
Dunia sekarang dihadapkan dengan beragam 
persoalan dan harus menjawabnya untuk 
mewujudkan cita-cita global, yakni hidup 
damai dan sejahtera di antara penduduk 
bumi, tanpa memandang suku, golongan, ras 
dan agama. 
TTentu, mewujudkan cita-cita tersebut 
tidaklah mudah. Madrasah sebagai lembaga 
pendidikan juga bertanggung jawab untuk 
mengatasi persoalan tersebut yakni melalui 
program implementasi pendidikan 
multikultural. 
Nah,Nah, buku ini, selain menyadarkan kepada 
kita semua bahwa madrasah sudah memiliki 
potensi multikultural, juga memberikan guide 
untuk mengimplementasikan pendidikan 
multikultural di madrasah. 
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Buku ini diterbitkan sebagai bentuk kepedulian Kementerian 
Agama RI untuk menjadikan siswa-siswi madrasah sebagai 
manusia spiritual, manusia moral, manusia estetis dan 
manusia yang berpikir jernih dan sadar kebudayaan.
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Kata Pengantar

Madrasah adalah institusi pendidikan Islam yang lahir 

dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Madrasah lahir 

sebagai respons para ulama dan kyai (panghulu) atas 

kondisi pendidikan yang memprihatinkan. Madrasah lahir 

sebagai wadah para intelektual yang memperjuangkan 

harkat dan martabat bangsa, negara, agama dan 

masyarakatnya, serta menyiapkan generasi-generasi yang 

tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlakul karimah, dan 

berwawasan global. 

Madrasah sebagai institusi selalu beradaptasi dengan 

kondisi zaman. Madrasah dengan ciri khas keislaman 

selalu bisa menemukan mementum untuk menjawab 

tantangan zaman yang semakin berat. Dunia sekarang 

dihadapkan dengan beragam persoalan dan harus 

menjawabnya untuk mewujudkan cita-cita global, yakni 

hidup damai dan sejahtera di antara penduduk bumi, 

tanpa memandang suku, golongan, ras dan agama. 

Tentu, mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. 

Diperlukan perencanaan yang matang, sistematis, terukur 

dan sustainable (berkelanjutan). Kehidupan dunia yang 

selalu diganggu dan dikacaukan oleh oknum-oknum 

yang sengat memperebutkan kekuasaan, menciptakan 

ketidakadilan, mau menang sendiri, eksklusif dan 

berpikiran sempit, menyulut berbagai aksi kekerasan 

(radikalisme), terorisme dan konflik yang berkepanjangan 

dan tak ada ujungnya.



viii

Modul I (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

Tentu saja, semua persoalan itu menjadi tanggung 

jawab bersama. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, 

rasanya tidak berlebihan bila harus segera dimulai 

sekarang, tanpa menunda-nunda. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan juga bertanggung jawab untuk 

mengatasi persoalan tersebut, melalui jalur pendidikan. 

Jalur pendidikan inilah yang akan memutus mata rantai 

persoalan tersebut, yakni melalui program implementasi 

pendidikan multikultural. 

Meskipun tidak dibunyikan bahwa “madrasah 

sudah multikultural”, pada dasarnya nilai-nilai universal 

multikultural sudah tertanam lama di madrasah. Cuman 

tidak semua orang menyadari akan hal tersebut. Nah, 

buku modul I ini, selain menyadarkan kepada kita semua 

bahwa madrasah sudah memiliki potensi multikultural, 

juga memberikan petunjuk untuk mengimplementasikan 

pendidikan multikultural di madrasah. Selamat membaca 

dan selamat mengimplementasikannya. 

Jakarta,    Desember 2016

Direktur Pendidikan Madrasah

Prof. Dr. Phil. M. Nur Kholis Setiawan, MA.
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Bab I
Agama,  Budaya dan Negara

Kita ini hidup di sebuah negara yang bernama 

Indonesia. Indonesia menjadi wadah kesatuan dan 

persatuan seluruh penduduk Indonesia. Berdirinya negara 

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para pahlawan 

dan foundingfathers yang telah berjuang melawan 

penjajahan dan memerdekakan penduduk Indonesia dari 

penjajahan. Di antara para pahlawan dan foundingfather 
tersebut adalah para ulama, tokoh-tokoh agama dan para 

cerdik cendekia yang religius. 

Indonesia sendiri adalah negara yang terdiri dari 

kepulauan (archipelago), memiliki banyak budaya, 

ras, suku, bahasa, tradisi dan agama. Keberagaman 

ini menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Di 

antara unsur-unsur keragaman ini, agama dan budaya 

cukup mendominasi dan mempengaruhi penduduk 

dalam berpikir dan bersikap. Oleh sebab itu, membincang 

pendidikan multikultural di madrasah, tidak bisa 

dilepaskan dari ketiga unsur tersebut. 

 Madrasah sebagai representasi dari [pendidikan] 

agama Islam; multiculturaladalah budaya itu sendiri dan 

pendidikan sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah 

[baca: negara] dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, 
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ketiganya saling berjalin kelindan. Pemerintah memiliki 

kepentingan besar untuk mewujudkan kedamaian di 

negara ini melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan 

merupakan wadah efektif bagi penanaman pemahaman 

dan kesadaran akan pentingnya hidup damai, rukun dan 

saling menghargai antar anggota atau masyarakat di 

negara ini.

Munculnya konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan 

Antar Golongan), tindakan radikalisme danaksi terorisme 

menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Tentu, 

persoalan itu tidak lepas dari 1) sejauh mana pemahaman 

kita terhadap agama 2) sejauhmana kita bersikap terhadap 

keragaman 3) sejauh mana kita memiliki sense of 
belonging terhadap Kesatuan Negara Republik Indonesia 

(NKRI).  Tiga hal ini yang selalu menjadi landasan utama 

dalam beragama, berbangsa, bernegara dan berbudaya.

Pendidikan multikultural menjadi salah satu agenda 

penting dalam menghentikan konflik SARA, tindakan 

radikalisme dan aksi terorisme. Dalam hal ini negara 

hadir melalui program-program pendidikan multikultural. 

Negara memiliki kepentingan untuk melindungi semua 

keragaman tersebut. Negara harus melindungi seluruh 

umat beragama, melindungi seluruh warga negara yang 

memiliki budaya dan tradisinya masing-masing.

Madrasah sebagai salah satu pendidikan formal 

dengan kekhasan pendidikan agama Islam menempati 

posisi penting dalam hal ini. Pasalnya, madrasah berada di 

bawah naungan Kementerian Agama memiliki kurikulum 
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pendidikan agama Islam dan juga pelajaran umum yang 

notabenenya diatur oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Madrasah memiliki peluang yang besar untuk 

membentuk peserta didiknya sebagai insan yang 

mampu memahami agama dengan baik dan mendalam, 

mampu menumbuhkan kesadaran bahwa keragaman 

pada hakikatnya bukan untuk dipertentangkan namun 

sebaliknya harus dihormati, dan madrasah juga memiliki 

peluang yang besar untuk menumbuhkan kesadaran 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab para 

pahlawan dan foundingfathers NKRI adalah juga para 

ulama dan kyai yang secara emosional memiliki hubungan 

dengan sejarah panjang pendirian madrasah.

Oleh sebab itu, membicarakan konsep agama, 

budaya dan negara menjadi sangat penting sebelum 

membicarakan pendidikan multikultural di madrasah, 

sebagai kerangka besar acuan penerapan pendidikan 

multikultural di madrasah.

A. Agama dan Perilaku Mulia

Berbicara tentang pendidikan multikultural di 

madrasah, kita tidak akan lepas dari tema agama dan 

budaya.  Pendidikan madrasah lahir dari rahim agama 

dan pendidikan multikultural lahir dari core kebudayaan. 

Kita akan membicarakan tema agama dan budaya dalam 

bingkai pendidikan, sebagai payung besar bagi pendidikan 

multikultural di madrasah.
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Madrasah memiliki 
peluang yang besar untuk 

membentuk peserta didiknya 
sebagai insan yang mampu 
memahami agama dengan 

baik dan mendalam, mampu 
menumbuhkan kesadaran 
bahwa keragaman pada 
hakikatnya bukan untuk 
dipertentangkan namun 

sebaliknya harus dihormati.
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Dalam sepanjang sejarah, definisi agama tidak pernah 

selesai. Definisi-definisi tentang agama belum pernah 

memuaskan dan selalu dibantah oleh definisi yang 

datang kemudian. Intinya adalah bahwa definisi-definisi 

yang dirumuskan oleh para ahli merupakan bagian dari 

penampakan atau realitas agama, seperti agama itu 

perilaku yang baik, agama itu inspirasi bagi aktivitas 

revolusioner, agama adalah perjalanan spiritual untuk 

mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, agama adalah 

penghidmatan kepada sesama dan sebagainya. 

Untuk menyederhanakan perdebatan definisi ini, mari 

kita kutip sabda Nabi Muhammad tentang apa itu agama:

جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من 
حسن  قال  ادلين  ما  اهلل  رسول  يا  فقال  يديه  بني 
ما  اهلل  رسول  يا  فقال  يمينه  قبل  من  فأتاه  اخللق 
ادلين قال حسن اخللق ثم أتاه من قبل شماهل فقال 
ما ادلين فقال حسن اخللق ثم أتاه من ورائه فقال 
يا رسول اهلل ما ادلين فاتلفت إيله وقال أما تفقه هو 

ْن َل َتْغَضَب
َ
أ

Artinya: Seorang laki-laki datang kepada 
Rasulullah Saw.. Laki-laki tersebut bertanya 
kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, apakah agama 
itu?” Rasulullah bersabda,”Akhlak yang baik.” 
Kemudian ia mendatangi Nabi Saw. dari sebelah 
kanannya dan bertanya, “Apakah agama itu?” 
Dia bersabda, “Akhlak yang baik.” Kemudian ia 
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Agama adalah perjalanan 
spiritual untuk mencapai 

tingkat kesadaran yang tinggi, 
agama adalah penghidmatan 

kepada sesama.
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mendatangi Nabi dari sebelah kirinya, “Apakah 
agama itu?” Dia bersabda, “Akhlak yang baik.” 
Kemudian ia mendatanginya dari belakang dan 
bertanya: ”Apa agama itu?” Rasulullah menoleh 
kepadanya dan bersabda, “Belum juga kah engau 
mengerti? Agama itu akhlak yang baik sebagai 
misal, janganlah engkau marah.” (at-Targhib wa at-
Tarhib).

Hadis di atas juga dikutip oleh Al-Ghazali (w. 1111 M) 

di dalam Ihya’ Ulumuddin. Al-Ghazali juga menjelaskan 

ada hadis lainnya, di mana Rasulullah juga pernah ditanya 

tentang apa itu syu’mun (kesialan/celaka). Rasulullah 

menjawab bahwa kesialan adalah akhlak yang buruk. 

Definisi agama yang Rasulullah Saw. ajarkan sangatlah 

sederhana. Namun tidak mudah dipraktikkan. Definisi 

agama tersebut adalah definisi operasional yang sifatnya 

praktis. Semua agama pasti mengajarkan perilaku yang 

baik. Bukankah Rasulullah diutus di bumi ini untuk 

menyempurnakan akhlak? Buah atau perwujudan ketaatan 

terhadap ajaran-ajaran agama adalah perilaku yang baik. 

Shalat bisa mencegah kekejian dan kemunkaran, zakat 

mengajarkan kita empati kepada si miskin-papa, puasa 

mengajarkan kita untuk merasakan lapar sehingga kita 

juga bisa berempati dan menyapa kepada orang-orang 

yang lapar karena kesulitan ekonomi, ibadah haji juga 

mengajarkan banyak hal untuk berperilaku baik kepada 

sesama makhluk Allah.

Jadi agama (baca: keimanan) itu selalu dikaitkan 
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Buah atau perwujudan 
ketaatan terhadap ajaran-

ajaran agama adalah perilaku 
yang baik.
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dengan amal, praktik kebaikan dalam kehidupan sehari-

hari. Mari kita kutip penyair Kahlil Gibran dalam The 
Prophet:

Adakah yang lain yang aku bicarakan hari ini?
Bukankah agama adalah semua tindakan dan 
semua renungan
Dan bukan hanya tindakan maupun renungan, 
melainkan ketakjuban dan pesona yang muncul 
dari dalam jiwa, bahkan ketika tangan membelah 
batuan atau merajut tenunan.
Siapakah yang dapat memisahkan iman dari 
tindakan, kepercayaan dari pekerjaan?
Siapa yang dapat menyebarkan jam-jam Dia di 
hadpaan-Nya dan berkata: “Ini untuk Tuhan dan 
ini untukku sendiri; Ini untuk jiwaku dan ini untuk 
tubuhku.”
Kehidupan keseharianmu adalah kuilmu dan 
agamamu.
Ketika kamu masuk ke dalamnya, ikutkan seluruh 
diri kamu bersamanya.

Jadi, agama tidak bisa dipisahkan dari realitas 

kehidupan yang berupa semua tindakan (perilaku, 

akhlak) dan semua renungan (baca: pikiran). Untuk 

menghadapi realitas, umat beragama dibekali dengan 

aturan-aturan akhlak. Begitu juga dalam agama Islam. 

Ajaran-ajaran agama Islam senantiasa hadir dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam agama Islam, setiap tarikan nafas dan kedipan 
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mata bisa dinilai sebagai ibadah.Tentu saja ini semua 

tergantung pada seberapa kamu masuk ke dalamnya, 
seberapa dalam kita memahami dan merasapi agama itu 

sendiri.  Dengan kata lain, semakin mendalam pemahaman 

keagamaan seseorang, maka ia akan semakin berperilaku 

baik (berakhlak). Begitu sebaliknya, semakin dangkal 

pemahaman keagamaan seseorang maka ia semakin 

buruk perilakunya. 

Agama Islam sangat memperhatikan akhlak. Islam 

mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan 

Tuhannya, mengatur bagaimana manusia berhubungan 

dengan sesama, mengatur bagaimana manusia seharusnya 

memperlakukan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan dan 

bahkan benda-benda mati (harta). Semua ajaran tersebut 

terdapat di dalam al-Qur’an, hadis, sejarah Nabi (tarikh) 

dan dicontohkan oleh para ulama-ulama.

Setelah Rasulullah wafat, orang bertanya kepada 

Aisyah: “Bagaimana akhlak Rasulullah Saw.?” Aisyah 

berkata: “Akhlak beliau adalah al-Qur’an.” Ketika 

orang itu mendesaknya, “Apa yang dimaksud akhlak 
Rasulullah itu al-Qur’an?” Aisyah memberikan contoh: 

“Tidakkah kamu baca surat al-Mukminun?” Di dalam 

surat al-Mukminun terdapat sejumlah ciri-ciri akhlak 

orang yang beriman. 

Hadis tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa di 

dalam al-Qur’an terdapat ajaran-ajaran tentang akhlak 

mulia. Rasulullah Saw. pernah bersabda:
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الَْقلُْب   إيَِلْهِ  نَّ 
َ
َواْطَمأ انلَْفُس  إيَِلْهِ  نَّْت 

َ
اْطَمأ َما  الربُّ 

ِإَوْن  الَصْدرِ  ِف  َد  َوتََردَّ انلَّْفِس  ِف  َحاَك  َما  ثُْم  َواْلِ
ْفُتوَْك

َ
ْفَتاَك انلَّاُس َوأ

َ
أ

Artinya: “Kebaikan adalah apa-apa yang jika 
kamu lakukan, hatimu tenang (damai, sedangkan 
kejahatan adalah apa-apa yang jika kamu 
melakukannya, hatimu gelisah.” 

Memang ketenangan dan kedamaian hati hanya 

bisa diraih oleh orang  yang memiliki integritas. Kata 

“integritas” beradar dari kata “integer” yang berarti bulat, 

penuh, sebagaimana bilangan bulat disebut integer. 

Makna umumnya adalah kesetiaan kepada moralitas 

(kebaikan) yang tanpa itu orang tak dapat menikmati 

hidup yang penuh, damai atau bahagia, yakni keserasian 

antara penyataan nilai-nilai moralitas atau budi pekerti 

yang dinyakini dan kenyataan tindakan-tindakan yang 

dilakukannya. Orang yang mempunyai integritas akan 

memiliki budi pekerti yang luhur karena sesungguhnya 

setiap manusia yakin akan keniscayaan budi pekerti 

(akhlak) yang luhur. Sementara orang yang tidak memiliki 

integritas dalam praktiknya memiliki bidi pekerti yang 

rendah, bertentangan dengan apa yang diyakini oleh 

setiap orang. (Haidar Bagir, 2012: 166).

Dalam terminologi Islam, kiranya bisa dikatakan 

bahwa kepemilikan integritas sama dengan kepemilikan 

akhlak yang baik atau terpuji (al-akhlaq al-karimah). 

Makna kebahasan akhlaq atau bentuk tunggalnya 
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Orang yang memiliki integritas 
sesungguhnya adalah orang 

yang tindakannya baik, sesuai 
dengan keyakinannya akan 

fitrah kebaikan manusia.
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khuluq itu sendiri sudah mengisyaratkan pada pengertian 

mendasar ini. Satu akar kata dengan khalq (penciptaan), 

khaliq (pencipta) dan makhluq (ciptaan), istilah akhlaq 
atau khuluq  mengacu pada pandangan dasar Islam 

bahwa manusia—sebagai sebaik-baik ciptaan (ahsanu 
taqwim)—diciptakan dalam (memiliki kecenderungan 

kepada) kebaikan, kesucian, dan kemuliaan. Maka seperti 

yang disinggung sebelumnya, orang yang memiliki 

integritas sesungguhnya adalah orang yang tindakannya 

baik, sesuai dengan keyakinannya akan fitrah kebaikan 

manusia. 

Begitu pentingnya peran akhlak dalam ajaran Islam, 

sehingga Nabi Muhammad menyederhanakan seluruh 

tugas risalahnya sebagai tugas penyempurnaan akhlak, 

“Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan 
budi pekerti yang luhur.” Dalam sabdanya yang lain, 

beliau bahkan mengajarkan, “yang paling banyak 
memasukkan orang ke surga adalah ketakwaan 
(berakhlak mulia) dan amal saleh.” Akhlak yang baik 

adalah konsekuensi dari iman. Maka tak bisa dikatakan 

beriman seseorang yang tidak memiliki akhlak yang 

baik. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Orang yang 
imannya paling sempurna adalah orang yang terbaik 
akhlaknya.” (Haidar Bagir, 2012:168).

Sebetulnya, seluruh ajaran al-Qur’an adalah akhlak. 

Di dalam al-Qur’an banyak dikisahkan sejarah umat 

terdahulu, tentang para Nabi, Fir’aun, dan lain-lain yang 

semuanya mengajarkan tentang bagaimana umat Islam 
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itu seharusnya berakhlak. 

 Ketika al-Qur’an menceritakan tentang akhirat, 

penghuni surga dan penghubi neraka diceritakan ebih 

banyak dari segi akhlaknya di dunia. Baca QS. 61:15-17 

dan QS. 74:42. Di dalam hadis Nabi Muhammad Saw. pun 

sering kita jumpai hadis-hadis yang senada dengan hal 

tersebut.

القيامة  يوم  المؤمن  مزيان  ف  أثقل  يشء  من  ما 
الفاحش  تعاىل يلبغض  اهلل  وإن  اخللق  من حسن 

ابلذيء
Artinya: “Tidak ada yang lebih berat pada timbangan 
seorang mukmin di hari kiamat selain dari akhlaq 
yang baik, sesungguhnya Allah benar-benar benci 
pada orang yang keji dan suka berkata kotor. (HR. 
At-Tirmizi).” At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis 
ini Hasan-Sahih.

أن رسول اهلل سئل عن أكرث ما يدخل انلاس اجلنة 
: تقوى اهلل وحسن اخللق وسئل عن أكرث ما  فقال 

يدخل انلاس انلار فقال : الفم والفرج
Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang 
apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam 
surga, beliau menjawab: “Taqwa kepada Allah 
dan akhlaq yang baik”, dan ditanya tentang yang 
banyak memasukkan manusia ke neraka, dijawab:  
“Mulut dan farji”.

Ketika membicarakan tentang ritual ibadah (fikih), al-

Qur’an selalu menghubungkan dengan akhlak.  Misalnya, 
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shalat mencegah dari kekejian dan kemungkaran QS. 

29:45. Puasa diwajibkan untuk melatih orang agar menjadi 

orang yang bertaqwa (QS. 2:183) dan orang yang bertakwa 

adalah: QS. 3:136. Haji dilakukan untuk memelihara 

akhlak QS. 2:197. Zakat menjadi sia-sia apabila diikuti 

dengan kecaman. 

Nabi Muhammad Saw. dalam kehidupan sehari-

harinya sangat memperhatikan akhlak. Bagi Nabi 

Muhammad Saw. akhlak menjadi ukuran keimanan 

seseorang. Semakin beriman seseorang, maka semakin 

baik akhlaknya. Begitu sebaliknya. Selain itu, Nabi 

Muhammad Saw. juga menegaskan bahwa akhlak yang 

baik itu juga meningkatkan derajat seseorang. 

Dimensi Tasawuf 

Kata akhlaq (jamak, tunggalnya khuluq) berasal dari 

satu akar kata dengan khaliq (pencipta) dan makhluq 
(ciptaan). Jadi, khaliq, makhluk dan khuluq berasal dari 

satu kata kh-l-q. Hubungan antara makhluk dan pencipta 

menjadi perhatian penting dalam agama Islam. Hal ini 

dibicarakan panjang lebar dalam ajaran tasawuf. Dalam 

ajaran tasawuf diajarkan agar makhluk itu berakhlak 

sebagaimana akhlak Allah (takhallaqu bi akhlaqillah). 

Selain dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak 

Allah, dalam pandangan tasawuf Ibnu Arabi disebutkan 

pula bahwa pada hakikatnya makhluk (ciptaan Allah) 

adalah tajalli (manifestasi atau pengejawantahan) Allah 

Swt. Kita tahu bahwa Allah itu tidak terbatas. Ketika Allah 
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ber-tajalli, membagi-bagi pengejawantahannyakepada 

setiap makhluk, maka makhluk tersebut menjadi wadah 

(mazhar). Dan setiap tajalli itu unik dan beragam. Oleh 

sebab itu, setiap manusia, setiap suku atau masyarakat 

yang menjadi wadah tajalli Allah adalah unik. Setiap 

wadah tersebut (manusia, suku atau masyarakat) memiliki 

kesiapan (isti’dad) dan predisposisi yang berbeda pula. 

Maka, tidak heran apabila budaya Indonesia berbeda 

dengan budaya Cina, sebab Indonesia memiliki kesiapan 

dan predisposisi sendiri yang berbeda dengan Cina. 

Jadi, di dalam setiap sesuatu (manusia, suku, 

masyarakat, ras) ada bagian dari manifestasi Allah. Oleh 

sebab itu, kita diperintahkan untuk saling mengenal 

(lita’arafu), sebagaimana QS. Al-Hujurat [49]:13:

نَْثٰ 
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا 

ْكَرَمُكْم 
َ
ۚإِنَّأ تِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم 

تَْقاُكْمۚ إِنَّاللََّهَعلِيٌمَخبرٌِي
َ
ِ أ ِعنَْد اهللَّ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami men-
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-menge-
nal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di-
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal.

Semakin kita mau mengenal makhluk Allah, maka kita 

akan diantarkan lebih dalam untuk mengenal [kehendak] 
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Allah. Begitu juga dengan mengenal budaya-budaya 

Jawa, Papua, Makassar, India, Cina, Yunani, Arab dan 

sebagainya. Dengan mengenal itu semua kita bisa menjadi 

arif (satu akar kata dengan [li] ta’arafu). Orang yang 

arif pada dasarnya adalah orang yang mengetahui banyak 

hal karena berkenan untuk mengenal dan kemudian 

memahami. Lao Tze, filsuf Cina Kuno mengatakan 

“Mengenal orang lain adalah sikap bijaksana, mengenal 

diri sendiri adalah pencerahan.” Yang menjadi masalah 

adalah ketika kebudayaan itu dihilangkan, maka kita akan 

kehilangan akses untuk mengetahui [tajalli] Tuhan. 

Oleh sebab itu mengenali yang lain pada hakikatnya 

adalah hal yang penting bagi manusia. Mengenal bisa 

berarti mendengarkan, mempelajari, menghormati dan 

menghargai. Keengganan untuk mengenal, mendengar, 

mempelajari dan menghormati yang lain merupakan 

sikap sombong, merasa benar sendiri dan inilah musuh 

bersama di dunia yang semakin terbuka dan beragam ini. 

Di setiap tajalli Allah itu pasti ada kebaikan. Allah 

menciptakan kebaikan dalam kelembutan. Tidak ada 

kebaikan pada diri seseorag  yang tidak memiliki 

kelembutan. Kelembutan ini adalah pekerjaannya 

kebudayaan. Walhasil, Tuhan, manusia, agama, dan 

kebudayaan sangat terkait. 

Untuk lebih memudahkan, tajalli Allah yang ada 

pada manusia itulah yang menjadikannya disebut sebagai 

makluk spiritual. Sejak pertama kali diciptakan, kita 

adalah makhluk spiritual. Dan sampai kapanpun kita tetap 
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Sejak pertama kali diciptakan, 
kita adalah makhluk spiritual. 

Dan sampai kapanpun kita 
tetap makhluk spiritual. 

Dengan kodrat spiritual itu, diri 
sejati manusia menjadi makluk 
yang merindukan kebenaran, 

kebaikan dan kelembutan.
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makhluk spiritual. Dengan kodrat spiritual itu, diri sejati 

manusia menjadi makluk yang merindukan kebenaran, 

kebaikan dan kelembutan. Kodrat spiritualitas mendiring 

diri manusia dari dalam untuk tumbuh menjadi manusia 

spiritual, persis seperti tumbuhnya biji mangga menjadi 

pohon mangga. “Setiap benda di dunia ini punya dorongan 

untuk tumbuh dan menjadi sesuatu sesuai dengan tujuan 

yang sudah terkandung dalam benda itu sendiri,” kata 

Aristoteles (Ahmad Thoha Faz, 2007:149).

Sebenarnya, cakupan tasawuf tidak sekadar etika atau 

akhlak, melainkan juga estetika, keindahan. Tasawuf tidak 

hanya berbicara soal baik buruk, tapi juga sesuatu yang 

indah. Ia selalu dikaitkan dengan jiwa, ruh dan intuisi. Ia 

tidak hanya membangun dunia yang bermoral, tapi juga 

sebuah dunia yang indah dan penuh makna. Tasawuf tidak 

hanya berusaha menciptakan manusia yang hidup dengan 

benar, rajin beribadah, berkahlakul karimah, tapi juga 

merasakan keindahan hidup dan nikmatnya beribadah 

(Said Aqil Siraj, 2006:36)

Menjadi Saksi Tuhan

Jadi agama adalah akhlak. Agama adalah perilaku. 

Agama adalah sikap. Semua agama tentu mengajarkan 

kesantunan, belas kasih, dan cinta kasih sesama. Bila kita 

cuma puasa, shalat,baca al-Quran, pergi ke masjid atau 

Makkah, kita belum layak disebut orang yang beragama. 

Tetapi, bila saat bersamaan kita tidak mencuri uang 

negara, meyantuni fakir miskin, memberi makan anak-
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anak terlantar, hidup bersih, maka itulah orang beragama.

Ukuran keberagamaan seseorang sesungguhnya 

bukan dilihat dari kesalehan personalnya, melainkan 

diukur dari kesalehan sosialnya. Bukan kesalehan pribadi, 

tapi kesalehan sosial. Orang beragama adalah orang yang 

bisa menggembirakan tetangganya. Orang beragama 

ialah orang yang menghormati orang lain, meski beda 

agama. Orang yang punya solidaritas dan keprihatinan 

sosial pada kaum mustadh’afin (kaum tertindas). Juga 

tidak korupsi dan tidak mengambil yang bukan haknya. 

Karena itu, orang beragama mestinya memunculkan 

sikap dan jiwa sosial tinggi. Bukan orang-orang yang 

meratakan dahinya ke lantai masjid, sementara beberapa 

meter darinya orang-orang miskin meronta kelaparan.

Dengan kata lain, setiap mukmin dituntut untuk 

menjadi saksi bahwa Allah itu ada. Maka jangan sampai 

kita mendengar ada orang sakit akhirnya mati sebelum 

terobati, ada orang teraniaya mati sebelum tertolong, ada 

orang lapar akhirnya harus mencuri. Kita berdosa. Sebab 

setiap orang yang menderita sakit, lapar atau teraniaya 

pasti dia berhadap dan berdoa dan jika harapannya tidak 

teralisasi, bisa jadi diapun bersyak wasangka: “Tuhan 

ini ada apa tidak? Saya merintih, meminta tapi Dia tidak 

mengutus siapapun dari hamba-hamba-Nya untuk 

menyelamatkan saya?” “Saya sudah memohon kepada-

Nya ribuan kali, tapi Dia tidak menjawab. Apakah doa-doa 

saya tidak didengar Tuhan ataukan memang Tuhan itu 

tidak ada?”
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Mengapa kita tidak menjadi saksi bahwa Tuhan 

itu ada; tandanya kita datang membelikan obat kepada 

orang yang sakit, memberikan makanan pada orang yang 

lapar; atau menolong orang yang teraniaya? Siapapun 

di antara kita yang mendengar penderitaan tetangga, 

hendaklah mengulurkan bantuan, memberikan solusi, 

merealisasikan harapan dan doa-doanya. Dengan 

demikian kita telah dipakai Tuhan sebagai saksi bahwa 

Tuhan itu ada. (Muhammad Zuhri, 2015:354).

