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Tema Islamina Vol.1 Nomor 8 ini dipilih untuk 
menyoroti soal toleransi di sekolah. Topik ini 
dipilih karena selain pada 16 November 
diperingati dengan hari toleransi 
internasional, juga karena fakta intoleransi 
yang kerap terjadi di sekolah. Padahal, idealnya 
sekolah menjadi tempat terbaik bagi setiap 
anak untuk menumbuh-kembangkan sikap 
mental peserta didik, sehingga kelak ia dapat 
berkontribusi untuk mewujudkan peradaban 
Indonesia dan dunia yang lebih baik.   

Pada edisi ini, Islamina.id melakukan 
wawancara dengan Ibu Yenni Wahid dan Ibu 
Najeela Shihab untuk mengetahui ihwal 
toleransi di sekolah. Di sini juga tersaji artikel 
yang ditulis oleh Ulin Nuha dan Hatim Gazali. 
Tentunya, rubrik Kajian sebagai sajian utama 
akan memberikan ulasan yang lebih 
mendalam tentang topik ini.  

Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat 
membaca. Jika ada saran agar bulletin Islamina 
semakin membaik dapat disampaikan ke 
redaksi. Bulletin Islamina edisi sebelumnya 
tetap dapat diakses melalui 
https://islamina.id/e-buletin-islamina-id/.    

 

  

Dari Redaksi 
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Ki Hajar Dewantara menempatkan pendidikan 
sebagai tempat persemaian benih-benih 
kebudayaan. Karena pendidikan bagian dari 
kebudayaan, maka yang ditanam dalam dunia 
pendidikan akan berdampak terhadap struktur 
kebudayaan kita. Dampaknya, maju atau 
mundurnya sebuah kebudayaan juga 
ditentukan bagaimana kualitas pendidikan 
tersebut.  

Jika kita menanam benih-benih kebaikan ke 
dalam diri siswa, maka benih-benih tersebut 
akan tumbuh subur dalam lapangan 
kebudayaan kita. Begitu juga sebaliknya. 
Karena itu, jika ekosistem pendidikan kita 
mengarahkan siswa pada pandangan dan sikap 
intoleran, maka intoleransi itu pun akan 
tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat 
kita.  

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa beberapa 
sekolah bukan menjadi tempat persemaian 
benih-benih toleransi, tetapi, sebaliknya, yang 
ditanam adalah benih intoleransi. Ajakan, baik 
tersirat maupun tersurat, untuk “memusuhi” 
yang berbeda banyak terjadi di beberapa 
sekolah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman 
bagi setiap siswa, tempat belajar ilmu 
pengetahuan, membentuk sikap mental luhur. 
Dalam konteks membentuk karakter toleran, 
siswa tak melulu diajari konsep dan teori 
toleransi. Lebih dari itu, siswa perlu diberi 
pengalaman “keberbedaan”, hidup dengan 
orang-orang yang berbeda dan secara reflektif 
dapat mengembangkan sikap proaktif untuk 
menjaga kebinekaan. Karena itu, prasangka, 
perundungan dan diskriminasi tidak terjadi di 
sekolah.  

Sayangnya, cita-cita ideal tersebut tak selalu 
berbanding lurus dengan fakta di lapangan. 
Guru kerapkali menyuguhkan gagasan 
intoleransi ke siswa, buku teks yang tersedia 
tak melulu berkesesuaian dengan cita-cita 
membangun toleransi itu.  

Kondisi ini tidak dapat dibiarkan jika kita tak 
ingin melihat wajah Indonesia di masa depan 
yang suram. Pemerintah, dalam hal ini 
Kemendikbud, perlu melakukan langkah-
langkah sistematis, terukur, dan komprehensif 
untuk menghadirkan sekolah yang mendorong 
terciptanya sikap mental yang toleran, dan 
nyaman bagi semua.   

 

 

Editorial 

Jangan Tanam Benih 
Intoleransi 
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Sebagai manusia yang harus dihadapkan 
dengan keberagaman, maka toleransi menjadi 
pondasi utama terciptanya hidup harmonis 
dan saling berdampingan satu sama lain. Titik 
tekan dari toleransi ini adalah mampu bersikap 
memberikan kebebasan terhadap orang lain 
untuk menjalankan keyakinan serta mengatur 
hidupnya dan menentukan nasibnya masing-
masing. Adapun selama menjalankan itu tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip 
terciptanya ketertiban dan perdamaian (Umar 
Hasyim, 1979). 

Anak-anak sekolah yang merupakan agen 
perubahan sudah seharusnya dikenalkan 
dengan toleransi secara konseptual maupun 
praksis sejak dini mungkin. Karena hal 
tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan 
sehari-hari siswa. Ini penting sekali, khususnya 
di Indonesia sebagai Negara yang 
multikultural. Sehingga sangat terlarang jika di 
sekolah, khususnya yang berbasis Sekolah 
Negeri justru menjadi sarang intoleransi. 

Contoh kasus seorang Guru SMA Negeri di DKI 
baru-baru ini yang mengajak murid-muridnya 
secara massif untuk memilih ketua Osis 
seagama sangat melukai asas Sekolah Negeri 
yang seharusnya menjunjung tinggi Bhineka 
Tunggal Ika. Beberapa pertanyaan mungkin 
perlu diajukan,  di   antaranya: Apa   motif   guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tersebut meminta murid-murid untuk pilih 
yang seagama? Apa kaitannya dengan latar 
belakang guru tersebut? Apakah motif politik 
ataukah ideologis? 

Semua pertanyaan tersebut bisa dijawab 
dengan simple, yang pada ujungnya adalah 
membuat kesimpulan “radikal” dan “intoleran” 
terhadap apa yang dilakukan oleh guru 
tersebut. Peristiwa semacam ini yang sangat 
perlu diwaspadai oleh semua pihak, mengingat 
para pengajar keagamaan dan pembina 
rohaniawan siswa sangat menentukan arah 
faham keagamaan siswa yang ke depannya 
menjadi cerminan kehidupan mereka. 

Data Survei 

Terdapat beberapa survei terjadinya 
radikalisme dan intoleransi di kalangan pelajar 
usia SMA/SMK yang disebabkan oleh pengaruh 
faham keagamaan. Seperti yang dilakukan oleh 
Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 
pada Oktober 2010-Januari 2011. Hasil survei 
terhadap siswa di 100 sekolah menengah (SMP 
dan SMA) di Jakarta menunjukkan bahwa 
mayoritas siswa setuju atas penyegelan rumah 
ibadat agama lain. 

Beberapa penyebab pandangan keras siswa 
seperti ini di antaranya adalah kekecewaan 
siswa terhadap berbagai kondisi nasional dan 

Kajian 

Toleransi di Dunia Pendidikan 
 Oleh: Khoirul Anwar Afa & Afif Sholeh 
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Internasional yang dianggap timpang, selain 
juga pengaruh dari media sosial.  Hasil survei 
oleh lembaga yang sama, LaKIP, pada tahun 
yang sama pula yaitu akhir tahun 2010 di 10 
wilayah Jabodetabek menyebutkan bahwa 
meskipun ada kecenderungan radikalisme di 
kalangan siswa sekolah menengah, tetapi tidak 
terkait dengan kegiatan rohis. 

Kesimpulan tersebut diperoleh dari data 
bahwa siswa yang mengikuti rohis tidak 
mencapai 30%, kebanyakan rohis berada di 
bawah bimbingan guru agama, dan jumlah 
pengajaran agama kurang dari 24 jam dalam 
seminggu. Sehingga kemungkinan 
mendapatkan susupan pengaruh dari luar 
kecil. Hasil survei yang dilakukan oleh LaKIP 
tersebut memang belum menggali faktor apa 
saja yang berpengaruh dalam membentuk 
faham keagamaan mereka seperti itu. Serta 
tidak menampilkan jumlah minoritas itu 
sebagai penyulut api radikalisme. 

Pada tahun 2016 Wahid Foundation dan 
Kementerian Agama RI melakukan survei 
terhadap kegiatan rohis di SMA/SMK se-
Indonesia dengan melibatkan 1626 responden. 
Temuannya bahwa terdapat 60% aktivis Rohis 
SMA/SMK di Indonesia yang bersedia jihad ke 
wilayah-wilayah konflik jika ada kesempatan. 
Sedangkan 68% dari responden bersedia untuk 
terjun jihad di masa akan datang. Serta 6% 
secara terang-terangan mendukung gerakan 
ISIS. 

Survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation 
dan Kemenag RI tersebut sebenarnya 
merupakan tindak lanjut dari riset 2015 yang 
melibatkan 500 siswa di 5 Sekolah Menengah 
Negeri di Jabodetabek yang lebih mengungkap 
indikasi-indikasi intoleran. Temuanya, dari 
306 siswa, yang tidak setuju mengucapkan hari 
raya keagamaan orang lain seperti 
mengucapkan selamat natal 27%, ragu-ragu 
28%. Siswa-siswi yang akan membalas 
tindakan perusakan rumah ibadah mereka 
sebanyak 15%, ragu-ragu 27%. Sementara 
mereka yang tidak mau menjenguk teman 
beda agama yang sakit 3%, ragu-ragu 3%. 
Temuan pada 2015 ini masih bersifat umum, 
sehingga yang dapat disimpulkan baru sekedar 

kecenderungan intoleransi dan radikalisme 
yang terus menguat. Maka dari itu, riset 2016 
yang berkolaborasi dengan Kemenag RI secara 
spesifik diarahkan pada tema-tema 
radikalisme dan intoleran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan tersebut bisa merujuk pada hasil 
riset yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta pada 2017. Temuannya, 
terdapat 51,1% responden mahasiswa/siswa 
beragama Islam yang memiliki opini intoleran 
terhadap aliran Islam minoritas, yang 
dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti 
Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3% 
responden yang sama tercatat memiliki opini 
intoleransi kepada kelompok agama lain selain 
Islam. Survei ini juga menunjukkan sebanyak 
48,95% responden siswa/mahasiswa merasa 
pendidikan agama mempengaruhi mereka 
untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama 
lain. Lebih gawat lagi, 58,5% responden 
mahasiswa/siswa memiliki pandangan 
keagamaan pada opini yang radikal. Ada apa 
ini? 

 

Anak-anak sekolah yang 
merupakan agen perubahan 

sudah seharusnya 
dikenalkan dengan toleransi 

secara konseptual maupun 
praksis sejak dini mungkin. 
Karena hal tersebut sangat 

berpengaruh dalam 
kehidupan sehari-hari 

siswa. Ini penting sekali, 
khususnya di Indonesia 

sebagai Negara yang 
multikultural. 
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Peran Penting Pengajar 

Pengajar materi agama Islam sangat 
berpengaruh membentuk faham keagamaan 
pelajar yang secara kedewasaan umur masih 
berada pada resistensi usia remaja. Sehingga 
kebenaran doktrinal yang mereka terima 
selanjutnya akan menjadi prinsip yang diyakini 
serta terefleksi sebagai ideologi yang 
diperjuangkan secara terus-menerus sampai 
membentuk sebuah model pemikiran remaja 
muslim intoleran. 

Faktor kuat yang melatar belakangi terjadinya 
sikap tersebut karena usia remaja identik 
dengan kondisi yang lebih mengedepankan 
emosi daripada penalaran, sehingga ketika 
pemahaman keagamaan diajarkan secara 
doktrinal dan bersentuhan dengan emosi, 
maka akan lebih mudah diterima sebagai pola 
kebenaran dalam beragama. Hal inilah yang 
mendorong pemahaman secara instan dalam 
beragama di kalangan remaja (Maknun, dkk, 
2018). 

Pada konteks tersebut, maka pengajar sangat 
berperan penting menentukan arah faham 
keagamaan pelajar. Ini juga sealur dengan 

rekomendasi yang ditawarkan oleh PPIM dari 
hasil riset 2017 bahwa pelajar, dosen maupun 
guru memiliki benih-benih paham radikal. 
Solusinya pengajar sebagai sumber informasi 
faham keagamaan menjadi perhatian utama. 
Di samping terus melakukan pengembangan 
literasi keagamaan melalui pembelajaran 
mengenai berbagai agama dan kepercayaan, 
reformasi rekrutmen dan pelatihan guru 
pengajar Agama Islam, dan wawasan 
pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran 
dan inklusif (PPIM, 2017). 

Masing-masing perlu dikuatkan. Baik bahan 
bacaan, rekrutmen guru, dan wawasan 
keislaman yang ramah. Bahan bacaan siswa 
perlu dihadirkan buku-buku yang bermuatan 
faham Islam rahmatan lil ‘alamin. Menurut 
Hasan, justru masuknya ideologi islamis 
selama ini menyusup melalui buku-buku dan 
materi bacaan millenial yang dipakai di SMA, 
baik untuk kegiatan intrakurikuler, kurikuler, 
maupun ekstrakurikuler. Dalam buku-buku 
tersebut memuat gagasan-gagasan khilafah 
dan syariatisasi dari pemikir Islamis seperti 
Hasan Al-Banna, Abu A’la al-Maududi, Sayyid 
Qutb, Taqiy al-Din an-Nabhani, Ali Syariati, 
Abdul Aziz bin Bazz, Utsaimin, (Hasan, 2018). 

Riset bahan bacaan pelajar usia remaja secara 
detail sudah dipetakan oleh Hilman Latif pada 
2010, dengan menjadikan 5 Universitas 
terbesar di Yogyakarta sebagai obyek 
penelitiannya. Menurut Latif, bahan bacaan 
mahasiswa di 5 kampus besar tersebut dapat 
dipetakan menjadi 3. Pertama, bahan bacaan 
yang berorientasi salafi-puritan. Kedua, 
literatur keislaman umum. Ketiga, literatur 
keislaman yang berorientasi ideologi politis. 

Menurut Hasan, selama ini buku-buku salafi-
puritan lebih menarik bagi kaum muda karena 
tegas membuat demarkasi antara yang sunnah 
dan bid’ah, halal-haram, boleh dan tidak boleh. 
Kecenderungan tersebut bisa jadi seiring 
menguatnya gerakan muslim identitas di era 
Orde Baru, dan transformasi wacana 
pendidikan yang lebih dominan pada aspek 
religius, dan akhlak mulia. Hal ini yang berbeda 
dengan Sistem Pendidikan di era Orde Lama 
yang lebih mengarahkan peserta didik menjadi 

Beberapa penyebab 
pandangan keras siswa 
seperti ini di antaranya 

adalah kekecewaan siswa 
terhadap berbagai kondisi 
nasional dan Internasional 

yang dianggap timpang, 
selain juga pengaruh dari 

media sosial.  
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“manusia susila” dan “masyarakat sosialis” 
(Suhadi, dkk, 2013). 

Namun kesempatan tersebut justru dimasuki 
oleh faham-faham keagamaan islamis yang 
cenderung tidak kompromi dengan pluralitas 
keagamaan dan multikultral. Sehingga 
mengantarkan pada pembaca atau penerima 
informasi, dalam hal ini siswa atau mahasiswa 
memiliki pemahaman yang relevan dengan 
konteks keindonesiaan yang menjunjung 
tinggi Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan 
berdaulat. 

Selanjutnya rekrutmen guru dan pelatihan 
pendidikan keagamaan yang baik. Filterisasi 
tidak memiliki paham radikal yang tertera saat 
penerimaan CPNS tahun 2019 kemarin cukup 
bagus.                

Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Siswa 
Toleran 

Untuk mewujudkan sekolah yang baik maka 
dibutuhkan banyak peran semua kalangan 
mulai dari orang tua, masyarakat terutama 
guru memiliki peran penting untuk 
menggunakan peluang dalam menyikapi 
perbedaan sebagai wadah dan media untuk 
mengembangkan toleransi beragama di 
sekolah. Keberhasilan peran guru tidak 
terlepas dari pemahaman dan pengembangan 
diri melalui peningkatan kompetensi guru 
secara langsung terkait dengan toleransi 
beragama (Juliatmiko, 2018). 

Hal senada juga diungkapkan oleh Abuddin 
Nata bahwa kompetensi pedagogik guru 
terkait dengan kemampuan dan 
kesungguhannya dalam mempersiapkan 
proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 
kemampuan mengelola kelas, kedisiplinan dan 
kepatuhan terhadap aturan akademik, 
penguasaan media dan teknologi 
pembelajaran, kemampuan melaksanakan 
penilaian hasil kerja peserta didik, objektivitas 
dalam penilaian dan berpersepsi positif 
terhadap kemampuan peserta didik. Soft-skill 
dan hard-skill guru pun perlu 
dipertimbangkan, misalnya dari segi 
kepribadian guru yang berperilaku toleran 

terhadap perbedaan dengan dikuatkan oleh 
kebutuhan proses pembelajaran melalui 
keteladanan (Abuddin Nata, 2010). 

Lingkungan sekolah pun harus mendukung 
proses pendidikan toleransi ini melalui 
kebijakan-kebijakan yang bijaksana terutama 
dengan memberikan kajian agama yang 
humanistik serta mengarahkan siswa-siswi 
untuk saling menghargai kepada orang lain. 
Kebijakan tersebut akan berdampak secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap 
perilaku toleran siswa di dalam sekolah 
maupun di luar sekolah yaitu di lingkungan 
keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media sosial, seperti yang kita ketahui. 
Merupakan sarana untuk berkomunikasi juga 
mencari informasi yang paling mudah saat ini. 
Hal ini, sebenarnya membuka sisi lain dari 
media sosial sebagai sarana membangun 
kerukunan jika penggunanya bijak dalam 
menggunakannya. Jadi, media sosial maupun 
media massa dengan kemampuannya dalam 
menyajikan berita atau peristiwa sosial sudah 
selayaknya dihadapi dengan kritis. Jika tidak, 
maka akan membentuk gambaran dunia yang 
keliru, termasuk gambaran mengenai agama 
baik Islam maupun non-Islam.  

Temuannya bahwa terdapat 
60% aktivis Rohis SMA/SMK 

di Indonesia yang bersedia 
jihad ke wilayah-wilayah 

konflik jika ada kesempatan. 
Sedangkan 68% dari 

responden bersedia untuk 
terjun jihad di masa akan 

datang. Serta 6% secara 
terang-terangan 

mendukung gerakan ISIS. 
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Saat ini media sosial maupun media massa 
memiliki peluang yang sangat besar untuk 
menanamkan prasangka antar agama 
(Achmad, 2001). Menurut Errika Dwi, Media 
sosial nyatanya telah memberikan dampak 
terhadap perubahan dunia, pola pikir 
masyarakat dapat berubah dengan menerima 
informasi yang dari media sosial. Mengingat 
media sosial sudah menawarkan cara yang 
mudah bagi masyarakat untuk melakukan 
komunikasi tanpa melihat jarak, waktu, dan 
ruang (Errika Dwi Satya Watie, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping terkait media sosial, peran orang 
tua dan guru harus mampu mengarahkan 
kepada peserta didik dalam memilih tokoh 
yang diidolakan karena pada prinsipnya,  idola 
menjadi referensi yang menyediakan sumber 
identifikasi para penggemarnya. Jadi tidaklah 
mengherankan jika salah satu sifat atau 
karakteristik yang dimiliki seorang individu 
remaja adalah aktif meniru pribadi idola 
pujaannya (Soemanto, 1990). 

