah dilakukan berdasarkan 

keterangan-keterangan sebelumnya. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan diperlukan dalam rangka mengarahkan 

pembahasan yang runtun, sistematis, dan mengacu pada pokok 

pembahasan, sehingga dapat mempermudah dalam memahami kandungan 

dari penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan pada bab ini isinya terdiri dari penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II : Pada bab ini landasan teori peneliti membahas mengenai 

Moderasi Beragama, Pengertian moderasi, Landasan 

Dasar Moderasi, karakteristik moderasi beragama, 

Pengertian toeransi, Landasan dasar toleransi, Manfaat 

toleransi, Faktor-faktor intoleransi, Pendidikan Agama 

                                                 
42 Lexi, Metodologi Penelitian, 296. 
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Islam, Pengertian Pendidikan Agama Islam, Dasar 

Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan Agama 

Islam, Materi Pendidikan Agama Islam, Peran Guru 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Evaluasi 

atau Penilaian Pendidikan Agama Islam. 

BAB III :  Dalam bab ini peneliti membahas tentang biografi Emha 

Ainun Nadjib, Riwayat hidup Emha Ainun Nadjib, Karya-

karya Emha Ainun Nadjib.  

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang Pembahasan dan analisis Data 

terhadap pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang moderasi 

beragama, Konsep moderasi beragama Emha Ainun 

Nadjib, Nilai-nilai Moderasi beragama, Indikator 

Moderasi Beragama, Relevansi terhadap Pendidikan 

Agama Islam, dan Pemikiran Emha Ainun Nadjib 

terhadap Pendidikan Agama Islam. 

BAB V : Penutup merupakan bab akhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan, 

saran dan penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Perspektif Emha Ainun Nadjib atau yang kerap disapa Cak Nun/Mbah 

Nun tentang moderasi beragama lebih mengarah pada bagaimana 

memadukan antara teks keagamaan berdasarkan realitas kehidupan, agama 

yang kontekstual dengan perubahan sosial serta menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusian dan perdamaian secara universal (menyeluruh). 

Sehingga kesimpulan moderasi beragama adalah jalan tengah dalam 

memberikan pelajaran untuk berfikir, bertindak bijaksana, dan 

meniscayakan umat beragama untuk tidak fanatik buta oleh satu 

pandangan keagamaan seseorang atau satu kelompok, tanpa 

mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya 

dengan berdasarkan pendirian sendiri dan selalu menyalahkan/tidak 

menerima pandangan itu.  

Moderasi beragama adalah sebuah sikap yang memberi penekanan 

bahwa Islam sangat anti kekerasan, karena pada hakikatnya tindak 

kekerasan hanya dapat melahirkan kekerasan baru. Jika dipahami lebih 

mendalam, Islam adalah agama yang membawa rahmat tidak hanya 

pemeluknya tetapi seluruh alam semesta (rahmatan lil al-alamin). Jadi, 

moderasi beragama adalah sikap yang berorientasi pada kehidupan 

harmonis dan humanis. Persaudaraan yang harmonis akan menumbuhkan 

kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di suatu negara. 

Hal yang perlu ditekankan oleh penulis di sini dalam penerapan 

moderasi beragama adalah Pertama, tidak bersikap ekstrem dalam 

menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mensalahkan atau 

mengkafirkan sesama Muslim, karena beda pemahaman agama. Ketiga, 

memposisikan diri dalam kehidupan di tengah masyarakat dengan 

senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi 

(tasamuh) antar sesama umat beragama dan sesama warga negara. 

Arti Maiyah dalam moderasi beragama Emha Ainun Nadjib, 

orang Maiyah adalah orang yang menghidupi kehidupannya dengan tuntas 

dalam menghayatinya, menjalaninya, merenunginya, juga menangisinya 
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dan tak jarang menertawakanya. Di Maiyah tidak ada orang yang 

diistimewakan ataupun yang dinomerduakan karena Maiyah memandang 

semua manusia adalah sama, semua orang yang duduk dalam pengajian 

adalah murid yang menghendaki untuk belajar dan menghayati kehidupan, 

memperteguh posisi persaudaraan dunia akhirat dan bertekad untuk tolong 

menolong satu sama lain. Sehingga pandangan keagamaan terkesan 

(menentukan/memperlakukan) dengan sekehendak hatinya dalam 

memahami realitas keragaman ajaran agama. Moderasi beragama sejatinya 

lampu yang menyinari seorang hamba untuk berjalan melakukan ajaran 

Islam dengan baik dan toleran. Relevansi kaitannya tema penelitian 

dengan dunia Pendidikan Agama Islam, penulis menemukan beberapa 

korelasi diantara keduanya.  

Cak Nun berpendapat, pendidikan dipahami sebagai proses 

pengajaran lewat sekolah. Di masa seperti sekarang ini, sekolah atau 

bersekolah dilakukan. Guru menjadi pemandu dan fasilitator, dengan 

memanfaatkan teknologi komunikasi. Beban belajar lengkap dengan 

prosesnya ditanggung oleh orang tua bersama anaknya. 

Pemikiran Emha Ainun Nadjib terhadap Pendidikan Agama Islam 

yang meliputi media, materi, dan evaluasi karena dengan metode ini 

peserta didik akan mengerti keilmuan Islam secara menyeluruh dan 

dengan semua ilmu itu menjadikan generasi Islam yang semakin dekat 

dengan Allah, manusia dan semua makhluk hidup. Bukan itu saja, peserta 

didik juga akan semakin paham arti hidup yang sebenarnya, sehingga 

kehidupan seorang muslim akan semakin membaik hari demi hari dengan 

adanya Islam dan pendidikannya. 

B. SARAN 

 

1. Bagi peneliti, mempunyai wawasan serta pengalaman penelitian 

dalam hal pendidikan moderasi beragama dan toleransi beragama. 

2. Bagi kampus, memberikan referensi dan informasi sesuai judul 

penelitian pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi 

beragama. 

3. Bagi masyarakat, memberikan saran dan masukan untuk selalu peduli 

akan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di Negara 

Indonesia. 
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C. PENUTUP 

Dengan puji syukur rahmat dan karunia dari Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kendatipun telah selesai 

dalam penulisan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam peulisan 

skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dan 

kejanggalan baik dalam segi bahasa, materi, penggunaan metode, dalam 

penulisan kurang sistematis, hal ini karena semata-mata merupakan 

keterbatasan yang penulis miliki. Untuk lebih sempurna penyusunan 

skripsi ini, maka penulis harapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan 

membangun serta mendorong demi kesempurnaan skripsi pada masa yang 

akan datang. 
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