Menjadi saksi hadirnya Tuhan di bumi ini berarti 

melakukan amal shalih, yakni segala perbuatan yang 

mendatangkan manfaat (maslahah) bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan seluruh umat manusia. 

Amal shalih adalah produk dari akhlak mulia yang 

pahalanya tak terkira. Bacalah QS. Al-Baqarah [2]:25, 62 

dan An-Nahl [16]:97.

Akhlak dan Perbedaan

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berbeda 

pendapat. Misalnya dalam persoalan fikih. Tidak hanya kita 

yang hidup di zaman sekarang, ulama-ulama terdahulupun 

juga sering berbeda pendapat. Kita sering mendengarkan: 

Mazhabuna shawab yahtamilu al-khata’ wa mazhabu 
ghairina khata’ yahtamilu as-shawab (Mazhab kami 

benar [namun] bisa jadi mengandung kesalahan dan 

mazhab selain kami keliru [namun] bisa jadi mengandung 

kebenaran).  Pernyataan tersebut di satu sisi menyiratkan 

bahwa perbedaan sudah menjadi sebuah kenyataan. Di 



20

Modul I (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

Menjadi saksi hadirnya Tuhan 
di bumi ini berarti melakukan 

amal shalih, yakni segala 
perbuatan yang mendatangkan 

manfaat (maslahah) bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan seluruh umat 
manusia.
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sisi lain, penghormatan terhadap perbedaan juga menjadi 

keniscayaan.  Penghormatan adalah kerendahan hati 

untuk mengakui bahwa pendapat kita bisa jadi salah dan 

mendapat yang selain kita bisa jadi benar.  Oleh sebab itu, 

klaim atau monopoli kebenaran itu sendiri merupakan 

pelecehan dan musuh utama dalam keberagaman. 

Dalam konteks teologi, perbedaan sering disebut 

dengan ikhtilaf. Kata ikhtilaf biasanya digunakan untuk 

menunjukkan perbedaan pendapat di antara  otoritas 

hukum keagamaan baik itu yang muncul antar-mazahab 

ataupaun di dalam satu mazhab.  Perbedaan dalam  

praktik keagamaan sudah ada sejak zaman Rasulullah. 

Melihat perbedaan itu muncul, Rasulullah tidak 

mempermasalahkan.  Apa buktinya?

Imam al-Bukhari dalam kitab al-Hajj mengulang 

sebuah hadis berkali-kali. Ketika Rasulullah Saw. sampai 

di Mina dan memasuki hari penyembelihan, para sahabat 

menemuinya dan mengajukan berbagai pertanyaan 

yang berkaitan dengan tata cara haji. Seorang sahabat 

bertanya: “Aku bercukur dulu sebelum menyembelih.” 

Nabi bersabda: “Sembelihlah dan la haraj.” Yang lainnya 

berkata: “Aku melempar dulu sebelum bercukur.” Yang 

lain lahi berkata” “Aku tawaf  sebelum melempar.” Ada 

lebih dari dua puluh empat cara haji disampaikan 
kepada Nabi dan beliau selalu berkata:la haraj. La haraj 
artinya tidak ada salahnya, boleh-boleh saja, tidak keliru. 

Juga bisa berarti, jangan mempersulit diri, lakukan saja.

Dua orang sahabat berjalan di padang pasir. Ketika 
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masuk waktu dhuhur, air tidak ada. Mereka bertayamum 

dan melakukan shalat. Belum jauh berjalan dan waktu 

dhuhur belum berganti, mereka menemukan air. Salah 

seorang di antara mereka berwudhu dan mengulang 

shalatnya. Kawannya, karena sudah melakukannya, 

tidak bergeming. Ketika keduanya sampai kepada Nabi 

Saw., beliau berkata kepada orang yang tidak mengulang 

shalatnya: Ashabta as-sunnah. (kamu sudah benar 

menjalankan sunnah).  Cukuplah shalat yang sudah kamu 

lakukan. Kepada orang yang melakukan shalat sekali lagi 

(mengulang), beliau bersabda: fa laka ajrun marratain 
(bagimu pahala dua kali). 

Walhasil, sejak zaman Rasulullah Saw telah terjadi 

perbedaan. Para sahabat memberi makna yang berbeda 

pada ucapan Nabi Saw, yang sama. Walaupun Rasulullah 

Saw termasuk syari—yang memiliki hak untuk 

menetapkan syariat—ia membenarkan semua ijtihad 

sahabat itu.

Karena berbagai mazhab itu dipandang mengandung 

kebenaran, maka kita tidak akan sulit untuk meninggalkan 

pandangan fikih kita demi menjaga persaudaraan di 

antara kaum muslimin.  Jangan sampai persoalan fikih 

menjadikan retaknya persaudaraan kita. Di tengah 

perbedaan, akhlak harus dikedepankan.
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Suatu ketika Nabi akan memimpin salat magrib. 

Tiba-tiba salah seorang makmum kentut. Baunya 

sangat menusuk hidung. Nabi menunda takbir ihram 

lalu berbalik meminta sahabat yang kentut supaya 

segera keluar mengambil air wudu. Berkali-kali Nabi 

mengulangi perintahnya tetapi tidak juga ada yang 

keluar. Nabi tentu bisa saja mengetahui siapa di 

antara sahabatnya yang kentut, tetapi ia tidak ingin 

mempermalukan sahabatnya di depan umum.

Bau kentut itu seperti bau daging unta karena 

memang sorenya ada pesta di rumah salah seorang 

sahabat yang menyuguhkan daging unta. Waktu 

magrib sangat singkat, sementara belum ada yang 

mau keluar berwudu, akhirnya Nabi menggunakan 

bahasa diplomasi, “Siapa yang makan daging unta 

silakan keluar berwudu.” Maka semua jemaah yang 

hadir dalam undangan pesta makan daging unta tadi 

ramai-ramai keluar berwudu.

Kalau hadis itu dipegang hanya teksnya, ‘Siapa 

yang makan daging unta harus mengambil air wudu’, 

tidak dihubungkan dengan konteksnya, maknanya 

bisa berarti makan daging unta membatalkan wudu. 

Malapetaka bagi masyarakat padang pasir ketika itu 

jika memakan daging unta dinyatakan membatalkan 

wudhu. 

Apabila ditinjau dari kacamata fikih maka makan 

daging unta membatalkan wudhu. Padahal bukan itu 

yang dimaksukan oleh Nabi. Nabi hanya ingin menjaga 
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agar sahabat yang kentut ini tidak malu.  Sehingga seluruh 

jamaah yang makan daging unta dianjurkan berwudhu 

kembali. Menjaga aib saudara atau menutupi malu (baca: 

tidak mempermalukan) saudara lainnya adalah akhlak 

yang terpuji.

Ketika ada perbedaan (ikhtilaf), menurut M. Quraish 

Shihab, kita harus pandai-pandai mengambil manfaat atau 

keuntungannya. Yakni bahwa ikhtilaf tersebut sebenarnya 

memberikan fasilitas kepada kita pilihan-pilihan dalam 

melaksanakan ajaran agama.  Nabi Muhammad Saw. 

adalah sosok yang paling otoritatif dalam menafsirkan al-

Qur’an. Namun, sepeninggal Nabi Muhammad, penafsiran 

terhadap agama (baca: al-Qur’an) menjadi  sangat 

beragam di antara umat Islam dari generasi ke generasi. 

M. Quraish Shihab pun juga menegaskan bahwa al-Qur’an 

dan Sunnah sendiri memberikan kontribusi munculnya 

ikhtilaf, karena kata-kata dalam al-Qur’an dan sunnah 

sendiri berpotensi multi-makna. Belum lagi persoalan 

sunnah yang lebih kompleks karena para ulama berbeda 

dalam menetapkan kriteria dan standar kesahihan sebuah 

periwayatan.

Ikhtilaf hanya terjadi pada hal-hal furu’ dalam ibadah 

dan muamalah. Sedangkan hal-hal yang fundamental 

tidak boleh ada perbedaan pendapat, seperti persoalan 

akidah.  M. Quraish Shihab melihat bahwa perbedaan 

pada persoalan furu’ (cabang) adalah hal yang masuk akal 

dan bisa diterima sebab orang-orang Islam itu hidup dalam 

kondisi yang berbeda yang terkadang menuntut mereka 

lebih adaptif dalam melaksanakan agama. M. Quraish 
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Shihab menganalogikan bahwa perbedaan pendapat itu 

sama mirip dengan hidangan yang disajikan oleh Allah. 

Setiap orang boleh memilih mana yang disukainya 

(Munirul Ikhwan, 2015:93).

Meskipun begitu, sejak dini juga harus ditanamkan 

bahwa ada tiga peran agama yang rentan terhadap 

kekerasan atau konflik.  Penanaman sejak dini ini 

ditujukan agar umat Islam bisa mendeteksi lebih dini 

hal-hal yang sensitif dan mudah tersulut konflik dan 

kekerasan. Haryatmoko menjelaskan tiga pemahaman 

peran agama yang bisa mengurai kaitan antara agama 

dan kekerasan adalah pertama, agama sebagai kerangka 

penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi 

ideologis), kedua, agama sebagai identitas dan ketiga, 
agama sebagai legitimasi etus hubungan sosial.

Pertama, peran agama sebagai ideologi. Agama 

menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi 

kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-

hubungan sosial: sejauhmana suatu tatanan sosial 

dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki 

Tuhan. Masalah tatanan sosial ini menjadi peka sehingga 

perbedaan pendapat yang menjurus ke konflik akan sangat 

mudah dipicu terutama yang berkaitan dengan masalah 

kekuasaan dan ketidakadilan. Apalagi kalau ada kelompok 

yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan 

hubungan-hubungan sosial tersebut. Pemaknaan atau 

penafsiran cenderung menyembunyikan kepentingan 

pribadi atau kelompok. Penyembunyian kepentingan 
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Perbedaan pendapat itu sama 
mirip dengan hidangan yang 
disajikan oleh Allah. Setiap 
orang boleh memilih mana 

yang disukainya.
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ini terkait dengan peran ideologis agama, dalam arti 

sebagai faktor integrasi dan pembenaran dominasi. Apa 

yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari agama 

adalah hubungan kekuasaan karena setiap tindakan dan 

setiap kekuasaan selalu mencari legitimasi. Kekuasaan 

menuntut lebih dari keyakinan yang kita miliki. Untuk 

mengisi kekurangannya, agama berperan sebagai sistem 

pembenaran dominasi. 

Kedua, agama dalam perannya sebagai faktor identitas 

dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok 

sosial tertentu. Kepemilikan ini memberikan stabilitas 

sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir dan etos 

tertentu. Ini menjadi lebih kental lagi bila dikombinasikan 

dengan identitas etnis seperti Aceh Muslim, Flores 

Katolik, Bali Hindu dan sebagainya. Pertentangan pribadi 

dan etnis bisa menyulut dan berubah menjadi konflik 

antar agama. Identitas agama ini tidak bisa dilepaskan 

dari masalah harga diri, martabat dan kebanggaan. Ada 

dua hal yang sangat kuat dihayati dalam konteks ini, yaitu 

pertama agama sebagai faktor perekat sosial dan kedua 

agama menjadi struktur simbolis dari ingatan kolektif 

pemeluknya.  Jadi, kalau identitas agama tidak dihormati  

akan segara memicu konflik karena mengancam status 

sosial, stabilitas dan keberadaan pemeluknya. 

Ketiga, agama menjadi legitimasi etis hubungan 

sosial. Berbeda dengan agama sebagai kerangka 

penafsiran, peran agama yang ketiga ini bukan sakralisasi 
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Kelemahan mendasar seorang 
fanatik ialah tidak mampu 
mengambil jarak terhadap 
keyakinannya, tidak kritis 

lagi terhadap keyakinan dan 
tindakannya.
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hubungan sosial, namun suatu tatanan sosial mendapat 

dukungan dari agama. indentifikasi sistem sosial, politik 

atau ekonomi tertentu dengan nilai-nilai agama tertentu 

akan memancing penolakan oleh agama lain. Klaim 

bahwa nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia) berasal dari 

Barat, yang sering diindentikkan dengan Kristianisme, 

bisa memancing reaksi penolakan dari bangsa-bangsa 

Timur dan dari Islam. Penolakan semacam ini menjadi 

rentan terhadap kekerasan karena semakin menjauhkan 

kesepakatan bersama dalam penentuan kriteria objektif 

tindakan. Penolakan biasanya bukan pertama-tama 

keberatan terhadap substansi HAM itu, tetapi lebih karena 

klaim bahwa nilai-nilainya berasal dari agama atau agama 

yang berbeda dari agama atau budaya saya. 

Bila pemahaan dan penghayatan agama yang dominan 

mengarah ke ketiga peren tersebut tidak mengherankan 

yang berkembang justru fanatisme. Padahal fanatisme 

selalu menimbulkan masalah, konflik dan kekerasan. 

Lahan subur fanatisme bukan pertama-tama orang bodoh 

yang mudah dipengaruhi, tetapi mungkin lebih dekat 

dengan sebutan “individu massa” yang tak berkepribadian 

itu: orang yang tidak membedakan kenyataan dari makna 

apa yang terjadi;  orang yang tidak mempertanyakan 

lagi perbedaan antara kebenaran dan makna wacana: 

orang yang telapas dari pijakan realitas. Kelemahan 

mendasar seorang fanatik ialah tidak mampu mengambil 

jarak terhadap keyakinannya, tidak kritis lagi terhadap 

keyakinan dan tindakannya. Jadi, intelektual pun rentan 

terhadap fanatisme. (Haryatmoko: 2003: 66-67).
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Oleh sebab itu, diperlukan sikap-sikap keberagamaan 

yang benar-benar hati-hati. Indonesia, yang mayoritas 

penduduk Islam dengan paham Ahlussunnah Waljama’ah 

memiliki tiga karakter penting sebagai bentuk kehati-

hatian dalam beragama (Aceng Abdul Aziz, dkk, 2015:149). 

Pertama, tawasuth atau sikap moderat dalam seluruh 

aspek kehidupan; kedua, al-i’tidâl atau bersikap tegak 

lurus dan selalu condong pada keberanaran keadilan; dan 

ketiga, at-tawazun atau sikap keseimbangan dan penuh 

pertimbangan. Tiga karakter tersebut berfungsi untuk 

menghindari tatharruf atau sikap ekstrim dalam segala 

aspek kehidupan. 

Dengan kata lain, harus ada pertengahan dan 

keseimbangan dalam berbagai hal. Dalam akidah, 

misalnya, harus ada keseimbangan atau (pertengahan) 

antara penggunaan dalil naqliy dan ’aqliy, antara ekstrim 

Jabariyah dan Qadariyah. Dalam bidang syari’ah dan 

fikih, ada pertengahan antara ijtihad ”sembrono” dengan 

taklid buta dengan jalan bermazhab. Tegas dalam hal-hal 

qath’iyyât dan toleran pada hal-hal dzanniyyât. Dalam 

akhlak, ada keseimbangan dan pertengahan antara sikap 

berani (syaja’ah) dan sikap penakut serta ”ngawur”. Sikap 

tawâdlu’ (rendah hati) merupakan pertengahan antara 

takabbur (sombong) dan tadzallul (rendah diri).

Secara keseluruhan, bisa juga dikatakan bahwa 

paham ini merupakan manhaj yang mengambil jalan 

tengah antara kaum ekstrim ’aqliy (rasionalis) dengan 

kaum ekstrim naqliy (skripturalis). Akan tetapi, dalil-dalil 
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berdasarkan nash Al-Quran dan sunnah (naqliy) secara 

hierarkis berada di atas dalil berdasarkan akal atau logika 

(aqliy). 

B. Budaya dan Perilaku Manusia

Apakah budaya itu? Konon menurut sejumlah ahli 

bahasa, budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yakni budi 

dan daya. Budi artinya akal pikiran sedangkan daya adalah 

kemampuan. Jadi budaya adalah kemampuan akal pikiran. 

Akal pikiran inilah yang menjadikan manusia (human) 

menjadi manusia (human being). Akal pikiran inilah yang 

membedakan manusia dengan hewan. Bukankah dalam 

ushul fiqh sering disebut bahwa manusia itu hewan yang 

berpikir? Hayawan an-natiq. Bukankah juga ada hadis 

yang menyatakan bahwa agama adalah akal sehat. 
Tiada kewajiban beragama bagi orang yang tidak 
berakal. 

ادلين هو العقل ل دين لمن ل غقل هل
Islam adalah agama yang benar-benar dapat dicerna 

dan dipahami dengan akal pikiran meskipun agama itu 

sendiri bertujuan menggapai sesuatu yang tidak tergapai 

oleh akal pikiran.  Agama hanya diturunkan kepada 

manusia, agar manusia itu mampu merespon agama itu 

ke dalam akal pikiran. Sebab potensi tertinggi manusia 

terletak pada akalnya.

Jadi, ketika berbicara kebudayaan, pada hakikatnya 

kita sedang membicarakan bagaimana menjadi manusia 
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Agama adalah akal sehat. 
Tiada kewajiban beragama 

bagi orang yang tidak berakal
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(human being), yakni manusia spiritual, manusia moral, 

manusia estetis, dan manusia yang sadar dan berpikir 

(Haidar Bagir, 2016). 

Pertanyaan selanjutnya adalah berasal dari manakah 

akal pikiran itu? Otak adalah hardware (perangkat 

keras) dan akal adalah software (perangkat lunak) 

pikiran manusia. Bila tidak ada otak, maka akal akan 

kehilangan fungsinya. Otak adalah pemberian Allah. 

Pada hakikatnya, Allahlah yang memberikan pancaran-

pancaran gelombang ilmu yang sangat rahasia ke otak 

manusia sehingga manusia bisa berakal dan berpikir. Jadi 

budaya yang berasal dari kemampuan manusia dalam 

berpikir pada hakikatnya merupakan pengejawantahan 

ketuhanan.

Haidar Bagir (2016) menyatakan bahwa budaya itu 

senantiasa berakar pada konsen-konsen kemanusiaan 

yang paling dalam, sebagai makhluk sekaligus 

pengejawantahan ketuhanan. Sebagai bagian dari 

persaudaraan kemanusiaan, bahkan persaudaraan ke-

makhlukan yang cirinya adalah memiliki fitrah cinta 

kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Haidar Bagir selanjutnya menyatakan bahwa kita 

seharusnya percaya bahwa budaya apa pun menyimpan 

aspek-aspek positif yang berasal dari fitrah kebaikan 

manusia. Kita percaya bahwa setiap budaya, selama ia 

memenuhi syarat-syarat untuk disebut budaya-yakni 

berpusar pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan-punya 

logika dan pembenarannya sendiri. Bahkan yang disebut 
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budaya-budaya paling primitif sekalipun. Kita percaya 

bahwa budaya berkembang terus, sebutlah maju kalau 

mau, tetapi kemajuannya tak serta-merta mencampakkan 

yang lama, melainkan meliputi yang lama itu dan hanya 

menjadi lebih matang. Budaya umat manusia kita yakini 

bersifat perenial karena, betapapun berbeda, manusia 

adalah manusia, di sudut bumi mana pun ia hidup. 

Bagaimanapun sejarahnya. Karena itu, semua berbagi 

nilai-nilai universal.

Jika kita pelajari beragam budaya umat manusia, 

dalam seluruh epos sejarahnya, di dalamnya selalu 

terkandung unsur moralitas (kebaikan), kebenaran, dan 

keindahan. Akarnya, boleh disebut agama atau tidak, 

adalah spiritualitas, yakni semacam kesadaran batin yang 

memandu seluruh gerak hidup manusia dan masyarakat. 

Kesemuanya itu menyatu dalam pandangan dunia (world 
view atau weltanscauung), mencakup sebuah cara 

pandang khas tentang Tuhan, manusia, dan alam. 

Seni, misalnya—bagian dari budaya—menurut 

Muhammad Zuhri (w. 2011) adalah manifestasi 

keindahan yang lahir lewat kreativitas sadar manusia. 

Produk keindahan yang tak disadari dikatakan bernilai 

seni. Adapun hakikat keindahan adalah manifestasi 

sifat jamaliyah Allah yang imanen di dalam setiap wujud 

ciptaan-Nya. Setiap sesuatu tampil dalam keindahan yang 

unik, begitulah Yang Maha Indah di dalam mencintai 

keindahan. Meskipun bersifat subyektif, seni memiliki 

nilai universal, sehingga dapat direspon oleh observer 
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yang berbeda etnis dan corak kehidupannya. Karena 

medan operasional seni adalah situasi kehidupan (alam) 

yang melibat semua bangsa.

Seni ataupun budaya  memiliki daya mampu untuk 

menggerakkan semangat manusia, membakar kemarahan, 

membuai hati kedalam kenyataan yang tak berwujud dan 

bisa menidurkan. Seni adalah ‘sihir’ yang Bebas Nilai (nilai 

tergantung manfaat dan mudhorotnya).Oleh karena itu 

sejak purba, seni selalu dikendarai oleh agama dan filsafat 

untuk mengarahkan gaya hidup manusia (Maha Barata, 

Ramayana, Teater Yunani, Opera, Patung-patung di gereja 

dan Vihara, Nyanyian suci, Tarian bangsa Inca dan Maya, 

Masnawi Rumi, Qasidah dan Qira atul Qur’an, dll).

Lebih dari semua itu terdapat satu hal yang kita 

berdosa besar bila sengaja melupakannya, adalah jasa 

para Wali di tanah air, ketika mereka memodifikasi 

kekawin Maha Barata ke dalam drama wayang kulit 

sebagai mimbar informasi Islam bagi masyarakat Hindu. 

Mereka membiarkan personifikasi ‘baik-buruk’ dan ‘salah-

benar’ tanpa dirubah dengan nama-nama Arab yang islami 

(Yudistira, Bima, Harjuna, Suryudana, Durna, Bisma, 

dan lain sebagainya) sehingga masyarakat tanpa curiga 

dapat terbawa isi dialog dan jalan ceritanya yang telah 

diislamisasikan. Sungguh ironis, mustahil dan langka tapi 

nyata, mengislamkan masyarakat hinduis dengan kitab 

suci Agama Hindu. Bila drama wayang kulit berhasil 

menjadi ujung tombak menginformasikan Islam (sektor 

da’wah), instrumen atau gamelan yang mengiringinya 
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diisi dengan ajaran syariat dan filosofis Islam.

Perhatikanlah nada dasar yang digunakan di dalam 

menyusun gending (lagu instrumental) adalah: neng, 
ning, nung, nang. Nada dasar tersebut sebetulnya 

memberikan ajaran yang sangat mendalam:

1. Neng dari kata ‘Jumeneng’ yang artinya berdiri. 

Maksudnya setiap individu muslim harus sanggup 

mandiri, tidak bergantung selain kepada Allah. Untuk 

itu ia perlu menemukan identitas dirinya yang final 

sebagai hamba Allah dengan menegakkan shalat lima 

waktu.

2. Ning dari kata ‘Wening’ yang artinya jernih. Sebagai 

hamba Allah seorang huslim harus memiliki perasaan 

dan pikiran yang jernih, sehingga dapat menyadari 

bahwa setiap individu yang lain adalah hamba Allah 

juga. Maka ia wajib berintegrasi dengan lingkungan 

sosialnya dengan menunaikan Zakat, infaq, dan 

shadaqah.

3. Nung dari kata ‘Kasinungan’ yang artinya dikaruniai 

kekuatan dari Tuhan. Meski berat seperti apapun 

beban sosial yang ditanggung seorang muslim, ia 

tidak boleh cuci-tangan dan berputus-asa. Ia dapat 

memohon kekuatan ekstra dari Robbul-alamin 

dengan melakukan Puasa di bulan Ramadhan.

4. Nang dari kata ‘Kewenangan’ yang artinya kekuasaan. 

Meskipun seorang Muslim dengan Power Ekstra dari 

Robbul-alamin telah bebas dari kendala alami, namun 

ia tidak berhak untuk mendayagunakan dengan 
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motivasi pribadi. Power tersebut harus digunakan 

untuk kepentingan ummat manusia (mewakili Tuhan di 

muka bumi), dengan kata lain Bi amrillah (atas dasar 

perintah Allah), sehingga ia memiliki kewenangan di 

dalam ruang lingkup kemenejerannya. Seorang muslim 

dapat menahan diri untuk kepentingan ummat manusia 

bila ia berhasil mabrur ibadah haji-nya (Muhammad 

Zuhri, 2015).

Jadi, rasanya tidak salah bila kita katakan budaya dan 

agama ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan 

satu sama lainnya. Islam pun tidak dapat dilaksanakan 

secara kaffah (total) tanpa kebudayaan. Kebudayaan dan 

Islam itu berjalan beriringan. Masjid, sajadah,peci, motor, 

pesawat terbang, dan baju merupakan produk budaya. Kita 

tidak bisa menghindar dari budaya, bahkan kita sendiri 

ini, manusia adalah makluk budaya. Kita harus melihat 

agama dan budaya secara organik (budaya itu bagian dari 

agama dan agama itu terkait erat dengan budaya).

Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh 

unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi 

pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal 

tersebut adalah :

1. Religi, kepercayaan manusia terhadap adanya Sang 

Maha Pencipta yang muncul karena kesadaran bahwa 

ada zat yang lebih dan Maha Kuasa.

2. Teknologi dan peralatan. Sistem yang timbul karena 

manusia mampu menciptakan barang-barang dan 

sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan 
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Masjid, sajadah, peci, motor, 
pesawat terbang, dan baju 
merupakan produk budaya. 
Kita tidak bisa menghindar 

dari budaya, bahkan kita 
sendiri ini, manusia adalah 
makluk budaya. Kita harus 
melihat agama dan budaya 

secara organik (budaya 
itu bagian dari agama dan 

agama itu terkait erat dengan 
budaya).
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hidup dan membedakan manusia dengam makhluk 

hidup yang lain.

3. Pengetahuan. Sistem yang terlahir karena setiap 

manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda 

sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu 

yang berbeda pula, sehingga perlu disampaikan agar 

yang lain juga mengerti.

4. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Sistem 

yang timbul karena manusia mampu menciptakan 

barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan 

manusia dengam makhluk hidup yang lain.

5. Kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia 

juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan psikis mereka sehingga lahirlah kesenian 

yang dapat memuaskan.

6. Bahasa. Sesuatu yang berawal dari hanya sebuah 

kode, tulisan hingga berubah sebagai lisan untuk 

mempermudah komunikasi antar sesama manusia. 

Bahkan sudah ada bahasa yang dijadikan bahasa 

universal seperti bahasa Inggris.

7. Organisasi Masyarakat. Sistem yang muncul karena 

kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan 

sebagai makhluk yang paling sempurna namun tetap 

memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing 

antar individu sehingga timbul rasa untuk berorganisasi 

dan bersatu.
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Budaya dan Tasawuf

Nah, akhir-akhir ini ada kecenderungan pihak-pihak 

tertentu yang menganggap budaya itu tidak penting. 

Bahkan lebih ekstrim lagi, kebudayaan itu bid’ah. 

Ancaman terhadap eksistensi kebudayaan makin besar 

lagi dengan munculnya gerakan takfiri (kelompok yang 

suka mengkafir-kafirkan orang lain). 

Yang paling banyak membawa budaya ke dalam 

sentral ajaran Islam adalah tasawuf.  Budaya ditemukan 

secara dominan di dalam tasawuf, apakah itu musik (dalam 

tradisi tasawuf disebut dengan sama’/sima’), syair, atau 

tari-tarian. Dalam dunia tasawuf, sima’ itu sangat penting, 

syair itu juga. Syair itu jauh lebih mampu di dalam 

membawa makna-makna pengalaman spiritual yang 

tidak mampu ditampung oleh bahasa-bahasa prosa biasa. 

Begitu juga dengan tarian. Tari Zafin itu sesungguhnya 

merupakan ungkapan spiritualitas. Tasawuf adalah wadah 

dari budaya di dalam konteks ajaran agama. Tasawuf 

berusaha menempatkan kebudayaan ke dalam ajaran 

agama Islam. Oleh sebab itu, kebudayaan harus tetap 

dilestarikan, bukan sebaliknya dimusnahkan. Pendidikan 

multikultural, salah satu tujuannya, adalah penghormatan 

terhadap keragaman budaya. 

C. Negara dan Kepentingan Orang Banyak

Negara didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang 

menempati wilayah tertentu, diorganisasi oleh pemerintah 
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yang sah, memiliki kedaulatan dan sistem hukum serta 

aturan yang berlaku mengikat bagi seluruh orang yang 

berada di dalamnya. Dengan demikian negara merupakan 

suatu organisasi tertinggi yang berwenang untuk 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 

orang banyak.

Kewenangan mengatur kepentingan orang banyak 

ini menjadi tugas negara yang penting agar dalam suatu 

negara tercipta keteraturan dan harmoni sosial sehingga 

bisa tercipta kedamaian dalam hidup bersama itu. Sebagai 

kumpulan individu-individu, dalam sebuah negara 

meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan yang berasal 

dari perbedaan latar belakang masing-masing individu 

tersebut. 

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dapat kita jumpai perbedaan penduduknya 

berdasar pada suku, ras, agama, bahasa, budaya, kelompok, 

dan sebagainya. Semua perbedaan tersebut merupakan 

khazanah berbangsa dan bernegara yang harus dijaga 

dan dikelola dengan baik. Perbedaan tersebut merupakan 

anugerah Allah Swt. kepada bangsa Indonesia yang harus 

dikelola dengan baik agar terwujud kehidupan berbangsa 

yang harmonis dan tercipta stabilitas bernegara. Dengan 

dua kondisi ini (harmoni sosial dan stabilitas negara) 

proses pembangunan dapat berjalan dengan baik 

sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khazanah perbedaan itu begitu disadari oleh para 
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Salah satu khazanah 
perbedaan yang kita miliki 
adalah keberadaan agama-
agama besar di Indonesia. 
Islam, Katolik, Protestan, 

Hindu, Budha, dan Konghucu 
secara sah diakui sebagai 

bagian integral dari 
keindonesiaan. Semua agama-

agama itu mendapatkan 
tempat yang layak dalam 
kehidupan berbangsa dan 

bernegara.
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foundingfathers bangsa yang ditegaskan dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan ini 

terkandung makna bahwa perbedaan-perbedaan yang 

ada di Indonesia ini bukanlah kutukan, namun semua 

perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Swt yang sengaja 

diberikan kepada bangsa Indonesia agar kita bisa saling 

mengenal, memahami, menghormati dan merawatnya 

demi satu Indonesia.