 

Ekosistem Sekolah yang ramah dan toleran 

Eksistensi budaya sekolah memiliki peranan 
yang sangat penting dalam peningkatan 
kualitas sekolah. Kondisi ini mengingat bahwa 
budaya sekolah berkaitan erat dengan perilaku 
dan kebiasaan-kebiasaan warga sekolah untuk 
melakukan penyesuaian dengan lingkungan, 
serta cara memandang persoalan dan 
memecahkannya di lingkungan sekolah, 
sehingga dapat memberikan landasan dan 
arah pada berlangsungnya suatu proses 
pendidikan yang efektif dan efisien.  

Dengan demikian maka substansi budaya 
sekolah adalah perilaku, nilai-nilai, sikap dan 
cara hidup warga sekolah yang berusaha 
mendinamisir lingkungan sekolah untuk 
mencapai tujuan sekolah. Budaya atau Kultur 
sekolah yang positif dapat menggerakkan 
perubahan perilaku akademik dan perilaku 
sosial segenap warga sekolah dengan mantap. 
Artinya, bahwa kultur sekolah yang meliputi 9 
aspek kultur utama sekolah yaitu (1) budaya 
membaca, (2) budaya jujur (3) budaya bersih (4) 
budaya disiplin (5) budaya kerjasama (6) 
budaya saling percaya (7) budaya berprestasi 
(8) budaya penghargaan (9) budaya efisiensi, 
diharapkan mampu mendorong siswa, guru, 
kepala sekolah dan karyawan untuk mengubah 
diri untuk berperilaku akademik dan sosial 
sebagai pribadi unggul yang berbudi pekerti 
luhur (Irma Diayuningsih, 2014)  

Manajemen budaya sekolah yang kondusif bagi 
penyemaian dan pengembangan karakter 
positif siswa dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip 
berkelanjutan, terpadu, konsisten, 
implementatif, dan menyenangkan. Untuk 
pengembangan budaya sekolah diperlukan 
empat tahapan yaitu perencanaan program, 
sosialisasi program, pelaksanaan program, dan 
evaluasi program. Untuk mengetahui 
keberhasilan program pengembangan budaya 
sekolah perlu dilakukan monitoring dan 
evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui 
kesesuaian program dengan perencanaan. 
Tingkat pencapaian program pengembangan 
budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif 

Temuanya, dari 306 siswa, 
yang tidak setuju 

mengucapkan hari raya 
keagamaan orang lain 
seperti mengucapkan 

selamat natal 27%, ragu-
ragu 28%. Siswa-siswi yang 

akan membalas tindakan 
perusakan rumah ibadah 

mereka sebanyak 15%, ragu-
ragu 27%. Sementara 

mereka yang tidak mau 
menjenguk teman beda 

agama yang sakit 3%, ragu-
ragu 3%. 
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perlu dibuat instrumen pengukuran 
keberhasilan, (Neprializa, 2015) 

Untuk mewujudkan siswa-siswi yang toleran 
terutama saat menyikapi perbedaan di sekolah 
maka ada beberapa perilaku  yang dapat 
dikelompokkan secara umum berdasarkan 
faktor-faktor melatarbelakanginya, di 
antaranya: 
 

1. Faktor dalam Menyikapi Perbedaan isi 
doa. 

 
Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, anak- anak dengan 
dibimbing guru kelasnya duduk 
melingkar dan secara bergantian 
membaca doa. Anak Non-Muslim 
mendapat giliran terlebih dahulu 
kemudian dilanjutkan oleh anak 
Muslim. Anak-anak dapat saling 
mengetahui isi doa karena doa dibaca 
dengan lantang secara bergantian. 
 

2. Perbedaan tata cara beribadah dan 
berdoa. 

 
Dalam ibadah, Anak Muslim terlebih 
dahulu harus melaksanakan wudhu 
sebelum melaksanakan sholat dhuha 
yang diselenggarakan setiap hari di 
sekolah, di ruangan khusus. Sedangkan 
Anak Non-Muslim, tanpa 
melaksanakan wudhu dapat langsung 
menuju ke ruangan agama. 
 

3. Toleransi terhadap perbedaan simbol 
agama. 

 
Untuk mewujudkan toleransi di 
sekolah, guru berperan mengatur 
simbol keagamaan anak Muslim yang 
berupa tulisan-tulisan kaligrafi dalam 
buku aktivitas anak. Sedangkan 
Simbol-simbol keagamaan yang 
dimiliki oleh anak Non-Muslim. Simbol 
yang dimaksud seperti: Salib yang 
dikenakan dalam bentuk perhiasan, 
gambar Yesus penggembala yang baik 

dalam buku-buku aktivitas anak Non-
Muslim (Juliatmiko, 2018). 

 

Setiap Anak berhak menerima pelajaran 
agama  
 
Setiap anak berhak menerima pelajaran agama 
masing-masing. Dalam hal ini, Pelaksanaan 
pelajaran agama di sekolah swasta maupun 
negeri selama ini sudah berjalan. Sekolah-
sekolah di Indonesia memberlakukan 
pelajaran agama dalam kurikulum dan sebagai 
mata pelajaran wajib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, 
mengamanatkan bahwa: “Setiap peserta didik 
pada setiap satuan pendidikan berhak 
mendapatkan pendidikan agama sesuai 
dengan agama yang dianutnya dan diajarkan 
oleh pendidik yang seagama.”Dari penjelasan 
ini, setiap siswa berhak mendapatkan 
pelajaran agama sesuai dengan agamanya 
harus dipenuhi, maka pemerintah 

Survei ini juga 
menunjukkan sebanyak 

48,95% responden 
siswa/mahasiswa merasa 

pendidikan agama 
mempengaruhi mereka 

untuk tidak bergaul dengan 
pemeluk agama lain. Lebih 

gawat lagi, 58,5% responden 
mahasiswa/siswa memiliki 

pandangan keagamaan pada 
opini yang radikal. 
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berkewajiban menyediakan tenaga pengajar 
agama untuk semua siswa sesuai dengan 
agamanya baik sekolah negeri maupun 
swasta.  

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, 
fungsi pendidikan Agama adalah sebagai 
berikut: Pertama, fungsi pengembangan yaitu 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
peserta didik kepada Allah SWT yang telah 
ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 
Sekolah berfungsi untuk 
menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam 
diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan 
pelatihan agar keimanan, ketaqwaan tersebut 
dapat berkembang secara optimal sesuai 
dengan tingkat perkembangannya. Kedua, 
fungsi penanaman nilai sebagai pedoman 
hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di 
dunia dan di akhirat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, fungsi penyesuaian mental, yaitu untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baik 
dengan lingkungan fisik maupun sosial dan 
dapat mengubah lingkungannya sesuai 
dengan ajaran agama Islam. Keempat, fungsi 
perbaikan, yaitu untuk memperbaiki 
kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan 
peserta didik dalam keyakinan, pemahaman 
dan pengalaman ajaran dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Kelima. Fungsi pencegahan, yaitu menangkal 
hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari 
budaya lain yang dapat membahayakan dirinya 
dan menghambat perkembangannya menuju 
manusia seutuhnya. Keenam. Fungsi 
pengajaran tentang pengajaran ilmu 
pengetahuan keagamaan secara umum(alam 
nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya 
Ketujuh. Fungsi penyaluran, yaitu untuk 
menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 
khusus di bidang agama Islam agar bakat 
tersebut dapat berkembang secara optimal 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya 
sendiri dan bagi orang lain (Abdul Majid & Dian 
Andayani, 2005). 

Pelajaran agama yang diajarkan di sekolah-
sekolah diharapkan menjadi dasar dan pondasi 
karakter yang baik bagi peserta didik. Menurut 
Lickona (dalam Soryani, 2015) terdapat tiga 
komponen karakter baik, (1) pengetahuan 
moral, (2) perasaan moral, (3) tindakan moral. 
Dalam hal ini, pendidikan karakter sangat perlu 
ditanamkan kepada peserta didik supaya kelak 
menjadi bekal menghadapi tantangan 
globalisasi yang sekarang telah dirasakan oleh 
bangsa Indonesia.  

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) merumuskan 18 
nilai karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai 
tersebut yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, 
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 
air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, dan tanggung jawab.  

Yang menjadi perhatiaan adalah salah satu 
nilai karakter yang sangat kurang ditanamkan 
di Indonesia adalah toleransi. Menurut Tilaar 
dalam Soryani (2015) menjelaskan bahwa 
bhineka tunggal ika menuntut sikap toleransi 
yang tinggi dari setiap masyarakat. Sikap 
toleransi dapat membentuk masyarakat yang 
beragam, tetapi tetap satu. Walaupun usaha 

pengajar sangat berperan 
penting menentukan arah 
faham keagamaan pelajar. 

Ini juga sealur dengan 
rekomendasi yang 

ditawarkan oleh PPIM dari 
hasil riset 2017 bahwa 

pelajar, dosen maupun guru 
memiliki benih-benih 

paham radikal. Solusinya 
pengajar sebagai sumber 

informasi faham keagamaan 
menjadi perhatian utama. 
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menanamkan nilai karakter toleransi sudah 
dilaksanakan melalui pendidikan, 
kenyataannya semua tingkatan pendidikan 
belum menanamkan nilai karakter toleransi. 
Hal ini terbukti dari adanya sikap intoleran 
yang terjadi di Indonesia. 

Untuk itu, sekolah sebagai organisasi kerja 
memerlukan kepala sekolah memiliki peran 
yang kuat dalam mengkoordinasikan, 
menggerakkan, dan menyerasikan semua 
sumber daya pendidikan yang tersedia. 
Kepemimpinan kepala sekolah merupakan 
salah satu faktor yang dapat mendorong 
sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, 
tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui 
program-program yang dilaksanakan secara 
terencana dan bertahap (Wibowo, 2013). 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa 
tindakan kepala sekolah adalah tindakan yang 
sangat fundamental dan menentukan 
eksistensinya sebagai pemimpin yang akan 
menyebabkan tindakan para guru yang 
berkarakter, staf berkarakter dan peserta didik 
yang berkarakter pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping itu, pedoman kurikulum 
merupakan salah satu faktor penunjang proses 
pembinaan toleransi dan peduli sosial siswa. 
Manajemen kurikulum bukan hanya dibatasi 
dalam ruang kelas, tetapi menyangkut 
kegiatan pengelolaan di luar kelas seperti 
ekstrakurikuler, bahkan di luar lembaga 
pendidikan bersangkutan selama masih 
diprogramkan, yang terarah pada efektifitas 
pelaksanaan kurikulum. Agar pelaksanaan 
kurikulum bisa berjalan secara efektif dan 
efisien, pemerintah pusat telah mengeluarkan 
pedoman-pedoman umum yang harus diikuti 
oleh setiap institusi pendidikan, dalam 
menyusun perencanaan yang sifatnya 
operasional, (Wibowo, 2013). 

 
Sebuah Rekomendasi  
 
Untuk mewujudkan generasi penerus bangsa 
yang toleran harus dimulai dari lingkup 
keluarga terlebih dahulu, kemudian 
lingkungan sekolah yang kondusif dan ramah 
bagi semua peserta didik. Ada beberapa hal 
penting yang perlu dilakukan oleh pihak 
sekolah di antaranya, yaitu: 
 
Pertama, semua peserta didik harus 
mendapatkan pelajaran agama sesuai agama 
yang dianutnya. Untuk membangun sikap 
toleransi di kalangan peserta didik tidak hanya 
sekedar memberi pengetahuan baik dan buruk 
semata tetapi lebih pada menumbuhkan 
kesadaran dan menerapkan akan nilai baik dan 
buruk dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena 
itu menumbuhkan sikap sikap harus dilakukan 
secara lembut dan menyenangkan.  
 
Kedua, peran guru seharusnya menjadi figur 
bahkan menjadi idola dalam memberikan 
pengalaman keberbedaan dalam bersikap 
kepada orang yang berbeda keyakinan ataupun 
beda pendapat. Untuk itu, agar tercipta 
suasana dan lingkungan yang aman dan 
nyaman, perlu diciptakan dalam proses 
penanaman nilai-nilai sikap. Dalam kehidupan 
beragama, sikap toleransi sangatlah 
dibutuhkan, karena dengan sikap toleransi 
kehidupan antar umat beragama dapat tetap 

Media sosial nyatanya telah 
memberikan dampak 

terhadap perubahan dunia, 
pola pikir masyarakat dapat 
berubah dengan menerima 
informasi yang dari media 

sosial. Mengingat media 
sosial sudah menawarkan 

cara yang mudah bagi 
masyarakat untuk 

melakukan komunikasi 
tanpa melihat jarak, waktu, 

dan ruang 
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berlangsung dengan tetap saling menghargai 
dan memelihara hak dan kewajiban masing-
masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketiga, Pihak sekolah harus meningkatkan 
kompetensi para guru sehingga menjadi 
kompeten dalam bidangnya karena pada 
prinsipnya seorang guru adalah “orang yang 
perkataan dan perbuatannya dipatuhi dan 
dianut maka sudah sepantasnya memiliki 
karakter sempurna aktivitasnya (Deni 
Damayanti, 2014). 
 
Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai 
tugas untuk mendorong, membimbing, dan 
memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk 
mencapai tujuan maka harus selalu diupgrade 
melalui pelatihan, seminar sehingga menjadi 
guru yang kompeten. 
 
Keempat, dalam rekrutmen guru, pimpinan 
sekolah dalam harus selektif dalam memilih 
guru yang akan mengajar di sekolah. Pada 
dasarnya, Pimpinan dianggap sebagai usaha-
usaha untuk melancarkan antar-relasi dalam 
organisasi, dan sebagai usaha untuk 
menyelesaikan setiap konflik organisasi antar 
para pengikutnya agar tercapai kerja sama 

yang baik (Kartini Kartono, 2011). Maka dari itu, 
seorang pemimpin sekolah harus teliti dan 
menyeleksi secara ketat terhadap guru yang 
akan mengarahkan peserta didiknya. 
 
Kelima, pihak sekolah harus mengarahkan 
kegiatan ekstrakurikuler yang lebih ramah dan 
toleran serta perlu pengawasan yang intensif 
saat kegiatan diluar jam sekolah. Pada 
dasarnya, kegiatan ekstrakurikuler adalah 
kegiatan tambahan, di luar struktur program 
yang pada umumnya merupakan kegiatan 
pilihan (Suryosubroto, 2009). Untuk itu, semua 
pihak instansi sekolah, orang tua maupun 
masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam 
mengawasi kegiatan di luar sekolah karena 
kegiatan ini rentan disusupi aliran-aliran yang 
intoleran. 
 
Pada akhirnya, dengan penguasaan ilmu dan 
pendidikan yang baik diharapkan terwujud 
sikap toleransi, saling menghargai antar 
sesama pemeluk agama maupun agama lain 
karena pada prinsipnya manusia dihadapan 
Tuhannya sama yang membedakan adalah 
ketakwaannya. 
 

  

Pelajaran agama yang 
diajarkan di sekolah-

sekolah diharapkan menjadi 
dasar dan pondasi karakter 

yang baik bagi peserta 
didik. Menurut Lickona 

(dalam Soryani, 2015) 
terdapat tiga komponen 

karakter baik, (1) 
pengetahuan moral, (2) 

perasaan moral, (3) tindakan 
moral 

Pada akhirnya, dengan 
penguasaan ilmu dan 
pendidikan yang baik 

diharapkan terwujud sikap 
toleransi, saling 

menghargai antar sesama 
pemeluk agama maupun 
agama lain karena pada 

prinsipnya manusia 
dihadapan Tuhannya sama 
yang membedakan adalah 

ketakwaannya. 
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Bagaimana seharusnya Muslim Indonesia 
memandang adanya kebhinekaan atau 
keberagaman ini?  

Kebhinekaan atau keberagaman adalah fitrah. 
Di dalam Alquran sudah dijelaskan: 

ِإنَّا   النَّاُس  أَيَُّها  َوأُْنثَى  يَا  ذََكٍر  ِمْن  َوَجعَْلنَاُكْم  َخلَْقنَاُكْم   

 َل ِلتَعَاَرفُواُشعُوبًا َوقَبَائِ 

"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." [Q.S. al-Hujurat: 
13] 

Allah mengatakan bahwa semua manusia 
diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-
bangsa. Tujuannya adalah agar saling 
mengenal satu sama lain, untuk membuat 
kebaikan satu sama lain, serta untuk 
mengamalkan sifat-sifat ilahiyah, 
mengingatkan sesama manusia untuk selalu 
ingat kepada Tuhan dan berbuat baik kepada 
sesama. Hal-hal itu lah yang menjadi tugas 
utama   manusia.   Salah    satu   ajaran   penting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam Islam yang perlu terus menerus 
diajarkan adalah berlomba-lomba dalam 
kebaikan dan ketakwaan. Ini salah satu doktrin 
utama.  

Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sendiri 
turun sebagai rahmatan lil 'ālamīn. Yakni 
rahmat terhadap seluruh alam, bukan 
rahmatan lil muslimin, yakni menjadi rahmat 
hanya untuk orang-orang islam. Di sini 
menyiratkan bahwa kebhinekaan atau orang-
orang yang berbeda pandangan memang 
sengaja diciptakan Allah. Bahkan orang yang 
tidak mengakui keesaan Allah, bagi Allah tidak 
menjadi soal. Urusannya nanti langsung 
kepada Allah di akhirat nanti.  

Di sinilah ujian kita sebagai manusia. Di tengah 
kebinekaan ini, yang terpenting kita bisa tetap 
ingat kepada Allah SWT, tetap menjalankan 
kebaikan, tetap menjalankan sifat-sifat 
ketuhanan dalam mengarungi kehidupan 
sebagai manusia. 
 

Bagaimana potret toleransi secara umum di 
dalam kajian riset Wahid Foundation?  

Toleransi kita sedang mengalami penurunan. 
Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi 

Kita tidak bisa berpangku tangan terhadap maraknya kasus intoleransi di Indonesia, terutama di 
lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat di mana nilai-nilai luhur diajarkan dan dipraktikkan. 
Untuk itu, Rizki Dianti dari Islamina mewawancara Ibu Zannuba Arifa Chafsah atau yang dikenal 

dengan Yenny Wahid, selaku Direktur Wahid Foundation yang memiliki concern yang cukup tinggi 
terhadap penanaman toleransi di Indonesia. 