Salah satu khazanah perbedaan yang kita miliki adalah 

keberadaan agama-agama besar di Indonesia. Islam, 

Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu secara 

sah diakui sebagai bagian integral dari keindonesiaan. 

Semua agama-agama itu mendapatkan tempat yang layak 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga 

para pemeluknya dapat mengembangkan kehidupan 

keberagamaannya secara baik dengan jaminan penuh 

dari negara. 

Sebagai contoh kecil, semua pemeluk agama-agama 

di Indonesia mendapatkan hak hari libur nasional 

pada momen-momen hari besar keagamaannya, tanpa 

memandang mayoritas dan minoritas. Maka dapat kita 

temukan adanya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari 

Natal, Hari Raya Nyepi,  Hari Raya Waisak, atau pun Tahun 

Baru Imlek dalam kalender libur nasional. Dengan libur 

nasional itu, para pemeluk agama dapat melaksanakan 

ritual ibadahnya dengan tenang dan khusyu’ tanpa perlu 

terpikirkan dengan rutinitas kerja, dan masyarakat lain 

pun mendapat nikmat liburan.
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Hak seperti ini tidak akan kita jumpai di negara-negara 

lain. Sebagai misal di Amerika Serikat hanya Hari Natal 

yang diakui sebagai libur keagamaan resmi oleh negara. 

Sementara umat beragama minoritas di sana harus 

merayakan hari besarnya di hari-hari aktif bekerja. Di 

negara-negara besar lainnya seperti Inggris, Perancis, 

Spanyol, dan Tiongkok juga seperti itu. Di Rusia kondisinya 

masih lebih baik karena sejak beberapa tahun terakhir ini 

di beberapa wilayah yang mayoritas berpenduduk Muslim 

terdapat libur Idul Fitri dan Idul Adha. 

Secara historis semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu 

sendiri telah mengandungi sejarah toleransi dan harmoni 

keagamaan yang kuat. Bhinneka Tunggal Ika tercantum 

dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang 

menganut agama Budha Tantrayana, hidup di abad ke 

XIV di era Majapahit yang mayoritas beragama Hindu. Di 

kemudian hari semboyan tersebut disebut-sebut oleh Muh 

Yamin dalam sidang BPUPKI, dan pada 1950 secara resmi 

dicantumkan dalam lambang negara Garuda. Pencantuman 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan penggunaan Garuda 

sebagai lambang negara itu pun diterima dengan lapang 

dada oleh para tokoh-tokoh Islam saat itu. Padahal burung 

Garuda dalam keyakinan Hindu merupakan kendaraan 

Dewa Wisnu (A. Syafii Maarif, 2011).

Harmoni agama dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) telah diakui negara-negara lain, bahkan 

Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat 

beragama sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri 
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Luar Negeri Italia Franco Frattini pada pidato pembukaan 

seminar internasional “Unity in Diversity: The Indonesian 

Model for a Society in which ti Live Togheter” pada 4 

Maret 2009 di Roma (Achmad Gunaryo, 2012).

Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari peran Kementerian Agama dalam 

membina dan mengembangkan sikap toleransi beragama. 

Salah satu yang dilakukan Kemenag RI adalah membentuk 

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), yang 

berperan meningkatkan kualitas hubungan harmonis dan 

pemberdayaan umat beragama di Indonesia.

Dalam memainkan perannya, PKUB mengembangkan 

sayapnya dengan membentuk Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) di setiap provinsi di Indonesia. FKUB 

memiliki peran penting dalam meningkatkan dialog 

antar agama guna menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang muncul dalam hubungan antar umat beragama, 

salah satu persoalan yang kerap muncul adalah tentang 

pendirian tempat ibadah. Keberadaan FKUB ternyata 

mampu meningkatkan harmoni umat beragama dan 

meminimalisir gesekan dan konflik di masyarakat.

Selain itu kita tidak bisa menafikan peran perguruan 

tinggi keagamaan di bawah tanggungjawab Kemenag. 

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 

tingkat advance tak bisa dipungkiri jika PTKI (Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam) telah turut serta menyebarkan 

gagasan keagamaan Islam yang damai dan moderat 

(tawassuth) di tengah-tengah mayoritas penduduk 
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Indonesia.

Saat ini  terdapat kurang lebih 53 PTKI yang berstatus 

negeri (PTKIN) dengan beberapa kategori: Universitas 

Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 

dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Di luar 

itu ada lebih banyak lagi kampus-kampus keislaman yang 

dikelola masyarakat. Dengan demikian sangat mungkin 

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki 

jaringan pendidikan tinggi terbanyak di dunia. Di Mesir, 

kampus al-Azhar hanya memiliki beberapa cabang saja. 

Demikian pula di negara-negara lain.

Keberadaan  PTKI turut memberikan sumbangsih 

besar dalam merawat keragaman dan multikulturalisme di 

Indonesia. Penyebaran Islam moderat di kampus-kampus 

tersebut di kemudian hari memberikan warna Islam 

Indonesia yang juga moderat melalui alumni-alumni dan 

akademisinya. Diakui atau tidak, elite keagamaan Islam 

di Indonesia saat ini banyak dipegang oleh alumni-alumni 

pendidikan Islam, salah satunya PTKI.

Wajah multikultural juga tampak dari pengelolaan 

kampus keagamaan npn-Islam oleh Kementerian Agama, 

seperti Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 

di Palangka Raya, Toraja, Manado, Denpasar, dan 

Kupang; Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri 

(STAKPN) di Tapanuli Utara, Ambon, dan Jayapura; 

Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) di Bali dan Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) di Palangka Raya 

dan Mataram;n serta Sekolah Tinggi Agama Buddha 
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Negeri (STABN) di Tangerang dan Wonogiri. 

Kita juga patut bersyukur pada organisasi-organisasi 

Islam di Indonesia yang turut merawat semangat 

keindonesiaan dengan penyebaran nilai-nilai Islam yang 

ramah, damai, dan moderat. Organisasi massa Islam 

seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah, Persatuan Islam, Syarikat Islam, Dewan 

Dakwah Islamiyah Indonesia, Al-Washliyah, Hidayatullah, 

Nahdlatul Wathan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-

Irsyad dan lain-lainnya merupakan benteng pertahanan 

Indonesia yang utama. Tanpa kehadiran mereka sangat 

mungkin wajah Indonesia akan seperti Timur Tengah saat 

ini yang dilanda konflik sektarianisme.

Peranan organisasi-organisasi tersebut sungguh besar 

bagi Indonesia. Peran itu ditunjukkan bukan hanya dalam 

merebut kemerdekaan, namun juga dalam merawat dan 

mengisi kemerdekaan. Banyak pahlawan kemerdekaan 

yang lahir dari rahim organisasi Islam, seperti KH Hasyim 

Asy’ari, HOS Tjokroaminoto, H Agus Salim, KH A Wachid 

Hasyim, KH Ahmad Dahlan, Jenderal Besar Soedirman, 

Buya Hamka, Moh Natsir, KH Idham Chalid, KH As’ad 

Syamsul Arifin, Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Manshur, 

Samanhudi, dan lain-lain.

Pasca perjuangan kemerdekaan, Organisasi Islam juga 

berperan menjaga Indonesia yang multikultural ini melalui 

lembaga-lembaga pendidikan (pesantren, madrasah, 

sekolah, perguruan tinggi, majlis ta’lim), atau lembaga-

lembaga sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, lembaga 
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Yang terpenting dari fenomena 
multikulturalisme di Indonesia 
adalah pengakuan terhadap 

Pancasila sebagai dasar 
Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 
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amil zakat, dan lain sebagainya. Multikulturalisme juga 

telah menjadi tradisi di lembaga-lembaga tersebut. Di 

pesantren berkumpul para santri dari berbagai daerah dan 

suku yang berbeda. Bahkan lembaga pendidikan Islam di 

daerah-daerah mayoritas dari agama lain juga menerima 

dan mendidik pelajar-pelajar dari agama lain.

Yang terpenting dari fenomena multikulturalisme 

di Indonesia adalah pengakuan terhadap Pancasila 

sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Pancasila merupakan win-win solution para 

foundingfathers di tengah tarikan-tarikan perbedaan 

aspirasi yang begitu kuat. Meski semula para pendiri 

bangsa telah menyekapati Piagam Jakarta, namun demi 

menjaga kesatuan negara Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke, para tokoh-tokoh Islam rela mengganti sila 

pertama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, 

mereka meyakini bahwa sesungguhnya sila-sila dalam 

Pancasila itu selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

Kelapangan hati menerima Pancasila inilah yang bisa 

merangkul seluruh daerah untuk tetap dalam pelukan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seandainya tokoh-

tokoh Islam bersikeras memperjuangkan aspirasinya, 

mungkin wilayah NKRI tidak seluas sekarang. Dengan 

demikian Pancasila merupakan kalimatun sawa’ antara 

foundingfathers bangsa Indonesia. 
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Toleransi Para Ulama

Dahulu kala salah seorang pimpinan NU KH. Idham 
Chalid  satu kapal dengan Buya Hamka (tokoh 

Muhammadiyah) untuk menunaikan  ibadah haji.  Saat 
hendak menjalankan shalat Subuh berjamaah, KH. Idham 
Chalid dipersilakan maju menjadi imam shalat.

Ternyata  pada rakaat kedua KH. Idham Chalid tidak 
mengangkat kedua tangan untuk membaca doa qunut,  
padahal beliau sudah biasa membaca qunut Subuh.  
Setelah  shalat Buya Hamka bertanya: “Mengapa Pak Kyai 
Idham Chalid tidak membaca qunut?.”

KH. Idham Chalid pun menjawab: “Saya tidak membaca 
doa qunut karena yang menjadi makmum adalah Pak 
Hamka. Saya tak mau memaksa orang yang tidak biasa 
berqunut untuk ikut berqunut.”

Pada hari kedua, Buya Hamka yang giliran mennjadi imam 
shalat Subuh berjamaah. Ketika rakaat kedua Buya Hamka 
pun mengangkat kedua tangannya dan membaca doa 
qunut Subuh yang panjang dengan fasih. Padahal beliau 
tidak biasa membaca qunut Subuh.

Seusai shalat, KH. Idham Chalid pun bertanya: “Mengapa 
Pak Hamka tadi membaca doa qunut Subuh?”

“Karena saya mengimami Pak Kyai Idham Chalid, tokoh 
NU yang biasa berqunut saat shalat Subuh. Saya tak mau 
memaksa orang yang berqunut untuk tidak berqunut,” 
jawab Buya Hamka.

Akhirnya kedua ulama tersebut saling berpelukan. Jamaah 
pun menjadi terharu menyaksikan kejadian itu.
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Bab II
Madrasah Dalam Lintasan Sejarah

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, diambil dari 

akar kata dasara, yang berarti belajar. Madrasah adalah 

isim makan dari kata dasara, sehingga memiliki arti 

tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering diidentikkan 

dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan 

yang dijalanan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. 

Secara umum marasah juga sama dengan sekolah-sekolah 

lain, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem 

klasikan dan kelas dengan segala fasilitasnya, seperti 

kursi, meja dan papan tulis, kecuali aspek tradisi dan 

kurikulum yang dilaksanakan. 

Meskipun sekarang posisi madrasah secara yuridis 

sama dengan sekolah terutama dalam aspek kurikulum, 

tetapi madrasah secara umum masih mempertahankan 

ciri khasnya sebagai sekolah yang bercirikhas Islam. 

Madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan 

pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. 

Munculnya pendidikan madrasah pada awalnya selain 

dilatarbelakangi oleh motivasi agama dan motivasi 

ekonomi, juga motivasi politik.

 Madrasah merupakan produk budaya manusia, berupa 
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lembaga tempat ilmu pengetahuan dikaji, termasuk ilmu-

ilmu keagamaan. Madrasah berdiri dan berkembang 

tidak lepas dari dukungan dan perhatian dari masyarakat 

dan pemerintah. Kekhasan pendidikan madrasah terletak 

pada mata pelajaran-mata pelajaran agama Islam yang 

meliputi Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab. Kelima mata 

pelajaran ini kemudian dikembangkan lagi terutama 

untuk tingkat Aliyah yang memiliki jurusan keagamaan, 

misalnya tambahan mata pelajaran Fikih-Ushul Fikih, 

Tafsir, Ilmu Kalam, Akhlak, dan Hadis-Ilmu Hadis. 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam—yang 

sarat dengan nilai-nilai ajaran Islam—ini kemudian 

diintegrasikan dengan mata pelajaran yang diamanatkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Bahasa 

Indonesia, IPA, IPS, Matematika, TIK dan sebagainya 

menjadi point of difference madrasah dari lembaga 

pendidikan dasar dan menengah lainnya.

Membicarakan madrasah, tentu tidak bisa lepas dari 

historisitasnya sebagai produk budaya dan bahkan juga 

agen pencipta kebudayaan. Madrasah lahir tidak dengan 

sendirinya. Madrasah lahir dalam rangka merespons 

kebutuhan dan tuntutan zamannya. Oleh sebab itu, 

membaca kembali sejarah tumbuh kembangnya 

madrasah menjadi penting sebagai bingkai bagi kita 

dalam melihat madrasah saat ini dan mengembangkannya 

di kemudian hari. 
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A. Masa Awal Madrasah di Indonesia

Di Indonesia, permulaan munculnya madrasah baru 

terjadi sekitar abad ke-20. Meski demikian, latar belakang 

berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu; 

semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Islam 

pusat (Timur Tengah) dan merupakan respons pendidikan 

terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang 

mendirikan serta mengembangkan sekolah (Maksum, 

1999 ; 82) 

Dalam konteks Indonesia, berkembangnya madrasah 

di Indonesia merupakan respon terhadap kebijakan politik 

pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Munculnya 

madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikarenakan 

kekhawatiran terhadap pemerintah Hindia Belanda yang 

mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa memasukkan 

pelajaran dan pendidikan agama Islam. Jadi semangatnya 

adalah semangat perlawanan untuk menegakkan agama 

Islam (Khoirul Umam, 2004; 35).

Namun, sejumlah sarjana—berdasarkan penelitian-

nya—menyimpulkan beberapa jawaban tentang pertan-

yaan mengapa madrasah muncul. Kehadiran madrasah 

sebagai lembaga pendidikan Islam, setidak-tidaknya 

karena beberapa alasan: a) sebagai manifestasi pembaru-

an sistem pendidikan Islam, b) penyempurnaan sistem 

pesantren, c) keinginan sebagian kalangan santri terha-

dap model pendidikan barat, dan d) sebagai sintesa sistem 
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pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat.

Harus diakui bahwa pada masa kolonial sesuai dengan 

misi kolonialisme, pendidikan Islam dianaktirikan. 

Pendidikan Islam dikategorisasikan sebagai sekolah 

liar. Bahkan pemerintah kolonial telah melahirkan 

peraturan-peraturan yang membatasi bahkan mematikan 

sekolah-sekolah partikuler termasuk madrasah 

dengan mengeluarkan peraturan yang terkenal “wilde 
schoolenordonantie” tahun 1933. Akibat perlakuan 

negatif dari pemerintah kolonial maka pendidikan Islam 

termasuk madrasah-madrasah menghadapi kesulitan-

kesulitan yang terisolasi dari arus modernisasi (AR. Tilar, 

2002:170). 

Terlepas dari alasan itu, sangat boleh, jadi penyebab 

utama diasingkannya sistem pendidikan Islam itu adalah 

karena kemungkinan konsekuensinya yang justru tidak 

menguntungkan kepentingun politik Hindia Belanda 

sendiri, Pendidikan Islam dalam prakteknya lebih 

menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan 

dalam beragama, yang secara langsung memberi 

rangsangan dan motivasi untuk melawan penjajahan dan 

pemerintahan yang kafir.

Pemberlakuan pendidikan pribumi oleh pemerintahan 

Hindia Belanda dapat dianggap sebagai awal dari 

dualisme sistem pendidikan bagi masyarakat Indonesia. 

Pendidikan Islam tetap berjalan sesuai dengan karakternya 

dan secara tradisional menjadi andalan masyarakat 

Indonesia, khususnya kaum Muslimin, sementara sistem 
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pendidikan pribumi ala Belanda terus berkembang dan 

menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit 

pribumi yang memiliki hubungan dengan pemerintah 

Hindia Belanda. 

Dualisme pendidikan ini dalam perkembangannya 

menghasilkan orientasi dan wawasan masyarakat 

Indonesia yang terbelah sesuai dengan karakter masing-

masing pendidikan yang ditempuhnya. Namun demikian, 

orientasi kaum terpelajar yang berlatar belakang 

pendidikan ala Belanda secara politis lebih siap menangani 

masalah-masalah kenegaraan, karena memang pola 

pendidikannya sejak awal mempersiapkan mereka untuk 

menjadi tenaga-tenaga pemerintahan. Hal ini membawa 

konsekuensi pada kecenderungan mereka untuk lebih 

mengembangkan pola dan orientasi pendidikan yang 

pernah dinikmatinya, ketika harus menentukan kebijakan 

dalam bidang pendidikan (M. Yunus, 1980:90).

B. Madrasah di masa Kemerdekaan

Pada dasarnya sejak masa awal kemerdekaan tidak ada 

masalah yang prinsipil mengenai pendidikan Islam dalam 

pengertian eksistensial. Keberadaannya di Indonesia 

adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat 

panjang dan sudah memasyarakat.

Untuk kepentingan ini pun pada tahun 1946 

dibentuklah Departemen Agama yang antaralain 

mengurusi pengajaran agama di sekolah negeri dan swasta, 
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pengajaran umum dirnadrasah, dan penyelenggaraan 

Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim 

Islam Negeri (PHIN). Pembentukan Departemen Agama 

dengan beberapa tugasnya itupun sebetulnya sudah 

didahului dengan pendirian lembaga serupa pada masa 

pemerintahan Jepang.

Berdasarkan rekomendasi itu tampak jelas bahwa 

lingkup pendidikan Islam berarti sangat terbatas pada 

pengajaran agama di sekolah-sekolah mulai kelas IV, 

dalam alokasi waktu seminggu sekali, dan tidak termasuk 

pelajaran Bahasa Arab. Mengenai pendidikan Islam 

dalam pengertian khusus dalam rekomendasi itu kecuali 

kalimat nomor 9: “Kualitas pesantren dan madrasah harus 

diperbaiki.” Mengenai batas materi pendidikan agama itu 

sendiri diisyaratkan oleh pernyataan Ki Hajar Dewantara, 

pimpinan Taman Siswa dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan pertama yang “memandang pendidikan 

agama terutama hanya sebagai pendidikan budi pekerti, 

dan tidak setuju dengan pendidikan agama sebagai 

pengantar fiqh secara umum dalam agama Islam.”

Karena ketentuan-ketentuan dalam rekomendasi 

itu sifatnya masih umum maka dalam pelaksanaannya 

mengalami perkembangan yang berubah-ubah, agaknya 

tergantung pada tingkat hubungan antar kelompok 

kepentingan. Pada awalnya, ketentuan-ketentuan itu 

direalisasikan melalui Undang-undang Pendidikan tahun 

1950 No. 4 dan Undang-undang Pendidikan Tahun 1954 

no.20, yang isinya agak kurang menguntungkan bagi 
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pengembangan pendidikan Islam. UU itu antara lain 

menyebutkan dua hal:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan 

pelajaran agama; orangtua murid menetapkan apakah 

anaknya mengikuti pelajaran tersebut.

2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-

sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-

sama dengan Menteri Agama.

Seperti dapat dipahami dari namanya, Undang-undang 

No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954 “Tentang Dasar-

dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah” tersebut, 

terbatas pada pengaturan pendidikan di sekolah dan dalam 

kenyataannya tidak memberiperhatian yang cukup pada 

pendidikan di luar sekolah. Dalam pasal 2 UU tersebut 

bahkan ditegaskan bahwa “Undang-undang ini tidak 

berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-

sekolah agama.” Mengenai madrasah hanya diisyaratkan 

dalam pasal 10 ayat(2) bahwa belajar di sekolah agama 

yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap 

telah memenuhi kewajiban belajar.

Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi proses 

perkembangan madrasah kepada tiga fase: Pertama, 

madrasah pada periode pertama ini adalah dibatasi 

dengan pengertian yang tertulis pada peraturan Menteri 

Agama Nomor 1 Tahun 1746 dan peraturan Menteri 

Agama Nomor 7 tahun 1950, yaitu madrasah mengandung 

makna:
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a. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan 

membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama 

Islam menjadi pokok pengajarannya.

b. Pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan 

setingkat dengan madrasah. 

Konsentrasi utama madrasah pada fase ini adalah 

pengembangan ilmu-ilmu agama, karena itu ruang gerak 

madrasah lebih terbatas baik dari segi melanjutkan 

pelajaran maupun lapangan kerja. Tamatan madrasah 

seperti halnya berada dan menjadi keluarga besar 

Departemen Agama, baik untuk melanjutkan pelajaran 

maupun untuk lapangan pekerjaan (Haidar,2004:47).

Namun menarik diamati, perhatian pemerintah yang 

begitu besar di awal kemerdekaan yang ditandai dengan 

tugas Departemen Agama dan  berapa keputusan BP 

KNIP tarnpaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika 

undang- undang pendidikan nasional pertama (UU No. 

4 Tahun 1950) diundangkan, masalah madrasah dan 

pesantren tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanya 

masalah pendidikan agama di sekolah (umum).

Dampaknya madrasah dan pesantren dianggap 

berada di luar sistem. Oleh karena itu mulai muncul 

sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan 

pesantren. Pada tahap ini madrasah belum dipandang 

sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi 

merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama.

Hai ini disebabkan sistem pendidikan madrasah 

menurut pemerintah (Departemen P&K) lebih didominasi 
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oleh “muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum 

yang belum berstandar, memiliki struktur yang tidak 

seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang 

dapat dikontrol oleh pemerintah (Husni Rahim, 2005:17). 

Di masa UU No. 4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954, 

penghargaan tetap diberikan tercermin dengan ketentuan 

pasal bahwa belajar di madrasah yang diakui oleh 

Menteri Agama dianggap telah mengikuti wajib belajar. 

Juga munculnya PP tentang bantuan dan subsidi untuk 

madrasah (Husni Rahim, 2005:90).

C. Madrasah di era Orde Baru

Pada masa orde baru, secara umum diakui bahwa 

kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan 

agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif; 

khususnya dalam dua dekade terakhir 1908-an - 1990-

an. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa lembaga 

itu harus dikembangkan dalam rangka pemerataan 

kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan 

seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen 

Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem 

Pendidikan Nasional.

Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, 

kebijakan dalam beberapa hal mengenai madrasah 

bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde 

Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang 

sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, 
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tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah 

pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena 

kenyataannya bahwa sietem pendidikan madrasah lebih 

didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan 

kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang 

tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang 

kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.  Menghadapi 

kenyataan ini maka langkah pertama dalam pembaharuan 

pendidikan madrasah adalah melakukan formalisasi dan 

strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan 

menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu 

yang diatur oleh pemerintah, di samping mendirikan 

madrasah-madrasah negeri yang baru.

Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan 

mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang 

cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum 

sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (Maksum, 1999:99).

Perkembangan selanjutnya pada madrasah adalah 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 

Tahun 1975. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi 

madrasah dari lembaga yang konsentrasi keilmuannya 

dalam bidang agama, berubah menjadi konsentrasinya 

padapengetahuan umum. Batasan madrasah SKB Tiga 

Menteri adalah: “lembaga pendidikan yang menjadikan 

mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan 

sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran 

umum.”
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Dalam Surat Keputusan bersama Tiga Menteri Tahun 

1975 dicantumkan tujuan peningkatan adalah:

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama 

dengan ijazah sekolah umum setingkat.

2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah 

umum setingkat lebih atas:

Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum 

yang setingkat. Lahirnya SKB 3 Menteri ini dianggap 

sebagai cikal bakal integrasinya madrasah dalam sistem 

pendidikan nasional. Dengan disahkannya Undang-

Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, maka untuk pertama kalinya pendidikan Islam 

merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional.  

Hal ini berarti pengolaan, mutu, kurikulum, pengadaan 

tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan 

pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan 

pendidikan Islam di Indonesia. Sudah tentu 

pengintegrasian pendidikan Islamsebagai sub-sistem 

pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian di 

dalam arti yang positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam 

perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum 

dibenahi sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti kita 

ketahui berbicara mengenai sistem pendidikan Islam kita 

tidak berbicara mengenai satu jenis sistem tetapi berbagai 

jenis sistem (Malik Fajar, 1998: 99).

Akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam 

memasuki era integrasi karena lahirnya UU No. 2/1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan 
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Lahirnya SKB 3 Menteri ini 
dianggap sebagai cikal bakal 
integrasinya madrasah dalam 
sistem pendidikan nasional. 

Dengan disahkannya Undang-
Undang No.2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, maka untuk pertama 

kalinya pendidikan Islam 
merupakan sub-sistem dari 

pendidikan nasional. 
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Undang-Undang kependidikan sebelumnya, undang-

undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan 

jenis pendidikan. Jika pada Undang-undang sebelumnya 

pendidikan nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam 

UU SPN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah 

dan luar sekolah, serta meliputi jenis pendidikin akademik, 

pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, pendidikan 

keagamaan.

 Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara 

khusus tentang pendidikan Islam, tetapi dalam prakteknya 

memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis 

dari kurikulum pendidikan Islam, khususnya pendidikan 

madrasah.

Posisi integrasi pendidikan Islam dalam Sistem 

Pendidikan Nasional tercermin dalam beberapa aspek. 

Pertama, merupakan aspek yang paling penting 

pendidikan nasiona lmenjadikan pendidikan agama 

sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan 

jenis pendidikan. Kebijakan ini tentu sangat berartidalam 

proses integrasi pendidikansecara nasional karena telah 

meyakinkan khususnya kaum muslimin bahwa Sistem 

Pendidikan Nasional tidak bercorak sekuler. Salah satu 

keraguan kaum muslimin terhadap pendidikan nasional 

sebelum ini adalah karena status pendidikan agama yang 

kurang memuaskan, bahkan pernah diabaikan. Dengan 

ketentuan yuridis bahwa pendidikan agama merupakan 

muatan wajib dalam setiap, jalur dan jenjang pendidikan 

yang membuka wawasan positif di kalangan umat Islam 
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bahwa antara sekolah dan madrasah tidak memiliki 

perbedaan yang prinsip.

Kedua, dalam Sistem Pendidikan Nasional, 

madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam 

kategori pendidikan jalur sekolah. Jika sebelum ini 

terdapat dualisme antara sekolah dan madrasah, maka 

dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah 

pada hakekatnya  adalah Sekolah. Bahwa pengelolaan 

madrasah tetap di bawah Departemen Agama RI tidak 

berarti lembaga pendidikan itu mempertahankan 

eksklusifitasnya, meskipun tetap bisa mempertahankan 

ciri-ciri keagamaannya. Dalam ukuran yang lebihjauh 

dan lebih kuat, ketentuan ini semakin mempertegas 

kedudukan madrasah yang sebelumnya telah diatur 

dalam SKB Tiga Menteri.

Dengan demikian, solusi tahun tujuh puluhan yang 

diambil untuk mengatasi ketegangan pendidikan, antara 

pendidikan agama dan pendidikan umum, akibat keluarnya 

Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, 

yang kemudian melahirkan SKB Tiga Menteri, tampaknya 

telah dijadikan sumber inspirasi. Peristiwa dan langkah 

pada periode ini bisa dipandang sebagai momen strategis 

(strategic moment) bagi eksistensi dan perkembangan 

madrasah pada masa berikutnya. Madrasah tidak saja 

tetap eksis dan dikelola di bawah Departemen Agama, 

tetapi sekaligus diposisikan secara mantap dan tegas 

seperti halnya sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahap integrasi ini dapat dikatakan terjadi 
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penerimaan madrasah ke dalam sistem Pendidikan 

Nasional di satu pihak, dan transformasi madrasah ke 

dalam jalur pendidikan persekolahan di pihak lain. Dalam 

hal yang terakhir ini, secara umum madrasah mengalami 

perkembangan definisi yang tidak lagi merupakan 

lembaga pendidikan Islam dalam pengertian eksklusif 

keagamaan, tetapi sudah merupakan lernbaga pendidikan 

jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa Indonesia 

(Dhofier, 1992:19-31). Semua bentuk kegiatan pendidikan 

di Indonesia tercakup dalam Sistem Pendidikan Nasional, 

termasuk pendidikan di madrasah dan pondok pesantren 

yang diselenggarakan atau dibina oleh Departemen 

Agama dan selama ini lebih dikenal sebagai lembaga 

perguruan agama Islam (Malik Fajar, 1999:6) 

Perkembangan ini agaknya belum pernah terjadi di 

masa sebelumnya karena berbagai kendala baik yang 

menyangkut intern ummat Islam ataupun karena kondisi 

politik pernerintah di kala itu. Prestasi legitimasi madrasah 

dalam UUSPN 1989 yang merupakan perjuangan 

panjang sejak awal Orde Baru, sejatinya dimulai ketika 

Departemen Agama melakukan formalisasi strukturisasi 

kelembagaan madrasah sebagai akibat pelaksanaan 

pendidikan nasional yang masih bertumpu pada UU No. 