 

Wawancara 

Yenny Wahid: Toleransi Harus 
Diajarkan & dilatih 
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juga seluruh dunia. Hal ini terjadi karena salah 
satunya adanya political identity (identitas 
politik) yang menggunakan berbagai isu-isu; 
isu agama dan isu kesukuan dipakai sebagai 
alat politik sehingga menyebabkan terjadinya 
polarisasi di tengah-tengah masyarakat. 
Akhirnya yang terjadi adalah orang 
menggunakan retorika agama untuk 
menyalahkan orang lain.  

Mereka menggunakan platform agama untuk 
berkuasa, menjadi kelompok yang dominan. 
Caranya adalah dengan membangkitkan isu-
isu yang dapat membangkitkan emosi 
masayrakat seperti isu agama, kesukuan dan 
lain sebagainya. Karena kalau terkait dengan 
isu agama dan isu kesukuan, nalar kritis 
masyarakat jadi berkurang, karena ini terkait 
dengan emosional mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, banyak orang-orang yang dengan sengaja 
menggunakan isu agama dan kesukuan untuk 
membangkitkan emosi masyarakat. Tujuan 
adalah mendapatkan kekuasaan. Inilah yang 
harus kita lawan terus. Kenapa perlu terus 
dilawan? Karena ini akan menyebabkan 
terjadinya polarisasi masyarakat, sepeti 

perilaku-perilaku intoleran, masyarakat 
didiskriminasi dan lain-lain. 

Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan 
dunia juga menghadapi persoalan yang sama. 
Di Amerika, misalnya, isu yang digunakan 
seperti white supremacy, yakni kelompok 
supremasi kulit putih yang berbasis agama 
Kristen. Yang jadi korban siapa dari isu 
tersebut? Yang menjadi korban tentu orang 
Islam, orang Sikh, orang Yahudi, dan kelompok 
minoritas lainnya.   

Di Myanmar ada kelompok Buddha radikal. 
Mereka melakukan penyerangan terhadap 
kelompok minoritas di sana, seperti kelompok 
Rohingya, yang kebetulan beragama Islam. 
Kemudian di India yang mayoritas beragama 
Hindu. Maka kita melihat banyak kelompok-
kelompok non-Hindu menjadi korban.  

Jadi, sebenarnya semua berakar dari persoalan 
politik. Ini tentu sangat kita sayangkan. Dalam 
konteks Indonesia, menjelang PILPRES atau 
PILKADA, ada saja orang yang menggunakan 
isu agama untuk kepentingan politik. Terutama 
di era media sosial ini, sehingga hoaks, ujaran 
kebencian dapat menyebar dengan cepatnya. 
Sayangnya, orang Indonesia belum memiliki 
kemampuan untuk menyaring informasi 
tersebut. 

 
Salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh 
ibu adalah Peace Village, apa kira-kira yang 
melatarbelakangi program tersebut? 

Peace Village ini sudah ada di beberapa tempat, 
tidak hanya di Jogja. Peace Village berangkat 
dari inisiatif untuk membangun resiliensi atau 
ketangguhan masyarakat, terutama di tingkat 
Desa, agar tidak mudah terprovokasi dengan 
hasutan-hasutan kelompok radikal maupun 
kelompok intoleran. 

Ada tiga pendekatan untuk membangun 
resiliensi ini; pendekatan ekonomi, pelatihan 
perdamaian, dan terakhir adalah penguatan 
peran perempuan di masyarakat. 

Kami memberikan akses permodalan untuk 
para anggota, pelatihan ekonomi, pelatihan 
financial. Wadahnya bernama koperasi 'Cinta 

Yang kedua, Nabi Muhammad 
SAW sendiri turun sebagai 
rahmatan lil 'ālamīn. Yakni 

rahmat terhadap seluruh alam, 
bukan rahmatan lil muslimin, 

yakni menjadi rahmat hanya 
untuk orang-orang islam. Di 

sini menyiratkan bahwa 
kebhinekaan atau orang-orang 

yang berbeda pandangan 
memang sengaja diciptakan 

Allah. Bahkan orang yang tidak 
mengakui keesaan Allah, bagi 

Allah tidak menjadi soal. 
Urusannya nanti langsung 

kepada Allah di akhirat nanti. 
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Damai'. Dari sini dapat membantu masyarakat 
agar bisa membuat usaha-usaha. 

Kami memberikan pelatihan-pelatihan di 
daerah, agar tercipta mekanisme untuk 
pencegahan konflik, radikalisasi, dan 
intoleransi. Kegiatan ini juga bekerjasama 
dengan aparat desa dan perangkat keamanan 
desa.  

Yang ketiga penguatan peran perempuan. 
Ketika para perempuan diberdayakan dan 
diberikan pemahaman bahwa mereka punya 
kekuatan untuk mengubah wajah desa, atau 
untuk menentukan masa depan desa, biasanya 
mereka ikut tergerak untuk turun tangan. Dan 
hasilnya, akan sangat bagus untuk desa dan 
komunitasnya.  

Di Jogja sedikit lebih istimewa, karena di sana 
terdapat taman bermain dibuat dengan 
menggunakan teknologi canggih. Yaitu 
teknologi AR (Augmented Reality). Teknologi 
ini membuat anak-anak bisa belajar apapun 
dengan menggunakan teknologi canggih. 
Semua inisiatif sebagian besar dari Peace 
Village bekerja sama dengan UN Woman, 
sebuah lembaga PBB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada banyak peristiwa intoleransi di sekolah, 
baik dilakukan oleh sesama siswa maupun oleh 
guru, apa tanggapan anda terhadap intoleransi 
yang semakin marak terjadi di sekolah? 
  

Intoleransi sangat tidak dibenarkan di mana 
pun itu terjadi. Terlebih di lembaga pendidikan. 
Karena sekolah atau lembaga pendidikan 
adalah sebuah komunitas di mana nilai-nilai 
luhur diajarkan guru kepada anak-anak. 
Intoleransi yang dilakukan oleh anak saja tidak 
boleh, apalagi jika dilakukan oleh guru. Jadi 
memang sekolah-sekolah ini harus dibantu 
dan harus diberikan arahan yang jelas agar 
tidak lagi terjadi kasus intoleransi di sekolah-
sekolah tersebut. 

Wahid Foundation memiliki program Peace 
School atau Sekolah Damai. Saat ini sudah 60 
sekolah yang bekerjasama untuk menciptakan 
suasana yang lebih toleran di sekolah-sekolah. 
Wahid Foundation bekerja sama dengan 
sekolah-sekolah.  

Ada beberapa yang dilakukan dalam program 
peace school ini. Yang pertama, membantu dan 
bekerjasama dengan kepala sekolah untuk 
dapat menerbitkan aturan-aturan formal 
sekolah yang mendukung adanya 
penghormatan terhadap kebhinekaan, adanya 
suasana yang toleran, dan lain sebagainya. 

Yang kedua, pelatihan untuk para guru agar 
bisa membimbing para siswa untuk bisa 
menghormati keberagaman. Misalnya guru-
guru memfasilitasi siswa untuk berkenalan 
dengan budaya yang ada di masing-masing 
agama, seperti kunjungan ke rumah ibadah.  

Yang ketiga, kita bekerjasama dengan para 
siswa dan terutama lembaga kesiswaan, 
seperti ROHIS dan OSIS untuk membuat 
aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang 
membuat para siswa lebih bersemangat lagi 
untuk menjadi agen perdamaian di sekolahnya 
masing-masing.  
 
 
 
 
 
 

Jadi, banyak orang-orang 
yang dengan sengaja 

menggunakan isu agama dan 
kesukuan untuk 

membangkitkan emosi 
masyarakat. Tujuan adalah 

mendapatkan kekuasaan. 
Inilah yang harus kita lawan 

terus. Kenapa perlu terus 
dilawan? Karena ini akan 
menyebabkan terjadinya 

polarisasi masyarakat, sepeti 
perilaku-perilaku intoleran, 

masyarakat didiskriminasi 
dan lain-lain 
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Kira-kira apa yang menjadi faktor merebaknya 
intoleransi di sekolah? 

Ada macam-macam faktor. Bisa karena faktor 
guru, faktor tidak adanya aturan main (role 
game) yang tegas, atau memang faktor sekolah 
itu sendiri yang mempunyai nilai diskriminatif.  

Jadi ini yang harus ditindak. Kalau ada sekolah 
yang melakukan tindakan intoleran terhadap 
siswanya, maka dinas pendidikan di daerah 
tersebut harus turun tangan melakukan 
pembinaan.  

Sementara kalau ada sekolah, sementara 
untuk sekolah swasta yang, misalnya, berbasis 
agama tertentu dan punya aturan main 
tertentu, maka ketika siswa mendaftar kepada 
sekolah tersebut, maka perlu diinformasikan 
bahwa ada nilai-nilai tertentu yang diajarkan. 
Sehingga, jika ada aturan main yang harus 
ditaati bersama, misalnya pengaturan cara 
berpakaian karena memang dari awal 
merupakan sekolah swasta, apalagi 
berdasarkan agama tertentu, saya kira itu tidak 
masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah 
negeri adalah zona netral, di mana semua 
murid harus diperlakukan sama, apapun latar 
belakang agamanya. Maka tidak boleh 
dipaksakan untuk mengadopsi gaya tertentu, 
atau pakai cara tertentu yang di luar norma-
norma yang sudah ada. 

 

Adakah contoh baik (best practices) toleransi di 
sekolah? Seperti apakah, bisakah diceritakan?  

Di Sekolah Damai (peace school) yang diinisiasi 
oleh Wahid Foundation, sekarang ini banyak 
terjadi kerjasama antara ROHIS dengan 
ROHKRIS untuk menyelenggarakan kegiatan 
bersama. Misalnya, lomba-lomba untuk 
membuat konten untuk media sosial yang 
mempromosikan kebhinekaan. Contoh lain 
ada sekolah di Bojonegoro yang menjadi 
partner dalam program sekolah damai. 
Sekolah ini mencanangkan program dirinya 
sebagai Sekolah Damai. Dampaknya, sekolah 
ini diminati oleh banyak orang tua untuk 
memasukkan anak-anaknya ke sekolah ini.  

Jadi, karena kerjasama dengan Sekolah Damai, 
sekolah tersebut memiliki image yang baik. 
Orang tua percaya bahwa anaknya di sekolah 
tersebut akan diajari nilai-nilai yang baik, 
memiliki praktik-praktik yang baik. Di Sekolah 
Damai, guru-guru juga terus memfasilitasi 
murid-murid agar bisa saling berinteraksi dan 
selalu membimbing murid.  

Kadang-kadang, ada murid-murid, yang 
mungkin 'dicekoki' oleh teman atau entah 
siapa yang di luar sekolah, sehingga ia berucap, 
seperti "Nanti aqidahnya luntur kalau main 
sama orang yang bukan seagama!". Komentar-
komentar seperti itu yang sering keluar dari 
anak-anak dalam program kita. Tetapi setelah 
kita jelaskan bahwa aqidah itu sifatnya 
personal dan tidak perlu khawatir bahwa 
aqidah kita akan luntur. Selama tetap kuat 
memegang aqidah, maka kita bisa berinteraksi 
dengan orang lain dengan baik. Jadi, hal 
semacam itu yang harus dilakukan. 

Bagaimana seharusnya sekolah membangun 
ekosistem toleransi sehingga dapat 
membentuk sikap mental siswa yang toleran 
dan damai? 

Intoleransi sangat tidak 
dibenarkan di mana pun itu 
terjadi. Terlebih di lembaga 

pendidikan. Karena sekolah atau 
lembaga pendidikan adalah 

sebuah komunitas di mana nilai-
nilai luhur diajarkan guru 

kepada anak-anak. Intoleransi 
yang dilakukan oleh anak saja 

tidak boleh, apalagi jika 
dilakukan oleh guru. Jadi 

memang sekolah-sekolah ini 
harus dibantu dan harus 

diberikan arahan yang jelas agar 
tidak lagi terjadi kasus 

intoleransi di sekolah-sekolah 
tersebut. 
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Pertama-tama, harus ada aturan main yang 
tegas dan jelas yang harus diikuti semua, yang 
mengedepankan nilai-nilai toleransi. Kalau 
dapat dituangkan dalam bentuk aturan 
sekolah, maka hal itu akan lebih baik. Kalau 
tidak bisa, hal terpenting bahwa semua 
stakeholder sekolah menerapkan aturan-
aturan dan nilai bersama.  

Jadi, perlu menciptakan aktivitas atau kegiatan 
yang justru merangsang adanya 
penghormatan terhadap kebhinekaan. Dan 
juga memfasilitasi para siswa untuk 
berinteraksi satu sama lain tanpa perlu takut 
keimanan akan luntur dan lain sebagainya. 

Kemudian guru juga harus konsisten 
menerapkan nilai-nilai toleransi, anti 
diskriminasi. Karena itu, guru perlu ditraining, 
diberikan pemahaman tentang intoleransi dan 
praktek-praktek anti diskriminasi. Mereka 
tidak boleh terjebak dalam praktek 
diskriminasi baik di sekolah maupun di 
lingkungan masing-masing. 

Mungkin masih ada satu dua kasus yang 
kecolongan karena selama ini tidak pernah ada 
training khusus. Oleh karena itu, 
KEMENDIKBUD perlu lebih fokus peningkatan 
kapasitas guru di bidang toleransi dan anti 
diskriminasi, sehingga mereka terbuka 
pikirannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah kebijakan yang sekarang sedang 
dijalankan pemerintah memberikan harapan 
akan terwujudkan sekolah yang toleran? 

 
Saat ini belum. Karena fokusnya ke arah yang 
sifatnya jargon, seperti jargon "saya Pancasila", 
Tetapi apa maksudnya? turunannya?. 
Turunannya bagaimana dalam aturan-aturan, 
turunan dalam kegiatan program dan lain 
sebagainya. Hal ini belum ada, dan hal ini yang 
harus segera dilakukan dan harus masuk 
dalam kurikulum. 

Jangan mengecilkan arti pelatihan, karena 
pelatihan sangat berguna untuk membuka 
mata dan membuka perspektif kita. Orang 

Peace Village berangkat 
dari inisiatif untuk 

membangun resiliensi 
atau ketangguhan 

masyarakat, terutama di 
tingkat Desa, agar tidak 

mudah terprovokasi 
dengan hasutan-hasutan 

kelompok radikal 
maupun kelompok 

intoleran. 

Kadang-kadang, ada murid-
murid, yang mungkin 'dicekoki' 

oleh teman atau entah siapa 
yang di luar sekolah, sehingga ia 

berucap, seperti "Nanti 
aqidahnya luntur kalau main 

sama orang yang bukan 
seagama!". Komentar-komentar 

seperti itu yang sering keluar 
dari anak-anak dalam program 

kita. Tetapi setelah kita jelaskan 
bahwa aqidah itu sifatnya 
personal dan tidak perlu 

khawatir bahwa aqidah kita akan 
luntur. Selama tetap kuat 

memegang aqidah, maka kita 
bisa berinteraksi dengan orang 

lain dengan baik. Jadi, hal 
semacam itu yang harus 

dilakukan. 
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intoleran atau orang rasis akan tetap ada di 
dunia. Tetapi semakin banyak orang yang 
mengatakan mereka tidak bisa menerima 
intoleransi, maka masyarakat akan lebih 
menuntut adanya toleransi. Semakin banyak 
orang yang berpikir toleran, maka orang yang 
intoleran jumlahnya akan mengecil. Dan kalau 
tidak bisa generasi sekarang, maka yang 
terpenting untuk generasi kedepannya nanti. 
Anak-anak dididik untuk toleran dan dididik 
menghargai kebhinekaan. 

 
Andai pun tidak dapat mendidik toleransi dan 
kebhinekaan, konsekuensinya adalah negara 
ini bisa bentrok atau terjadi konflik. Seperti di 
Syria dan negara-negara lain. Atau seperti di 
Amerika saling serang antara kulit putih 
dengan kulit hitam. Jadi itulah yang harus kita 
cegah supaya tidak terjadi seperti itu. 

  

Orang intoleran atau 
orang rasis akan tetap 

ada di dunia. Tetapi 
semakin banyak orang 

yang mengatakan mereka 
tidak bisa menerima 

intoleransi, maka 
masyarakat akan lebih 

menuntut adanya 
toleransi. Semakin 
banyak orang yang 

berpikir toleran, maka 
orang yang intoleran 

jumlahnya akan 
mengecil. Dan kalau 

tidak bisa generasi 
sekarang, maka yang 

terpenting untuk 
generasi kedepannya 

nanti. Anak-anak dididik 
untuk toleran dan dididik 

menghargai 
kebhinekaan. 

 

Andai pun tidak dapat 
mendidik toleransi dan 

kebhinekaan, konsekuensinya 
adalah negara ini bisa bentrok 
atau terjadi konflik. Seperti di 
Syria dan negara-negara lain. 

Atau seperti di Amerika saling 
serang antara kulit putih 

dengan kulit hitam. Jadi itulah 
yang harus kita cegah supaya 

tidak terjadi seperti itu. 
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Ada banyak peristiwa intoleransi di sekolah, 
baik dilakukan oleh sesama siswa maupun oleh 
guru, apa tanggapan anda terhadap intoleransi 
yang marak banyak terjadi sekolah? 

Kalau bicara tindakan intoleransi di sektor 
pendidikan, tentu banyak contohnya. Idealnya, 
sarana belajar itu tidak dibeda-bedakan, 
berdasarkan SARA dan kepercayaan. Namun, 
dalam kenyataannya kita masih menghadapi 
tantangan itu. Ini tidak terjadi dalam banyak 
bentuk, seperti terkait dengan hak insentif 
pengajar, pelaksanaan ibadah di lingkungan 
sekolah atau kampus, pemakaian seragam, 
menghalagi kesempatan untuk 
kepemimpinan, kenaikan pangkat guru. Ini 
semua adalah puncak gunung es dari 
intoleransi di sekolah.  

Jika melihat fakta-fakta intoleransi, tentu kita 
tidak cukup hanya merespon tindakan-
tindakan intoleransi di sekolah, bereaksi 
terhadap kasus-kasus yang ada. Yang cukup 
penting dilakukan juga mencegah adanya 
ideologi dan tindakan intoleransi, radikalisme, 
dan ekstremisme. Pencegahan ini penting, 
selain tentunya menindak dan membina 
pelaku intoleransi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada banyak penelitian yang menunjukkan hal 
ini, seperti dari PPIM-Convey, Wahid 
Foudantion, dan lain sebagainya. Ini 
mengandaikan perlunya reformasi yang 
menyeluruh; mengubah budaya dan 
menggeser paradigma tentang bentuk 
toleransi. Pendidikan itu hanya menjadi 
jembatan perjumpaan antar keberagaman. 
Sekarang ini, keberagamaan seringkali 
ditumbuhkan dengan cara-cara yang tidak 
menghormati keberagaman. Hal ini tentua 
menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama.  

Dari pengalaman ibu, apakah ada cara terbaik 
(best-pratices) untuk mengatasi intoleransi, 
sehingga dapat menginspirasi sekolah-
sekolah lain.  

Saya kira ada banyak praktik baik. Saya rasa 
kalau bicara perubahan pendidikan secara 
umum, bukan hanya di isu intoleransi, 
mengumpulkan berbagai praktik baik di 
berbagai konteks, tidak hanya isu toleransi, 
perlu terus dilakukan. Karena perubahan itu 
muncul bukan saja karena adanya perubahan 
kebijakan, perubahan kurikulum ataupun 
pergantian Menteri, tetapi juga jika para pegiat 
pendidikan di lapangan seperti guru dan orang 

Belakangan ini, ada banyak kasus intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah 
terkait dengan maraknya intoleransi tersebut serta perlu melakukan upaya-upaya 
perubahan, maka Khoirul Anwar dari Islamina melalukan wawancara Ibu Najeela 

Shihab, seorang pendidik dan founder Sekolah Cikal 

 

Wawancara 

Najeela Shihab: Perlu Mainstreaming 
Toleransi di Sekolah 
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tua, semuanya bekerjasama mewujudkan 
perubahan.  

Secara spesifik, ada dua strategi besar. 
Pertama, perubahan kurikulum dalam 
pengajaran agama; kedua, membuat nilai-nilai 
Pancasila bisa terintegrasi dengan pelajaran 
apapun, dalam lingkungan sekolah bahkan 
juga dalam lingkungan keluarga dan 
masyarakat. Karena sumber intoleransi di 
sekolah tidak bisa disebut hanya bersumber 
dari sekolah seperti guru ataupun kelas, karena 
anak itu hidup dalam situasi masyarakatnya. 

Sehingga kita tidak bisa dengan mudah 
mengatakan bahwa intoleransi siswa itu 
muncul karena faktor sekolah semata, karena 
anak berinteraksi, mendapatkan narasi, 
pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Saya 
sebagai pihak sekolah atau sebagai guru, tidak 
mau sebagai pihak yang selalu disalahkan 
dalam hal ini. Ini adalah tanggungjawab semua 
pihak.  

Kalau dalam konteks kurikulum agama, 
pendidikan agama itu bukan hanya menjejali 
anak dengan berbagai pengetahuan dan 
hafalan, tetapi juga transformasi sehingga 
seorang anak itu beraksi dan berkontribusi. 
Kalau melihat kurikulum (dalam arti yang luas, 
isi kurikulum dan metode) yang sekarang 
banyak dijalankan dengan pola-pola yang 
lama, konvensional, yang mungkin tidak sesuai 
dengan kebutuhan anak sekarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses belajarnya lebih banyak belajar tentang 
agama, bukan belajar dari agama.  Proses 
belajarnya juga cenderung dogmatis, satu arah 
dan bahkan seringkali menakuti-nakuti dan 
mensimplifikasi, sehingga pada akhirnya tidak 
ada keinginan untuk menjadi pelajar 
sepanjang hayat, keinginan untuk belajar 
agama dan mempraktikkan ajaran agama 
dengan dengan sungguh-sungguh.  

Dengan sedih, saya melihat minat belajar anak 
terhadap agama semakin hari bukan semakin 
meningkat, tetapi semakin turun, sehingga 
kalau di SMA semakin sulit. Waktu masih kecil 
mungkin ditakut-takuti atau dipaksa belajar, 
sehingga ketika di level SMA hal tersebut sudah 
tidak mempan lagi.  

Saya melihat betapa sebetulnya ada banyak 
salah kaprah, konsep-konsep yang 
disalahpahami, dan penekanan yang 
berlebihan pada fikih. Padahal, esensi Islam itu 
adalah bagaimana seseorang dapat berahklak 
dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga 
bagaimana membuat agama relevan dengan 
kehidupan anak. Ini membutuhkan reformasi 
besar-besaran dari aspek kurikulum, materi, 
maupun implementasinya.  

Jika melihat fakta-fakta 
intoleransi, tentu kita tidak 

cukup hanya merespon 
tindakan-tindakan intoleransi 
di sekolah, bereaksi terhadap 

kasus-kasus yang ada. Yang 
cukup penting dilakukan juga 

mencegah adanya ideologi dan 
tindakan intoleransi, 

radikalisme, dan ekstremisme. 
Pencegahan ini penting, selain 

tentunya menindak dan 
membina pelaku intoleransi.  

 

Pertama, perubahan kurikulum 
dalam pengajaran agama; kedua, 

membuat nilai-nilai Pancasila bisa 
terintegrasi dengan pelajaran 

apapun, dalam lingkungan sekolah 
bahkan juga dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Karena 
sumber intoleransi di sekolah tidak 
bisa disebut hanya bersumber dari 

sekolah seperti guru ataupun kelas, 
karena anak itu hidup dalam situasi 

masyarakatnya 
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Yang kedua adalah terkait dengan pemahaman 
apa aitu Pancasila, bagaimana cara 
menumbukan dan menguatkan nilai-nilai 
Pancasila di dalam ekosistem sekolah. Dalam 
konteks ini, berarti bukan sekedar pelajaran 
tambahan atau menambah jam pelajaran, 
tetapi membutuhkan strategi-strategi baru 
yang dapat menumbuhkan kepedulian dan 
penghayatan anak.  

Terhadap hal ini, kita sebenarnya bisa 
mengeksplorasi lebih panjang bagaimana 
pandangan agama terhadap masing-masing 
sila Pancasila, juga bagaimana nilai-nilai 
Pancasila dapat membumi di ekosistem 
sekolah.  

Tadi disebutkan sola “pola lama”, lalu pola baru 
yang relevan yang dapat memunculkan 
penghayatan dan internasilisasi nilai seperti 
apa menurut ibu? 

Pertama-tama saya mau koreksi sedikit terkait 
dengan istilah “pola lama”. Pola lama ini jangan 
dipertentangkan dengan pola tradisional 
seperti yang ada di Pesantren. Karena pola 
tradisional di pesantren itu sebenarnya secara 
pedagogi mempunyai sisi yang sangat modern. 
Jadi, kalau saya menyebut pola lama, berarti 
merujuk kepada pola-pola yang selama ini 
digunakan di sekolah-sekolah pada umumnya, 
seperti yang tadi dijelaskan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini penting dibedakan karena pola di 
pesantren, berdasarkan cerita Abi (red: Prof. Dr. 
Quraish Shihab) tidak mengenal metode 
menakut-nakuti anak, justru sangat humoris, 
dimulai dari cerita, memuliakan hubungan, 
termasuk keikhlasan guru dan murid. 
Kesemuanya ini menunjukkan betapa sangat 
modernnya pola-pola pedagogis di pesantren 
yang tentunya menjadi praktik baik di masa 
sekarang.  

Pada saat bicara pola konvensional berarti 
merujuk pada penjejalan pengetahuan, 
penekanan pada hafalan, hanya menekankan 
ritual tertentu. Ini merupakan pola yang tidak 
menumbuhkan kegemaran belajar, sehingga 
tidak memberi kesempatan kepada anak untuk 
mencari tahu lebih lanjut.  

 Yang menarik, seprogresif sekolah apapun, 
terakreditasi secara internasional, sudah 
mengunakan metode belajar aktif, namun 
ketika dalam pelajaran agama menjadi 
berubah dan berbeda dengan keseluruhan 
metode yang digunakan oleh sekolah tersebut. 
Seolah-seolah dalam pelajaran agama ada cara 
yang benar mengajarkan agama, padahal itu 
tidak sesuai dengan kebutuhan anak, bukan 

Kalau dalam konteks kurikulum 
agama, pendidikan agama itu 

bukan hanya menjejali anak 
dengan berbagai pengetahuan 

dan hafalan, tetapi juga 
transformasi sehingga seorang 

anak itu beraksi dan 
berkontribusi. Kalau melihat 

kurikulum (dalam arti yang luas, 
isi kurikulum dan metode) yang 

sekarang banyak dijalankan 
dengan pola-pola yang lama, 
konvensional, yang mungkin 

tidak sesuai dengan kebutuhan 
anak sekarang 

Ini penting dibedakan karena 
pola di pesantren, berdasarkan 
cerita Abi (red: Prof. Dr. Quraish 
Shihab) tidak mengenal metode 
menakut-nakuti anak, justru 
sangat humoris, dimulai dari 
cerita, memuliakan hubungan, 
termasuk keikhlasan guru dan 
murid. Kesemuanya ini 
menunjukkan betapa sangat 
modernnya pola-pola pedagogis 
di pesantren yang tentunya 
menjadi praktik baik di masa 
sekarang.  
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cara efektif untuk menumbuhkan tarbiyah 
tadi. 

Kalau hendak membuat relevan, maka kita 
perlu mulai dari pertanyaan anak, “apa yang 
ingin diketahui”. Dan seringkali pertanyaan-
pertanyaan anak itu bukan 
ditumbuhkembangkan melainkan dihambat. 
Akibatnya, murid-murid ini mencari sumber 
informasi yang lain, yang mungkin validitasnya 
rendah dan juga membawa ideologi yang tidak 
sesuai dengan keinginan guru dan orang tua. 
Dalam konteks ini, yang dipersalahkan jangan 
anak, karena anak cuma berusaha mencari 
cara untuk mengetahui lebih dalam, menjawab 
penasarannya. Karena itulah, perlu membuka 
dialog dan percakapan dengan murid secara 
terbuka, membahas hal-hal esensial dalam 
Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajaran agama di sekolah kurang lebih 
sama, tetapi kenapa intoleransi justru marak 
terjadi pada sekolah di perkotaan yang 
umumnya sangat beragam?  

Ada dua hal yang perlu dipertanyakan. Kita 
berasumsi bahwa diperkotaan itu beragam, 
padahal tidak selalu demikian. Dari aspek 
populasi keragamannya mungkin betul kota 
lebih beragam. Tetapi dari sudut kualitas dan 
interaksi dalam keberagaman, belum tentu di 
kota lebih baik. Karena orang bisa menciptkana 
dengan bubble-bubble sendiri sehingga yang 
terjadi interaksinya dalam homogenitas; 
seagama, satu lingkungan sosial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang menarik, seprogresif sekolah apapun, terakreditasi secara internasional, 
sudah mengunakan metode belajar aktif, namun ketika dalam pelajaran agama 

menjadi berubah dan berbeda dengan keseluruhan metode yang digunakan 
oleh sekolah tersebut. Seolah-seolah dalam pelajaran agama ada cara yang 

benar mengajarkan agama, padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak, 
bukan cara efektif untuk menumbuhkan tarbiyah tadi. 
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Hal ini sering tidak disadari. Kita perlu refleksi 
diri tentang seberapa beragam perjumpaan 
yang kita lakukan. Jadi, walaupun di sekolah 
negeri, tidak mesti populasinya heterogen, 
karena banyak juga yang homogen. Akibatnya, 
pengalaman anak akan keberbedaan menjadi 
sangat terbatas, ketimbang misalnya siswa 
yang sekolah di pesantren atau di kota-kota 
yang lebih kecil. Karena keterpaparan terhadap 
keragaman dan wacana tentang toleransi serta 
nilai-nilai Pancasila, juga keteladanan dari 
guru/kiai sehingga hal ini memberikan kualitas 
interaksi yang baik. Sementara, di sekolah 
perkotaan mungkin Pancasila hanya menjadi 
pajangan di sekolah, tetapi nilai-nilainya, 
seperti memberikan anak mengalami 
perjumpaan akan keberbedaan, mungkin tidak 
terjadi.  

Guru memiliki peran yang sangat penting, 
termasuk dalam pembentukan sikap 
intoleransi. Bagaimana menciptakan guru-
guru yang memiliki semangat toleransi yang 
tinggi? 

Guru harus memiliki semangat sebagai pelajar 
juga. Karena pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul dari anak seringkali menimbulkan 
ketidaknyamanan dan kekhawatiran, terutama 
dalam pelajaran agama. Semangatnya, 
mungkin bukan membungkam anak, tetapi 
khawatir, pertanyaan yang diajukan tersebut 
akan membawa konsekuensi jawaban seperti 
apa, bagaimana jika jawaban yang diberikan 
guru salah. Jadi pada prinsipnya, beberapa guru 
kurang nyaman dengan kenyataan bahwa 
proses belajar agama itu harus dilakukan 
secara aktif, dikonstruksi sendiri oleh anak, 
bukan sekedar dijejalkan oleh guru.  

Jadi memang paradigma tentang apa metode 
yang efektif untuk belajar dan mengajar agama 
ini ini jadi sangat esensial. Karena kalau 
paradigmanya tidak berubah, mau diberi buku 
seperti apapun, ditraining sedemikian rupa, 
pada akhirnya  cara yang termudah pada saat 
orang itu ada dalam situasi tidak nyaman 
adalah kembali pola-pola saat ia belajar masa 
lalu.   

Saya sering berkata bahwa untuk menjadi guru 
itu secara formal butuh 4 tahun di Perguruan 
Tinggi, tetapi sebetulnya belajar menjadi guru 
itu pada saat ia belajar menjadi murid. 
Sehingga ia belajar menjadi guru selama 
belasan tahun ketika ia menjadi murid. 
Sehingga ketika mendapatkan LPTK yang 
bagus, mungkin ada hal-hal yang bisa unlearn 
dan belajar cara-cara baru. Tetapi ketika situasi 
di sekolah, ia cenderung kembali ke masa lalu 
saat belajar.  

Satu hal yang seringkali jadi catatan di Kampus 
Guru Cikal, agama itu seringkali dijadikan 
untuk mendisiplinkan anak, sehingga 
cenderung menakut-nakuti anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru harus memiliki 
semangat sebagai pelajar juga. 

Karena pertanyaan-
pertanyaan yang muncul dari 
anak seringkali menimbulkan 

ketidaknyamanan dan 
kekhawatiran, terutama 
dalam pelajaran agama. 

Semangatnya, mungkin bukan 
membungkam anak, tetapi 
khawatir, pertanyaan yang 

diajukan tersebut akan 
membawa konsekuensi 

jawaban seperti apa, 
bagaimana jika jawaban yang 

diberikan guru salah. Jadi 
pada prinsipnya, beberapa 

guru kurang nyaman dengan 
kenyataan bahwa proses 
belajar agama itu harus 
dilakukan secara aktif, 

dikonstruksi sendiri oleh 
anak, bukan sekedar 
dijejalkan oleh guru. 
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Jadi kalau bicara guru seperti apa, tidak cukup 
hanya guru agamanya, tetapi semua guru. Baik 
langsung ataupun tidak langsung, semua guru 
itu adalah guru agama, seperti semua itu 
adalah guru Bahasa, karena mereka menjadi 
contoh. Karena semua guru itu membawa nilai, 
pemahaman, dan praktik keberagamaan 
tertentu. Jadi tidak cukup hanya mengubah 
kurikulum agama ataupun mentraining guru 
agama, melainkan mengubah budaya sekolah.  

Kita seringkali menghadapi fakta bahwa yang 
mengajarkan agama itu bukan guru agama. 
Padahal tadi disampaikan bahwa semua guru 
itu adalah guru agama, sebagaimana juga guru 
Bahasa. Lalu apakah perlu ditraining agar 
semua guru mengajarkan toleransi di sekolah? 

Itu perlu sekali untuk melakukan 
mainstreaming toleransi. Kalau melihat 
pemerintah sekarang, oleh Kementerian 
Agama, didukung oleh Bapenas, juga dilakukan 
Kemendikbud adalah bagaimana soal toleransi 
ini menjadi karakter. Faktanya, jumlah guru 
agama di sekolah itu sedikit, dibanding dengan 
jumlah guru-guru lain. Sehingga jika misalnya 
toleransi itu hanya diperkuat oleh guru agama 
sementara guru yang lain melemahkannya, 
maka ini akan menjadi tantangan tersendiri. 
Jadi ini membutuhkan perubahan di semua 
aspek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika melihat kondisi sekolah hari ini, apakah 
ada peluang besar terhadap penanaman 
toleransi di sekolah? 

Saya optimis. Memang masih banyak masalah 
dalam ekosistem pendidikan. Tetapi dalam 
beberapa tahun terakhir ini, makin banyak 
inovasi, makin banyak yang peduli dan 
melakukan perubahan di sekolah. Banyaknya 
narasi tentang perlu toleransi, komitmen kuat 
pemerintah terhadap isu ini, serta keterlibatan 
komunitas dan organisasi pendidikan, maka 
makin banyak good news.  

Tetapi ada beberapa catatan yang menurut 
kalau diperbesar skalanya akan lebih efektif 
dalam menanamkan toleransi. Pertama, 
berjumpa dan berinteraksi dalam kehidupan 
yang beragam. Pada saat mereka berkenalan 
dengan yang berbeda agama, berbeda suku, 
pada awalnya mereka akan cemas bertemu 
dengan orang secara fisik dan budaya berbeda. 

berjumpa dan berinteraksi 
dalam kehidupan yang beragam. 

Pada saat mereka berkenalan 
dengan yang berbeda agama, 
berbeda suku, pada awalnya 

mereka akan cemas bertemu 
dengan orang secara fisik dan 

budaya berbeda. Siswa pun akan 
belajar mencari titik persamaan 

dan perbedaan. Pengalaman-
pengalaman langsung akan 
berjumpaan itu perlu terus 

ditingkatkan.   

terkait dengan pemahaman 
agama. Beribadah itu adalah 

salah satu indikator 
ketaqwaan kepada Allah yang 

perlu ditingkatkan. Tetapi, 
tidak cukup hanya sholat, 

zakat. Masih ada jenis ibadah 
lain seperti anti korupsi, 
menjaga alam, yang juga 

sangat penting. Nah, ini hal-
hal yang penting untuk 

dimasukkan dalam 
pendidikan agama. 
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Siswa pun akan belajar mencari titik 
persamaan dan perbedaan. Pengalaman-
pengalaman langsung akan berjumpaan itu 
perlu terus ditingkatkan.   

Kedua, terkait dengan pemahaman agama. 
Beribadah itu adalah salah satu indikator 
ketaqwaan kepada Allah yang perlu 
ditingkatkan. Tetapi, tidak cukup hanya sholat, 
zakat. Masih ada jenis ibadah lain seperti anti 
korupsi, menjaga alam, yang juga sangat 
penting. Nah, ini hal-hal yang penting untuk 
dimasukkan dalam pendidikan agama. 