4/1950 jo. No.12/1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan 

dan Pengajaran di Sekolah.

Sementara itu, pembaharuan yang dilakukan terhadap 

institusi madrasah belum optimal: (1) Sistem pendidikan 

madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama; 
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(2) Kurikulum yang ada belum terstandar; (3) Memiliki 

struktur yang tidak seragam; dan (4) Manajemen yang 

kurang baik.

Dalam konteks ini, pengakuan madrasah masuk ke 

wilayah sistem pendidikan formal sudah diusahakan dalam 

UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

meskipun secara eksplisit tidak disebutkan. Pasal 11 ayat 

1 misalnya, hanya menyebutkan: “Jenis pendidikan yang 

termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan 

umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, 

pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan 

pendidikan profesional.

Meskipun demikian, UU tersebut telah berimplikasi 

dalam pemberian ketentuan-ketentuan baru mengenai 

jenis dan kurikulum pendidikan Islam, khususnya 

pendidikan madrasah, Misalnya, keputusan Menteri 

Agama No. 368/93 dan 369/93 tanggal 22 Desember 

1993 dan No. 054/U/1993 tentang kesetaraan antara 

lelnbaga pendidikan berciri khas Islam (MI, MTs, dan 

MA) dengan lembaga pendidikan umum (SD, SLTP dan 

SMU). Juga Keputusan Menteri Agama No.8/22/1993 

tentang Kurikulum Pendidikan berciri khas Islam yang 

mengakomodasi muatan pelajaran yang ada di Kurikulum 

Pendidikan Umum. Legitimasi lembaga pendidikan Islam, 

khasusnya madrasah dan pesantren mencapai puncaknya 

ketika RUU Sisdiknas yang secara eksplisit mengatur 

penyelenggaraan kedua pendidikan tersebut disahkan 

oleh DPR pada pertengahan Juni 2003 (Suhadi, 2003:42).
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D. Madrasah di era Reformasi

Dalam perkembangan selanjutnya setelah UU No 20 

Tahun 2003 yang telah disahkan Presiden pada tanggal 

8 Juli 2003 setelah melalui perdebatan yang panjang 

di masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam 

Undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan di 

samping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi dan keterampilan khusus (pasal 15). Dalam UU ini 

MI, MTs, MA dan MA Kejuruan sudah dimasukkan dalam 

jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Hal ini 

untuk memperkuat pendidikan Islam dari menghindari 

dari kendala struktural (Husni Rahim, 2005:24).

Dalam UU No. 20 tahun 2003 lebih dipertegas lagi 

tentang kedudukan madrasah pada pasal 17 ayat (2) 

dijelaskan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 

yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 

sederajat. Sedangkan pada pasal (18) ayat (3) menjelaskan 

pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 

atau bentuk lain yang sederajat.

Ada beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 

yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam 

aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait 

dengan pendidikan Islam. Pertama, kelembagaan 
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Salah satu kelebihan  yang 
dimiliki madrasah adalah 

adanya integrasi ilmu umum 
dan ilmu agama.



69

MODUL I (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

formal, non formal dan informal didukungnya lembaga 

madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal 

yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga 

pendidikan sekolah, selanjutnya diakui majelis taklim 

sebagai pendidikan nonformal dan dimasukan Raudhatul 

Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan 

dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan Islam 

sebagai mata pelajaran dikokohkannya mata pelajaran 

agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib 

diberikan kepada pesertadidik di semua jalur, jenis dan 

jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam sebagai 

nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem 

pendidikan nasional.

E. Madrasah Kekinian

Jumlah madrasah dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi 

meningkatnya jumlah madrasah, di antaranya adalah:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. 

Kini, masyarakat lebih percaya terhadap madrasah 

sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. 

Tentu alasanya orang tua menyekolahkan anaknya di 

madrasah beragam. Namun, kebanyakan alasannya 

tidak jauh terkait dengan pendidikan agama Islam. Di 

madrasah pendidikan agama Islamnya lebih banyak, 

sehingga kesempatan untuk menginternalisasikan 

nilai-nilai ajaran Islam semakin besar. Salah satu 



70

Modul I (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

kelebihan  yang dimiliki madrasah adalah adanya 

integrasi ilmu umum dan ilmu agama (Arief Subhan; 

2005).

2. Penanaman budi pekerti baik melalui mata pelajaran 

Agama maupun dalam praktik-praktik sederhana 

keseharian di madrasah sangat kuat, misalnya mulai 

dari bersalaman dengan guru, berlaku jujur, menaati 

perintah agama hingga guru yang mendoakan kepada 

siswa-siswinya. 

3. Kehadiran pemerintah semakin terasa. Wujudnya adalah 

munculnya regulasi-regulasi yang menyejahterakan 

guru dan peserta didik dan membantu kebutuhan 

proses belajar dan mengajar.

4. Kepedulian para tokoh terhadap pendidikan mau tidak 

mau memaksa mereka untuk meningkatkan kualitas 

madrasah yang dipimpinnya dengan berbagai cara 

meskipun dengan serba keterbatasan. Kita harus akui 

peran mereka. Hal ini terjadi kebanyakan di daerah-

daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan.

5. Prestasi siswa-siswi madrasah sudah mulai tampak 

baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti 

olimpiade-olimpiade. Prestasi-prestasi ini adalah 

dakwah yang menyebarkan informasi bahwa madrasah 

memang sudah lebih baik. Madrasah tidak kalah 

dengan lembaga pendidikan lainnya. Prestasi-prestasi 

yang mereka raih ini sedikit banyak juga mengajarkan 

kepada mereka untuk bertemu dengan orang lain dari 

daerah lain atau dari negara lain yang berbeda dengan 
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mereka. Ini menjadi ajang mereka belajar budaya, 

belajar menghargai budaya orang lain. 

6. Kebijakan diversifikasi (penganekaragaman) madrasah 

sebetulnya juga mengintrodusir keberagaman yang 

inheren pada madrasah. Pemerintah—dalam hal 

ini Kementerian Agama memberikan kebebasan 

kepada madrasah untuk berkembang sesuai dengan 

potensinya sendiri. Di tahun 90-an kita mengenal 

madrasah unggulan, madrasah model dan madrasah 

satu atap. Sedangkan akhir-akhir ini, Direktorat 

Pendidikan Madrasah mengintrodusir prototipe 

madrasah, di antaranya adalah madrasah akademik 

(yang di dalamnya ada madrasah Insan Cendekia, 

Madrasah Riset sebaga pencetak para akademisi dan 

periset), madrasah keagamaan (sebagai pencetak 

kader ulama), dan madrasah ketrampilan (vokasional, 

yang mencetak para wirausahawan).

Mari kita lihat tabel peningkatan jumlah madrasah 

dari tahun ke tahun

Tahun 2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

2015/ 
2016

RA 24.318 25.435 27.334 27.978 27.875 27.999

MI 22.468 23.071 23.879 23.678 24.353 24.560

MTS 14.757 15.244 15.594 16.283 16.741 16.934

MA 6.415 6.664 6.919 7.260 7.582 7.843

JUM-
LAH 67.958 70.414 73.726 75.199 76.551 77.336

Sumber: EMIS, 2016
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Kelahiran madrasah swasta 
ini tentu tidak bisa lepas dari 

masyarakat di sekitarnya 
serta hal-hal yang melekat 
pada masyarakat tersebut, 
seperti suku, ras, budaya, 

tradisi dan agama. Jadi, secara 
inheren, madrasah-madrasah 
di Indonesia ini multikultural, 
memiliki latar budaya yang 

beragam. 
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Dari jumlah madrasah tersebut, 94% adalah madrasah 

swasta dan sisanya adalah madrasah negeri. Itu artinya 

ada kurang lebih 73 ribu madrasah swasta, yakni 

madrasah yang dikelola oleh masyarakat (yayasan atau 

lembaga). Mereka lahir dari kebutuhan akan pendidikan 

di lingkungannya. Kelahiran madrasah swasta ini tentu 

tidak bisa lepas dari masyarakat di sekitarnya serta hal-hal 

yang melekat pada masyarakat tersebut, seperti suku, ras, 

budaya, tradisi dan agama. Jadi, secara inheren, madrasah-

madrasah di Indonesia ini multikultural, memiliki latar 

budaya yang beragam. 

Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan 

sumberdaya manusia agar memperoleh kemampuan sosial 

dan perkembangan individu yang optimal memberikan 

relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan 

lingkungan budaya sekitarnya (Zahara Idris, 1987:7).

Lebih dari itu pendidikan merupakan proses 

“memanusiakan manusia” dimana manusia diharapkan 

mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan 

lingkungan budayanya (Driyakara, 1980:8). Atas 

dasar inilah pendidikan tidak terlepas dari budaya 

yang melingkupinya sebagai konsekwensi dari tujuan 

pendidikan yaitu mengasah rasa, karsa dan karya. 

Pencapaian tujuan pendidikan tersebut menuai tantangan 

sepanjang masa karena salah satunya adalah perbedaan 

budaya.

Oleh karena, kebutuhan terhadap pendidikan yang 

mampu mengakomodasi dan memberikan pembelajaran 
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untuk mampu menciptakan budaya baru dan bersikap 

toleran terhadap budaya lain sangatlah penting atau dengan 

kata lain pendidikan yang memiliki basis multikultural 

akan menjadi salah satu solusi dalam pengembangan 

sumberdaya manusia yang mempunyai karakter yang 

kuat dan toleran terhadap budaya lain.

Pertautan antara Pendidikan dan Multikultural 

merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam 

sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi 

yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai 

konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran 

atau agama. (Maslikhah, 2007:748). Pluralitas budaya, 

-sebagaimana terdapat di Indonesia,- menempatkan 

pendidikan Multikultural menjadi sangat urgen (Ainul 

Yaqin, 2005:3). Keberagaman budaya di Indonesia 

merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat 

disangkal oleh siapapun. Keunikan budaya yang beragam 

tersebut memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku 

dan karakter pribadi masing–masing sebagai sebuah 

tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Tradisi 

yang terbentuk akan berlainan dari satu suku/daerah 

dengan suku/daerah yang lain. Pergumulan antar budaya 

memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi 

saling memahami dan menghormati satu sama lain. 

Proses untuk meminimalisir konflik inilah memerlukan 

upaya pendidikan yang berwawasan Multikultural dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan 

heterogen agar saling memahami dan menghormati serta 

membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan. 
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(Tilaar, 2004:9-10).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui 

pendidikan yang multikultural. Pengertian pendidikan 

multikultural menunjukkan adanya keragaman dalam 

pengertian istilah tersebut. Jadi, madrasah merupakan 

sekolah berbasis masyarakat (society-based school). 

Dengan demikian, madrasah memiliki modal yang lebih 

banyak dan kuat untuk mewujudkan cita-cita pendidikan 

multikultural.

Masyarakat di era sekarang semakin menjadikan 

madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di 

sata ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, 

di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis 

moral dan keagamaan dan di saat perdagangan bebas 

dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan 

madrasah tampak makin dibutuhkan orang. Terlepas 

dari berbagai problem yang dihadapi, baik yang berasal 

dari sistem seperti masalah manajemen, kualitas input 

dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar 

sistem seperti persyaratan akreditasi dan aturan-aturan 

lainnya, madrasah tetap berhasil mempertahankan 

karakteristiknya yang khas yang tidak dimiliki oleh 

model pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, madrasah kini 

menjadi tumpuan harapan bagi manusia modern untuk 

mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan 

menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan 
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dehumanisasi.

Kita tahu bahwa keberhasilan pendidikan secara 

kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom 

(1956) yang dikenal dengan nama Taxonomy of 

Educational Objectives yang mencakup tiga domain, 

yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Meskipun 

demikian, keberhasilan output (lulusan) pendidikan 

selama ini hanyalah merupakan ukuran keberhasilan 

kognitif. Artinya, anak yang tidak pernah shalatpun, jika ia 

mengerjakan tes PAI dengan baik, maka ia bisa lulus. Dan 

jika nilainya baik, maka iapun diterima di perguruan tinggi 

. lain halnya dengan outcome (performance) seorang 

alumni madrasah, bagaimanapun nilai raport dan hasil 

ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan 

perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan 

lembaga pendidikan yang menjadi tempat ia belajar. Oleh 

karena itu, keberhasilan outcome disebut keberhasilan 

afektif dan psikomotorik.

Bagi lembaga pendidikan madrasah, kedua standar 

keberhasilan (output dan outcome)  yang mencakup 

tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak 

dapat dipisahkan. Di sampaing madrasah mendidikan 

kecerdasan, ia juga membina moral dan akal siswanya. 
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Bab III
Madrasah Dan Tradisi-Tradisinya

A. Madrasah dan tradisi-tradisi yang
     bernuansa Islam

Siswa-siswi madrasah merupakan agen pelestari 

kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di 

sekitar madrasah lestari. Mereka (civitas akademika 

madrasah) adalah subjek dan sekaligus objek yang 

efektif untuk ditanami nilai-nilai kebudayaan. Secara 

naluriah, mereka tidak memiliki rasa anti atau resistensi 

terhadap kebudayaannya sendirisebab mereka lahir dan 

dibesarkan di dalam kebudayaan tersebut. Melestarikan 

dan memperkenalkannya kepada orang lain adalah 

sebuah kebanggaan. 

Tradisi-tradisi warisan para leluhur yang memiliki 

nuansa Islam yang masih dilestarikan oleh siswa-siswi 

madrasah di antaranya adalah:

1. Hadrah 

Rasanya sudah menjadi wajib bagi setiap madrasah 

memiliki kesenian ini. Kesenian ini khas untuk para 

santri.  Hadrah di kebanyak madrasah masuk dalam 

kurikulum muatan lokal (ektrakurikuler) yang 

cukup diminati. Hadrah adalah sebuah musik yang 
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bernafaskan Islami yaitu dengan melantukan Sholawat 

Nabi diiringi dengan alat tabuhan dengan alat tertentu 

yang disebut rebana. Kesenian musik ini bila ditelusuri 

berasal dari Kebudayaan Timur Tengah.

 Hadrah masuk ke Indonesia diperkirakan sudah 

agak lama dan dibawa oleh pedagang-pedagang 

Arab ke tanah Melayu setelah agak lama di Melayu 

kemudian tersebarlah ke penjuru Nusantara dengan 

dibawa pedagang-pedagang Arab atau Melayu dan 

diperkirakan sekitar Abad 18 masuklah Hadrah di 

Tanah Madura tepatnya di Sumenep dibawa oleh 

para Pedagang-Pedagang Arab dan Melayu, mereka 

membaur ke masyarakat sekitar dan memperkenalkan 

Hadrah kepada masyarakat dan secara tidak langsung 

Hadrah mulai dikenal oleh masyarakat sampai saat ini.

2. Marawis

 Madrasah-madrasah di wilayah Betawi, Banten 

dan sekitarnya bisa dipastikan juga memiliki kegiatan 

ekstrakurikulir marawis. Kesenian marawis ini telah 

berusia kurang lebih 400 tahun yang semula berasal 

dari kawasan Kuwait, mula-mula alat ini hanya terdiri 

dari 2 jenis alat permainan saja yaitu hajir dan marawis 

dengan ukuran yang tidak seperti saat ini kita lihat, 

melainkan semacam sebuah rebana dengan berukuran 

cukup besar yang kedua sisinya dilapisi oleh kulit 

binatang.

Namun kesenian ini tidak populer di negara kuwait 



79

MODUL I (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

sehingga sedikit sekali orang yang memahami bahwa 

kesenian ini bermula/berasal dari negara Kuwait. 

Ketika kesenian ini mulai dikenal di negara Yaman maka 

kesenian ini pun diadopsi oleh negara Yaman, sehingga 

kesenian ini menjadi populer, hal ini disebabkan alat 

musik yang ada di modifikasi sedemikian rupa agar 

menjadi lebih menarik. maka diubahlah sedikit demi 

sedikit alat musik yang bermula berukuran besar 

menjadi ukuran yang sedang yang seperti saai ini kita 

lihat yaitu ukuran yang cukup besar (seperti gendang) 

dan marawis yang ukurannya lebih kecil dari hajir.

Di daerah Yaman kesenian ini sering kali dimainkan 

pada saat perayaan tertentu, yaitu Perayaan perkawinan, 

Maulid nabi Saw, Khitanan, dsb, dan lebih kesenian ini 

menjadi lebih sangat populer karena pernah dimainkan 

untuk menyambut tamu yang berasal dari luar Yaman 

sebagai kesenian penghormatan.

Seni Islami ini dibawa ke Indonesia oleh para 

pedagang dan ulama yang berasal dari Yaman beberapa 

abad yang lalu. Mengapa dinamakan marawis? Menurut 

Hasan Shahab, pegiat seni marawis Betawi, musik dan 

tarian ini disebut marawis karena menggunakan alat 

musik khas yang disebut marawis. ‘’Karena kesenian 

ini memakai alat musik yang namanya marawis, dari 

dulu orang menyebutnya sebagai marawis.

Menurut Hasan--pemerhati kesenian marawis--, 

hampir di setiap daerah yang terletak di Semenanjung 

Melayu, memiliki kesenian marawis. ‘’Malah, ada yang 
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menyebut seni ini marwas. Kesenian ini telah ada sejak 

lama di Indonesia,’’ paparnya. Dulu, saat Wali Songo 

menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, alat musik 

marawis digunakan sebagai alat bantu syiar agama. 

‘’Marawis tak bisa lepas dari nilai-nilai religius. Awalnya 

musik ini dimainkan saat merayakan hari-hari besar 

keislaman, terutama Maulid Nabi,’’ katanya.

Namun, kata Hasan, kini marawis tidak hanya 

dimainkan saat Maulid Nabi saja. Kini, acara hajatan 

pernikahan, peresmian gedung, hingga di pusat 

perbelanjaan, marawis sering dimainkan. Marawis 

yang ada di setiap daerah memiliki kekhasan 

tersendiri. Perbedaan marawis itu terletak pada cara 

memukul dan tari-tarian. Hasan mencontohkan, seni 

marawis di Aceh, tari-tariannya melibatkan laki-laki 

dan wanita. ‘’Kalau marawis khas Betawi yang menari 

dan memainkan marawis hanya pria. Tariannya pun 

khas memakai gerakan-gerakan silat,’’ katanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, seni 

marawis juga ditemukan di Palembang, Banten, 

Jawa Timur, Kalimantan, bahkan hingga Gorontalo. 

‘’Semuanya berbeda dan memiliki kekhasan tersendiri 

sesuai adat dan budaya daerah setempat,’’ paparnya. 

Diakuinya, kelompok marawis yang paling terkenal 

berasal dari Bondowoso, Jawa Timur. Seni marawis 

di Jawa Timur lebih dulu berkembang dibanding di 

Betawi. Biasanya, setahun sekali grup marawis dari 

Bondowoso main di Kwitang, Jakarta Pusat, untuk 
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memeriahkan Maulid Nabi SAW. ‘’Semua orang 

berbondong-bondong melihat mereka tampil,’’ katanya.

Beberapa tahun silam, seni marawis belum 

populer seperti saat ini. Di tanah Betawi, seni marawis 

awalnya hanya dimainkan oleh orang-orang keturunan 

Arab. Bahkan, ada semacam anggapan bahwa marawis 

hanya dimainkan mereka yang masih keturunan Nabi 

SAW. Marawis dimainkan orang-orang keturunan Arab 

untuk memeriahkan acara Maulid Nabi SAW. Selain 

itu, juga berkembang untuk meramaikan arak-arakan 

pengantin.

Pusat kesenian marawis itu berada di Pasar 

Minggu, Jakarta Selatan. Di kecamatan ini, terdapat 

sebuah daerah bernama Kampung Arab. Dari sinilah 

awal mula marawis berkembang pesat di wilayah DKI 

Jakarta. ‘’Di Kampung Arab itu, dari mulai kakek, cucu, 

anak semua main marawis,’’ katanya. Diakui Hasan, 

sejak stasiun RCTI dan TVRI gencar menayangkan 

acara gambus beberapa tahun lalu, telah mendorong 

kesenian marawis ini berkembang lebih pesat.

Mengapa hampir semua pemain marawis Betawi 

berasal dari kaum Adam? Menurut Hasan, sangat 

kasihan kalau wanita harus main marawis. ‘’Risikonya 

tangan akan kapalan, kulit ari tangan bakal mengeras,’’ 

katanya. Diakuinya, sangat tidak umum kaum 

hawa bermain marawis di Betawi. Bulan Ramadhan 

menjadi saat panen bagi kelompok marawis. Hampir 

setiap mal saat ini menampilkan grup marawis untuk 
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menyemarakkan bulan suci Ramadhan.

Sebuah grup marawis bisa dikatakan bermain 

cukup bagus apabila memenuhi beberapa indikator. 

Dalam sebuah festival atau perlombaan marawis, 

yang harus dilakukan sebuah grup marawis adalah 

menghindari sekecil mungkin kesalahan. Kesalahan 

itu terjadi apabila ada pukulan marawis yang terlambat 

atau tidak harmonis. Pada festival yang dihitung adalah 

jumlah kesalahan yang dilakukan. Penilaian terdiri dari 

3 unsur, di antaranya adalah Vocal, Perkusi, Penampilan 

(Adab). Dari segi vocal harus ada sikronisasi antara 

mawal atau syair pengantar lagu dengan lagunya 

serta harus ada dinamisasi lagu. Dari segi perkusi dan 

aransement tidak boleh dilakukan secara monoton, 

pukulan harus dilakukan sekreatif mungkin dan 

dinamis. Dari segi penampilan (adab) biasanya dilihat 

dari penguasaan panggung dan bloking gerakan. 

Kelompok marawis bisa menggunakan baju koko, 

gamis ataupun baju daerah.

3. Tari Zafin

Di wilayah-wilayah tertentu yang termasuk 

kantong-kantong keturunan Arab, seperti Ambon, Palu 

dan Riau. tari Zafin bukanlah tari yang asing. Tarian 

Zapin merupakan salah satu dari pada berbagai jenis 

tarian Melayu yang masih ada hingga sekarang.

Tarian Zapin berasal dari perkataan Arab yaitu 
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“Zaffan” yang artinya penari dan “Al-Zapin” yang artinya 

gerak kaki. Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab 

dan diketahui berasal dari Yaman. Mengikuti sejarah 

Tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai 

tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh 

para pedagang Arab pada awal abad ke-16, Tarian Zapin 

ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar 

Johor seperti di Riau, Singapura, Sarawak dan Brunei 

Darusalam. Tarian Zapin diperkenalkan di Pekanbaru 

oleh seorang songkok yang berasal dari Sumatra yang 

bernama Adam sekitar tahun 1930-an. Namun tarian 

ini sangat popular di Pekanbaru pada tahun 1950-an 

dan 1960-an terutama di kampung Tanjung Gemuk dan 

kampung Lamir.

Dalam bahasa Arab, zapin disebut sebagai al 

raqh wal zafn. Tari Zapin berkembang di Nusantara 

bersamaan dengan penyebaran agama Islam yang 

dibawa pedagang Arab dari Hadramaut.

Tari zapin tertua di Indonesia tercatat ada di Flores, 

Nusa Tenggara Timur, Ternate dan Ambon, serta 

rupanya juga berkembang di Pontianak, Kalimantan 

dengan sebutan Japin. Di Indonesia bagian Barat, 

tari zapin awalnya dikenal di Jambi baru kemudian 

tumbuh di Riau dan kepulauan sekitarnya. Di Riau 

tari zapin awalnya hanya dilakukan penari lelaki dapat 

mengangkat status sosialnya di masyarakat. Saat itu 

penarinya akan menjadi incaran para orang tua untuk 
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dijodohkan kepada anak perempuannya.

Zapin mempertontonkan gerak kaki cepat 

mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil 

yang disebut marwas. Harmoni ritmik instrumennya 

semakin merdu dengan alat musik petik gambus. 

Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini 

memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan 

sisi hiburan. Ada sisipan pesan agama dalam syair 

lagunya. Biasanya dalam tariannya dikisahkan 

keseharian hidup masyarakat melayu seperti gerak 

meniti batang, pinang kotai, pusar belanak dan lainnya. 

Anda akan melihat gerak pembuka tariannya berupa 

gerak membentuk huruf alif (huruf bahasa Arab) yang 

melambangkan keagungan Tuhan.

Awalnya tari zapin hanya ditarikan penari lelaki 

tetapi namun penari perempuan juga ditampilkan. 

Kadang juga tampil penari campuran laki-laki dengan 

perempuan. Dahulu tari zapin ditarikan di atas tikar 

madani dan tikar tersebut tidak boleh bergoyang atau 

bergeser sedikitpun sewaktu menarikan tari zapin 

tersebut.

Gerak dan ritme tari zapin merupakan media 

utama untuk mengungkapkan ekspresi penarinya. 

Darinya Anda dapat meresapi pengalaman kehidupan, 

peristiwa sejarah, dan keadaan alam yang menjadi 

sumber gerak dalam tari zapin.

Kostum dan tata rias para penari zapin lelaki 

mengenakan baju kurung cekak musang dan seluar, 
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songket, plekat, kopiah, dan bros. Sementara untuk 

penari perempuan berupa baju kurung labuh, kain 

songket, kain samping, selendang tudung manto, 

anting-anting, kembang goyang, kalung, serta riasan 

sanggul lipat pandan dan conget.

4. Khataman al-Qur’an

Khataman al-Qur’an menjadi tradisi yang telah 

mendarah daging dalam budaya masyarakat Muslim 

di Nusantara. Biasanya tradisi ini digelar untuk 

mengapresiasi anak-anak yang telah menyelesaikan 

belajar membaca al-Qur’an. Namun sering pula 

khataman digelar untuk momen-momen tertentu, 

seperti telah menyelesaikan bacaan al-Qur’an di hari-

hari akhir bulan Ramadhan, atau saat seseorang 

memiliki hajat tertentu.

Dalam sebuah pergelaran khataman al-Qur’an, 

akan dibacakan beberapa surat pendek dari Juz Amma 

(juz 30), hingga Surat an-Nas sebagai surat terakhir 

dari al-Qur’an. Setelah akan dibaca doa khotmil Qur’an, 

dan diakhiri dengan makan-makan bersama.

Di beberapa daerah kegiatan khataman al-Qur’an 

bahkan digelar dengan lebih meriah. Selain kegiatan 

inti sebagaimana di atas, juga diadakan pawai keliling 

kampung/kota. dengan menggunakan gaun adat atau 

lainnya, para santri yang telah menyelesaikan bacaan al-

Qur’annya akan diarak oleh serombongan masyarakat 
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keliling kampung. Ini sebagai bentuk penghargaan dan 

kecintaan kepada para pembaca al-Qur’an.

Khataman juga menjadi tradisi di madrasah. 

Banyak madrasah yang menggelar khataman rutin 

tiap pekan atau bulan. Seperti di MTs Negeri Kahayan 

Hilir, Kalimantan Tengah, yang menggelar khataman 

setiap bulan dengan melibatkan murid, guru, dan staf. 

“Tujuannya adalah untuk membiasakan tadarus Al-

Quran, di samping untuk menjalin silaturahmi sesama 

pegawai madrasah,” kata H. Ijai, salah satu guru. 

Khataman juga menjadi agenda di banyak daerah. 

Di Gorontalo misalnya, banyak pemerintah kabupaten 

dan kota yang rutin menggelar khatam raya  yang 

digelar di alun-alun dengan melibatkan seluruh santri 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dan madrasah 

yang telah menyelesaikan belajar baca al-Qur’annya. 

Mentradisikan membaca al-Qur’an merupakan 

kebaikan yang dapat mendatangkan syafaat di hari 

kiamat kelak. Rasulullah Saw secara tegas bersabda: 

“Bacalah al-Qur’an karena ia akan memberi syafaat 

kepadamu di hari kiamat kelak” (HR. Imam Muslim), 

dan akan mendapatkan pahala yang banyak, Rasulullah 

Saw bersabda: “Barang siapa yang membaca satu 
huruf dari Kitabullah maka akan memperoleh 
satu kebaikan. Setiap satu kebaikan akan dibalas 
dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan 
Alif Lam Mim itu satu huruf, akan tetapi Alif satu 
huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf” (HR. 
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Tirmidzi).

Orang yang biasa membaca dan mempelajari al-

Qur’an dikategorikan oleh Nabi Saw sebagai sebaik-

baik manusia. Nabi Saw bersabda: “Sebaik-baik 

kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan 

mengajarkannya” (HR.  Bukhari). 

Orang seperti ini akan mendapatkan ketenangan 

dan kedamaian batin, serta rahmat dari Allah Swt, 

sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis 

riwayat Bukhari: “Tidaklah suatu kaum berkumpul 
disuatu masjid daripada masjid-masjid Allah, 
mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya 
kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, 
mereka diliputi dengan rahmat, malaikat 
mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut 
mereka di hadapan makhluk yang ada disisi-Nya.“

5. Pencak Silat

Pencak silat merupakan beladiri yang populer di 

kawasan Nusantara. Di beberapa daerah beladiri ini 

disebut dengan beberapa istilah yang berbeda, “Silek” 

di Padang  atau  “Main pukul” di Betawi.  Ada pendapat 

yang membedakan arti dari kedua kata tersebut 

(Pendak dan Silat), namun ada pula yang menganggap 

kedua kata tersebut sebagai bentuk dari penyatuan kata. 

Kelompok pertama berpendapat bahwa Pencak adalah 

bentuk permainan (keahlian) untuk mempertahankan 

diri dengan menangkis, mengelak dan sebagainya. 
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Sementara silat adalah kepandaian berkelahi, seni bela 

diri yang berasal dari Indonesia dengan ketangkasan 

membela diri dan menyerang untuk pertandingan 

atau perkelahian (KBBI, Pusat Bahasa 2008) Namun 

kesemuanya itu memiliki kesamaan subtansi di dalam 

hal pengertian. 

Tokoh-tokoh pendiri IPSI (Ikatan Pencak Silat 

Seluruh Indonesia) menyepakati pengertian pencak 

silat dengan tidak lagi membedakan pengertian antara 

pencak dan silat karena memiliki pengertian yang 

sama. Kata pencak silat adalah istilah resmi yang 

digunakan Indonesia untuk bela diri rumpun Melayu 

ini, sementara negara-negara lain seperti Malaysia, 

Singapura, Brunei Darussalam lebih memilih kata silat.

Pencak silat menjadi tradisi yang tak terpisahkan 

dari pendidikan Islam. Selain belajar mengaji, para 

santri biasanya juga belajar jurus-jurus Silat dari kyai 

atau ustadznya. Maka dari dulu seseorang yang belajar 

di pesantren hampir dipastikan dia bisa juga pendekar 

(ahli Pencak Silat). 

Kondisi itu dapat dipahami mengingat biasanya 

pondok pesantren berada di daerah pedalaman 

sehingga para penghuninya harus bisa membela 

dirinya jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan. Demikian pula pesantren merupakan basis 

perlawanan terhadap penjajahan Belanda, mau tidak 

mau para kyai dan santri dituntut memiliki keahlian Silat 

dan mengerti strategi peperangan. Sejarah mencatat 
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para prajurit dan perwira perang  pimpinan Pangeran 

Diponegoro merupakan kyai dan santri. Maka kita 

kenal Kyai Mojo, Kyai Demak, Kyai Baderan, atau 

Sentot Ali Basya menjadi perwira perang Diponegoro. 

Bahkan Pangeran Diponegoro itu sendiri merupakan 

seorang santri.  

Fenomena seperti itu semakin kentara saat terjadi 

peristiwa pemberontakan PKI di dekade 1960-an. Saat 

itu Pencak Silat yang dikuasai para kyai dan santri 

menjadi alat penting bagi pembelaandiri dari serangan 

dan teror kalangan komunis.

Di kemudian hari Pencak Silat menjadi olahraga 

beladiri yang telah diformalkan dan dipertandingkan 

dalam perlombaan resmi. Kini telah berdiri IPSI 

(Ikatan Pencak Silat Indonesia) yang menaungi 

perguruan-perguruan Silat seluruh Indonesia. Untuk 

tingkat dunia ada organisasi Persilat (Persekutuan 

Silat Internasional). Pencak Silat juga dipertandingkan 

secara resmi di PON dan Sea Games. Saat ini Pencak 

Silat sedang diproyeksikan untuk dipertandingkan di 

Asian Games 2018 di Indonesia, dan dipersiapkan untuk 

dipertandingkan di olimpiade karena kini Pencak Silat 

telah tersebar ke lebih dari 40 negara.

Lembaga-lembaga keislaman memberikan peran 

penting dalam perkembangan Silat. Muhammadiyah 

melahirkan perguruan Silat “Tapak Suci”, sementara 

NU memiliki “Pagar Nusa”. Kedua aliran Pencak Silat 

itu pun kini banyak diajarkan di lembaga-lembaga 
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pendidikan Islam yang dikelola kedua ormas Islam 

tersebut. 

Meski demikian, banyak madrasah dan pesantren 

yang juga mengajarkan Pencak Silat dari aliran lainnya, 

tidak terpaku pada kedua aliran tersebut. Biasanya 

Pencak Silat yang diajarkan itu tergolong aliran 

yang belum terorganisir secara formal dalam sebuah 

perguruan Pencak Silat.  

Bila dilihat dari gerak jurusnya, sesungguhnya 

Pencak Silat menggambarkan kepribadian bangsa 

Indonesia yang lentur tapi tegas. Gerakan-gerakan 

Silat tampak lemah gemulai, berbeda dengan gerak 

beladiri lain semisal Karate, Kempo, Taekwondo atau 

Boxing. Bahkan sekilas gerakan Silat mirip dengan 

tari-tarian tradisional. Namun di balik kelembutan 

yang ditampakkan itu terdapat kekuatan dahsyat yang 

sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. 

Dengan mempelajari Pencak Silat, secara tidak 

langsung kepribadian seseorang sedang dibentuk 

untuk bisa bersikap luwes dan lentur dalam pergaulan 

sosial, namun tetap tegas dalam mempertahankan 

prinsip hidupnya. Dengan demikian belajar Silat 

bukanlah sarana untuk bersikap adigang- adigung- 
adiguno, sopo siro sopo engsun,  namun untuk 

membentuk karakter pribadi yang positif.

6. Tari Saman

Madrasah-madrasah terutama di wilayah Aceh, 
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hampir dapat dipastikan juga mengajarkan tari Saman, 

sebagai usaha pelestarian budaya Aceh. Misalnya, MAN 

Model Banda Aceh pernah diundang kerajaan Malaysia 

untuk perform tari Saman. Madrasah-madrasah di luar 

Aceh pun juga memberikan kegiatan ekstra tari Saman. 

Tari Saman merupakan ektrakurikuler yang paling 

disukai siswa-siswi. Tari sama tidak hanya menasional 

tetapi juga sudah mendunia.

Tarian Saman memiliki makna kebersamaan. 

Sebanyak apapun penarinya, gerakannya harus sama, 

kalau ada satu yang salah, maka akan terlihat jelek 

dan terkesan berantakan.  Tarian Saman pada awalnya 

dibawa oleh seorang Sufi bernama Syech Saman. Lalu, 

tarian ini dijadikan media dakwah penyebaran agama 

Islam. tambahnya. 

Lagu pengiring dalam tari Saman adalah lalu-lagu 

yang isinya tentang syiar-syiar agama. Syiar yang asli 

isinya tentang Nabi, tentang kebesaran agama Islam, 

yang dilantunkan dalam bahasa Aceh. 

Soal makna gerakan tariannya sendiri, Lela 

mengaku tak begitu memahami. Ia hanya tahu terkait 

lagu dalam tarian itu yang kemudian dijadikan syiar 

agama.

Dalam sebuah buku yang diterbitkan Rausyan Fikr 

Institute berjudul “Peran Ahlulbait Dalam Penyebaran 

Islam di Indonesia” disebutkan bahwa Islam masuk ke 

Indonesia pada abad ke 7-8 M di Nusantara. Sementara 

itu, kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu di Perlak, 
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Aceh juga memperkuat bukti bahwa pada masa itu Islam 

sudah masuk ke Nusantara. Perbedaan mazhab dalam 

Islam juga menjadi bahan diskusi tersendiri dalam 

menilai, dari mazhab manakah Islam pertama yang masuk 

ke Indonesia? 

Sejarah mencatat bahwa pemerintahan kerajaan Perlak 

pertama saat itu dipimpin oleh seorang Muslim bernama 

Sayyid Abdul Aziz, dan bergelar Sultan Alaidddin Sayyid 

Maulana Abdul Aziz Syah pada tahun 225 H/840 M, yang 

merupakan Muslim Syiah.

Sementara tentang siapa sebenarnya Syech Saman 

sendiri masih simpang siur, dan belum ada sumber data 

valid yang ABI Prees temukan hingga saat ini.

7. Kaligrafi

Kaligrafi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, 

calligraphy yang berasal dari dua suku kata bahwasa 

Yunani, yaki kallos:beauty (indah) dan graphein: to 
write (menulis), yaitu berarti tulisan yang indah atau seni 

tulisan indah. Dalam bahasa Arab, biasanya disebut khat 
yang berarti garis atau coretan pena yang membentuk 

tulisan tangan. Secara terminologis kaligrafi adalah suatu 

ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, 

letak-letaknya atau tata cara merangkainya menjadi 

sebuah tulisan yang tersusun.

Ada banyak pendapat terkait dengan asal-usul kaligrafi 

Arab. Sebagian pendapat mengaitkan dengan tulisan 

nabthi sebagai bentuk tulisan Arab paling awal. Tulisan 
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Arab ini berkembang jauh sebelum al-Qur’an turun dan 

berkembang lagi setelah al-Qura’an turun. 

Kaligrafi Arab tentu saja selain dikaitkan dengan 

keindahan yang mistis, juga filosofis dan religius tentunya. 

Dan akligrafi Aran termasuk perwujudan artistik dan 

estetik yang adiluhung, yang melebihi perwujudan tulisan 

manapun di dunia ini (Ilham Khoiri: 1999:84).

Seni kaligrafi tentunya merupakan produk budaya 

yang adiluhung dan sudah sangat terkenal di madrasah. 

Di awal tahun 2016, Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) 

DKI Jakarta menggelar even Aksi Seni siswa-siswi RA 

(AKSERA), berupa mewarnai tulisan kaligrafi Asmaul 

Husna dan masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia, 

sebagai even mewarnai kaligrafi asmaul husna dengan 

peserta terbanyak. Kaligrafi juga merupakan salah satu 

cabang perlombaan pada ajang AKSIOMA (Aksi Seni dan 

Olah Raga Madrasah).  Ini artinya madrasah tidak ‘jauh-

jauh’ dari kebudayaan—dalam arti seni.

8. Maulid Nabi

Salah satu ekspresi keberislaman yang kental dengan 

warna lokalitas adalah tradisi peringatan hari kelahiran 

Nabi Muhammad Saw. Madrasah-madrasah di Indonesia 

selalu memperingati hari ini sebagai hari besar umat Islam. 

Di Jawa, peringatan itu biasa disebut dengan “muludan”. 

Istilah ini berasal dari kata bahasa Arab ‘maulid’ yang 

berarti kelahiran. Maulid Nabi Muhammad saw berarti 

kelahiran Nabi Muhammad saw. 
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Meski secara umum disebut Muludan, namun  

peringatan kelahiran Nabi Muhammad Saw juga disebut 

dengan Sekaten dan Gerebek Mulud di Yogyakarta dan 

Surakarta, atau Berjanjen di beberapa daerah lain.

Secara historis pemimpin yang pertama kali 

memperingati hari kelahiran Rasulullah saw dengan 

meriah adalah Al-Mudhaffar Abu Sa`id Kukburi ibn 

Zainuddin Ali bin Baktakin (549 H. - 630 H.). Sebagian 

pendapat mengatakan bahwa Shalahuddin Al-Ayyubi 

(1138 - 1193 M), yang pertama kali melakukan peringatan 

Maulid Nabi secara resmi. Versi lain menyatakan bahwa 

perayaan maulid Nabi ini dimulai pada masa dinasti 

Daulah Fathimiyah di Mesir pada akhir abad keempat 

Hijriyah atau abad kedua belas masehi.

Tidak kurang dari 300.000 dinar dikeluarkan oleh Al-

Mudhafar untuk bersedekah pada hari peringatan maulid. 

Maksud peringatan itu untuk menghimpun semangat 

juang dengan membacakan syi’ir dan karya sastra yang 

menceritakan kisah kelahiran Rasulullah SAW.

Di antara karya yang paling terkenal adalah karya 

Syeikh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran 

Nabi SAW dalam bentuk natsar (prosa) dan nazham 

(puisi). Saking populernya, sehingga karya seni Barzanji 

ini hingga hari ini masih sering kita dengar dibacakan 

dalam seremoni peringatan maulid Nabi SAW. Dan 

peringatan Maulid Nabi Saw juga sering disebut sebagai 

“Berjanjen”. Selain menggunakan Kitab Al-Barzanji, 

masyarakat juga biasa  menggunakan kitab-kitab lain 
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semacam Al-Burdah atau Dibai.

Berjanjen merupakan tradisi yang digelar sejak 

tanggal 1-12 Rabi’ul Awal menyongsong hari kelahiran 

Nabi Muhammad Saw dengan melantunkan shawalat dan 

puji-pujian atas Nabi Saw dengan  suara merdu, diiringi 

alunan nada rebana. Upacara ini biasanya dilaksanakan 

di masjid atau langgar (mushalla) sebagai ungkapan 

kecintaan kepada Rasulullah Saw. 

Sebenarnya, tradisi membaca Kitab al-Barzanji tidak 

hanya dilaksanakan ketika memperingati maulid Nabi 

Saw saja, sejak dulu masyarakat Muslim di Jawa, terutama 

warga Nahdliyin, membacanya di tiap Kamis malam Jumat 

dan ritual lainnya. Bahkan, pada sebagian pesantren, 

Berjanjen menjadi kegiatan wajib.

Selain di masjid atau mushalla, peringatan maulid 

Nabi Saw juga digelar di madrasah dan pesantren. 

Kegiatan ini telah mentradisi dan dimaksudkan untuk 

menginternalisasikan akhlaq dan nilai-nilai yang diajarkan 

Nabi Muhammad Saw kepada para murid. Diharapkan 

mereka akan semakin mengenal Nabi Saw, mencintainya, 

dan meniru akhlaq mulia beliau.

Hal ini penting mengingat Nabi Muhammad Saw 

merupakan role model bagi setiap Muslim. Selain itu, 

orang yang mencintai Nabi Muhammad Saw akan dijamin 

mendapatkan syafaat beliau di hari kebangkitan kelak.

Dalam hadis Anas bin Malik RA diceritakan:

تُوَن 
ْ
َفَيأ َبْعٍض  ِف  انلَّاُس  َماَج  الْقَِياَمةِ  يَوُْم  َكَن  إَِذا 
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لََها  لَْسُت  َفَيُقوُل  َرّبَِك  إىَِل  نَلَا  اْشَفْع  َفَيُقولُوَن  آَدَم 
الرَّْحَِن  َخلِيُل  فَإِنَُّه  بِإِبَْراهِيَم  َعلَيُْكْم  َولَِكْن 
َعلَيُْكْم  َولَِكْن  لََها  لَْسُت  َفَيُقوُل  إِبَْراهِيَم  تُوَن 

ْ
َفَيأ

لَْسُت  َفَيُقوُل  ُموَس  تُوَن 
ْ
َفَيأ اهللِ  َكِيُم  فَإِنَُّه  بُِموَس 

َوَكَِمُتُه  لََها َولَِكْن َعلَيُْكْم بِعِيَس فَإِنَُّه ُروُح اهللِ 
َعلَيُْكْم  َولَِكْن  لََها  لَْسُت  َفَيُقوُل  ِعيَس  تُوَن 

ْ
َفَيأ

نَا لََها 
َ
قُوُل أ

َ
تُوِن فَأ

ْ
ٍد َصىلَّ اهلُل َعلَيْهِ وََسلََّم َفَيأ بُِمَحمَّ

ذُِن َعَ َرّبِ َفُيْؤَذُن ىِل 
ْ
ْسَتأ

َ
فَأ

Ketika hari kiamat datang, manusia berduyun-”
 duyun mendatangi nabi Adam dan mengatakan,
“Berilah syafa’at kepada Tuhanmu !” Adam men-
jawab, “Aku tidak punya hak, pergilah kalian ke-

 pada Nabi Ibrahim karena dia adalah kekasih
 Allah,” mereka mendatangi Nabi Ibrahim, nabi
 Ibrahim berkata,” Aku tidak punya hak, pergilah
kalian kepada Nabi Musa karena dia adalah ka-

 limullah (orang yang diajak bicara langsung oleh
 Allah). Mereka mendatangi Nabi Musa, nabi Musa
 berkata,” Aku tidak punya hak, pergilah kalian
 kepada Nabi Isa karena dia adalah ruhullah dan
 kalimat-Nya,” Mereka mendatangi Nabi Isa, nabi
 Isa berkata,” Aku tidak punya hak, pergilah kalian
kepada Nabi Muhammad Saw.” Maka mereka men-

 datangiku, maka aku katakan, “Ya aku punya hak,
 maka aku minta izin kepada Tuhanku, maka Dia

.“.… memberiku izin
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Di hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya orang yang paling berhak dengan 
(syafaat atau kedudukan) saya, adalah yang paling 
banyak salawatnya kepada saya.” (HR Turmudzi 
dan Ibnu Hibban, sanadnya hasan).

9. Wayang

Madrasah adalah lembaga pendidikan di mana 

nilai-nilai ditanamkan. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-

nilai keagamaan dan juga tradisi-tradisi atau budaya-

budayanya yang baik.  

Salah satu tradisi yang sarat dengan nilai-nilai 

luhur adalah Wayang. Salah satu siswa MI Assalam 

di Cepu, Teguh Haryo Seno, termasuk dalang cilik 

terbaik di Jawa Timur, dan memenangkan beberapa 

kategori perlombaan dalang di Jawa. 

Wayang begitu populer di Jawa dan Bali, serta 

digemari di beberapa kawasan Nusantara lainnya. 

Sebagai tradisi yang telah ada sejak pra-Islam, 

wayang banyak terpengaruh oleh ajaran Hindu. Maka 

tidak heran jika tokoh-tokoh dan kisah cerita yang 

ditampilkan dalam Wayang berasal dari kepercayaan 

Hindu.

Meski demikian ternyata Wayang mampu 

dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan 

Islam di tanah Jawa, tentu saja setelah hal itu terjadi 

setelah Wayang dibersihkan (takhalli) ajaran-ajaran 

lain, dan diberi warna (tahalli) ajaran-ajaran Islam. 

Dengan menjadikan Wayang sebagai media dakwah 
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Madrasah adalah lembaga 
pendidikan di mana nilai-nilai 

ditanamkan. Nilai-nilai tersebut 
adalah nilai-nilai keagamaan 
dan juga tradisi-tradisi atau 

budaya-budayanya yang baik.  
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itu lah, dakwah yang dilakukan para Sunan mendapat 

tempat di hati masyarakat Jawa, sehingga mereka 

secara bertahap dan tanpa sadar belajar ajaran-ajaran 

Islam melalui pertunjukan Wayang. Hingga pada 

akhirnya mereka pun dengan sukarela menjadi Muslim.

Pemanfaatan wayang sebagai media dakwah terjadi 

melalui kreatifitas Sunan Kalijaga dalam menyesuaikan 

tokoh-tokoh pewayangan dan kisahnya dengan nilai-

nilai Islam, seperti Puntadewa dilambangkan sebagai 

syahadat, Bima atau Bayuputra sebagai Shalat, Arjuna 

atau Janoko sebagai puasa, Nakula-Sadewa sebagai 

zakat dan Haji. 

Karena itu pertunjukan Wayang sangat 

direkomendasikan untuk dipentaskan di madrasah-

madrasah sebagai media pembelajaran dan penanaman 

karakter keislaman sekaligus keindonesian. Dengan 

begitu para murid bisa belajar dengan rileks. Namun 

demikian, wayang yang ditampilkan hendaknya dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan 

kondisi kekinian agar bisa menarik minat anak-anak 

muda untuk menikmatinya.

Kreativitas dalam pewayangan sesungguhnya 

tengah terjadi saat ini. Sudah lahir beberapa dalang 

yang mementaskan wayang yang berbeda dari pakem 

yang selama ini ada, sebut saja dalang Ki Slamet 

Gundono (almarhum) dengan wayang suketnya. Jika 

dikemas dengan menarik, sangat mungkin wayang 
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kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat dan 

menjadi media penanaman nilai-nilai positif di kalangan 

anak-anak muda.

B. Madrasah dan Budaya Setempat

Madrasah sebagai lembaga pendidikan tentu memiliki 

event-event atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal, 

nasional maupun internasional. dalam setiap event 

tersebut, yang namanya kebudayaan setempat—tempat 

event tersebut berlangsung—pasti tidak akan ketinggalan. 

Di daerah-daerah, orang-orang atau penduduknya masih 

sangat memegang teguh tradisi atau budaya yang 

diturunkan oleh nenek moyangnya. Saking teguhnya, 

seolah-olah ada rasa bersalah apabila meninggalkannya 

atau bahkan melupakannya. Oleh sebab itu, usaha-usaha 

untuk melestarikannya pun dilakukan, bahkan juga 

usaha-usaha untuk memperkenalkan tradisi atau budaya 

tersebut ke orang lain—yang belum mengetahuinya— 

juga dilakukan. 

Kita ambil contoh misalnya, sudah menjadi semacam 

keharusan untuk menampilkan budaya lokal ketika 

baik pembukaan ataupun penutupan sebuah event atau 

kegiatan:

1. Tundang Melayu

Tundang Melayu ini pernah ditampilkan di acara 

pembukaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2016 di 

Pontianak. Yang membawakannya adalah siswa-siswi 

MTs al-Ma’arif Pontianak.  Apa itu Tundang Melayu? 
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Tundang adalah singkatan dari pantung dan gendang. 

Membacakan pantun dengan irama tertentu dan 

diiringi dengan tabuhan gendang. 

Tundang awalnya berarti pantun bergendang 

karena pelantun melantunkan pantun sambil 

bergendang, namun setelah alat (instrumen) yang 

digunakan bertambah dan dikolaborasikan juga 

dengan tarian maka Tundang berubah arti menjadi 

pantun berdendang. Materi Tundang tidak hanya 

berbentuk pantun, akan tetapi juga berupa syair, 

sekalipun kesenian ini tetap bernama Tundang karena 

telah akrabnya nama itu di tengah-tengah masyarakat, 

hingga sampai sekarang kesenian ini dikenal dengan 

sebutan Tundang.

Tundang diperkenalkan pertama kali pada tahun 

1992 di Sanggau oleh Eddy Ibrahim. Kesenian 

Tundang lahir dilatarbelakangi oleh keinginannya 

untuk dapat menyampaikan aspirasi dan gagasan 

melalui sebuah media, melalui media tersebut selain 

dapat menyampaikan gagasan, diharapkan juga bisa 

membuat orang yang mendengarnya merasa senang. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Eddy yang kelahiran 

Pontianak pada 21 April 1963 itu pun menciptakan 

Tundang sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi 

dan gagasannya.

Berikut ini kita ambilkan lantunan pantun yang 

didendangkan oleh siswa-siswa MTs al-Ma’arif ketika 

pembukaan KSM 2016 di Pontianak yang dihadiri oleh 
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Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan juga 

Gubernur Kalimantan Selatan:

Assalamu’alaikum, saudara dan saudari
Tabe’ dato nene, salam hormat dari kami
Izinkan kame’, menghibor hari ini
Seguru seilmu, kame’ mohon permisi

Yang kame’ tampilkan, Seni Tundang Melayu
Kalimantan-Barat-Pontianak daerah Jeruju
MTs al-Ma’arif, tempat kame’ nuntot ilmu
Kalau ada waktu, cobalah datang bertamu

Pada hari ini saya sungguh bahagia
Tampil depan anda, bepanton dan begaya
Banyak cewe’-cewe’ yang meratiken saya
Saya jadi takot, kalau bale dikejarnya

Baruga’ sebentar, dah banya ngajak kenalan
Bahkan ada cewe’, sampai minta tanda tangan
Itulah akibat muca macem Sahru Khan
Hidop jadi susah sana sini jadi rebotan

Kami datang sini coba na’ menghibor
Cume bapak ibu yang nonton jangan na’ kabor
Walau muka kame’ nampaknya ancor lebor
Apa gi’ satu ini, mukanya macam batu kubor

Kompetisi sains, madrasah yang kelima
Sekarang tuan rumah, di kota pontianak
Banyak orang datang, dari ibu sampai bapak
Ingin menyaksikan acara ini lomba’

Ucapan selamat datang, ingin kame’ ucapkan
Kepada peserta yang ikut perlombaan
Di kota pontianak, kita dipertemukan
Semoga terjalin, rasa persaudaraan
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 Kompetisi sains madrasah memang perlu
Biar kita bisa menjadi negara maju
Dari pada ngumpol-ngumpol ta’ tentu rudu
Bagoslah bersenang dalam menuntot ilmu

Kompetisi sains madrasah sudah sangat terkenal
Dari tingkat kota, provinsi dan nasional
Untuk mempersiapkan generasi yang handal
Serta juga unggul berwawasan global

Pada hari ini acara sungguh meriah
Dudo’ sama kita juga pak menteri agama
Biasanya kita liat di TV saja
Saya tak menyangka bisa bertemu muka

 Pak menteri agama memang orangnya gagah
Pak Lukman Hakim Syaifudin itu dia punya 
nama
Kalau dah tersenyum sungguh sangat mempesona
Macam Amitha Bachan artis film India

Pak Menteri Agama orangnya memang tampan
Budi bahasanya sungguh sangat menawan
Kata orang-orang, kenal bapak memang nyaman
Kalau tak berduet tinggal minta tanda tangan

Nampak’ kawan-kawan dah siap berkompetisi
Untuk menunjukkan kemampuan pribadi
Siapa pon die yang juaranya nanti
Yang pasti semua jadi anak berprestasi

Kalo dah juara jangan pula na’ sombong
Kalo kita sombong pasti ta’ dapat untong
Ilmu yang didapat nanti bisa ta’ nyambong
Idop tada’ berkah walau duet berkarong

Apa gi sekarang, kita perlu waspada
Banyak kejahatan terjadi di mana-mana
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Marilah bangkit semangatmu hai pemuda
Dengan menuntut ilmu dan berkahlak mulia

Kita sungguh sedih melihat pelajar sekarang
Banyak sekolah saling serang menyerang
Hidup jadi susah hatipon tada’ tenang
Kalau ada masalah diselesaikan pakai parang

 Lari melintang pukang, terjatok ke dalam lubang
Habes itu kena tentang, tadak liat kawan seorang, 
polisipun langsung datang
Ngejar bawa senapang dan juga kayu sebatang
Apa sebab dikejar orang, ehh rupanye banyak 
utang

Salam hormat kami, dengan bapak gubernor
Namanya pak Cornelis, orangnya dah tersohor
Di dalam bekerja, semangatnya tak pernah 
kendor
Kalimantan Barat, dibuatnya jadi makmor

Bapak Cornelis orangnya baik sekali
Dengan masyarakat, dia juga peduli
Kali ga’ habes bertundang, kami dapat rezeki
Tadak uang saku, nasi bongkos pun jadi

 Saya na’ pesankan bagi kawan pemuda
Jangan sampai ada yang terkait narkoba
Ancor masa depan dan juga cita-cita
Nanti badan kita bisa jadi binasa

Oleh sebab itu, rajin-rajinlah sekolah
Patuh pada guru dan juga orang tua
Jangan pada sampai na’ coba narkoba
Kalau ketagihan kita bisa jadi susah

Memalukan orangtua, kalau mati masuk neraka
Tertangkap masuk penjara, ini semua tugas kita
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Untuk menjaga pemuda, juga tugas pemerintah
Untuk membasmi narkoba sampai ke sarang-
sarangnya

Kalo kita kerja haros dengan disiplin
Masuk ke kantor, tentulah haros rajin
Cobalah dicontoh, bapak kita Kamaruddin
Dirjen Pendis pusat sebagai seorang pemimpin

Bapak yang satu ini, dari kemenag pusat
Pak Nur Kholis Setiawan, orangnya sangat hebat
Direktur Penmad sekarang yang dijabat
Kalo sekolah blom maju, dibuatnya jadi 
meningkat
Ucapan terma kasih, Kabid Kementerian Agama
Yang turut membantu acara ini terlaksana
Semoga terjalih hubungan kerjasama
Kementerian Agama seluruh Indonesia

Sampailah disini panton kami menyapa
Kalau belom puas silahkan datang kerumah
Bagi yang disebut jangan pula na’ marah
Karena kami ini hanya sekadar bercanda

2. Kata-kata bijak 

Setiap event atau kegiatan madrasah digelar 

dan disetiap itu pula para pejabat yang terkait 

memberikan sambutan di situ pulalah disisipkan nilai-

nilai atau kearifan-kearifan daerah tersebut. Salah 

satu contohnya adalah mantan Menteri Koordinator 

Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli—ketika 

menutup Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional 

II—di Ambon menegaskan bahwa pramuka harus 

memiliki spirit persatuan dan toleransi, sebagaimana 
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Ale rasa, beta rasa.  Apa 
yang kamu rasakan, aku ikut 
rasakan. Kepedihan kamu, 

kepedihan aku. Kebahagiaan 
kamu, kebahagiaan aku. 

Kegembiraan kamu, 
kegembiraan aku.
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diungkapkan dalam filsafat Maluku, yang memiliki 

makna yang sangat dalam. Rizal mengutip tiga 

ungkapan filosofis tersebut: Sagu selempeng di bagi 
dua, Ale Rasa Beta Rasa, dan Potong di Kuku Terasa 
di Daging.

“Sagu selempeng dibagi dua. Walaupun sagunya 

sedikit tetap kita bagi dua. Ini adalah semangat 

kebersamaan, bukan individualistik. Ungkapan lainnya 

juga menyebutkan Ale rasa, beta rasa.  Apa yang 

kamu rasakan, aku ikut rasakan. Kepedihan kamu, 

kepedihan aku. Kebahagiaan kamu, kebahagiaan aku. 

Kegembiraan kamu, kegembiraan aku.  

Ungkapan selanjutnya, Potong di kuku terasa 
di Daging artinya, kalau saudara-saudara tersakiti, 

kita juga merasakan sakitnya. Kalau saudara-saudara 

di Maluku mengalami kepahitan dan kesedihan, kita 

yang di daerah lain juga merasakan kepahitan dan 

kesedihannya. Tapi, kalau saudara-saudara di Maluku 

bahagia dan gembira, kita semua juga ikut bahagia dan 

gembira.

3. Tari-tarian

Hampir dapat dipastikan, setiap kali pembukaan 

atau penutupan acara yang skala nasional, madrasah 

selalu mempersembahkan tari-tarian, terutama tari-

tarian yang sifatnya memberikan ucapan selamat 

datang dan sebagainya. Misalnya, ketika pembukaan 

Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2016 di Pontianak. 
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Di acara pembukaan tersebut sudah disiapkan 4 tarian 

tardisional yaitu Tari Selamat Datang, Tari Kreasi 

Melayu, Tari Menubak, dan Tari Kipas termasuk 

tradisi Tundang yang akan dibawakan oleh MTs 

Ma’arif Pontianak.