Apa saran ibu terhadap pemerintah, dalam hal 
kemendikbu terkait dengan penanaman 
budaya toleransi?  

Saya sudah sering memberikan saran, dan 
bahkan bukan hanya memberikan saran tetapi 
juga terlibat di dalamnya. Yang pertama, adalah 
perubahan di kurikulum yang sedang 
dikerjakan bersama-sama, misalnya 
bagaimana mendefinisikan capaian 
pembelajaran untuk pelajaran agama, 
bagaimana menggunakan perangkat belajar 
yang lebih beragam. Dalam konteks ini juga 
pelatihan-pelatihan untuk guru dan tenaga 
kependidikan agar bisa menggunakan 
metode-metode yang sesuai dengan 
kebutuhan anak.  

Guru-guru perlu terus dikuatkan, bukan hanya 
terkait dengan pendidikan agama, ataupun 
penanaman toleransi, melainkan terutama 
menumbuhkan Profil Pelajar Pancasila secara 
utuh.  

Kedua, yang tak kalah pentingnya adalah 
pendidikan keluarga. Hal ini perlu 
mendapatkan perhatian. Karena anak tidak 
hanya hidup di sekolah, karena anak juga 
dalam keluarga. Dalam konteks ini, kesiapan 
orang tua untuk mendampingi belajar, 
termasuk juga terkait media sosial, 
keteladanan orang tua akan menjadi contoh 
bagi anak-anak.Hal ini semuanya perlu 
dikerjakan bersama-sama. Karena bisa jadi, 
apa yang ada di keluarga bisa jadi memberikan 
pengaruh yang lebih besar. 

  

yang tak kalah 
pentingnya adalah 

pendidikan keluarga. Hal 
ini perlu mendapatkan 
perhatian. Karena anak 

tidak hanya hidup di 
sekolah, karena anak 
juga dalam keluarga. 

Dalam konteks ini, 
kesiapan orang tua untuk 

mendampingi belajar, 
termasuk juga terkait 

media sosial, 
keteladanan orang tua 

akan menjadi contoh 
bagi anak-anak.Hal ini 

semuanya perlu 
dikerjakan bersama-

sama. Karena bisa jadi, 
apa yang ada di keluarga 

bisa jadi memberikan 
pengaruh yang lebih 

besar.  

 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hal-hal pokok dalam Islam tidak pernah 
berubah. Apa yang ada dalam al-Qur’an dan 
hadist Nabi adalah kebenaran, tak pernah 
mengalami perubahan. Karena ia adalah 
absolut (qath’i). Mengubah kedua sumber 
tersebut adalah kesalahan besar.  

Tetapi, tafsir atau interpretasi terhadapnya 
terus mengalami perkembangan sesuai 
dengan perubahan ruang dan waktu. Ia bersifat 
relatif (dhanny). Di bidang tafsir, kita memiliki 
beragam jenis kitab tafsir yang antara satu 
dengan lainnya tak pernah sama persis. Di 
bidang hukum Islam atau fikih, kita juga 
memiliki –sekurang-kurangnya—4 madzhab 
(aliran) yang berbeda-beda; Imam Hanafi, 
Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin 
Hambal. Karena bersifat relatif, tak ada satu 
tafsir yang lebih benar dari tafsir lainnya.  

Cara mempelajari Islam pun berkembang. Di 
masa nabi, Islam diajarkan langsung oleh Nabi 
melalui metode hafalan dan persaksian 
(pengamatan) langsung terhadap perilaku nabi 
yang belakangan berbentuk hadist dan sunnah. 
Ketika Nabi menerima wahyu, para sahabat 
diminta untuk menghafalkannya dan 
menuliskannya. Sebagai panutan dan 
pedoman, apa yang didengarkan dan dilihat 
dari Nabi adalah menjadi sumber hukum yang 
harus dipatuhi. Melalui pendengaran dan 
penglihatan sahabat terhadap nabi itulah yang 
kemudian disebut sebagai hadist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, 
muncullah masalah-masalah baru yang 
sebelumnya belum pernah ada di masa nabi. 
Dengan tetap berpegang teguh kepada kedua 
sumber tersebut, para sahabat melakukan 
terobosan berupa ijtihad sehingga masalah-
masalah baru dapat dipecahkan.  

Islam terus semakin menyebar ke belahan 
dunia lainnya. Orang-orang yang mempelajari 
Islam pun makin banyak. Ilmu-ilmu dalam 
keislaman pun terus berkembang pesat. 
Transmisi pengetahuan yang paling massif 
saat itu melalui tulisan yang tersebar ke dalam 
sejumlah literatur tentang keislaman yang 
orang pesantren menyebutnya kitab kuning, 
sebuah buku yang menggunakan kertas 
berwarna kecil, menggunakan Bahasa arab 
tanpa harokat. Itu adalah satu-satunya sumber 
ilmu pengetahuan saat itu.  

Belakangan ini, sumber ilmu pengetahuan tak 
lagi terpusat ke dalam format teks berupa 
tulisan dalam buku dan kitab-kitab, melainkan 
juga berupa format video, foto dan bentuk 
multimedia lainnya. Akibatnya, dalam 
mengajarkan dan mempelajari Islam tidak bisa 
hanya berpatokan kepada satu format sumber 
belajar. Melainkan harus menggunakan segala 
bentuk format yang memudahkan seseorang 
belajar.  

Terlebih, generasi Z ini memiliki karakteristik 
belajar yang berbeda dengan generasi 
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sebelumnya. Karena itulah, penting kiranya 
mengetahui bagaimana karakteristik generasi 
Z, dan bagaimana memanfaatkan sumber 
belajar tersebut secara maksimal.  

Karena itulah, bagian ini mengulas tentang 1) 
ciri dan karakteristik generasi Z, 2) Bagaimana 
mengajarkan islam kepada Gen-Z ini dengan 
memanfaatkan sumber belajar sehingga dalam 
mempelajari Islam tidak terkesan menoton 
dan membosankan tetapi mengasyikkan dan 
bermakna sekaligus.  

Ciri dan Karakteristik 

Adalah Karl Mannheim melalui bukunya yang 
berjudul The Problem of Generation yang 
mula-mula memperkenalkan teori generasi. 
Menurutnya, setiap manusia akan saling 
mempengaruhi dan membentuk karakter yang 
cenderung sama karena menghadapi dan 
melewati sosio-sejarah yang sama. Artinya, 
manusia yang mengalami perang Dunia I akan 
berbeda karakternya dengan manusia yang 
menghadapi perang dunia II. Begitu 
seterusnya.  

Dari teori inilah, para sosiolog Amerika Serikat 
membagi generasi manusia ke dalam beberapa 
generasi yang didasarkan pada waktu lahirnya. 
Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia 
II, Generasi Pasca-PD II, Generasi Baby Boomer 
I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, 
Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahpahaman terjadi ketika kita 
menganggap bahwa setiap manusia yang lahir 
pada tahun tertentu kemudian pasti menjadi 
kelompok generasi tertentu. Misalnya, 
generasi yang lahir di rentang 1977-1995 pasti 
dianggap generasi millennial. Kenapa 
dianggap kesalahan, karena ia hanya 
mengidentifikasi berdasarkan tahun lahir 
bukan pada sosio-sejarah yang 
membentuknya.  

Jika kita konsisten pada teori generasi di atas 
bahwa pembagiannya berdasarkan pada sosio-
sejarah yang membentuk, maka seseorang 
yang lahir pada periode 1997-1995 di satu 
negara tertentu akan berbeda karakteristiknya 
dengan di negara yang lain. Misalnya, sama-
sama lahir pada periode 1996-2010, anak yang 
lahir dengan di pedesaan yang sangat 
terbelakang dengan anak yang lahir di 
perkotaan yang sudah maju, hasilnya akan 
berbeda.  

Singkatnya, pembagian generasi tersebut tidak 
serta hanya berdasarkan pada waktu lahir, 
tetapi juga harus memperhatikan sosio-
sejarah pembentuknya, sehingga tidak perlu 
generalisasi. Untuk itu, generasi Z tidak cukup 
hanya dicirikan berdasarkan tahun lahir, 
melainkan juga sosio-historis yang 
dihadapinya. Salah satu ciri yang sangat kuat 
dari generasi Z adalah akses dan 

Cara mempelajari Islam pun 
berkembang. Di masa nabi, 

Islam diajarkan langsung oleh 
Nabi melalui metode hafalan dan 

persaksian (pengamatan) 
langsung terhadap perilaku nabi 

yang belakangan berbentuk 
hadist dan sunnah. Ketika Nabi 
menerima wahyu, para sahabat 

diminta untuk menghafalkannya 
dan menuliskannya. 

sumber ilmu pengetahuan 
tak lagi terpusat ke dalam 

format teks berupa tulisan 
dalam buku dan kitab-kitab, 

melainkan juga berupa 
format video, foto dan 

bentuk multimedia lainnya. 
Akibatnya, dalam 
mengajarkan dan 

mempelajari Islam tidak bisa 
hanya berpatokan kepada 

satu format sumber belajar. 
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ketergantungan terhadap teknologi, gadget 
dan pelacakan informasi secara acak. Mereka 
bukan generasi yang secara tekun membaca 
suatu narasi melalui buku-buku cetak. 
Sebaliknya, mereka lebih enjoy terhadap 
informasi yang bertebaran di dunia internet, 
terutama yang berbentuk visual dan gambar. 

Mari kita fokus kepada generasi Z yang sedang 
kita hadapi di kelas-kelas di mana kita 
mengajar. Seperti apa karakteristik mereka? 
Secara sederhana, mereka memiliki 
karakteristik  

1. Multi-Tasking. Generasi Z ini dapat 
mengerjakan beberapa pekerjaan 
secara bersamaan, mereka bisa 
mengetik di laptop sembari 
mendengarkan lagu dari internet, 
mengakses media sosial melalui 
gawai, mencari referensi penting 
untuk menyelesaikan tugas, dan 
menonton TV.   

2. Teknologi. Mereka adalah generasi 
yang memiliki ketergantungan yang 
tinggi terhadap teknologi, terutama 
berbasis internet. Rata-rata per hari 
mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 
jam untuk mengakses media sosial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Terbuka. Berkat media sosial tersebut, 
mereka adalah generasi yang terbuka 
terhadap hal-hal baru, suka 
penasaran terhadap kebaruan 
termasuk mencoba hal-hal baru.  

4. Audi-visual. Mereka adalah generasi 
yang lebih menikmati audio dan visual 
ketimbang teks tulisan, sehingga 
gambar, video, grafis dan bentuk 
audio-visual lainnya lebih disukai.  

5. Kreatif. Banyaknya informasi yang 
didapatkan melalui gadget yang 
dimilikinya, menjadikan mereka 
sebagai sosok yang kreatif.  

6. Inovatif. Mereka adalah sosok yang 
tidak puas dengan keadaan hari ini, 
karena itulah, ia berusaha untuk 
memunculkan inovasi-inovasi yang 
dapat mempermudah hidupnya.  

7. Kritis. Dengan teknologi 
digenggamannya, mereka dapat 
mengakses beragam informasi secara 
acak, sehingga menjadikan mereka 
kritis dalam membaca sesuatu karena 

Untuk itu, generasi Z tidak cukup 
hanya dicirikan berdasarkan tahun 
lahir, melainkan juga sosio-historis 

yang dihadapinya. Salah satu ciri 
yang sangat kuat dari generasi Z 

adalah akses dan ketergantungan 
terhadap teknologi, gadget dan 

pelacakan informasi secara acak. 
Mereka bukan generasi yang secara 

tekun membaca suatu narasi 
melalui buku-buku cetak. 

Sebaliknya, mereka lebih enjoy 
terhadap informasi yang 

bertebaran di dunia internet, 
terutama yang berbentuk visual 

dan gambar.  

Survey yang dilakukan 
Varkey Foundation pada 2017 

di 20 negara tentang faktor 
penentu kebahagiaan 

generasi Z disebutkan bahwa 
ternyata anak-anak muda 

Indonesia paling banyak 
menganggap bahwa 

komitmen terhadap agama 
sangat penting dalam 

mempengaruhi kondisi 
kebahagiaan mereka dengan 

skor 93%. 
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sumber yang dibaca tidak pernah 
tunggal.  

8. Kolaborasi. Di tangan mereka, era 
kompetisi seakan berakhir. Mereka 
lebih menikmati kolaborasi sesama 
generasi mereka untuk memecahkan 
masalah yang dihadapinya.  

Karena ciri dan karakteristiknya yang 
demikian, menghadapi generasi Z tidak bisa 
sama dengan menghadapi generasi 
sebelumnya. Para guru atau dosen seringkali 
mengeluh dan membandingkan apa yang 
dialaminya dulu sewaktu Sekolah dengan 
siswa yang dihadapinya. Mereka seringkali 
lupa bahwa zaman terus bergerak, dan kita 
seringkali gagap untuk mengikuti 
perkembangan zaman tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Belajar Generasi Z 

Survey yang dilakukan Varkey Foundation 
pada 2017 di 20 negara tentang faktor penentu 
kebahagiaan generasi Z disebutkan bahwa 
ternyata anak-anak muda Indonesia paling 
banyak menganggap bahwa komitmen 
terhadap agama sangat penting dalam 
mempengaruhi kondisi kebahagiaan mereka 
dengan skor 93%. Di bawah faktor agama, 
terdapat faktor-faktor lain yang menentukan 
kebahagiaannya; kenyamanan dalam 
kehidupan, Sekolah atau pekerjaan, hubungan 
baik dengan teman, hubungan baik dengan 
keluarga, sehat secara mental dan fisik.  

Survei di atas pada satu sisi membanggakan 
dan pada sisi lain mengkhawatirkan. Disebut 
membanggakan karena anak didik kita 
memiliki semangat yang tinggi untuk belajar 
agama. Karena demikian semangatnya, 
mereka seringkali tidak cukup puas dengan 
apa yang didapatkan pada pelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah, 
melainkan juga menambah tempat dan waktu 
belajar di majelis, madrasah dan pesantren-
pesantren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akan tetapi, bisa juga 
menjadi kekhawatiran 

jika apa yang 
dipelajarinya tidak sesuai 
dengan ajaran Islam yang 

diajarkan oleh Nabi 
Muhammad, tidak 

mendapatkan guru yang 
tepat, serta cara 

mengajarkannya yang 
tidak sesuai dengan gaya 

belajar mereka.  

 

Survei Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat 

(PPIM), UIN Jakarta tahun 
2017 menemukan bahwa 

mayoritas guru beragama 
Islam di Indonesia memiliki 
opini intoleran dan radikal 

yang tinggi. PPIM 
menemukan sebanyak 10,01 
persen guru Muslim punya 

opini sangat intoleran 
secara implisit dan 53,06 

persen memiliki opini yang 
intoleran secara implisit. 
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Akan tetapi, bisa juga menjadi kekhawatiran 
jika apa yang dipelajarinya tidak sesuai dengan 
ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi 
Muhammad, tidak mendapatkan guru yang 
tepat, serta cara mengajarkannya yang tidak 
sesuai dengan gaya belajar mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekhawatiran tersebut dapat terkonfirmasi 
dengan sejumlah hasil penelitian. Survei 
Wahid Foundation tahun 2016 terhadap 
kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) 
menyebutkan bahwa 86% aktivis Rohis SMA 
ingin berjihad ke Suriah. Mereka banyak 
terpapar informasi keagamaan yang penuh 
kecurigaan, kebencian, cenderung 
mengingkari atau menentang pemenuhan 
hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok 
lain yang tidak disukai, dan cenderung 
mendukung tindakan dan gerakan radikal.  

Survei Pusat Studi Islam dan Transformasi 
Sosial (CIS Form) UIN Sunan Kalijaga 
menemukan bahwa generasi muda lebih 
nyaman mencari pembelajaran keagamaan 
melalui media online dan model pembelajaran 
di luar kelas. Karena itulah, sebagian dari 
mereka lebih mengidolakan dan mempercayai 
apa yang disampaikan ustadz di media sosial 
ketimbang gurunya di kelas. Tak pelak, guru 
agama di Sekolah tak banyak diikuti 
pendapatnya, ketimbang ustadz di media 
sosial. Padahal, Pendidikan agama yang 
didapatkannya tersebut memiliki porsi yang 
besar dalam mempengaruhi mereka dalam 
bergaul dengan siapa.  

Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 
(PPIM), UIN Jakarta tahun 2017 menemukan 
bahwa mayoritas guru beragama Islam di 
Indonesia memiliki opini intoleran dan radikal 
yang tinggi. PPIM menemukan sebanyak 10,01 
persen guru Muslim punya opini sangat 
intoleran secara implisit dan 53,06 persen 
memiliki opini yang intoleran secara implisit. 
Selain itu, 6,03 persen guru Muslim memiliki 
opini sangat intoleran dan 50,87 persen guru 
memiliki opini intoleran secara eksplisit. 

 

Sebagai hasil survei, kondisi ini tentu 
mengkhawatirkan, karena generasi Z ini 
adalah cerminan masa depan Indonesia. 
Karena itulah, perlu ada terobosan baik dari 
level guru maupun cara mengajarkan agama 
Islam.  

 

 

Dalam konteks generasi Z, 
relasi guru-murid berbeda 
dengan generasi-generasi 
sebelumnya. Menghadapi 

generasi Z, seorang guru / 
dosen tidak bisa 

menempatkan diri sebagai 
sosok yang tak terjangkau, 

angker dan menakutkan. 
Sebaliknya, guru atau dosen 

sejatinya memosisikan 
dirinya sebagai sebaya 

mereka sehingga dapat 
mengetahui apa yang 

menjadi masalah 
kehidupannya.  
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Berikut adalah gaya belajar generasi Z.  

1. Learning by doing. Generasi Z lebih 
menyukai belajar yang menekankan 
pada praktik ketimbang duduk di meja.  

2. Tujuan jelas dan feedback cepat. Salah 
satu yang menentukan motivasi belajar 
siswa adalah adalah tujuan yang jelas 
dan pemberian umpan balik secara 
cepat oleh guru. Siswa akan termotivasi 
belajar jika apa yang dipelajarinya 
memiliki tujuan yang jelas, sekaligus 
dapat umpan balik terhadap proses dan 
hasil belajarnya.  

3. Tutor Sebaya. Generasi Z lebih merasa 
nyaman belajar ketika guru 
menempatkan dirinya sebagai tutor 
sebaya, mengajar dengan pendekatan 
personal, tidak menggurui dan tidak 
galak terhadap mereka. Mereka adalah 
generasi yang ingin dipahami dan 
dihargai dengan segala kompleksitas 
persoalan yang dihadapinya. Karena 
itu, berbicara secara personal, 
memberikan saran terhadap masalah 
yang dihadapinya akan sangat 
menyenangkan bagi mereka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Berbasis multimedia. Sebagaimana 

yang telah disebutkan pada sub-bab 
sebelumnya, bahwa generasi Z sangat 
enjoyketika sumber belajarnya dalam 
bentuk multimedia, baik visual, 
gambar, video, grafis dan lain 
sebagainya.  

5. Menggunakan Gadget. Sebagai 
generasi yang sangat lekat dengan 
gadget, generasi Z akan menggunakan 
smartphone digenggamannya untuk 
belajar. Dengan cara ini, maka sumber 
belajar yang dapat dikembangkan tidak 
hanya berupa teks, melainkan juga 
dalam format lain yang 
memungkinkan diakses melalui 
gadgetnya.  

6. Belajar sebagai permainan. Generasi Z 
bukan pribadi yang secara spesifik 
belajar sesuatu dengan cara yang 
serius dan menoton. Sebaliknya, 
mereka lebih suka belajar dengan gaya 
bermain 

7. Berpikir Kritis. Informasi yang 
didapatkan melalui dunia internet, 
menjadikan mereka kaya informasi 
yang pada gilirannya menjadikan 
mereka kritis. Karena itulah, mereka 
dapat membandingkan apa yang 
disampaikan oleh guru di kelas dengan 
apa yang didapatkan melalui media 
sosial.  

8. Multitasking. Seperti yang dijelaskan 
pada sub-bab sebelumnya bahwa 
karena kemampuan multitasking 
tersebut, aktivitas pembelajaran untuk 
generasi Z sebaiknya bervariasi, tidak 
menoton hanya satu model.  

Lalu, bagaimana mengkontekstualisasikan 
dalam format pembelajaran agama Islam?  

Mengajarkan Islam 

Lalu, bagaimana mengkontekstualisasikan 
dalam format pembelajaran agama Islam? 
Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam 
sedari awal harus memiliki prinsip, sebagai 
berikut:  

Perlu diingat bahwa generasi Z 
adalah generasi yang tidak 

terpisahkan dari teknologi dan 
media sosial. Mereka dapat 

mengakses beragam informasi 
melalui gadget yang ada di 

tangannya. Bahkan, bukan hal 
mustahil, apa yang disampaikan 
guru dan dosen dapat dibantah 
melalui referensi yang mereka 
cari di dunia internet. Karena 

itulah, berikan kesempatan 
kepada mereka untuk berpikir, 

mencari informasi sebanyak-
banyaknya terkait dengan 

masalah yang sedang dihadapi 
atau yang ingin diketahui, lalu 

kemudian dibahas secara 
bersama-sama 
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Pertama, relasi guru-murid. Dalam konteks 
generasi Z, relasi guru-murid berbeda dengan 
generasi-generasi sebelumnya. Menghadapi 
generasi Z, seorang guru / dosen tidak bisa 
menempatkan diri sebagai sosok yang tak 
terjangkau, angker dan menakutkan. 
Sebaliknya, guru atau dosen sejatinya 
memosisikan dirinya sebagai sebaya mereka 
sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi 
masalah kehidupannya. 

Jika guru atau dosen diposisikan sebagai sosok 
yang menakutkan maka (maha)siswa tidak 
akan berani untuk bertanya lebih mendalam 
dan personal terkait dengan masalah yang 
dihadapinya. Sementara itu, generasi Z yang 
sedang kita hadapi adalah generasi yang secara 
periode umur berada dalam ketidakstabilan. 
Ada banyak persoalan personal dan psikologis 
yang mereka hadapi. Mereka membutuhkan 
sosok guru yang bisa mendengarkan apa 
keluhan mereka.  

Dengan cara inilah, seorang guru atau dosen 
tidak serta merta melakukan judgment 
terhadap masalah yang dihadapi siswa dan 
mahasiswa. Sebaliknya, seorang guru dan 
dosen mesti mengembangkan sikap simpati 
dan empati terhadap persoalan mereka.  

Kedua, bukan satu-satunya sumber. Perlu 
diingat bahwa generasi Z adalah generasi yang 
tidak terpisahkan dari teknologi dan media 
sosial. Mereka dapat mengakses beragam 
informasi melalui gadget yang ada di 
tangannya. Bahkan, bukan hal mustahil, apa 
yang disampaikan guru dan dosen dapat 
dibantah melalui referensi yang mereka cari di 
dunia internet. Karena itulah, berikan 
kesempatan kepada mereka untuk berpikir, 
mencari informasi sebanyak-banyaknya 
terkait dengan masalah yang sedang dihadapi 
atau yang ingin diketahui, lalu kemudian 
dibahas secara bersama-sama. 

Dengan tidak menjadikan dirinya sebagai satu-
satunya sumber informasi, maka seorang guru 
atau dosen dapat menerima masukan, dan 
kritik serta pendapat yang berbeda yang 
didapatkan oleh siswa dari sumber lainnya. 
Tidak perlu apriori dan antipati terhadap setiap 

pendapat yang dikemukakan oleh siswa yang 
berbeda dengan pendapat guru atau dosen. 
Justru, hal tersebut menjadi momentum bagi 
guru dan dosen untuk mendiskusikan lebih 
mendalam, metodologis, dan terstruktur, 
sehingga pengetahuan dan wawasan siswa 
dapat diarahkan.   

Ketiga, gaya belajar. Perlu dipahami, gaya 
belajar setiap anak pasti berbeda-beda, dan 
setiap generasi memiliki keunikan tersendiri. 
Anak yang memiliki kecenderungan visual 
yang kuat jangan dipaksakan mengikuti gaya 
belajar auditori melalui ceramah-ceramah 
yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang 
harus dilakukan adalah guru dan dosen dapat 
menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. 
Dalam konteks pembelajaran di kelas, guru dan 
dosen secara kreatif dapat mengembangkan 
model pembelajaran secara variatif, tidak 
melulu hanya ceramah. Mengerti gaya belajar 
siswa akan menjadi kunci sukses dalam 
mengajarkan Islam kepada mereka. 
Dampaknya, mereka dengan menyenangkan 
dan cepat dapat memahami Islam dengan 
benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu dipahami, gaya belajar 
setiap anak pasti berbeda-beda, 

dan setiap generasi memiliki 
keunikan tersendiri. Anak yang 
memiliki kecenderungan visual 

yang kuat jangan dipaksakan 
mengikuti gaya belajar auditori 
melalui ceramah-ceramah yang 
diberikan oleh guru atau dosen. 

Yang harus dilakukan adalah 
guru dan dosen dapat 

menyesuaikan dengan gaya 
belajar siswa. Dalam konteks 

pembelajaran di kelas, guru dan 
dosen secara kreatif dapat 

mengembangkan model 
pembelajaran secara variatif, 
tidak melulu hanya ceramah. 
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Keempat, sediakan waktu di luar kelas. Perlu 
diketahui bahwa peserta didik kita 
mendapatkan pelajaran agama tidak hanya di 
ruang kelas. Di luar kelas, mereka sering 
mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan 
untuk memperdalam pengetahuannya. 
Bahkan, mereka sering memanfaatkan 
gadgetnya untuk mencari informasi dan 
wawasan tentang Islam melalui internet. Ini 
terjadi, karena seringkali guru dan dosen 
menyediakan waktu kepada peserta didiknya 
hanya di dalam kelas. Karena itu, agar 
terhindar pemahaman islam yang tidak benar, 
sebaiknya guru dan dosen dapat 
memanfaatkan jam di luar kelas untuk 
memperdalam agama. Kegiatan-kegiatan 
tutorial yang kerapkali dilakukan di Sekolah 
dan kampus perlu terus digalakkan. 

Dengan memegang keempat prinsip di atas, 
lalu bagaimana baiknya mengajarkan Islam di 
dalam kelas, yakni Pendidikan Agama Islam 
sebagai mata pelajaran atau mata kuliah, 
kepada generasi Z.  

Sekurang-kurangnya ada 4 pendekatan yang 
dapat digunakan guru atau dosen dalam 

mengajarkan Islam. Pertama, berbasis 
masalah dan projek. Agar apa yang dipelajari 
benar-benar bermanfaat dalam kehidupan 
kesehariannya, maka Pendidikan agama Islam 
perlu menerapkan pembelajaran berbasis 
masalah. Siswa dan atau guru dapat 
mengembangkan masalah yang terjadi di 
sekitar atau masalah-masalah yang kerap 
menjadi kontroversi. Seorang guru tak perlu 
merasa takut untuk mendiskusikan masalah-
masalah yang sekiranya sensitif atau 
kontroversi, seperti hukum mengucapkan 
selamat natal, apa makna jihad yang 
sebenarnya. 

Topik-topik yang ada dalam buku pelajaran 
kiranya tak hanya dibahas secara normatif, 
melainkan harus mempelajari kasus-kasus 
yang terjadi di masyarakat. Misalnya, ketika 
mengajarkan bab sholat, ajaklah siswa untuk 
mempelajari bagaimana pandangan ulama 
madzhab tentang salah satu bacaan atau 
gerakan sholat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain pada itu, pendekatan pembelajaran 
berbasis proyek juga perlu dilakukan. Misalnya, 
ketika di dalam kelas belajar tentang topik 
zakat, maka guru dapat mendesain dan 

Perlu diketahui bahwa 
peserta didik kita 

mendapatkan pelajaran 
agama tidak hanya di 

ruang kelas. Di luar 
kelas, mereka sering 
mengikuti kegiatan-
kegiatan keagamaan 

untuk memperdalam 
pengetahuannya. 

Bahkan, mereka sering 
memanfaatkan 

gadgetnya untuk 
mencari informasi dan 
wawasan tentang Islam 

melalui internet 

Agar apa yang dipelajari benar-
benar bermanfaat dalam 

kehidupan kesehariannya, maka 
Pendidikan agama Islam perlu 

menerapkan pembelajaran 
berbasis masalah. Siswa dan atau 

guru dapat mengembangkan 
masalah yang terjadi di sekitar 

atau masalah-masalah yang kerap 
menjadi kontroversi. Seorang 

guru tak perlu merasa takut untuk 
mendiskusikan masalah-masalah 

yang sekiranya sensitif atau 
kontroversi, seperti hukum 

mengucapkan selamat natal, apa 
makna jihad yang sebenarnya.  
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mengarahkan proyek siswa. Salah satu bentuk 
proyeknya, misalnya, adalah cara menghitung 
zakat. Nah, guru dapat mengambil salah satu 
contoh orang-orang yang wajib zakat, lalu 
meminta mahasiswa untuk menghitungnya, 
berapa kira-kira zakat yang harus dikeluarkan. 
Atau misalnya, ketika ada seseorang yang 
meninggal di sekitar Sekolah, guru dapat 
mengajak siswa untuk belajar secara riil 
tentang pembagian harta waris, siapa yang 
berhak menerima waris, dan bagaimana jika 
terjadi sengketa di antara mereka.  

Kedua, sebagai generasi Z, ajak siswa untuk 
benar-benar memanfaatkan teknologi dan 
internet secara maksimal sebagai alat belajar 
mulai dari pemanfaatan untuk presentasi, 
menggali informasi baik oleh siswa maupun 
dosen, dan lain sebagainya. Dalam 
mengajarkan suatu topik, guru biasanya hanya 
mengandalkan ceramah berdasarkan buku 
pelajaran yang ada. Padahal, guru dapat 
mengembangkan beberapa media belajar 
berbasis teknologi sehingga pembelajaran 
yang berlangsung menyenangkan bagi 
mereka. Hal yang paling sederhana, gunakan 
power point, masukkan foto atau gambar dan 
video sebagai sumber belajar, sehingga guru 
tidak hanya mengandalkan ceramah, 
melainkan juga dapat mengajak siswa untuk 
menonton video atau memperhatikan gambar.  

Bahkan, guru atau dosen dapat merancang 
blended learning, sebuah model pembelajaran 
yang mengkombinasikan pertemuan tatap 
muka di kelas dengan pembelajaran online. Ini 
tentu akan sangat menyenangkan. Sejumlah 
penelitian menunjukkan betapa blended 
learning itu dapat membantu siswa mencapai 
hasil belajar yang memuaskan.  

Ketiga, berikan umpan balik terhadap kinerja 
siswa secara cepat, konstruktif dan bermakna. 
Umpan balik bukan hanya berisi angka-angka 
penilaian terhadap hasil belajar siswa, 
melainkan –yang terpenting—masukan atau 
komentar tentang hal apa yang perlu 
ditingkatkan atau diperbaiki dan hal apa yang 
telah bagus. Dengan mendapatkan umpan 
balik yang tepat, siswa dapat mengetahui hal-
hal yang perlu ditingkatkan, dan guru juga 

secara reflektif dapat mengetahui praktik baik 
apa yang telah dilakukan di dalam kelas. Lebih 
jauh, mintalah ke siswa untuk memberikan 
umpan balik tentang metode, sistem dan 
materi pembelajaran, sehingga guru juga dapat 
mengevaluasi dan melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang terjadi.  

Keempat, Critical thinking atau higher order 
thinking (HOT). Ajaklah siswa tidak sekedar 
menghafal materi, tetapi juga berpikir kritis 
terhadap materi yang didapatkan. Brynes 
menyebutkan 6 ciri pokok pembelajaran 
berbasis HOT, yaitu manakala siswa mampu: 1) 
Memvisualisasikan masalah dengan diagram 
atau grafik lainnya, 2) Membedakan antara 
informasi yang relevan dan yang tidak relevan 
dengan topik yang sedang didiskusikan, 3) 
Mencari penyebab dan alasan, 4) Membuat 
solusi, 5) Melihat sebuah masalah dengan 
perspektif yang berbeda/lebih dari satu 
perspektif, 6) Menimbang kredibilitas suatu 
sumber dan memutuskan apakah sumber 
tersebut dapat dipercaya atau tidak.  

Pembelajaran berbasis HOT ini penting di 
tengah maraknya hoaks yang terjadi. Karena 
dengan sikap kritis yang dimiliki oleh siswa, 
maka potensi mereka mengkonsumsi hoaks 
dapat.  

 

  

ajak siswa untuk benar-benar 
memanfaatkan teknologi dan 

internet secara maksimal sebagai 
alat belajar mulai dari 

pemanfaatan untuk presentasi, 
menggali informasi baik oleh 

siswa maupun dosen, dan lain 
sebagainya. Dalam mengajarkan 

suatu topik, guru biasanya hanya 
mengandalkan ceramah 

berdasarkan buku pelajaran yang 
ada. Padahal, guru dapat 

mengembangkan beberapa media 
belajar berbasis teknologi 

sehingga pembelajaran yang 
berlangsung menyenangkan bagi 

mereka 
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Indonesia merupakan negara yang beragam 
etnik, kultur, bahasa serta agama. 
Keberagaman ini, pada satu sisi memiliki 
kekuatan yang potensial apabila terkandung 
nilai-nilai kerukunan di dalamnya (cultural and 
religious pluralism as value). Namun, di sisi 
lain, hal itu berpotensi memicu berbagai 
persoalan dan konflik antarkelompok, yang 
pada akhirnya berakibat pada instabilitas 
keamanan, sosio-ekonomi dan kondisi sosial 
yang tidak harmonis. 
 
Oleh karena itu, pengelolaan yang baik menjadi 
sebuah keniscayaan bagi suatu bangsa yang 
majemuk. Jika tidak, ia akan menjadi 
penghalang bagi tumbuhnya bangsa yang kuat. 
Dalam pandangan Clifford Geertz, 
kemajemukan dapat menjadi persoalan yang 
besar bagi kehidupan suatu bangsa, yakni 
ketika satu sama lain sulit berinteraksi, tidak 
memiliki kesepakatan bersama atas nilai-nilai 
dasar kebangsaan dan kenegaraan. 
 
Hasil Survei Nasional Kerukunan Umat 
Beragama di Indonesia dalam beberapa tahun 
terakhir menunjukkan pola naik-turun. Pada 
tahun 2015 misalnya, disimpulkan bahwa 
kerukunan antar umat beragama di Indonesia 
berada pada level tinggi, yaitu 75,36%. Indeks 
ini mengalami kenaikan 0,11 pada tahun 2016, 
sehingga menjadi 75,47%. Kondisi ini ternyata 
tidak mampu dipertahankan pada tahun 
berikutnya, 2017, di mana tingkat kerukunan 
umat beragama di Indonesia menurun menjadi 
72,27%. Adapun tahun 2019, indeks tersebut 
meningkat menjadi 73,83%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naik turunnya indeks kerukunan umat 
beragama ini tentu tidak lepas dari dinamika 
kehidupan beragama di negara ini. Dalam 
sekup yang lebih luas, memang indeks 
kerukunan keagamaan di Indonesia dapat 
dikatakan baik, akan tetapi riak-riak konflik 
yang masih terjadi, meskipun dalam jumlah 
yang sedikit, menjadi pengecualian yang perlu 
mendapat perhatian. Sebab, jika tidak 
ditangani, virus sosial ini dapat berkembang 
dan menjalar ke banyak organ. 
 
Idealnya, sikap untuk hidup rukun muncul 
karena kesadaran bahwa seluruh agama di 
bumi ini mengajarkan kerukunan yang 
didasarkan pada teks-teks suci masing-masing 
agama. Pemahaman yang demikian ini dapat 
dikembangkan dengan menggali titik temu 
dengan cara mempelajari secara mendalam 
agama sendiri dan mengenal agama lain secara 
objektif. Sikap seperti ini lebih tulus dan tidak 
akan mengorbankan kerukunan hanya karena 
riak-riak kecil yang mengganggu hubungan 
antaragama. 
 
Dari sini, maka di antara pihak yang 
diharapkan mampu memunculkan kesadaran 
tersebut adalah para pengampu urusan agama 
dan pemerhati masalah-masalah akhlak dan 
kemanusiaan. Dalam agama Islam adalah para 
ulama yang memahami ajaran agamanya 
dengan baik dan benar sesuai al-Qur’an dan 
hadis. 
 
 

Gagasan 2 

 

Belajar Kerukunan Dari 

Kiai Sya’roni Ahmadi 
Oleh: Ulin Nuha, M.A. 