Topeng Ireng

Di acara pembukaan Perkemahan Pramuka 

Madrasah Nasional (PPMN) 2015 di Magelang, siswa-

siswi madrasah mempersempahkan tari kolosal Topeng 

Ireng. Kesenian Topeng Ireng mulai berkembang 

di tengah masyarakat lereng Merapi Merbabu 

sejak zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan 

perkembangannya tahun 1960-an. Pada saat zaman 

Pemerintahan Belanda, pemerintah jajahan pada 

masa lalu melarang masyarakat berlatih silat sehingga 

warga mengembangkan berbagai gerakan silat itu 

menjadi tarian rakyat. Tarian itu diiringi dengan musik 

gamelan dan tembang Jawa yang intinya menyangkut 

berbagai nasihat tentang kebaikan hidup dan 

penyebaran agama Islam. Setelah itu perkembangan 

Seni Pertunjukan Topeng Ireng berkembang apabila 

umat Islam membangun masjid atau mushola, sebelum 

mustaka (kubah) dipasang maka mustaka tersebut 

akan diarak keliling desa. Kirab tersebut akan diikuti 

seluruh masyarakat di sekitar masjid dengan tarian 

yang diiringi rebana dan syair puji-pujian. Dalam 

perjalanannya kesenian tersebut berkembang menjadi 

kesenian Topeng Ireng.
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Menag Dibakar

Masih hangat diingatan kita, ketika Menteri Agama 

Lukman Hakim Saifudin ‘dibakar’ ketika akan menutup 

Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2014 di Makassar. Pada 

saat itu, sejumlah media massa memberitakannya secara 

ramai, “Menag dibakar”.  Padahal apa yang terjadi? Itu 

merupakan bagian dari tradisi atau adat khas Makassar. 

Ketika Menag datang di depan pintu Gedung Penutupan 

KSM 2014, ada beberapa penari membawa obor dengan 

api yang menyala-nyala dan didekatkan ke seluruh tubuh 

Menag, seakan membakarnya dalam beberapa menit. 

Dari para penari tersebut, terucap kata-kata ‘’pepe-pepeka 
ri makka lenterayya ri Madina, ya Allah Paroba Sai 
Na Takakbere dunia”. Konon, ini semacam ‘’mantera’’ 

agar api tak membakar tubuh.

Atraksi menegangkan itu merupakan rangkaian dari 

tarian khas Makassar, tepatnya dari Kesultanan Gowa-

Tallo’. Nama tariannya Pepe-Pepeka ri Makka. Persisnya, 

berasal dari desa yang terletak di tengah-tengah Kota 

Makassar bernama Palopo. 

Dalam sejarahnya, Makka, merupakan kesenian 

tradisional yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim Alaihi 

Salam yang dibakar oleh Raja Namrud. Namun atas kuasa 

Allah SWT, api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim AS 

menjadi dingin sehingga sang Nabi tak terbakar.

Tarian Pepe-Pepeka ri Makka pun seakan menjadi 

jamuan istimewa dalam menyambut tamu-tamu besar. 

dan, menjadikan pejabat pemerintah sebagai “objek 
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penderita”, acap dilakukan. Untuk setingkat menteri, 

pernah juga dialami misalnya oleh Mensos Salim Assegaf 

dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. 

Tarian ini muncul seiring dijadikannya Islam sebagai 

agama resmi Kerajaan Gowa-Tallo pada 1605-1607 Masehi. 

Selain sebagai hiburan rakyat, tarian ini juga dikenal 

sebagai alat pendukung Islamisasi yang dilakukan oleh 

Kesultanan Gowa-Tallo pada abad ke-17. Dan madrasah 

masih melestarikannya.

Bambu Gila

Setalah membuka PPMN 2016 di Ambon, Menteri 

Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyempatkan diri 

melihat-lihat lokasi perkemahan yang ada di pantai Liang. 

Di pantai tersebut, Menag menyempatkan diri turut 

bermain Bambu Gila. Apa Bambu Gila itu? 

Bambu Gila merupakan permainan rakyat Maluku. 

Dalam praktiknya, permainan ini melibatkan kekuatan 

supranatural, meski tidak diperlukan ritual tertentu. 

Sebatang bambu dipegang oleh beberapa orang, lalu 

seorang tetua membacakan mantera pada bambu itu. 

Lama-kelamaan bambu ini terasa berat hingga orang-

orang yang memegangnya berjatuhan ke tanah. Tidak 

hanya berat, bambu ini bergoyang ke kanan dan ke kiri 

mengikuti alunan musik.

Kesenian Bambu Gila ini berasal dari tradisi lama 



111

MODUL I (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

masyarakat Maluku. Menurut sejarahnya, kesenian ini 

sudah ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di 

daerah Maluku. Pada saat itu masyarakat Maluku masih 

mengenal Animisme dan Dinamisme dalam kehidupan 

spiritual mereka. Sehingga mereka masih akrab dengan 

berbagai ritual untuk para leluhur dan mempercayai 

adanya roh gaib. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan 

hingga sekarang adalah Kesenian Bambu Gila ini.

Konon Bambu Gila ini dulunya tidak hanya dilakukan 

sebagai atraksi atau hiburan, Bambu Gila juga digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Terutama 

pada pekerjaan yang terkesan berat seperti memindahkan 

kapal, menarik kapal, bahkan untuk melawan para musuh 

saat perang. Namun seiring dengan masuknya agama 

Islam dan Kristen di Maluku, tradisi tersebut lebih 

difungsikan sebagai atraksi seni atau hiburan rakyat dan 

dipertahankan hingga sekarang.

Dulunya Kesenian Bambu Gila ini difungsikan 

sebagai bagian dari kehidupan spiritual masyarakat 

Maluku. Namun, Kesenian Bambu Gila ini sekarang 

lebih difungsikan sebagai atraksi seni atau hiburan 

bagi masyarakat Maluku. Selain itu Bambu Gila ini juga 

dimaknai sebagai apresiasi serta upaya melestarikan 

warisan budaya mereka.

Kesenian Bambu Gila ini biasanya dibawakan oleh 

para laki-laki yang terdiri 7 orang dan 1 orang bertindak 

sebagai pawang. Pawang ini nantinya akan bertugas 

membacakan mantra, memasukan roh ke dalam bambu, 
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dan menjinakkannya. Bambu yang digunakan dalam 

kesenian ini tentu bukan bambu sembarangan dan harus 

memiliki karakteristik khusus.

Dalam pertunjukan Bambu Gila biasanya diawali 

dengan ritual seperti membakar kemenyan dan 

membacakan mantra oleh pawang. Kemudian asap dari 

kemenyan tersebut dihembuskan pada bilah bambu yang 

dibawa oleh para pemain. Proses ini dilakukan untuk 

mengundang roh gaib untuk masuk dan menggerakan 

bambu.

Setelah proses ritual selesai maka bambu akan terasa 

semakin berat dan mulai bergerak dengan sendirinya. Para 

pemain kemudian harus memeluk dan menahan bambu 

tersebut. Sang pawang kemudian mengendalikan bambu 

melalui asap kemenyan yang dibawanya. Sedangkan para 

pemain harus berusaha menahannya agar tidak lepas, 

sehingga tak jarang salah satu pemain terjatuh atau 

terseret laju bambu tersebut.

Selain itu semakin cepat irama musik pengiring 

juga membuat bambu semakin liar dalam bergerak. 

Sehingga para pemain harus berusaha mempertahankan 

kekuatannya. Hal ini lah yang membuat Kesenian Bambu 

Gila menarik dan meriah. Setelah acara memasuki akhir 

acara maka sang pawang kemudian menghentikan bambu 

tersebut dan menjinakannya.

Dalam pertunjukan Bambu Gila ini biasanya diiringi 

oleh musik tradisional seperti tifa, genderang, gong dan 

lain-lain. Irama yang dimainkan dalam pertunjukan Bambu 
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Gila ini berawal dari irama pelan kemudian semakin cepat. 

Irama tersebut tentunya diatur agar terdapat klimaks pada 

akhir pertunjukan dan terlihat lebih atraktif.

Kostum yang digunakan para pemain Bambu Gila 

biasanya merupakan pakaian yang bersifat adat. Para 

pemain biasanya tidak menggunakan baju, namun hanya 

menggunakan celana dan ikat kepala. Kostum tersebut 

biasanya didominasi oleh warna merah.

Kesenian Bambu Gila ini masih terus dilestarikan 

dan dikembangkan hingga sekarang. Berbagai kreasi 

dan variasi juga sering ditambahkan pada setiap 

pertunjukannya agar terlihat menarik, namun tidak 

meninggalkan keaslian dan ciri khasnya. Kesenian Bambu 

Gila masih sering ditampilkan di berbagai acara, baik 

adat maupun hiburan. Selain itu kesenian ini juga sering 

ditampilkan di berbagai acara budaya seperti festival 

budaya dan promosi pariwisata di Maluku.

Tari Gending Sriwijaya

Pada pembukaan KSM 2015 di Palembang, tari-tarian 

juga dipersembahkan oleh siswa-siswi madrasah, yakni 

Tari Gending Sriwijaya.  Gending Sriwijaya merupakan 

lagu dan tarian tradisional masyarakat Kota Palembang, 

Sumatera Selatan. Melodi lagu Gending Sriwijaya 

diperdengarkan untuk mengiringi Tari Gending Sriwijaya. 

Baik lagu maupun tarian ini menggambarkan keluhuran 

budaya, kejayaan, dan keagungan kemaharajaan Sriwijaya 

yang pernah berjaya mempersatukan wilayah Barat 
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Nusantara. Lirik lagu ini juga menggambarkan kerinduan 

seseorang akan zaman di mana pada saat itu Sriwijaya 

pernah menjadi pusat studi agama Buddha di dunia.

Tarian ini digelar untuk menyambut para tamu 

istimewa yang bekunjung ke daerah tersebut, seperti 

kepala negara Republik Indonesia, menteri kabinet, 

kepala negara / pemerintahan negara sahabat, duta-duta 

besar atau yang dianggap setara dengan itu.

Untuk menyambut para tamu agung itu digelar 

suatu tarian tradisional yang salah satunya adalah 

Gending Sriwijaya, tarian ini berasal dari masa kejayaan 

kemaharajaan Sriwijaya di Kota Palembang yang 

mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira 

dan bahagia, tulus dan terbuka terhadap tamu yang 

istimewa itu.

Tarian Gending Sriwijaya digelarkan 9 penari muda dan 

cantik-cantik yang berbusana Adat Aesan Gede, Selendang 

Mantri, paksangkong, Dodot dan Tanggai. Mereka 

merupakan penari inti yang dikawal dua penari lainnya 

membawa payung dan tombak. Sedang di belakang sekali 

adalah penyanyi Gending Sriwijaya. Namun saat ini peran 

penyanyi dan musik pengiring ini sudah lebih banyak 

digantikan tape recorder. Dalam bentuk aslinya musik 

pengiring ini terdiri dari gamelan dan gong. Sedang peran 

pengawal kadang-kadang ditiadakan, terutama apabila 

tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung 

tertutup. Penari paling depan membawa tepak sebagai 

Sekapur Sirih untuk dipersembahkan kepada tamu 
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istimewa yang datang, diiringi dua penari yang membawa 

pridon terbuat dari kuningan. Persembahan Sekapur 

Sirih ini menurut aslinya hanya dilakukan oleh putri raja, 

sultan, atau bangsawan. Pembawa pridon biasanya adalah 

sahabat akrab atau inang pengasuh sang putri.

Dari jenis tari-tarian yang pernah muncul pada 

kegiatan madrasah skala nasional, pada dasarnya semakin 

menunjukkan kepada kita semua bahwa madrasah tidak 

anti budaya, bahwa madrasah sangat multi-budaya.

C.  Siswa-siswi Madrasah dan Keragaman

Program-program memperkenalkan keragaman 

kebudayaan dari suku atau bangsa lain kepada siswa-siswi 

madrasah kini sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini bisa 

dilihat—misalnya—pertama dari program-program yang 

diselenggarakan oleh madrasah tersebut, seperti Cultural 

Day (Hari Budaya). MIN 2 Tangerang Selatan atau MAN 

3 Malang, misalnya, dalam setiap tahun kedua madrasah 

ini selalu menggelar kegiatan Cultural Day. Cultural Day 

mengintrodusir kebudayan-kebudayaan suku atau negara 

lain kepada siswa-siswi madrasah.  Di tahun 2016, MIN 

2 Tangerang Selatan mengangkat kebudayaan Malaysia 

dalam Cultural Day. Yang ditampilkan adalah kebudayaan-

kebudayaan atau tradisi-tradisi Melayu Malaysia. 

Kedua, keterlibatan siswa-siswi madrasah pada ajang-

ajang internasional, seperti olimpiade atau competition 

lainnya. Di ajang ini, mau tidak mau siswa-siswi madrasah 

bersinggungan atau bertatap muka dengan orang lain 
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yang berasal dari bangsa lain dengan kebudayaan yang 

berbeda pula. Biasanya pada sesi-sesi terakhir dari 

sebuah program perlombaan ini para peserta diberikan 

kesempatan untuk mengenal kebudayaan setempat di 

mana ajang atau event tersebut diselenggarakan. 

Ketiga, sebagai lembaga pendidikan yang tua, 

madrasah selalu mendapatkan perhatian dari orang 

lain, termasuk pihak luar negeri. Australia dan Amerika 

merupakan negara yang sudah lama. Australia melalui Aus-

AID dalam berbegai bentuk program telah memberikan 

asistensi dan bantuan kepada madrasah. Amerika melalui 

USAID juga sama. Tentu saja hal inipun meniscayakan 

adanya kontak dan tatap muka kebudayaan yang berbeda. 

Mau tidak mau, madrasahpun dengan sendirinya akan 

mengenal kebudayaan Australia dan Amerika. Begitu 

juga ketika madrasah bersinggungan dengan Islamic 

Development Bank (IDB).

Keempat,  adanya kerjamasa dengan pihak lain, 

madrasah (dalam hal ini Direktorat Pendidikan 

Madrasah, sebagai institusi pemangku kebijakan) sendiri 

juga memiliki program unggulan yang itu menjadi salah 

satu bukti bahwa madrasah sudah multikultural, di 

antaranya adalah pengarusutamaan gender di madrasah 

dan madrasah inklusi. Persoalan kesetaraan gender 

dan penghormatan terhadap kaum disable/difable 

menjadi bagian penting dari isu pendidikan madrasah.  

Implementasi kesetaraan gender di dunia pendidikan 

Islam sudah dimulai sejak proses perencanaan pendidikan 
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Islam yang responsif gender. Di madrasah tindakan-

tindakan diskriminasi terhadap suatu gender tertentu 

sudah jarang muncul. Keterlibatan antara perempuan dan 

laki-laki sudah mulai sama. Kini, bahkan banyak kepala 

madrasah yang berprestasi adalah kepala madrasah 

perempuan. Siswa-siswi perempuan yang memiliki 

prestasi nasional maupun internasional jumlahnya tak 

kalah banyak dengan siswa-siswi madrasah laki-laki yang 

berprestasi di nasional maupun internasional. Ini artinya, 

sedikit demi sedikit kesenjangan gender mulai terkikis, 

meskipun belum tuntas sama sekali. 

Penghomatan kepada yang lain (yang berbeda) 

juga terjadi di madrasah-madrasah inklusi. Madrasah 

inklusi merupakan salah satu tipologi madrasah sudah 

masuk dalam Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 

2015, yang disebut dengan istilah pendidikan khusus 

pada madrasahbagi peserta didik berkelainan, yang 

meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, 

autis, memiliki gangguan motorik, korban narkoba, dan 

kelainan lainnya.  Tipologi madrasah untuk difable selama 

ini ada dua, yakni madrasah LB (Luar Biasa) yang seluruh 

pesertanya adalah difable, seperti MI LB Yarsi Semarang 

dan madrasah inklusi, madrasah biasa yang menerima 

dan memperlakukan secara khusus peserta didik yang 

difable, conoth seperti MAN Maguwoharjo Yogyakarta. 

Bahkan di tahun 2015, Kementerian Agama melalui 

Direktorat Pendidikan Madrasah memberikan bantuan 

khusus untuk pembelian alat-alat bantu bagi madrasah LB 
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Potensi untuk mau mengenal, 
belajar, memahami dan 

kekuatan untuk adaptasi atau 
menyesuaiakan diri telah ada 

di dalam tradisi intelektual 
madrasah dengan tetap 

memegang prinsip-prinsip 
dasar dalam bermualamah.
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dan inklusi tersebut. 

Walhasil, potensi untuk mau mengenal, belajar, 

memahami dan kekuatan untuk adaptasi atau 

menyesuaiakan diri telah ada di dalam tradisi intelektual 

madrasah dengan tetap memegang prinsip-prinsip 

dasar dalam bermualamah.  Madrasah yang lahir dari 

rahim tradisi keislaman yang kuat di Indonesia dengan 

memegang prinsip al-muhafadzatu ‘ala qadim as-
shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (melestarikan 

kebaikan yang sudah lampau dan mengambil yang lebih 

baik lagi yang baru).
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Umar Bin Abdul Aziz dan Penggembala Kambing

Suatu kali, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghampiri 
seorang anak yang sedang menggembalakan kambing 

milik majikannya. Khalifah melihat ada puluhan kambing 
yang digembalakan anak muda itu. 

Untuk menguji kejujuran si anak muda, Khalifah Umar 
berkata: “Wahai anak muda, maukah kau jual satu 
kambingmu kepadaku?” Anak muda tersebut menjawab: 
“Kambing-kambing ini bukan milikku, tetapi milik 
majikannku.” 

“Tapi,” kata Khalifah Umar, “kalau kau jual satu saja, pasti 
majikanmu tidak akan tahu.” Anak muda itu menatap 
khalifah Umar sambil berkata, “Memang majikanku 
mungkin tidak tahu, tetapi Allah Swt akan tahu.”
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Bab III
Islam Dan Multikultural

A. Definisi Multikultural

Sebelum membahas tentang pendidikan multikultural 

di madrasah, ada baiknya terlebih dahulu kita definisikan 

apa yang dimaksud dengan multikultural.  Dengan 

tujuan agar ada pemahaman yang sama sehingga 

kesalahpahaman (misunderstanding) bisa dihindari 

sejak awal.  Kita bisa memulai dari pertanyaan tentang apa 

sebetulnya yang dimaksud dengan multikulturalisme? 

Ia kerap merupakan sebuah pertanyaan yang 

menjebak sebab definisinya sangat tergantung pada 

konteks di mana istilah tersebut didiskusikan. Di samping, 

itu konsep multikuluralisme selalu berubah sejauh 

masyarakat berusaha menjadikan suara-suara mereka 

terdengar oleh sebuah audien yang tumbuh secara 

berkelanjutan. Di Amerika Serikat sendiri, yang gagasan 

mulikuturalismenya kerap dijadikan referensi utama, 

multiculturalism merupakan sebuah gerakan sosial dan 

politis. Ia juga merupakan sebuah posisi yang menyakini 

keberbedaan antara setiap individu dan kelompok untuk 

menjadi sebuah sumber kekuatan dan pembaharuan yang 
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potensial ketimbang menjadikannya sebagai titik picu 

konflik. 

Multikulturalisme menghargai keragaman perspektif 

manusia dan mempertahankannya melalui pengalaman 

dan latar belakang yang beragam yang berasal dari 

ras, etnik, jender, atau perbedaan kelas di masyarakat. 

Multikulturalisme berjuang untuk meningkatkan cita-

cita equality, equity dan kebebasan, dan memasukkan 

rasa penghormatan bagi setiap individu dan kelompok 

sebagai sebuah prinsip fundamental bagi kesuksesan dan 

pertumbuhan negara tersebut.

Awalnya, multikulturalisme terutama berkembang 

sebagai refleksi atas keadaan baru di banyak negara 

Barat yang kini mengalami perubahan cukup besar 

akibat migrasi besar-besaran dari luar (Eropa Timur, 

Asia, Afrika). Dari sudut kebudayaan, mereka tidak 

homogen lagi. Multikulturalisme mencoba memikirkan 

konsekuensi etis-politikya. Jika multikulturalisme dapat 

meyakinkan para penyelenggara negara (pemerintah, 

partai-partai politik, dan lain-lain), maka semua syarat 

terpenuhi untuk menciptakan suasana kemasyarakatan 

penuh toleransi dan kerukunan (K. Bartens, 2006).

Istilah ‘multikulturalisme’ secara etimologis marak 

digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut 

Longer Oxford Dictionary istilah “multiculturalism” 

merupakan derivasi dari kata “multicultural.” Kamus 

ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada Montreal 
Times yang menggambarkan masyarakat Montreal 
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sebagai masyarakat “multicultural dan multi-lingual.” 

Sedangkan sejumlah pakar seperti Fay, Jary D, J. Jary dan 

Watson (2000) mendefinisikan multikulturalisme sebagai 

sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan 

perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual 

maupun secara kebudayaan.

Jadi, secara sederhana multikulturalisme berarti 

“keberagaman budaya” (Scot dan Mike, 2002, 2-6). 

Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara 

bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang 

terdiri keberagaman tersebut –baik keberagaman agama, 

ras, bahasa, dan budaya yang berbeda- yaitu pluralitas 

(plurality), keragaman (diversity), dan multikultural 

(multicultural). 

Ketiga hal itu sesungguhnya tidak merepresentasikan 

hal yang sama, walaupun semuanya mengacu 

kepada adanya ’ketidaktunggalan’. Konsep pluralitas 

mengandaikan adanya ’hal-hal yang lebih dari satu’ 

(many); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan 

yang ’lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan 

bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep 

terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. 

Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara 

pluralitas, keragaman, dan multikultural. 

Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan 

menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, 

tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, 

bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar 
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Inti dari multikulturalisme 
adalah kesediaan menerima 
kelompok lain secara sama 

sebagai kesatuan, tanpa 
memperdulikan perbedaan 

budaya, etnik, jender, bahasa, 
ataupun agama. 
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merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari 

satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa 

dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di 

dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam 

respons kebijakan baru terhadap keragaman. 

Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas 

yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting 

adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan 

sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme 

sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (politics 
of recognition) terhadap semua perbedaan sebagai 

entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, 

dilindungi serta dijamin eksisitensinya (Army, 1994:18).

Kesadaran Multikultural di tengah 
Keragaman dan Kerentanan 

Dari sinilah kiranya dapat dimengerti bahwa 

multikulturalisme merupakan pengalaman normal 

manusia. Ia ada dan hadir dalam realitas empirik. 

Mau tidak mau pasti manusia akan menghadapinya. 

Multikultural merupakan sunnatullah yang tidak 

bisa dielakkan lagi. Di Indonesia keberagaman dalam 

budaya, agama, bahasa, ras dan etnis merupakan realitas 

yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa kesadaran multikultural mau tidak mau harus 

ditumbuhkan kembali sebagai counter wacana atas 

konflik dan tindakan kekerasan yang selama ini terjadi.

Semangat multikultural memang sudah ada dan 

sudah ditanamkan oleh founding fathers-mothers 
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bangsa ini dengan merumuskan sebuah konsep negara 

yang mampu merengkuh keberagaman dan kepelbagian 

tersebut dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Mereka 

menetapkan negara ini bukan menjadi negara agama 

atau negara sekuler. Pilihannya berada tepat di tengah-

tengah di antara keduanya. Pilihan untuk menjadi negara 

non-agama non-sekuler  waktu itu memang memberikan 

dasar-dasar yang kuat bagi bangsa ini untuk bersikap 

toleran, menghargai kepelbagaian dan menjunjung tinggi 

perbedaan itu. Namun,  semangat tersebut tidak memiliki 

gigi yang kuat sehingga mudah dikalahkan oleh kekuatan 

lain, yakni rezim Orde Baru yang bersifat monokultural. 

Politik monokultural (penyeragaman) ini dilakukan atas 

nama stabilitas untuk pembangunan (developmentalism). 

Pendek kata, politik monokultural semakin kuat pada 

masa tersebut. 

Sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998, bangsa 

Indonesia lalu mengalami transisi dari monokultural 

ala Orde Baru menuju kesadaran multikultural dan 

transisi dari demokrasi (prosedural) menuju  demokrasi 

substantif melalui konsolidasi demokrasi. Pada kondisi 

tersebut, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia 

sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi. Di tengah-

tengah kondisi dan  kemajemukan budaya tersebut, 

benturan kepentingan dan potensi konflik dalam masa 

transisi bisa menjadi bagian dari ancaman separatisme 

dan disintegrasi, dan itupun sulit dihindari. 

Keran kebebasan yang dibuka lebar-lebar terkadang 
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disalahartikan. Maka, tidaklah heran apabila muncul 

serentetan konflik di berbagai daerah di tanah air, seperti 

konflik Ambon, Poso, Sampit, dan lainnya.

Transisi menuju konsolidasi ke demokrasi tentu 

bukanlah situasi yang ideal untuk bisa menyatukan 

beraneka ragam hal. Fenomena tersebut bukan saja akan 

semakin mengancam persatuan Indonesia, melainkan juga 

bisa menghambat terwujudnya konsolidasi demokrasi di 

mana nilai-nilai keadaban demokrasi (democratic civility), 
seperti toleransi, HAM, masyarakat madani tumbuh dan 

berkembang di dalam masyarakat. 

Rentetan konflik dan tindakan kekerasan tersebut 

semakin meneguhkan kenyataan bahwa kesadaran 

multikultural memang sangat penting. Ia bertujuan untuk 

membangun kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi 

dalam  dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi. 

Tujuan ini mengajak masyarakat untuk lebih arif melihat 

perbedaan dan berupaya untuk bekerjasama secara positif 

dengan yang berbeda, selain terus mewaspadai segala 

bentuk sikap yang bisa mereduksi multikulturalisme itu 

sendiri. Kesadaran akan adanya keberagaman budaya 

meniscayakan adanya kesadaran akan keberagaman 

dan peningkatan apresiasi yang dielaborasi secara positif 

sebagai wujud dari pemahaman multikulturalisme.

Sekali lagi,  multikulturalisme sendiri adalah adanya 

kesediaan menerima kelompok lain secara sama “sebagai 

kesatuan” yang alamiah (natural/sunnatullah) dan 

tidak menimbulkan tindakan diskriminatif. Diskriminatif 
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Multikulturalisme sendiri 
adalah adanya kesediaan 
menerima kelompok lain 

secara sama “sebagai 
kesatuan” yang alamiah 

(natural/sunnatullah) dan 
tidak menimbulkan tindakan 
diskriminatif. Diskriminatif 

adalah buah dari pola 
perilaku dan sikap hidup yang 
mencerminkan iri hati, dengki 

dan buruk sangka 
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adalah buah dari pola perilaku dan sikap hidup yang 

mencerminkan iri hati, dengki dan buruk sangka (Amin 

Abdullah, 2007). 

Hal tersebut dilakukan tanpa memperdulikan 

perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa ataupun agama. 

Oleh karena itu, isu yang sering muncul dalam wacana 

multikultural biasanya adalah diskriminasi, pengabaian 

hak-hak budaya suatu komunitas agama, etnik, adat 

dan kepercayaan, serta marjinalisasi negara terhadap 

kelompok-kelompok minoritas agama, etnik dan ras. 

Jadi, fokus multikultural adalah bagaimana 

berbagai elemen-elemen masyarakat ikut bersama-

sama mewujudkan kebhinekaan dalam kebersamaan 

(Ahmad Baso). Dengan demikian, berbagai konflik yang 

bernuansa agama dan etnis, yang sering melibatkan 

masyarakat berhadapan di antara mereka sendiri secara 

horisontal bisa dihindari. Selain itu,  multikulturalisme 

juga bersentuhan dengan berbagai isu yang mendukung 

ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan 

penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, 

Hak Asasi Manusia (HAM), hak budaya dan golongan 

minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat 

serta mutu produktivitas.



130

Modul I (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

Syarat Membangun Kesadaran Multikultural

Ada sejumlah persyaratan untuk mewujudkan 

kesadaran multikultural. Menurut Parsudi Suparlan 

(2002), dalam konteks upaya membangun kesadaran 

multikultural di Indonesia hanya mungkin terwujud 

bila, pertama, konsep multikulturalisme menyebarluas 

dan dipahami penting bangsa Indonesia, serta adanya 

keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional 

maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadikannya 

sebagai pedoman hidup. Syarat pertama ini meniscayakan 

integritas dan komitmen dari segala elemen masyarakat 

sebab tanpa integritas dan komitmen, rasanya sulit 

untuk mewujudkan kesadaran multikultural di dalam diri 

seseorang dan juga komunitas yang lebih besar. 

Kedua, kesamaan pemahaman di antara para ahli 

mengenai makna multikulturalisme dan bangunan 

konsep-konsep yang mendukungnya. Tidak adanya 

pemahaman yang sama mengenai hal tersebut hanya akan 

menimbulkan anggapan-anggapan yang kontra-produktif, 

misalnya anggapan bahwa wacana multikulturalisme 

berasal dari Barat yang berbeda dengan ideologi Islam 

atau multikulturalisme adalah model lain dari toleransi 

yang berlebihan, dan sebagainya. Apalagi, istilah 

multikultural merupakan istilah yang masih asing bagi 

sebagian kalangan.

Ketiga, adanyaupaya-upaya taktis dan praktis (political 
will) yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita 

ini, baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya 
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maupun masyarakat melalui pemimpin-pemimpinnya.

Berdasarkan atas syarat tersebut, kesadaran 

multikultural untuk meminimalisir konflik bisa terwujud 

apabila adanya penanaman kesadaran pada masyarakat 

akan keragaman (plurality), kesetaraan (equality), 

kemanusiaan (humanity), keadilan (justice) dan nilai-

nilai demokrasi dalam beragam aktivitas sosial. 

Wacana tentang multikultural akhir-akhir ini semakin 

menemukan momentumnya untuk diproduksi ulang 

mengingat maraknya fenomena gesekan bahkan konflik 

lintas suku, agama, dan antar aliran kepercayaan (SARA) 

di Indonesia dekade ini. Dalam konteks integritas bangsa, 

idiom multikulturalisme tampaknya lebih bisa diterima 

daripada  “pluralisme” karena diksi terakhir menimbulkan 

banyak resisitensi bagi kalangan agamawan konservatif. 

Oleh sebab itu, wacana multikulturalisme semakin 

populer. Indikasinya, diskusi mengenai wacana tersebut 

tidak saja terjadi di lingkungan tradisi akademis, melainkan 

telah menjadi bagian dari wacana dan kebijakan publik. 

Diskursus mengenai multikultural telah menjadi materi 

pendidikan, pelatihan, malahan kursus singkat yang amat 

praktis. Oleh sebab itu, kiranya sudah saatnya bangsa ini 

merayakan keberbedaan dengan menanamkan kesadaran 

multikultural.

Sayangnya istilah-istilah seperti sekularisme, 

pluralisme, dan multikuturalisme merupakan ‘isme’ 

yang dianggap membingungkan atau terlalu tinggi bagi 

kalangan madrasah. Kata multikulturalisme masih belum 
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akrab di telinga warga Indonesia, khususnya kalangan 

madrasah. meskipun begitu, bukan berarti madrasah 

tidak mengenal nilai-nilai multikultural, bahkan secara 

alamiah insan-insan madrasah sudah menerapkannya.

B. Pendidikan Multikultural

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui 

pendidikan yang multikultural. Pengertian pendidikan 

multikultural menunjukkan adanya keragaman dalam 

pengertian istilah tersebut.

James Banks menyatakan bahwa pengertian 

pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people 
of color. Pengertian ini senada dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Sleeter bahwa pendidikan multikultural 

adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah 

untuk menentang kelompok yang menindas. Pengertian-

pengertian ini tidak sesuai dengan konteks pendidikan 

di Indonesia karena Indonesia memiliki konteks budaya 

yang berbeda dari Amerika Serikat walaupun keduanya 

memiliki bangsa dengan multi-kebudayaan.

Andersen dan Cusher (1994) mengatakan bahwa 

pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai 

keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas 

dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. 

Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama 

dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, 

yaitu keragamaan kebudayaan menjadi sesuatu yang 
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dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata 

lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran 

yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum. 

Pendidikan multikultural berasal dari dua kata 

pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan 

proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan 

cara-cara yang mendidik. Disisi lain Pendidikan adalah 

Transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. 

Sedangkan Multikultural secara etimologis multi berarti 

banyak, beragam dan aneka sedangkan kultural berasal 

dari kata culture yang mempunyai makna budaya, tradisi, 

kesopanan atau pemeliharaan. 

Rangkaian kata pendidikan dan multikultural 

memberikan arti secara terminologis adalah proses 

pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai 

konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan 

aliran (agama). Zakiyuddin Baidhawi mendefinisikan 

pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk 

mengajarkan keragaman (teaching diversity). M. Ainul 

Yaqin memahami pendidikan multikultural sebagai 

strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis 

mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-

perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti 

perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, 

ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi 
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Pendidikan multikultural 
adalah suatu cara untuk 
mengajarkan keragaman 

(teaching diversity). 
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mudah. John W. Santrock mendefinisikan pendidikan 

multikultural adalah pendidikan yang menghargai 

diversitas dan mewadahi prespektif dari beragam 

kelompok kultural atas dasar basis regular.

Mundzier Suparta dalam bukunya Islamic 

Multicultural Education, mencatat lebih dari sepuluh 

definisi tentang pendidikan multikultural, diantaranya 

adalah; (a) Pendidikan Multikultural adalah sebuah 

filosofi yang menekankan pada makna penting, 

legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya 

dalam membentuk kehidupan individu, kelompok 

maupun bangsa. (b) Pendidikan Multikultural adalah 

menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya 

ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-

prinsip persamaan (equality), saling menghormati dan 

menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk 

sebuah keadilan sosial. (c) Pendidikan Multikultural 

adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran 

yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang 

mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam 

hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan 

multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih 

persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang 

menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok 

etnik dan memberangus praktik-praktik penindasan. (d) 

Pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah 

yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua 

anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi 

dan intruksi yang menindas dan hubungan antar personal 
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di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokratis 

keadilan sosial.

Menurut pendapat Blum, pendidikan multibudaya sarat 

dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan 

dalam suatu komunitas yang majemuk. Lebih lanjut 

Blum menegaskan bahwa pendidikan multibudaya 

meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian 

atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan 

dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia 

meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan 

orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek 

dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan 

mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat 

mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Blum membagi tiga elemen dalam pendidikan 

multibudaya, pertama, menegaskan identitas kultural 

seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya 

seseorang. Kedua, menghormati dan berkeinginan untuk 

memahami serta belajar tentang etnik/kebudayaan-

kebudayaan selain kebudayaannya. Ketiga, menilai 

dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu 

sendiri; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-

kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat 

seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai 

dan dipelihara.

Dari bebarapa definisi di atas, ada tiga kata kunci 

yang menandai adanya pendidikan multikultural yaitu; 

pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku, 
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kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. 

Ketiga, penghargaan terhadap budaya lain. Kata kunci 

tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan 

konsep Islamic Multicultural Education (Pendidikan 

Multikultural Islam). 

Namun, sebelum jauh ke situ, yang pertama-tama 

harus dicermati dalam konteks implementasi pendidikan 

multikultural di Indonesia adalah seperti apakah kultur 

dan multikultur di Indonesia itu. Samakah dengan 

yang ada di Amerika Serikat? Bagaimana pula ciri-ciri 

khas etnis dan kebudayaan Indonesia jika dilihat dalam 

perbandingan dengan konteks pendidikan multikultural 

ala Amerika Serikat?

Pertama, kebudayaan Indonesia dari sisi yang statis, 

meminjam kategorisasi Parekh (1997; dalam Sunarto, 

Heng, dan Saifuddin, 2004:2-3) tentang “multikulturalisme,” 

bukan kulturnya, dapat dikategorisasikan menjadi:

1. Isolated culture, kebudayaan yang hidup tersendiri 

tidak berinteraksi kuat dengan kebudayaan lainnya, 

sebagian karena batas-batas geografis;

2. Cosmopolitan multiculture, kebudayaan yang berbaur 

menjadi satu, kadang tanpa batas, sehingga “anggota 

kelompok” (etnis, subetnis atau suku-bangsa) sudah 

tidak terlampau peduli dengan kebudayaan dan nilai-

nilainya sendiri;

3. Accommodative culture, kebudayaan yang ada di 

sesuatu daerah di mana ada kebudayaan “subetnis” 

yang dominan (diikuti mayoritas penduduk), tetapi 
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ada juga kebudayaan subetnis lain, yang bisa hidup 

bersama tanpa pergesekan apapun, dan tanpa ada 

“diskriminasi” apapun.

Kebudayaan tipe pertama, kebudayaan yang terisolasi 

(karena geografis, menjadi kedaerahan) paling banyak 

terdapat di Indonesia, karena penduduk tidak asli daerah 

yang berpindah ke derah tersebut pun relatif sedikit, dan 

kadang menjadi isolated juga karena terkonsentrasi di 

derah tertentu (pemukiman trans, misalnya). Kebudayaan 

tipe kedua terdapat di berbagai kota besar di Indonesia 

karena penduduknya campur baur dari beragam suku-

bangsa dan etnis/subetnis. Kebudayaan tipe ketiga 

terutama terdapat di pulau Jawa karena banyak suku 

bangsa dan penduduk dengan asal-usul etnis yang tinggal 

menetap sebagai penduduk “asli” dari hasil perkawinan, 

pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Ini tidak menutup 

diri dari bahwa kebudayaan daerah pun bersifat 

akomodatif.

Kedua, dari sisi yang dinamis, sejak proklamasi 

kemerdekaan yang didahului oleh Sumpah Pemuda telah 

terikrarkan dari sanubari seluruh bangsa Indonesia bahwa 

bangsa Indonesia itu “satu nusa, satu bangsa, dan satu 

bahasa persatuan nasional.” Kesatubangsaan itu benar-

benar mencakup seluruh orang Indonesia, dari mana 

pun asalnya. Sebagai perbandingan, Sumpah Pemuda 

Indonesia itu jauh berbeda nuansanya dengan Konstitusi 

Amerika Serikat Sebutan “pemuda” dalam sumpah itu 
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benar-benar menunjukkan semua pemuda Indonesia.

Sumpah Pemuda Indonesia itu mencerminkan seluruh 

pemuda Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia, lewat 

perjalanan sejarah, bukan pemuda atau rakyat Indonesia 

tertentu saja. Bunyi Sumpah Pemuda itu selengkapnya 

(masih dalam ejaan lama) sebagai berikut:

Pertama
Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mengakoe bertoempah darah jang satoe,
tanah Indonesia.
Kedoea
Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa
Indonesia.
Ketiga
Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mendjoendjoeng bahasa persatoean,
bahasa Indonesia.

Di Indonesia, etnis selain etnis Indonesia relatif kecil 

jumlahnya, dan jika ada konsentrasi, hanya di beberapa 

wilayah tertentu saja. Pembedaan etnis itu pun sebenarnya 

lebih hanya sebagai warisan penjajahan Belanda yang 

secara sengaja diskriminatif untuk keperluan politisnya.

Itulah sebabnya di Indonesia lebih dikenal adanya 

multisubetnis yang disebut sukubangsa daripada 

multietnis. Suku bangsa itu pun tidak terlampau 

mencolok “perlakuannya” dilihat dari ras, lebih dilhat dari 

budaya dan bahasanya. Itupun kerap sudah membaur 

karena perkawinan. Ada perbedaan ras, memang, tetapi 
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tidak pernah ada perlakuan khusus terkait dengan ras, 

perlakuan lebih pada daerahnya, sehingga tetap disebut 

sukubangsa dari bangsa Indonesia.

Oleh karena tidak ada etnis berbeda yang besar-besar, 

maka di Indonesia juga tidak dikenal multikultur berbasis 

etnis, yang ada sebenarnya subkultur. Semuanya, kendati 

dalam keanekaragaman atau bhinneka, merupakan 

budaya Indonesia. Jadi, budaya Sunda dan budaya Jawa , 

sebagai misal, semuanya budaya Indonesia.

Bahkan budaya Cina dan Arab pun, yang ada di 

Indonesia, diakui sebagai budaya Indonesia. Qasidah 

atau nasyid yang asalnya dari Arab, lazim dianggap 

budaya kelompok Muslim Indonesia. Permainan liong 

dan barongsay,  ditampilkan di desa (bukan di kota), yang 

tidak ada warga asal Cina seorang pun, oleh “suku Sunda” 

dengan tanpa kikuk (rikuh—Jawa) dalam perayaan 17 

Agustusan.

Yang lebih sensitif di Indonesia sebenarnya multireligi, 

bukan multikultur. Benturan antar pemeluk agama, 

bahkan antar penganut mazhab, aliran, atau sekte dalam 

satu agama pun bisa terjadi. Faktornya bisa beragam, 

sebagian kadang karena dimomoti kepentingan politik, 

sebagian karena faktor in group (minna) dan out group 

(minhum) yang terlampau kental. Dalam keadaan normal, 

lazimnya tidak terlampau terlihat adanya diskriminasi 

religius, atau konflik antar religi (antar subreligi). Semua 

pemeluk agama di Indonesia bisa hidup berdampingan 

tanpa halangan. Jika ada konflik, pasti ada pemicu lain 
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yang turut berperan. Pemeluk Islam “fundamentalis” yang 

suka dikatakan “ekstrimis” itu pun, sebagian perilakunya 

ada unsur politis di dalamnya. Oleh karena itulah maka 

ada “bom Cirebon,” bom orang Islam terhadap orang 

Islam sendiri.

Konflik agama yang lazim muncul adalah karena 

adanya anggapan penodaan kesucian agama, misalnya 

oleh aliran-aliran kepercayaan yang mengatasnamakan 

agama Islam, tetapi sebenarnya jauh menyimpang dari 

ajaran Islam. Ini bukan soal toleransi keberagamaan, 

ini sudah soal hukum. Keberagamaan (religiusitas) di 

Indonesia juga pada dasarnya akomodatif, terutama 

terkait dengan “tradisi budayanya.”

Lebaran, sebagai contoh, tidak hanya “dirayakan” oleh 

umat Islam, umat yang lain pun ikut “merayakannya” 

dengan caranya sendiri-sendiri. Tahun baru Masehi 

dirayakan pula oleh anak-anak muda Islam.

Diskriminasi Etnis dan Kultur di Indonesia 

seperti telah disebutkan di muka, kultur Indonesia 

itu sebagian besar merupakan isolated culture yang 

jarang bersentuhan apalagi “bersinggungan” dengan 

budaya lain, sehingga konflik budaya sangat amat jarang 

terjadi, seperti juga konflik etnis. Jika ada konflik etnis, 

sebenarnya bukan karena etnisitasnya, melainkan karena 

ada faktor lain (sengketa tanah, politik, persoalan pribadi, 

dan sebagainya).

Kultur lain yang “dominan” di Indonesia adalah 

accommodative culture, budaya yang sangat 
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akomodatif. Di Indonesia dapat dikatakan bahwa kultur 

(subkultur) yang dominan adalah kultur Jawa. Akan 

tetapi, berbeda dengan di Amerika Serikat, budaya Jawa 

tidak mendominasi budaya lainnya. “Kalau kultur Jawa 

menindas kultur yang lain, tidak akan mungkin bahasa 

Indonesia menjadi bahasa nasional” (Zamroni, 2011a:160). 

Ini amat sangat berbeda dengan di Amerika Serikat.

Sifat akomodatif kultur (subkultur) di Indonesia itu, 

bisa pula dilihat bukan hanya dari kultur dan bahasa 

Jawa. Lagu-lagu puitis Sunda “buhun” (klasik) sebagian 

mengadopsi pola Jawa (pengaruh Mataram yang pernah 

menguasai Sunda), sehingga, walau tetap berbahasa 

Sunda (identitas budaya setempat), lagunya dan namanya 

mengikuti “pupuh-pupuh” (patokan) dan nama Jawa 

tapi dengan “logat” Sunda, yaitu Maskumambang, Mijil, 

Kinanti, Asmarandana, Dangdanggula, Magatruh, Pucung 

dan sebagainya. Bahkan aksara Jawa “ajisakan” diadopsi 

menjadi aksara Sunda “cacarakan” dengan penyesuaian 

atau pengurangan abjad (dituliskan dalam tanda kurung), 

yaitu: ha-na-ca-ra-ka (ada utusan); data-sa-wa-la (para duta 

atau utusan itu bersilangsengketa); pa-[dha]-ja-ya-nya 

(lalu perang tanding, sama-sama digjayanya), ma-ga-ba- 

[tha]-nga (karena sama-sama digjaya itu, semua menjadi 

“bathang”—Jawa, babatang-Sunda; artinya mayat). Cara 

mengurutkan “abjad” tersebut sangat didaktis, yaitu 

menggunakan teori psikologi Gestalt dan pendekatan 

“meaningful learning”--yang saat itu tentu sama sekali 

belum dikenal, tapi justru sudah dikuasai. Dua baris 

terakhir itu yang di Sunda diubah, karena tuturan Sunda 
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tidak mengenal “dha” dan “tha”.

Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa di Indonesia tidak 

pernah ada diskriminasi rasial, etnis, atau kultur, sehingga, 

jika pendidikan multikultural akan diimplementasikan 

di Indonesia, sama sekali tidak dimaksudkan untuk 

mengatasi diskriminasi rasial, etnis, atau kultural, atau 

mengandung muatan kesetaraan antar ras, etnis, dan 

kultur, karena tidak diperlukan. Oleh karena itu pula tidak 

mencuat adanya “race or ethnic prejudice” (prasangka 

kelompok berbasis ras atau etnis). Jika tampak seperti itu, 

sebenarnya akarnya bukan pada ras, etnis, atau kulturnya, 

melainkan pada orang-orang tertentu dengan sebab 

politis, ideologis, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain.

Kesetaraan jender. Salah satu bentuk diskriminasi 

“kultural” di Amerika Serikat adalah diskriminasi jender. 

Ini bisa dimaklumi karena dengan tegas “kultur” yang 

dominan dan mendominasi Amerika Serikat itu adalah 

“kultur” dari kelompok “white” (kulit putih), itu pun 

hanya “male” (lelaki), itu pun yang beragama Protestan, 

dan itu pun yang etnisnya Anglo-Saxon (WMPA). 

Kaum perempuan dipinggirkan dan ditidakadili. Seperti 

telah disebutkan di muka, bahkan kaum perempuan 

mendapatkan penghasilan yang jauh di bawah laki-laki, 

walau jenis pekerjaan yang dikerjakannya sama (Zamroni, 

2011a:141).

Diskriminasi pendidikan bagi kaum perempuan 

di Indonesia pernah terjadi, tapi itu dahulu, di jaman 

penjajahan Belanda. Semenjak Kartini, Dewi Sartika 
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dan lain-lain bergerak, maka pendidikan bagi kaum 

perempuan Indonesia sama sekali tidak diskriminatif. 

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, 

pendidikan bagi kaum wanita sudah diperhatikan.

Sejak Taman Siswa di Yogyakarta mengadakan Wisma-

Rini, maka sudah dimulai dengan membuat pandangan 

dan merencanakan daftar pekerjaan berhubung dengan 

pengajaran dan pendidikan anak-anak gadis. (Ki Hadjar 

Dewantara, “Wasita” Jilid 1 No.3 – Desember 1928; dalam 

Majlis Luhur Persatuan Taman siswa, 1977:8).

Kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan bagi 

perempuan di Indonesia sudah tidak lagi menjadi masalah. 

Bahkan, dalam beberapa kasus, bukan saja kesempatan 

memperoleh pendidikan tinggi terbuka sangat amat lebar, 

melainkan perempuan lebih berprestsi dibandingkan laki-

laki. Sebagai gambaran (sengaja diambilkan tahun yang 

agak lampau), lulusan (wisudawan) cumlaude Universitas 

Negeri Yogyakarta jenjang S3, S2, S1 dan Diploma 3 dalam 

tiga periode wisuda berikut, persentase perempuannya 

jauh lebih tinggi. Kalau toh ada yang “minor” berdalih 

karena jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak—

itu tetap tidak mengubah kenyataan bahwa tidak ada 

diskriminasi jender dalam pendidikan di Indonesia.

Persoalannya, sekali lagi, bukan pada diskriminasi 

jender, melainkan pada anak tidak boleh dibawa ke “alam 

lain” yang mereka tidak alami, yang tidak kontekstual. 

Ini setara dengan ketika anaknya yang murid “digerutui” 

guru PKn karena ia “tidak membantu ayah dan ibu” sesuai 
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“ajaran” PKn. Padahal, dalam “kepala si anak,” ia memang 

tak mungkin dan tak mampu membantu ayah dan ibunya, 

karena ayahnya dosen dan ibunya manajer toko swalayan. 

Ia, yang murid, tak bisa menjadi asisten dosen atau staf 

ahli toko swalayan, tentu saja. Membantu membereskan 

tempat tidur seperti dalam nyanyian? Di rumahnya itu 

merupakan pekerjaan pembantu rumah tangga. Hanya 

salah paham tentang makna membantu orang tua.

Selanjut itu adalah Kaum Disabel. Anak-anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia sudah memperoleh 

kesempatan mendapatkan pendidikan, walau belum 

semua bisa menikmatinya. Ini juga bukan persoalan 

diskriminasi atau penyisihan, melainkan banyak faktor, 

termasuk geografis ataupun sosial-ekonomi. 

C. Nilai-nilai Multikultural dalam Islam

Berdasarkan atas pengertian-pengertian tentang 

multikultural dan juga pendidikan multikultural di atas, 

kiranya apabila mau menelisik lebih jauh, keadaan sejarah 

umat Islam menunjukkan bahwa apa yang sering disebut 

‘peradaban Islam’ sesungguhnya merupakan produk dari 

berbagai kebudayaan (multikultur). 

Peradaban Islam pada dasarnya bersifat multikultural. 

Apa yang disebut dengan politik Islam, ekonomi Islam, 

seni Islam dan sejenisnya tidak lain merupakan hasil 

kreatif para pakar muslim dan non-muslim dari berbagai 

sumber tradisi ilmu dan kebudayaan, yang seringkali sulit 
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Apa yang sering disebut 
‘peradaban Islam’ 

sesungguhnya merupakan 
produk dari berbagai 

kebudayaan (multikultur).
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dilacak sumber asal-usulnya. Kalau diteliti secara serius 

buku-buku karangan muslim mengenai politik Islam akan 

didapati teori-teori yang dikenal dengan teori-teori Barat. 

Penggunaan rebana, alat-alat musik modern, pakaian para 

penari dan lain-lain merupakan kreasi para seniman yang 

berasal dari beragam latar belakang kultur (Muhammad 

Ali, 2002).  

Di Iran, wajah keislaman mereka berbeda dengan 

wajah muslim Indonesia. Sebagian muslimah di sana 

memakai cadar sementara di Indonesia tidak.  Cara 

mereka menghormati keluarga Ali juga lebih antusias 

ketimbang umat Islam Indonesia pada umumnya. Pendek 

kata, di dalam peradaban Islam terdapat budaya yang 

sangat beragam, ada Islam Arab, Persi, Turki, bengali, 

Punjabii, Maghribi, Asia, China dan sebagainya.

Azyumardi Azra (dalam Akhmad Sahal dan Munawir 

Azis, 2015) membagi wajah peradaban Islam menjadi 

delapan: Persia-Iran, Turki, anak benua India, Nusantara, 

Cina atau Asia Timur, Afrika Sudan/Afrika Hitam/Sub 

Sahara, dan belahan dunia Barat.

Di Asia Tenggara sendiri, wajah Islam tidak hanya 

berbeda dengan wajah Islam di Timur Tengah, tetapi juga 

berbeda dengan wajah Islam di wilayah Asia Tenggara 

sendiri. Dalam konteks Melayu, Melayu diidentikkan 

dengan Islam dan sebaliknya Islam diidentikkan dengan 

Melayu. Mereka yang bukan Melayu misalnya, ketika 

memeluk Islam dianggap masuk Melayu. Begitu pula, 

mereka yang berasal dari Melayu tetapi tidak memeluk 
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Islam tidak dianggap Melayu. Di sini etnisitas dan agama 

sangat berkaitan. 

Sedangkan di Indonesia kondisinya berbeda. Orang 

Islam berasal dari etnis yang berbeda yang berjumlah 

sekitar 300-an etnis dan bahasa. Ada orang Betawi Islam, 

ada pula orang Batak Islam dan seterusnya. Masing-

masing memperlihatkan ekspresi ke-Islam-an yang 

berbeda, karena sedikit banyak dipengaruhi oleh etnisitas 

dan adat masing-masing. Seni Tari Randai di Sumatera 

Barat misalnya, merupakan perpaduan budaya Minang 

dan bacaan-bacaan Islam. 

Para ulama besar masa lalu juga telah menjadikan 

budaya atau tradisi masyarakat sebagai dasar hukum. 

Cara-cara melaksanakan syari’ah seperti ini juga telah 

dilakukan para ulama, terutama para penyebar agama 

Islam di Indonesia (para wali). Beberapa contoh misalnya 

praktik kenduri baik untuk perkawinan atau khitan atau 

keperluan lain, penggunaan kentongan atau bedug untuk 

memanggil/mengajak orang untuk shalat, di samping 

adzan, penggunaan kain sarung dan peci. 

Demikian pula sistem pendidikan pesantren dan juga 

madrasah, bahkan juga istilah pesantren dan santri, atau 

arsitektur bangunan masjid yang didirikan para walisanga. 

Ini semua jelas bukan cara-cara yang dipraktekkan oleh 

Nabi dan para sahabatnya, tetapi justru diserap atau 

diadopsi dari tradisi dan budaya masyarakat Hindu atau 

lainnya. 

Di Banjarmasin, seorang ulama besar, Syeikh 
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Muhammad Arsyad al-Banjari, telah memperkenalkan 

hukum pembagian harta waris antara suami-isteri 

berdasarkan adat yang disebut “Adat Perpantangan”. 

Menurut adat ini harta peninggalan almarhum dibagi dua 

terlebih dahulu antara suami dan isteri. Setelah itu harta 

hasil pembagian ini baru dibagi berdasarkan hukum waris 

Islam. Pemikiran hukum ini dilakukan dalam rangka 

merespons tradisi masyarakat Banjar, di mana para istri 

di sana juga bekerja bersama suaminya. Maka harta yang 

terkumpul akibat perkawinan keduanya menjadi harta 

bersama. Cara pembagian seperti ini telah menjadi bagian 

dari sistem hukum waris di Indonesia dengan sebutan 

harta “gono-gini”, menggantikan sistem pembagian 

“sepikul-segendong”. (Husain Muhammad, 2003). Ini 

artinya, hukum adat bisa diakomodir oleh hukum Islam 

dan hukum Islam sangat bisa berintegrasi dengan hukum 

adat.

Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan dengan 

jelas bahwa multikulturalisme telah mendapat apresiasi 

yang kuat dalam Islam. Di samping itu, apabila Islam 

ditelaah lebih mendalam pasti juga akan ditemukan nilai-

nilai multikultural yang kompatibel dengan ajaran-ajaran 

Islam. Sebab Islam sendiri adalah agama yang cinta damai 

dalam meramu keberagaman. 

Dilihat dari sisi bahasa, kata ‘Islam’ itu sendiri artinya 

damai. Nilai-nilai multikultural di dalam agama Islam 

yang dimaksud adalah seperti pluralitas, kesetaraan, 

kemanusiaan, penghormatan, keadilan dan sebagainya. 
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Sejatinya jauh sebelum wacana ini mencuat di dunia Barat, 

Islam telah berbicara tentang hal tersebut. 

Satu ayat yang sangat representatif dalam konteks ini 

adalah firman Allah SWT: 

نَثٰ 
ُ
َوأ َذَكرٖ  ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  إِنَّا  ٱنلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡكَرَمُكۡم 
َ
ْۚ إِنَّ أ تِلََعاَرفُٓوا وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل 

َ َعلِيٌم َخبرِيٞ ١٣     ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱهللَّ
َ
ِ أ ِعنَد ٱهللَّ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat 
[49]: 13).

Pemilihan uslub nida’ (gaya bahasa ‘memanggil’) ya 
ayyuhâ an-nâs (hai manusia) dan yang dipanggil adalah 

manusia (naas) dalam ayat tersebut mengindikasikan 

bahwa ayat ini bersifat universal (‘amm), mencakup 

semua unsur manusia, tanpa melihat jenis kelamin, warna 

kulit, bentuk tubuh, bahasa, dan keyakinan mereka. 

Sementara lafadz syu’ûb (bangsa-bangsa) dan qabâil 
(suku-suku) menunjukkan bahwa manusia diciptakan dan 

dipisah-pisah ke dalam beberapa kelompok masyarakat, 

ada yang masuk dalam komunitas besar (sya’b), juga 

ada yang masuk dalam komunitas kecil (qabîlah). 
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Keberbedaan komunitas dan kelompok masyarakat ini 

meniscayakan adanya keragaman dan keberbedaan dalam 

kultur, bahasa, dan peradaban. 

Tujuan dari itu semua hanyalah satu yaitu li ta’ârafû 

(agar saling kenal mengenal). Kata ta’âruf mengikuti 

wazan tafâ’ala-yatafâ’alu-tafâ’ulan yang memiliki fungsi 

saling (resiprokal) membantu dan saling menguntungkan. 

Pesan yang terkandung di balik ayat tersebut adalah 

bahwa melalui kegiatan perkenalan (ta’âruf), diharapkan 

akan terjadi proses saling memberi dan menerima (take 
and give) dan bersikap arif (‘arif). 

Dengan demikian, kedua belah pihak (antara satu 

bangsa dengan bangsa lain, atau antara suku satu dengan 

suku lain) sama-sama menjadi subjek dan pelaku yang 

aktif, tidak ada diskriminasi, subordinasi dan alienasi. 

Ayat ini bisa menjadi landasan bagi tumbuhnya kesadaran 

multikultural di dalam Islam. Islam selain memberikan 

landasan umum juga memberikan konsep-konsep atau 

ajaran-ajaran yang memerinci landasan umum tersebut. 

Berikut adalah perincian tentang konsep atau ajaran Islam 

yang kompatibel dengan nilai-nilai multikultural beserta 

dalil-dalil normatifnya.

Pluralitas

Pluralitas (Inggris: plurality, Latin: pluralis)  berarti 

jamak/banyak. Secara sosiologis masyarakat dipandang 

tersusun atas berbagai ragam kelompok-kelompok yang 

relatif independen yang mewakili bidang-bidang atau 
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profesi-profesi tertentu (Lorens Bagus, 2000: 853).

Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menolak 

sebuah kenyataan bahwa alam semesta adalah plural, 

beragam, berwarna-warni dan berbeda-beda.  Apalagi di 

tengah perkembangan teknologi inormasi, komunikasi 

dan transportasi, maka kenyataan bertemu dengan orang-

orang yang berbeda dengan kita pasti tidak terelakkan 

lagi. Manusia di zaman kini bebas melakukan perpindahan 

tempat dengan cepat dan sulit dibatasi. Teknologi telah 

menjadikan dunia layaknay sebuah desa kecil yang berisi 

beraneka warna perbedaan. 