 Pengajar di Pesantren Darus Sunnah 
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Kiai Sya’roni Ahmadi dan Kampanye 
Kerukunan 
Adalah Kiai Sya’roni Ahmadi, salah seorang 
ulama Indonesia yang vokal dalam 
menyampaikan pesan-pesan kerukunan 
melalui pengajian tafsir lisannya. Ia 
merupakan murid dari beberapa ulama 
terkemuka, seperti Kiai Raden Asnawi, Kiai 
Arwani Amin dan Kiai Turaichan Ajhuri. Selain 
menguasai Tafsir dan Ilmu-ilmu al-Qur’an, Kiai 
Sya’roni juga dikenal sebagai ahli fikih dan 
keilmuan Islam lainnya. Ketokohan dan 
keluasan ilmunya dibuktikan melalui jabatan 
yang ia emban serta karya-karya yang pernah 
ditulisnya. Sampai sekarang, ia masih 
menjabat sebagai Mustashār (Dewan 
Penasihat) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) periode 2015-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di antara keahlian Kiai Sya’roni di bidang tafsir 
adalah kelihaiannya dalam menjelaskan 
kandungan isi al-Qur’an dengan menggunakan 
istilah dan bahasa lokal. Ungkapan-ungkapan 
yang terdapat dalam al-Qur’an dicarikan 
padanan atau perumpamaan yang berlaku di 
kalangan masyarakat setempat, dalam hal ini 
masyarakat Kudus. Melalui pemaparan yang 
lugas dan penguasaan wawasan tafsir yang 
luas serta kontekstualisasi isu-isu kekinian, 
tidak heran jika pengajian tafsirnya diminati 
banyak jamaah. Setiap Jum’at pagi, ribuan 
jamaah dari berbagai daerah berbondong-
bondong ke Masjid al-Aqsho Menara Kudus 

semata untuk mendengarkan penjelasan 
tafsirnya.  
 
Pada momen pengajian tafsir itulah, Kiai 
Sya’roni menyampaikan pesan-pesan 
kerukunan, baik intern-umat Islam maupun 
dengan penganut agama lain. Berulang-ulang 
ia menyampaikan, “Wong Islam iku sing rukun, 
senajan omahe dewe-dewe. Sing durung Islam 
dideketi. (Jadi orang Islam itu harus rukun, 
meskipun rumah [organisasi]nya berbeda. 
Yang belum masuk Islam hendaknya didekati).” 
 
Kampanye kerukunan yang disampaikan oleh 
Kiai Sya’roni ini tidak sekedar anjuran semata, 
tetapi didukung oleh basis teks al-Qur’an yang 
ia tafsirkan secara komprehensif. Sehingga 
memiliki pijakan yang kokoh dan selanjutnya 
memberikan pengaruh yang kuat di benak para 
jamaahnya. 
 
Tafsir Ayat-ayat Kerukunan Umat Beragama 
Dalam pandangan Kiai Sya’roni, Islam adalah 
agama rahmat bagi seluruh makhluk hidup, 
sebagaimana risalah Nabi saw yang tertera 
pada Q.S. Al-Anbiyā’ [21]: 107: 
 

 َرْحَمةً ِلْلعَاَلِمينَ َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ 

 
“Dan Kami tidak mengutus engkau 
(Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.” 

 
Sehingga Islam harus tampil menyejukkan 
serta senantiasa mengajak kerukunan. Islam 
tidak mengajarkan “kekerasan”. Karenanya, 
ketika muncul kelompok-kelompok di 
kalangan umat Islam yang selalu memusuhi 
dan menampakkan kebencian terhadap 
penganut agama lain, maka dalam pandangan 
Kiai Sya’roni terdapat ketidaktepatan dalam 
pemahaman keagamaan mereka. 
 
Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang 
memang rentan disalahpahami, seperti firman 
Allah Q.S. Muḥammad [47]: 4 yang secara 
tekstual berarti “maka apabila kamu bertemu 
dengan orang-orang yang kafir, maka pukullah 
batang leher mereka (bunuhlah).” Dalam 
pandangan Kiai Sya’roni, ayat ini, juga 

kemajemukan dapat 
menjadi persoalan yang 

besar bagi kehidupan 
suatu bangsa, yakni 

ketika satu sama lain 
sulit berinteraksi, tidak 

memiliki kesepakatan 
bersama atas nilai-nilai 

dasar kebangsaan dan 
kenegaraan. 
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beberapa ayat serupa, turun dalam konteks 
peperangan, sehingga ber-istidlāl (mengambil 
dalil) ayat ini dengan membunuh non-Muslim 
dalam kondisi damai tidak dibenarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam memahami ayat-ayat perang 
dibutuhkan penafsiran yang holistik dengan 
melibatkan ayat-ayat dan hadis lain. Kiai 
Sya’roni menyontohkan Q.S. al-Tawbah [9]: 73 
yang artinya “Wahai Nabi! Berjihadlah 
(melawan) orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik, dan bersikap keraslah terhadap 
mereka. Tempat mereka adalah neraka 
Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat 
kembali.” 
 
Selain dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 73, ayat serupa 
juga terdapat dalam Q.S. al-Taḥrīm [66]: 9. Ayat 
ini secara jelas memerintahkan kepada Nabi 
saw untuk berjihad melawan orang-orang kafir 
dan munafik serta bersikap keras kepada 
mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya Nabi 
saw tidak bisa bersikap keras terhadap mereka, 
karena memang akhlaknya yang lembut. 
Dalam pandangan Kiai Sya’roni, pada dasarnya 
Nabi saw enggan bermusuhan dan berperang 
melawan mereka, namun para sahabatnya 
yang memintanya hingga turunlah ayat izin 
perang (Q.S. al-Ḥajj [22]: 39).  
 

Dari 27 peperangan yang diikuti oleh Nabi saw, 
ia hanya pernah membunuh satu orang dari 
kalangan kafir, yaitu Ubay ibn Khalaf. Ini terjadi 
ketika Perang Uḥud, di mana sebelumnya Ubay 
memang bertekad ingin membunuh Nabi saw, 
sehingga demi membela dan 
mempertahankan diri serta adanya perintah 
dari Allah swt, Nabi saw pun membunuhnya. 
 
Contoh kelembutan dan keramahan Nabi saw 
adalah ketika peristiwa Fatḥ Makkah 
(Pembebasan kota Makkah). Ketika itu para 
sahabat yang mengikuti ghazwah al-fatḥ 
(perang Fatḥ Makkah) ini telah merencanakan 
untuk membalas kematian sahabat, saudara 
ataupun keluarga mereka yang dibunuh oleh 
orang-orang kafir. Namun Nabi saw memiliki 
pemikiran dan sikap berbeda. Sesampainya di 
Makkah, ketika orang-orang kafir merasa takut 
dibunuh, justru Nabi saw bersikap lemah 
lembut. Mereka dikumpulkan di Masjidil 
Haram terlebih dahulu, lalu justru dilepaskan 
oleh beliau. Sekiranya mau, Nabi saw dapat 
membunuh mereka atau menjadikan mereka 
sebagai tawanan. Namun beliau tidak 
menginginkan pertumpahan darah. Ia 
menginginkan perdamaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tahun 2015 misalnya, disimpulkan 
bahwa kerukunan antar umat beragama 

di Indonesia berada pada level tinggi, 
yaitu 75,36%. Indeks ini mengalami 

kenaikan 0,11 pada tahun 2016, sehingga 
menjadi 75,47%. Kondisi ini ternyata tidak 

mampu dipertahankan pada tahun 
berikutnya, 2017, di mana tingkat 

kerukunan umat beragama di Indonesia 
menurun menjadi 72,27%. Adapun tahun 

2019, indeks tersebut meningkat menjadi 
73,83%. 

 

Idealnya, sikap untuk 
hidup rukun muncul 
karena kesadaran bahwa 
seluruh agama di bumi 
ini mengajarkan 
kerukunan yang 
didasarkan pada teks-
teks suci masing-masing 
agama. Pemahaman yang 
demikian ini dapat 
dikembangkan dengan 
menggali titik temu 
dengan cara mempelajari 
secara mendalam agama 
sendiri dan mengenal 
agama lain secara 
objektif. 
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Dari penggalan-penggalan kisah tersebut, Kiai 
Sya’roni menyimpulkan bahwa Nabi saw 
memang berperangai lemah lembut dan tidak 
bisa keras. Jika dalam keadaan perang saja ia 
masih bersikap lemah lembut, apalagi dalam 
keadaan damai. Sikap dan akhlak inilah yang 
menarik non-Muslim untuk masuk Islam, 
sehingga Allah pun memujinya sebagaimana 
dalam firman-Nya, Q.S. al-Qalam [68]: 4. 
 
Dari pemahaman ayat tersebut, Kiai Sya’roni 
mengatakan bahwa memang benar Allah 
memerintahkan Nabi saw untuk bersikap 
keras kepada orang-orang kafir dan munafiq. 
Tetapi sifat rahmat dan lemah-lembut telah 
menguasai dirinya, sehingga ia tidak dapat 
bersikap keras terhadap mereka. Atas sifat 
tersebut, Allah malah memujinya bahwa itu 
merupakan budi pekerti yang luhur. Dengan 
demikian, maka keras terhadap non-Muslim 
dibolehkan dalam peperangan, tetapi bersikap 
ramah dan memaafkan itu lebih baik 
sebagaimana dicontohkan Nabi saw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk itulah, Kiai Sya’roni menyerukan kepada 
umat Islam, agar menampakkan sikap ramah 
terhadap non-Muslim. Ia berharap dari sikap 
tersebut, non-Muslim menjadi dekat dengan 
Islam dan pada akhirnya tertarik untuk 
memeluknya. Itu artinya, bersikap ramah 
terhadap non-Muslim serta menjalin 
kerukunan dengan mereka adalah bagian dari 
dakwah bi al-ḥāl (tindakan). 
 
Meski demikian, Kiai Sya’roni menegaskan 
bahwa kerukunan antarumat beragama yang 
dilegitimasi oleh Islam hanya dalam urusan 
mu’amalah semata. Adapun dalam urusan 
akidah maupun ibadah maka berlaku prinsip 
toleransi. Hal itu didasarkan pada substansi 
Q.S. al-Kāfirūn [109] yang melarang kompromi 
atau pencampuradukkan hal-hal yang bersifat 
akidah dan ibadah antara Islam dan agama lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di antara keahlian Kiai 
Sya’roni di bidang tafsir 

adalah kelihaiannya 
dalam menjelaskan 

kandungan isi al-Qur’an 
dengan menggunakan 

istilah dan bahasa lokal. 
Ungkapan-ungkapan 

yang terdapat dalam al-
Qur’an dicarikan 

padanan atau 
perumpamaan yang 
berlaku di kalangan 

masyarakat setempat, 
dalam hal ini masyarakat 

Kudus 

Kampanye kerukunan 
yang disampaikan oleh 
Kiai Sya’roni ini tidak 
sekedar anjuran semata, 
tetapi didukung oleh 
basis teks al-Qur’an yang 
ia tafsirkan secara 
komprehensif. Sehingga 
memiliki pijakan yang 
kokoh dan selanjutnya 
memberikan pengaruh 
yang kuat di benak para 
jamaahnya. 
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Larangan kerukunan dalam hal akidah dan 
ibadah ini juga dikuatkan oleh beberapa ayat 
lain, seperti Q.S. al-Mumtaḥanah [60]: 13. 
Dalam perspektif Kiai Sya’roni, semua ayat 
yang melarang umat Islam berkasih sayang 
dengan non-Muslim harus dipahami dalam 
kerangka urusan akidah dan ibadah, bukan 
dalam hal mu’amalah. 
 
Aplikasi dari kerukunan dalam hal mu’amalah, 
sebagaimana dicontohkan Kiai Sya’roni, 
misalnya bekerjasama dengan non-Muslim 
dalam urusan duniawi. Seorang Muslim 
disilahkan bekerja kepada non-Muslim 
ataupun sebaliknya. Sepanjang pekerjaannya 
dilakukan secara baik dan halal maka ia berhak 
mendapat imbalan yang halal pula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demikian pula dalam hal menerima pemberian 
atau hadiah dari non-Muslim. Kiai Sya’roni 
berpandangan bahwa hal itu dibolehkan. Selain 
karena merupakan bentuk kerukunan umat 
beragama yang bersifat duniawi, kebolehan 
menerima pemberian ini juga didasarkan 
kepada hadis Nabi saw yang menjelaskan 
bahwa ia pernah menerima hadiah dari Raja 
negeri Aylah yang berstatus non-Muslim.  
 
Bahkan dalam hal mengucapkan selamat Natal 
kepada non-Muslim, Kiai Sya’roni memberikan 
rincian penjelasan. Jika yang dimaksud adalah 
ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa as, 
maka hal itu tidak mengapa (tidak dosa). 
Namun jika yang dimaksud adalah kelahiran 
tuhan Yesus, maka haram hukumnya. Ia 
memberikan permisalan: 
“Podo karo ono wong neng gene jenengan 
matur ‘kang, aku ngko bengi ape ngrampok, 
dongakno slamet, yo!’ ‘wes mugo-mugo 
slamet.’ Haram. Wong ngrampok malah 
sampeyan dongaake slamet hukume haram.” 
[Ini sama halnya ada seseorang datang ke 
rumahmu berkata, “kang, malam ini saya mau 
merampok, doakan biar selamat ya!” (terus 
engkau menjawab) “iya, semoga selamat.” 
Haram. Orang mau merampok, tapi engkau 
doakan selamat hukumnya haram.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayat ini secara jelas 
memerintahkan kepada 

Nabi saw untuk berjihad 
melawan orang-orang 

kafir dan munafik serta 
bersikap keras kepada 

mereka. Akan tetapi, pada 
kenyataannya Nabi saw 

tidak bisa bersikap keras 
terhadap mereka, karena 
memang akhlaknya yang 

lembut. Dalam pandangan 
Kiai Sya’roni, pada 

dasarnya Nabi saw enggan 
bermusuhan dan 

berperang melawan 
mereka, namun para 

sahabatnya yang 
memintanya hingga 

turunlah ayat izin perang 

Kiai Sya’roni menegaskan 
bahwa kerukunan antarumat 
beragama yang dilegitimasi 
oleh Islam hanya dalam 
urusan mu’amalah semata. 
Adapun dalam urusan akidah 
maupun ibadah maka berlaku 
prinsip toleransi. Hal itu 
didasarkan pada substansi 
Q.S. al-Kāfirūn [109] yang 
melarang kompromi atau 
pencampuradukkan hal-hal 
yang bersifat akidah dan 
ibadah antara Islam dan 
agama lain. 
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Orang merampok hukumnya berdosa. 
Karenanya, memberi selamat kepada orang 
yang mau merampok hukumnya haram. 
Demikian halnya menuhankan Yesus adalah 
dosa dan merupakan perbuatan syirik. 
Karenanya, umat Islam yang memberi selamat 
atas kelahiran tuhan Yesus hukumnya haram, 
karena hal itu merupakan pencampuradukkan 
akidah. Berbeda halnya jika yang dimaksudkan 
adalah kelahiran Isa as tanpa bermaksud 
menuhankannya, maka menurut Kiai Sya’roni, 
hal itu tidak apa-apa. Dengan demikian, terkait 
ucapan selamat Natal, Kiai Sya’roni tidak 
langsung memvonis boleh tidaknya, tetapi 
dilihat dulu maksudnya.  
 
Inilah beberapa aplikasi kerukunan yang 
didengungkan Kiai Sya’roni melalui pengajian 
tafsirnya. Ia sadar bahwa bangsa Indonesia 
adalah plural dan memiliki latar belakang 
agama yang beragam. Maka, kerukunan 
antarumat beragama menjadi niscaya untuk 
menghindari perpecahan dan permusuhan. 
Melalui penjelasan ayat, hadis serta teladan 
para ulama, ia berharap umat Islam dapat 
mengaplikasikan kerukunan antarumat 
beragama. Pada saat yang sama, ia 
mengingatkan agar mereka tidak masuk dalam 
wilayah kerukunan akidah dan ibadah yang 
dilarang. Dengan begitu, mereka telah 
mengaplikasikan ajaran Islam sebagaimana 
yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadis. 
 

  

Ketika itu para sahabat 
yang mengikuti 
ghazwah al-fatḥ (perang 
Fatḥ Makkah) ini telah 
merencanakan untuk 
membalas kematian 
sahabat, saudara 
ataupun keluarga 
mereka yang dibunuh 
oleh orang-orang kafir. 
Namun Nabi saw 
memiliki pemikiran dan 
sikap berbeda. 
Sesampainya di Makkah, 
ketika orang-orang kafir 
merasa takut dibunuh, 
justru Nabi saw bersikap 
lemah lembut. Mereka 
dikumpulkan di Masjidil 
Haram terlebih dahulu, 
lalu justru dilepaskan 
oleh beliau. Sekiranya 
mau, Nabi saw dapat 
membunuh mereka atau 
menjadikan mereka 
sebagai tawanan. 
Namun beliau tidak 
menginginkan 
pertumpahan darah. Ia 
menginginkan 
perdamaian. 

 

bahwa bangsa Indonesia adalah plural dan 
memiliki latar belakang agama yang beragam. 

Maka, kerukunan antarumat beragama menjadi 
niscaya untuk menghindari perpecahan dan 

permusuhan. Melalui penjelasan ayat, hadis serta 
teladan para ulama, ia berharap umat Islam 

dapat mengaplikasikan kerukunan antarumat 
beragama. Pada saat yang sama, ia mengingatkan 

agar mereka tidak masuk dalam wilayah 
kerukunan akidah dan ibadah yang dilarang. 

Dengan begitu, mereka telah mengaplikasikan 
ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam 

al-Qur’an dan hadis. 
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Islam merupakan agama yang membawa  misi 
rahmatan Lil alamin atau memberikan kasih 
sayang kepada seluruh alam, tak terbatas 
kepada manusia semata. Begitu juga ajaran 
Islam selalu memerintahkan untuk selalu 
menyayangi anak-anak. Kasih sayang ini 
sebagai wujud syukur kepada Allah sang maha 
pencipta yang telah menganugerahkan banyak 
nikmat kepadanya terutama amanat berupa 
sang buah hati. 

Orang tua berkewajiban untuk mengajarkan 
kepada anak-anaknya tentang tata cara ibadah 
seperti  shalat, puasa maupun kewajiban lain. 
Seorang anak yang diperlakukan baik oleh 
orang tuanya akan membawa dampak positif 
bagi dirinya di masa depan, walau hanya 
sekedar kecupan di kening sebelum  si anak 
beranjak tidur. Hal kecil ini sering dilupa oleh 
kebanyakan manusia, padahal membawa 
dampak psikologis yang besar antara orang tua 
dan anaknya. 

Imam Shihabuddin bin Salamah al-Qalyubi 
dalam Kitab An-Nawadir menjelaskan 
pentingnya peranan kecupan sebagai bentuk 
rahmat atau sebagai ungkapan kasih sayang, 
terutama untuk sang buah hati. Anak yang 
terbiasa mendapatkan kecupan dari 
orangtuanya akan merasa selalu disayangi, 
dicintai, dan dampaknya sang anak akan 
mencintai orang tuanya ketika mereka sudah 
mulai lanjut usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajarkan Kasih Sayang bukan Terlalu 
Memanjakan Anak 

Anak merupakan anugerah ilahi, ia sebagai 
penerus cita-cita orang tuanya. Jika saat ini, ia 
selalu dimanja maka kelak akan berdampak 
buruk bagi dirinya sendiri juga kepada orang 
tuanya sendiri maupun berdampak ke 
sekitarnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang 
tua agar  anak menjadi mandiri serta 
menghargai dan menghormati orang lain 
terutama saat terjadi perbedaan pendapat 
maupun sikap. 

Dalam sebuah Syair Arab yang dikutip oleh Abu 
Al-lais as-Samarqandi mengutip dari al-
Abrasy: 

"Belajarlah, karena seseorang tak akan menjadi 
orang yang pintar, orang yang berilmu tak 
sama dengan orang yang tak tahu. Orang yang 
terpandang di masyarakat, jika ia tak berilmu 
akan menjadi rendah derajatnya." 

Penjelasan ini mengingatkan akan pentingnya 
peranan orang tua dalam mendidik anak-
anaknya. Anak boleh meminta apapun dalam 
batas-batas tertentu dengan ketentuan 
sebagai reward atas apa yang ia telah lakukan, 
bukan mengiyakan semua permintaan anak, 
tanpa ada faktor untuk mendidiknya, karena 
hal ini akan menjadi kebiasaan sampai ia 
dewasa. 

Hikmah 

Bagaimana Islam 

Mendidik Anak Toleran 

 
Oleh: Moh Afif Sholeh, M.Ag 
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Keberhasilan seorang anak ditentukan oleh 
banyak pihak, mulai dari keluarga, sekolah, 
kampus, serta lingkungan yang sangat 
mempengaruhinya, maka peran orang tua 
harus selalu memantau perkembangan 
anaknya, tak boleh bertumpu kepada pihak 
sekolah semata dengan dalih sudah membayar 
biaya sekolahnya. Waktu di sekolah hanya 
terbatas, mereka akan menghabiskan banyak 
waktunya di rumah, tempat mereka bermain, 
bergaul dengan teman-temannya. 

Cara Islam Mengajarkan Anak menjadi Toleran 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 
saling menghargai kepada  orang lain tanpa 
memandang perbedaan masing-masing. Sifat 
baik ini seharusnya juga diajarkan kepada 
anak-anak kita supaya mereka di masa depan 
menjadi orang yang ramah dan siap menerima 
perbedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan generasi yang toleran dan 
menghargai perbedaan maka ada beberapa hal 
penting yang harus dilakukan oleh orang tua, di 
antaranya adalah: 

Pertama, orang tua harus memberikan teladan 
yang baik kepada anak-anaknya. Salah satu 
faktor penting keberhasilan seorang anak 
ditentukan dari lingkungan keluarga. Anak 
akan terpengaruh dengan perilaku, perkataan 
maupun sikap yang dilakukan oleh orang tua.  

Dalam hal ini, perlu kiranya para orang tua 
belajar meniru cara Nabi Ibrahim dalam 
membangun kaderisasi yang toleran. Ia 
seorang Nabi yang mendapatkan gelar 
Khalilullah (kekasih Allah) juga dijadikan 
panutan dalam beragama atau seorang imam. 
Kedudukan yang mulia ini tidak didapatkan 
secara instan tetapi melalui proses yang 
panjang setelah lulus menghadapi ujian berat 
yang diberikan kepadanya. 

Nabi Ibrahim sadar betul bahwa ajaran-
ajarannya tak akan diserap oleh keturunannya 
jika ia tak memberikan arahan dan bimbingan 
secara maksimal baik secara teori maupun 
penerapannya.  

Kedua, membangun komunikasi yang baik 
dengan anak. Ajaran Islam mengajarkan 
kerukunan serta penebar perdamaian bukan 
untuk menakut-nakuti apalagi mengajarkan 
permusuhan kepada sesama manusia. 
Buktinya Islam menekankan kesalehan sosial 
kepada orang lain terutama yang 
membutuhkan tak pandang bulu walau kepada 
mereka yang berbeda keyakinan, beda 
pendapat atau bahkan beda pilihan. 

Nabi Muhammad Saw sebagai seorang rasul 
yang diutus kepada seluruh alam tidak hanya 
kepada manusia yang berada di Arab semata 
namun kepada semua manusia baik kulit putih 
maupun hitam, tak terbatas kepada satu suku 
semata namun kepada semuanya bahkan 
kepada bangsa jin sekaligus. Bukti prilaku 
terpuji Nabi adalah tak malu untuk memulai 
memberikan salam kepada siapapun walau 
kepada anak-anak. 

Keberhasilan seorang anak 
ditentukan oleh banyak pihak, 

mulai dari keluarga, sekolah, 
kampus, serta lingkungan yang 

sangat mempengaruhinya, 
maka peran orang tua harus 

selalu memantau 
perkembangan anaknya, tak 

boleh bertumpu kepada pihak 
sekolah semata dengan dalih 

sudah membayar biaya 
sekolahnya. Waktu di sekolah 
hanya terbatas, mereka akan 

menghabiskan banyak 
waktunya di rumah, tempat 

mereka bermain, bergaul 
dengan teman-temannya 



43 
 

Kisah Luqman Al Hakim diabadikan oleh al-
Qur’an sebagai  nama surat. Ia dikenal sebagai 
orangtua yang bijaksana dan selalu dekat 
dengan puteranya dan petuah-petuahnya 
selalu menginspirasi bagi orang lain. 

Luqman Al Hakim merupakan ayah yang selalu 
dekat dengan puteranya dan selalu 
mengarahkan mereka ke jalan yang lurus 
supaya menjadi manusia beruntung dan mulia 
di dunia dan akhirat. Keberhasilan Luqman Al 
Hakim dalam membangun komunikasi yang 
baik didasari sifat kasih sayang dan mampu 
memposisikan diri sebagai seorang sahabat, 
seorang ayah sehingga putranya menjadi 
orang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, menumbuhkan minat baca supaya 
wawasan anak lebih luas. Era kegemilangan 
Islam ditandai dengan majunya peradaban dan 
kestabilan dalam berbagai bidang mulai 
ekonomi, politik, keamanan sehingga 
mengalahkan peradaban yang lainnya. 
Tentunya, umat Islam saat itu selalu berusaha 
berinovasi dan mengamalkan perintah al-
Qur’an berupa anjuran untuk selalu membaca 
baik yang tersurat maupun tersirat. Perintah 
ini bertujuan agar umat Islam menjadi maju 
dengan membaca. 

Sayangnya, tradisi membaca ini sudah mulai 
ditinggalkan. Banyak faktor yang 
mempengaruhinya di antaranya faktor 
perubahan zaman dan perkembangan 
teknologi serta peran media sosial yang sangat 
masif. Masyarakat muslim saat ini banyak 
menghabiskan waktu dengan gadgetnya. 
Mereka lebih suka membaca status, komentar 
orang lain yang kadang berakhir dengan lapor 
melapor kepada pihak berwajib. 

Lebih-lebih anak sekolah atau anak kuliah 
lebih sibuk menghabiskan waktu untuk 
bermain game, aktifitas mereka lebih banyak di 
dunia maya sehingga mereka tak terbiasa 
hidup di dunia nyata. Akhirnya mereka akan 
menjadi manusia yang kagetan, tidak siap 
menerima kenyataan. Mereka pandai 
berhalusinasi tapi tak mampu mengisi 
hidupnya dengan berbagai variasi dan kreasi. 
Maka dari sini pentingnya minat membaca 
harus selalu dikembangkan agar tak tertinggal 
di masa depan sehingga menjadi pribadi yang 
siap bukan pribadi yang tiarap, menjadi 
manusia cerdas dan tak suka menindas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ajaran Islam mengajarkan 
kerukunan serta penebar 
perdamaian bukan untuk 

menakut-nakuti apalagi 
mengajarkan permusuhan 

kepada sesama manusia. 
Buktinya Islam menekankan 

kesalehan sosial kepada orang 
lain terutama yang 

membutuhkan tak pandang 
bulu walau kepada mereka 

yang berbeda keyakinan, beda 
pendapat atau bahkan beda 

pilihan. 

Era kegemilangan Islam 
ditandai dengan majunya 
peradaban dan kestabilan 

dalam berbagai bidang mulai 
ekonomi, politik, keamanan 

sehingga mengalahkan 
peradaban yang lainnya. 

Tentunya, umat Islam saat itu 
selalu berusaha berinovasi dan 

mengamalkan perintah al-
Qur’an berupa anjuran untuk 

selalu membaca baik yang 
tersurat maupun tersirat. 

Perintah ini bertujuan agar 
umat Islam menjadi maju 

dengan membaca. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
toleransi berasal dari kata dasar toleran yang 
memiliki makna bersifat atau bersikap 
menghargai, membiarkan, membolehkan. 
Atau juga bermakna toleransi dalam konteks 
pendirian, artinya bisa menerima pendapat 
meskipun berbeda dengan pendirian orang 
lain. Secara normatif, kata ini setara dengan 
kata kasih sayang, kesetaraan, kebijakan, 
kemaslahatan umum, keadilan, dll. Kemudian 
makna ini terus berkembang menjadi suatu 
sikap yang dominan dengan lapang dada, serta 
terbuka dalam menghadapi perbedaan. 

Dalam bahasa Inggris disebut dengan 
tolerance, yang memiliki makna the ability or 
willingness to tolerate something, in particular 
the existence of opinions or behavior that one 
does not necessarily agree with, artinya 
kemampuan atau kemauan untuk mentolerir 
sesuatu, khususnya adanya pendapat atau 
perilaku yang belum tentu disetujui oleh 
seseorang. 

 

Kata hijrah diambil dari bahasa Arab, yang 
berasal dari bentuk kata dasar hajara, yahjuru, 
hajran, memiliki makna putus, meninggalkan, 
berjalan, dll. Jika dilihat dari semua derevasi 
kata yang tersusun dari huruf ha’, jim, ra, 
menurut Ibnu Faris memiliki arti inti potongan 
dan putus, atau menunjukkan sesuatu yang 
sangat dan kuat. Misalnya dalam bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secara istilah, banyak para pakar yang 
berpendapat, di antaranya disampaikan bahwa 
toleransi adalah sikap maupun sifat 
menenggang (ikhtiar) berupa menghargai 
serta membolehkan suatu pendirian, 
pendapat, pandangan, kepercayaan maupun  

lainnya yang berbeda dengan pendirian 
pribadi. Toleransi juga bisa dimaknai sebagai 
sikap menghargai, menerima, dan 
menghormati perbedaan yang terjadi di 
masyarakat sebagai bentuk keniscayaan yang 
diciptakan oleh Allah. 

         Artinya bertindak toleran itu 
indikasinya sangat mudah, yaitu menghargai 
dan membolehkan orang lain berbeda dengan 
pendiriannya pribadi. Menghargai orang lain 
dengan menghargai asal usul latar belakang 
mereka yang berbeda. Dengan demikian, 
toleransi ini mengandung ajakan untuk 
berdialog menemukan titik temu. 

 

 
sering dicontohkan dengan kalimat hâjara 
fulanan, yang bisa dimaknai dia memaki 
(sangat memarahi) Fulan, menceraikan Fulan, 
meninggalkan Fulan. Atau ketika berubah 
menjadi hajjara, ditambah dengan tasydid, 
maka berubah maknanya menjadi “mengusir.” 

Adapun secara istilah, hijirah sering digunakan 
untuk menyebut aktifitas berpindahnya dari 

Istilah 

Toleransi, Hijrah, Saleh/Salehah & 

Rabbani Oleh: Khoirul Anwar Afa 

 

Toleransi 

Hijrah 
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satu tempat ke tempat lain untuk mencari 
suaka serta tinggal dalam waktu yang lama. 
Atau berpindah dari satu kondisi menuju 
kondisi yang lain. Dalam Kamus Arab, kata 
hijrah juga digunakan untuk aktifitas 
perpindahan hewan maupun tumbuhan. 

Dalam Al-Qur’an, memang tidak ditemukan 
dengan bentuk hijrah. Akan tetapi di beberapa 
tempat digunakan dengan bentuk kata 
kerjanya. Misalnya, sebagaimana terdapat 
dalam surah Muzammil ayat 10, “Dan 
tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.” 
Dan juga dalam surah an-Nisa 34, “Dan 
tinggalkanlah mereka di tempat tidur.” 

 

 

 

Kata ini berasal dari bahasa Arab, shaluha, 
yashluhu, shulhan, yang memiliki makna dasar 
baik, bagus, sesuai, damai, dll. Begitu juga 
ketika ditarik dari kata dasarnya yang tersusun 
dari huruf shad, lam, ha, memiliki makna 
antonim dari merusak. Sehingga jika dikatakan 
shaluha as-Syaii, yaitu memperbaiki sesuatu, 
maka yang dituju adalah menjadi baik. 
Kebalikan dari membuat rusak. 

Kata saleh (bentuk maskulin) maupun salehah 
(bentuk feminim) secara istilah bahasa Arab 
yang merupakan bentuk dari isim fail, yaitu 
shâlih sering diartikan sebagai orang yang 
sifatnya lurus, baik, yang selalu melakukan 
kewajibannya serta menjalankan kebaikan. 
Atau orang-orang yang condong melakukan 
perbaikan secara sikap maupun perasaan. 

Al-Qur’an menggunakan kata tersebut dengan 
berbagai bentuk derivasi katanya. Dan jika 
dipetakan ada banyak makna yang terkandung. 
Di antaranya: iman, tempat yang baik, teman 
yang baik, ihsan,    taat,    menunaikan      amanah, 
birrul   walidain,   amar    makruf    nahi     munkar, 

 

 

Dalam hadits, juga demikian, ada beberapa 
hadits yang menggunakan bentuk kata kerja 
dari “hijrah,” dan masing-masing digunakan 
dengan konteks makna yang lain. Misalnya 
digunakan pada konteks makna mendiamkan, 
atau memarahi. Seperti Hadits Nabi yang 
sangat terkenal, “Tidak boleh bagi orang Islam 
mendiamkan saudaranya lebih dari tiga 
malam.” Namun ada juga hadits yang 
menggunakan dengan bentuk kata “hijrah.” 
Seperti Hadits tentang niat. 

Kata hijrah juga digunakan dalam kitab-kitab 
klasik dengan bentuk beragam. Ada yang 
digunakan bentuk kata kerjanya, atau langsung 
kata hijrah. Masing-masing sangat populer 
dalam kitab yang bergenre akhlak maupun 
Fiqih. 

 

 
dan haji. Misalnya dikatakan dengan bentuk 
plural menjadi muslihin, sebagaimana dimuat 
dalam surah an-Naml ayat 19, “Melalui rahmat-
Mu, maka masukkanlah aku bersama hamba-
Mu yang shalih.” Yang dimaksud dalam ayat ini 
adalah bersama orang-orang yang beriman. 

Adapun dalam Hadits, kata shâlih dalam 
bentuk derivasinya maupun bentuk pluralnya 
sering digunakan untuk menunjuk karakter 
perilaku. Misalnya digunakan dalam Hadits 
yang menerangkan bahwa akan datangnya 
Yakjuj Makjuj merusak tatanan bumi, lalu ada 
Zainab binti Jahsy bertanya, “Apakah kita nanti 
juga akan ikut hancur, meskipun di antara kita 
ada orang-orang yang saleh?” 

Dalam kitab-kitab klasik, kata shâlih ini sering 
sekali disinggungg yang tertuju pada 
pembahasan tentang karakter orang, yang 
tidak hanya muslim, tetapi juga termasuk 
orang non muslim. Kata tersebut juga bisa 
ditemukan dalam kitab-kitab yang bergenre 
akhlak tasawuf, serta masih dalam konteks 
yang sama, yaitu menunjuk pada sikap, watak 
dan karakter orang. 

 

Saleh/Salehah 
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Berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya 
adalah rabba, yarbu, rabban, yang artinya 
adalah tumbuh, menambah, dll. Jika berubah 
menjadi rabbani, artinya orang yang alim, 
orang yang arif, atau orang alim yang telah 
mencapai derajat makrifat. Maka dalam bahasa 
Arab, nahkoda kapal disebut dengan rubbani, 
karena dianggap pandai memiliki penguasaan 
kuat terhadap peta laut yang pada umumnya 
tidak diketahui banyak orang. 

Sedangkan secara istilah, rabbani adalah 
orang-orang yang telah mencapai derajat 
makrifat di sisi Allah. Atau orang-orang yang 
ada pada dirinya terdapat pengenalan 
terhadap Tuhan sangat dalam. Indikasi dari 
orang yang sesuai dengan istilah rabbani versi 
ini ialah yang memiliki kedekatan dengan 
Tuhan. Memiliki penghambaan serta 
pengabdian yang dalam kepada Allah. Namun 
ada juga yang mendefinisikan rabbani sebagai 
orang-orang yang alim dan mau memperbaiki 
keadaan sosialnya, atau disebut al-‘alim al-
hakim. 

Di dalam Al-Qur’an, kata rabbani digunakan 
dalam konteks   menyebut     orang    alim     dari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemuka agama tertentu yang mengabdikan 
dirinya kepada Allah. Misalnya disebutkan 
dalam surah Ali Imran ayat 79, “Jadilah kamu 
sebagai pengabdi-pengabdi Allah karena kamu 
mengajarkan kitab dan karena kamu 
mempelajarinya.” 

Dalam Hadits, redaksi takun rabbaniyyan juga 
sangat populer dikenal meskipun status 
Haditsnya masih pro-kontra. Hanya saja, 
redaksi tersebut dimuat dalam Hadits yang 
dianggap sebagai Hadits Qudsi itu bermakna 
“Menjadi hamba yang pengabdi kepada Allah.” 
Adapun teks lengkapnya, “Hamba-Ku yang taat 
kepada-Ku, sehingga menjadi pengabdi 
kepada-Ku, maka apa yang diucapkan, “Kun 
Fayakun.” Terlepas dari benar dan tidaknya 
Hadits tersebut, tetapi menunjukkan bahwa 
makna rabbani tidak bisa jauh dari definisi di 
atas. 

Diskursus tentang makna rabbani banyak 
disinggung dalam kitab-kitab akhlak, dan 
tafsir, khususnya ketika mufasir memberikan 
ulasan dari surah Ali Imran ayat 79 dengan 
beragam rujukan, termasuk perkataan sahabat 
Ibnu Abbas yang sering dimuat untuk mencari 
ulasan lebih luas terkait makna itu. 

  

Rabbani 
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