Keberagaman adalah hukum alam semesta atau 

Sunnatullah. Dengan kata lain keberagaman merupakan 

kehendak Allah dalam alam semesta. Al-Qur’an 

menyatakan dengan jelas mengenai hal ini: 

َوٱۡختَِلُٰف  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخۡلُق  َءاَيٰتِهِۦ  َوِمۡن 

ۡلَوٰنُِكۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلِۡلَعٰلِِمنَي ٢٢ 
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
أ

“Di antara bukti kemahabesaran dan 
kemahabijaksanaan Tuhan adalah bahwa Dia 
menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan 
keberagaman bahasa dan warna kulit manusia. 
Realitas ini seharusnya menjadi pelajaran penting 
bagi orang-orang yang mengerti (li al ‘alimin/ulu 
al-ilm)” (Q.S. al-Rum [30]; 22). 

Dalam bacaan (qira’at) lain disebutkan: “li al 
‘alamin” (dzawi al ‘uqul/bagi ciptaaan Tuhan yang 

mempunyai pikiran/seluruh manusia). Muhammad 
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Thahir bin ‘Asyur—penulis kitab tafsir at-Tahrir wa 
at-Tanwir--menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

perbedaan bahasa adalah perbedaan berpikir dan 

berekspresi (ikhtilaf al tafkir wa tanwi’ al-tasharruf).

Pluralitas di dalam al-Quran sudah disebutkan 

sejak penciptaan manusia. Tuhan sebagai Dzat yang 

transenden menciptakan manusia dari sepasang laki-laki 

dan perempuan, dan dari keduanya dijadikanlah manusia 

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa (QS al-Hujurat 

[49]:13).

Jadi secara natural manusia diciptakan oleh Tuhan 

sangat variatif dan berbeda. Mengapa Tuhan sebagai 

Dzat yang Maha Tahu tidak menciptakan manusia dalam 

satu rumpun suku yang homogen? Selain untuk menguji 

manusia untuk berlomba-lomba menunjukkan usaha 

dan pengabdian terbaiknya (fastabiqul khairat) kepada 

Tuhan di dunia yang plural, tujuan utama penciptaan 

manusia yang berbeda-beda adalah untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan saling memahami.

Bukankah dengan adanya perbedaan mendorong 

manusia untuk bertanya, menganalisa dan mencoba 

berpikir keras untuk saling memahami? Perbedaan 

juga menuntut manusia untuk saling mempromosikan 

harmonitas dan kerjasama. Tuhan menciptakan manusia 

dalam bentuk yang berbeda bukan sebagai sumber 

perpecahan atau polarisasi masyarakat. 

Pluralitas merupakan rahmat Allah Swt, karena itu 

patut kita syukuri dengan merawatnya agar rahmat itu 



154

Modul I (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

Selain untuk menguji 
manusia untuk berlomba-
lomba menunjukkan usaha 
dan pengabdian terbaiknya 
(fastabiqul khairat) kepada 
Tuhan di dunia yang plural, 
tujuan utama penciptaan 

manusia yang berbeda-beda 
adalah untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dan saling 

memahami.
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tidak berganti menjadi laknak. Banyak masyarakat yang 

gagap berhadapan dengan perbedaan yang ditemuinya 

karena sikap mereka yang tidak mampu memahami 

perbedaan itu sendiri. Untuk itu diperlukan sikap 

mengenal, memahami, dan menerima perbedaan yang 

ada dengan lapang dada dan penuh penghormatan.

Konflik-konflik kerap terjadi akibat dari sikap jumawa 

atas apa yang dimiliki. Merasa benar sendiri, bagus sendiri, 

atau hebat sendiri sehingga menyinggung kelompok lain 

yang berbeda dan mengakibatkan konflik sosial-komunal. 

Padahal Al-Qur’an dan Nabi Saw memiliki sikap yang 

positif terhadap perbedaan. Sikap dan pandangan Al-

Qur’an tentang pluralitas di atas dipraktikkan oleh Nabi 

Muhammad SAW dan dideklarasikan sebagai prinsip 

kehidupan bersama dalam komunitas masyarakat 

bangsa. Sebagaimana diketahui bersama bahwa ketika 

Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah (Yatsrib), beliau 

melihat sebuah realitas masyarakat yang plural baik dari 

aspek kesukuan maupun keyakinan keagamaan Madinah 

(Yatsrib) ketika itu terdiri dari pemeluk tiga agama besar: 

Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Muslimin terdiri dari 

Anshar dan Muhajirin. Golongan Yahudi terdiri dari 

bani Nadir, bani Qainuqa dan bani Quraizah. Sementara 

golongan musyrik adalah orang-orang Arab penyembah 

berhala. 

Di tengah kemajemukan masyarakat tersebut Nabi 

SAW membangun sistem sosial yang isinya mencakup 

bagi tiga golongan tersebut. Sistem ini kemudian dikenal 
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dengan Shahifah Madinah (Piagam Madinah) atau 

Constitution of Madinah. Inilah konstitusi pertama 

di dunia tentang hak-hak asasi mansia. Piagam ini pada 

intinya merupakan perjanjian hidup bersama dalam 

kedamaian dan saling menghormati di antara penduduk 

Madinah, terlepas dari latar belakang identitas sosial dan 

keyakinan agama mereka. 

Piagam ini juga memberikan jaminan beragama bagi 

segenap penduduk Madinah. Pada pasal 25 piagam ini 

ditegaskan: “Bagi orang-orang Yahudi agama mereka 

dan bagi orang-orang Islam agama mereka.” Piagam 

ini juga memuat mekanisme atau tata cara yang harus 

dilakukan dalam hubungan antar pemeluk agama. Pasal 

37 menjelaskan: “orang-orang muslim dan orang-orang 

Yahudi perlu bekerjasama dan saling menolong dalam 

menghadapi pihak musuh.” Pasal 44 menegaskan: “Semua 

warga harus saling bahu membahu dalam menghadapi 

pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.” 

Secara singkat pokok-pokok pikiran dalam piagam ini 

meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, persamaan dan 

keadilan, kebebasan beragama, pertahanan keamanan 

negara, pelestarian adat istiadat atau kultur yang baik, 

supremasi hukum dan politik damai dan prokteksi. Dari 

sejarah tersebut terlihatlah bahwa pluralitas dalam Islam 

sudah ada sejak dahulu. 

Persamaan (Equality)

Al-Quran juga menekankan bahwa manusia di dunia, 
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tanpa memandang perbedaan suku dan ras, disatukan 

dalam ketaatan mereka kepada satu Tuhan Sang Pencipta. 

Dalam ayat yang lain, Al-Quran menekankan prinsip 

persatuan dalam perbedaan (unity in diversity). 

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن ٩٢  
َ
ٗة َوِٰحَدةٗ َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
إِنَّ َهِٰذهِۦٓ أ

“Sungguh komunitasmu ini adalah komunitas 
yang satu dan Aku adalah Tuhan-mu, maka 
mengabdilah kepada-Ku” (Q.S. al-Anbiya’ [21]:92).

Penekanan tentang pesan Tuhan yang universal, 

bahwa tugas seluruh manusia adalah mengabdi kepada 

Tuhan, dengan jelas tercermin dalam Al-Qur’an yang 

menyebutkan bahwa perintah pengabdian kepada Tuhan 

adalah pesan Tuhan kepada seluruh manusia, tak ada satu 

orang atau satu bangsa pun yang tertinggal. Sebagaimana 

yang termaktub dalam QS. Fathir [35] ayat 24:

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan 
membawa kebenaran sebagai pembawa berita 
gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak 
ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya 
seorang pemberi peringatan.”

Al-Quran juga mengakui adanya umat sebelum 

Muhammad dan kitab suci mereka. Berulangkali Al-

Quran mengkonfirmasikan bahwa kebenaran yang ada 

pada kitab-kitab sebelum Muhammad adalah datang 

dari Tuhan yang sama, dan Al-Quran adalah wahyu 

Tuhan terakhir yang bersifat penyempurna wahyu-wahyu 

sebelumnya:
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“Katakanlah bahwa kami beriman kepada Tuhan 
dan kepada kitab yang diturunkan-Nya, kami 
juga beriman kepada kitab yang telah diturunkan 
kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub dan kami 
juga beriman kepada apa yang telah diturunkan 
kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. Kami 
tidak membuat perbedaan antara yang satu dengan 
yang lainnya dan hanya kepada Allahlah kami 
beribadah  (QS. Ali Imran [3]:84). 

Adapula pernyataan Nabi Muhammad SAW 

yang menunjukkan pada semangat persamaan. Nabi 

Muhammad mengatakan: 

“Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, 
kecuali karena ketaqwaannya.” 
Nabi SAW juga pernah mengatakan:
“Allah tidak melihat kalian dari tubuh dan wajah 
kalian, melainkan pada hati dan perbuatan kalian.”

Pengertian taqwa dijelaskan secara luas dalam 

Al-Qur’an. Ia tidak semata-mata berarti tekun dalam 

menjalankan ibadah-ibadah individual, melainkan juga 

berarti kerja-kerja sosial yang baik, menegakkan keadilan, 

menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, menghargai 

orang lain dan kerja-kerja kemanusiaan dalam arti yang 

luas.

Toleransi

Dalam merespons keberbedaan dan keragaman 

budaya, suku, bangsa, bahasa, agama, Islam menawarkan 
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sebuah konsepsi berupa toleransi. Secara etimologis, kata 

tolerasi berasal dari bahasa Belanda, ”tolerantie”, yang 

kata kerjanya adalah ”toleran.” Atau berasal dari bahasa 

Inggris ”toleration” yang kata kerjanya adalah ”tolerate”. 

Toleransi juga berasal dari bahasa latin, ”tolerare” yang 

berarti menahan diri, sabar, membiarkan orang lain, dan 

berhati lapang terhadap pendapat yang berbeda. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, toleran mengandung 

pengertian bersikap menghargai pendirian yang berbeda 

dengan pendirian sendiri. Dari pengertian tersebut kiranya 

dapat dimengerti bahwa toleransi adalah rasa dan sikap 

saling menghargai dan menghormati antara satu dengan 

yang lain dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan 

dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang 

damai, tentram dan bahagia. 

Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut dengan 

istilah ”tasâmuh” yang artinya sikap membiarkan, lapang 

dada, murah hati, dan suka berderma. Jadi, toleransi 

(tasamuh) adalah menghargai dan menghormati 

keyakinan atau kepercayaan atau budaya dan kultur 

seseorang atau kelompok lain dengan sabar dan sadar. 

Yang perlu dicatat adalah bahwa toleransi tidak berarti 

ikut membenarkan keyakinan atau kepercayaan orang 

lain, tapi lebih kepada menghargai dan menghormati hak 

asasi yang berbeda. Penerapan nilai-nilai toleransi dalam 

Al-Quran sudah dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW 

ketika pertama kali hijrah ke Madinah (Abdul Muhdi 

Abdul Qadir, 2005:125-142). 
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Sejarah mencatat bahwa Rasul SAW bukan hanya 

mampu mendamaikan dua suku Aus dan Khazraj yang 

senantiasa bertikai, tetapi juga mampu menerapkan 

jargon “no compulsion in religion” terhadap masyarakat 

Madinah ketika itu. Tradisi toleransi beragama ini 

dilanjutkan oleh Khulafaur Rashidin pasca Rasul SAW 

wafat. Sebagai contoh, sejarah mencatat bagaimana Ali 

bin Abi Thalib sangat menekankan dan menghargai 

kebebasan beragama ketika dia menjadi khalifah keempat. 

Dalam salah satu suratnya kepada  Malik al-Ashtar yang 

ditunjuk Ali menjadi Gubernur Mesir, dia mencatat 

“Penuhi dadamu dengan cinta dan kasih sayang 
terhadap sesama, baik terhadap sesama Muslim atau 
non-Muslim”(Zakiyyudin Badawi, 2004).

Umar bin Khattab saat mengunjungi tanah Palestina 

yang baru saja dibebaskan (fath) oleh pasukannya pernah 

ditawari untuk melaksanakan shalat di sebuah gereja. 

Namun beliau menolak dan mencari tempat shalat lain. 

Ketika ditanya kenapa tidak menerima tawaran itu, secara 

tegas dijawab: “Aku ini pemimpin Muslimin. Jika di hari 

pertama setelah penaklukan aku melaksanakan shalat di 

tempat ibadah agama lain, aku kuatir nanti umat setelahku 

akan menaklukkan negeri-negeri untuk menjadikan gereja 

sebagai masjid”. Begitu jauh pandangan khalifah kedua 

ini sehingga beliau sangat berhati-hati dalam mengambil 

langkah. 

Lebih jauh Al-Quran menghormati dan mengakui 

adanya ahlul kitab, sehingga apabila ada keraguan pada 
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diri Muhammad tentang penunjukkan dirinya sebagai Nabi 

dan Al-Quran sebagai wahyu, Muhammad dipersilahkan 

untuk bertanya kepada para Ahli Kitab sebagaimana yang 

dinyatakan dalam (QS. Yunus [10]:94:

“Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam 
keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan 
kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang 
yang membaca Kitab sebelum kamu. Sesungguhnya 
telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, 
sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk 
orang-orang yang ragu-ragu.” 

Dan juga Q.S. al-‘Ankabut [29]:46): 

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, 
melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali 
dengan orang-orang zalim di antara mereka dan 
katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-
kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang 
diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu 
adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah 
diri”.

Bahkan Allah menegaskan umat Islam dilarang untuk 

menghina atau melecehkan tuhan-tuhan agama lain:

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan 
yang mereka sembah selain Allah, karena mereka 
nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas 
tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 
kemudian kepada Tuhan merekalah kembali 
mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 
yang dahulu mereka kerjakan.”(QS. Al-An’am [06]: 
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108)
Dalam hal toleransi dan kebebasan beragama dengan 

jelas Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada paksaan 

dalam beragama (QS al-Baqarah [2] :256) dan dalam 

hal praktik keagamaan Al-Quran menyebutkan bahwa 

“untukmu agamamu dan untukku agamaku” (QS al-

Kafirun [109]:6).

Agama-agama besar tidak menutup diri pada kelompok 

tertentu, etnis tertentu, bangsa tertentu. Manusia 

dipandang lebih karena identitasnya yang memiliki 

spirit atau semangat ilahi. Dimensi semangat ilahi ini 

tercermin dalam acun kepada hirarkhi nilai yang menjadi 

kaidah hidup penganutnya. Kaidah hidup ini tidak akan 

membiarkan orang menggantikan tempat Tuhan untuk 

menghakimi, mengutuk, mengucilkan orang lain atau 

kelompok lain.  Apakah toleransi sekadarang mengekang 

diri untuk tidak menghakimi orang lain? Toleransi bukan 

hanya karena tuntutan realitas: demi keteraturan dan 

keselarasan hidup bersama harus ada aturan main. Ini 

penting, tetapi toleransi yang terlalu cepat dijadikan norma 

atau kaidah tingkah laku cenderung menyembunyikan 

kemunafikan dan mendera kenyakinan umat kebanyakan.  

Toleransi diharapkan sampai pada suatu landasan teologis 

yang dalam: Tuhan yang maha Esa menjadi lebih kaya 

terungkap oleh beragamanya agama daripada oleh satu 

agama. (Haryatmoko, 2003:70)
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Kemanusiaan

Bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini secara 

sama dan nilai-nilai kemanusiaannya dijamin oleh Allah, 

yakni melindungi kehormatan, nyawa dan harta benda 

manusia. Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa Rasul 

Muhammad memberi khotbah di hadapan sekitar 15.000 

orang Islam di Mekah. Yang menarik, dalam khotbah 

itu, Rasul menyeru kepada umat manusia (dengan 

menggunakan uslub nida’ “ayyuhan naas” [wahai 

manusia]), bukan umat muslim saja. 

Dalam khutbah tersebut, Rasulullah Muhammad Saw 

mengatakan bahwa semua manusia, tanpa memandang 

agama, suku, dan atribut primordial lain, diciptakan Allah 

sebagai makhluk dengan derajat yang paling tinggi dan 

barang-barang milik manusia diberikan sebagai penunjang 

kehidupan. Karena semua manusia merupakan ciptaan 

Tuhan, maka pembunuhan, gangguan, atau perusakan 

terhadap manusia dan harta miliknya merupakan 

penghinaan terhadap penciptaan mereka. Jadi, membunuh 

orang Kristen pada dasarnya sama dengan membunuh 

orang Muslim karena pencipta mereka adalah sama. 

Demikian juga membakar gereja atau Al-Kitab sama 

dengan membakar masjid atau Al-Quran karena semua itu 

diberikan Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia. 

Bahkan di dalam ayat lain dengan tegas diibaratkan 

bahwa membunuh satu manusia saja yang tidak berdosa 

bagaikan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini, 



164

Modul I (Buku Pengayaan) 
Madrasah Multikultural

(QS Al-Maidah: [5] 32).

Allah juga memerintahkan kaum muslimin untuk 

berbuat baik (menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan) 

dan bertindak adil kepada mereka, sepanjang mereka 

tidak melakukan penyerangan dan pengusiran. Al-Qur’an 

menegaskan: 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik 
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tidak memerangimu karena agama dan tidak 
pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 
menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangi kamu karena agama dan mengusir 
kamu dari negerimu dan membantu “yang lain” 
untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan 
mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-
orang yang zalim.” (Q.S. Al-Mumtahanah, [60]:7-8).

Itu semua merupakan gagasan besar tentang 

kemanusiaan (humanisme) yang diberikan Islam. 

Pandangan kemanusiaan dalam Islam tidak lain adalah 

cara melihat manusia/orang sebagai manusia/orang, 

apapun identitas dirinya, yang harus dihormati dan 

dihargai, sebagaimana Tuhan sendiri menghormati dan 

menghargainya. Dari sini kiranya dapat disimpulkan 

bahwa ajaran-ajaran Islam sudah multikultural, 

sebagaimana telah digariskan di dalam teks agama, baik 

Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Atas dasar kemanusiaan inilah Allah melarang umat 
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Islam memerangi umat agama lain selama mereka tidak 

terlebih dahulu memerangi umat Islam. Meskipun 

demikian, dalam melakukan peperangan tersebut umat 

Islam dilarang melakukan tindakan yang esktrim dan 

berlebihan.  Ini secara tegas termaktub dalam QS Al-

Baqarah [02]: 190:

 ْۚ ِيَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا ِ ٱلَّ َوَقٰتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱهللَّ
َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ١٩٠  إِنَّ ٱهللَّ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang 
yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Larangan “jangan melampaui batas” dalam ayat 

tersebut dijelaskan oleh Ibnu Abbas sebagai: “Perangilah 
orang yang memerangimu, dan jangan melampaui batas 
sehingga terbunuhnya perempuan, anak-anak , tokoh 
agama dan semisalnya.”

Karena itulah dalam peperangan yang dilakukan 

Rasulullah Saw dan para sahabat secara ketat diberlakukan 

etika perang. Contoh etika perang yang dilakukan 

Rasulullah Saw adalah:

1. Tidak boleh membunuh perempuan, balita, anak-anak 

dan orang tua.

“(Dalam sebuah peperangan) seorang wanita 
ditemukan terbunuh. Rasullullah  pun (kemudian) 
melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-
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anak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

“Pergilah atas nama Allah, percaya pada Allah dan 
tetap pada agama Rasul-Nya. Jangan membunuh 
orang-orang tua jompo, atau bayi, atau anak-
anak, atau wanita; janganlah curang dalam harta 
rampasan, berlakulah dengan benar dan adil, 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
adil.” (HR.Abu Dawud)

2. Larangan membunuh para Asif (petugas kesehatan) 

saat perang

Rabah bin Rabi’ melaporkan, “ketika kami bersama 
Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa 
orang berkumpul dan mengirim seseorang dan 
berkata, ‘Lihatlah apa yang dikerumunkan orang-
orang tersebut!’ Orang suruhan itu lalu dating 
dan berkata, Beliau bersabda, ‘wanita itu tidak 
berperang, kenapa sampai terbunuh?’ (saat itu) 
Khalid bin Walid berada di barisan terdepan. 
Kemudian Nabi saw pun mengutus seseorang untuk 
menyampaikan pesan kepada Khalid, ‘Katakan 
pada Khalid untuk tidak membunuh wanita dan 
pelayan sewaan (‘asif)!.’ ” (HR. Abu Dawud dan Ibn 
Majah)

Asif berarti kategori orang yang ikut dalam medan 

peperangan namun tidak ikut berperang, mereka 

mengerjakan tugas-tugas perawatan (paramedis) atau 

personel keagamaan militer.

3. Larangan menganggu dan membunuh agamawan

4. Larangan merusak tanaman 
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5. Larangan membunuh binatang kecuali untuk dimakan

6. Larangan merusak tempat tinggal penduduk

7. Larangan mencuri

8. Larangan bersikap pengecut.

Semua larangan itu terangkum dalam hadis Rasulullah 

Saw:

Yahya bin Sa’id melaporkan bahwa, “Abu Bakar 
ra menasihati Yazid bin Muawiyah: ‘Kamu akan 
menemukan sekelompok  orang yang mengaku 
telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah 
(Biarawan Kristen). Biarkanlah mereka atas apa 
yang diakuinya. Aku menasihatimu sepuluh hal: 
Jangan membunuh para wanita atau anak-anak 
atau orang tua yang lemah. Jangan menebang 
pohon yang mengahsilkan buah, jangan membantai 
kambing atau unta kecuali untuk makanan. Jangan 
membakar tumah dam morak-morandakannya. 
Jangan mencuri barang rampasan perang, dan 
jangan bersikap pengecut’.” (HR. Malik)

9. Memperlakukan tawanan secara baik dan manusiawi.

Ini dicontohkan oleh Rasulullah Saw saat perang 

Hunain. Beberapa tawanan itu dibebaskan dengan 

cara ditebus. Beberapa lainnya dibebaskan setelah 

diwajibkan mengajar baca tulis kepada anak-anak 

Muslim. Beliau juga melarang para sahabat membalas 

dendam kepada mereka meskipun dahulu mereka 

pernah menyakiti para sahabat.
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Akhlak mulia Rasulullah Saw. dalam perang sangat 

tampak saat beliau berhasil membebaskan Mekah. 

Beliau pun memberikan amnesti umum kepada 

penduduk Mekah yang tidak melakukan perlawanan. 

Padahal dahulu kala Rasulullah Saw dan para sahabat 

harus melakukan hijrah karena kedzaliman penduduk 

Mekah.

Kenapa Islam begitu menghargai harkat dan 

martabat manusia? Itu tidak lepas dari tujuan syariat 

Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah 

kemadharatan. Dalam hal ini kita diingatkan pada lima 

tujuan pokok syari’at (maqashidus syari’ah), yaitu: 

hifdzud din (menjaga agama), hifdzun nasl (menjaga 

keturunan), hifdzul aql (menjaga akal sehat), hifdzul 
maal (menjaga harta benda),  dan hifdzun nafs 

(menjaga hidup manusia).

Maka sesungguhnya yang dijaga oleh Islam bukan 

sekedar jiwa manusia secara langsung, namun juga 

segala hal yang berpengaruh besar terhadap kehidupan 

umat manusia juga dijaga demi kelangsungan hidup 

umat manusia. Wajar jika dalam etika perang tersebut 

Nabi Saw melarang membunuh perempuan, anak-

anak, tanaman, bahkan binatang ternak. 

Sebenarnya etika seperti itu bukan hanya berlaku 

selama di medan peperangan. Di luar peperangan pun 

Islam melarang merusak segala hal yang  berkaitan 

dengan hajat hidup orang banyak. Di titik ini Islam 

sangat menjaga lingkungan hidup sekitar karena dari 
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situ lah kehidupan manusia dapat berlangsung dengan 

sehat dan normal.  Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt:

َخۡوٗفا  ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلِٰحَها َوٱۡدُعوهُ 
َ
َوَل ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

ِ قَرِيٞب ّمَِن ٱلُۡمۡحِسننَِي ٥٦  َوَطَمًعاۚ إِنَّ رَۡحََت ٱهللَّ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf [07]: 
56)
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Salah satu usaha yang harus 
dilakukan untuk menanamkan 

nilai-nilai multikulturalisme 
adalah melalui pendidikan 

multikultural, yang membuat 
masyarakat kita mampu 

menerima perbedaan dan hidup 
dengan nyaman bahkan mampu 
menjalankan perannya sebagai 

warga negara di negara kita 
yang multikultural ini.
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Bab V
Pendidikan Multikultural

Di Madrasah

Pada bab-bab sebelumnya telah disebutkan tentang 

hubungan agama, budaya dan negara serta makna 

penting masing-masing entitas tersebut bagi kehidupan 

manusia, dan juga sejarah panjang madrasah yang 

berbasis pada masyarakat dan posisinya yang adaptatif 

terhadap berbagai kebudayaan, serta pengertian 

multikultural dan pendidikan multikultural, kini saatnya 

kita memasuki pembahasan lebih dalam dan lebih praktis 

tentang bagaimana penerapan pendidikan multikultural di 

madrasah dan apa saja yang harus diterapkan.  

A. Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme

Salah satu usaha yang harus dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai multikulturalisme adalah melalui 

pendidikan multikultural, yang membuat masyarakat 

kita mampu menerima perbedaan dan hidup dengan 

nyaman bahkan mampu menjalankan perannya sebagai 

warga negara di negara kita yang multikultural ini. Maka 

dalam hal ini Pendidikan Agama Islam dapat memberikan 

kontribusi dalam mewarnai kehidupan masyarakat yang 
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majemuk ini. Pendidikan Islam diharapkan mampu 

menumbuhkan kesadaran pluralism-multikultural sebagai 

upaya untuk memahami perbedaan yang ada pada sesama 

manusia, apa pun jenis perbedaannya, serta bagaimana 

agar perbedaan tersebut diterima sebagai hal yang 

alamiah (natural, sunnatullah) dan tidak menimbulkan 

tindakan diskriminatif, sebagai buah dari pola perilaku 

dan sikap hidup yang mencerminkan iri hati, dengki dan 

buruk sangka. 

Nilai-nilai kedamaian dan kebersamaan, yang dalam 

konteks ini terkandung dalam ajaran Islam tersebut 

perlu diungkap agar bisa diinternalisasikan oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama 

Islam yang disajikan di sekolah mencerminkan nuansa 

egalitarian sehingga peserta didik mampu bersikap 

saling menghormati antar sesamanya atau kepada yang 

berlainan suku, ras, agama maupun bahasa.

Ngainun Naim dan Amad Sauqi (2008: 53-54) 

menawarkan konsep pendidikan Islam pluralis-

multikultural yang dikembangkan dengan: 

1. Pendidikan Islam pluralis-multikultural merupakan 

pendidikan yang menghargai dan merangkul segala 

bentuk keragaman. Dengan demikian diharapkan 

akan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk 

keragaman yang ada.

2. Pendidikan Islam pluralis-multikultural merupakan 

sebuah usaha sistematis untuk membangun 

pengertian, pemahaman dan kesadaran peserta didik 
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terhadap realitas yang pluralis-multikultural. Hal ini 

perlu dilakukan, karena tanpa adanya usaha secara 

sistematis, realitas keragaman akan dipahami secara 

sporadis, fragmentaris, atau bahkan memunculkan 

ekslusivitas yang ekstrim. 

3. Pendidikan Islam plural-multikultural tidak memaksa 

atau menolak peserta didik karena persoalan identitas 

suku, agama, ras atau golongan. Mereka yang berasal 

dari beragam perbedaan harus diposisikan secara 

setara, egaliter, serta diberikan media yang tepat 

untuk mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. 

Dalam kondisi semacam ini tidak ada yang lebih unggul 

antara satu peserta didik dengan pserta didik yang lain. 

Masing-masing memiliki posisi yang sama dan harus 

memperoleh perlakuan yang sama pula.

4. Pendidikan Islam pluralis-multikultural memberikan 

kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya sense 
of self kepada setiap peserta didik. Ini penting untuk 

membangun kepercayaan diri, terutama bagi peserta 

didik yang berasal dari kalangan ekonomi kurang 

beruntung atau kelompok yang relatif terisolasi.

Dalam rangka pendidikan multikultural peserta didik 

perlu (Departemen Agama RI, 2009:21-25):

1. Diperkenalkan berbagai bentuk cara berpikir dan 

bertindak yang akan mempengaruhi bentuk dan wujud 

hubungan antar kultur dan antar umat beragama. 

Kemudian peserta didik diajak menetapkan manakah 
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cara yangharus dilakukan. Bentuk dan hubungan 

tersebut antara lain:

a. Konflik dan pertentangan Konflik atau pertentangan 

merupakan suasana hubungan di mana mereka 

yang berbeda agama, budaya, baik secara pribadi 

maupun secara kelompok saling bertentangan. 

Hal-hal yang berbeda dalam masing-masing 

agama dipertentangkan sedangkan persamaan-

persamaan cenderung diabaikan.

b. Toleransi. Konflik yang disadari bersama 

dapat menjadi titik tolak tumbuhnya toleransi. 

Sikap toleran adalah sikap yang tidak menolak 

perbedaan-perbedaan. Toleransi tidak cukup 

sebatas kesadaran semata, akan tetapi harus 

diiringi dengan tindakan nyata atau implementasi 

di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

c. Dialog. Bila toleransi dipandang sebagai institusi 

yang dapat menyelesaikan konflik meskipun 

dengan bahan-bahan komunikasi yang masih 

terbatas, maka dialog merupakan institusi 

pertukaran inspirasi dan aspirasi. Dengan cara ini, 

nilai-nilai luhur masing-masing agama akan dapat 

dieksplorasi dan menjadi kekayaan bersama, 

serta menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan 

budaya, kemasyarakatan, dan keagamaan. 

d. Persaudaraan sejati Persaudaraan sejati merupakan 

suasana yang dibangun berdasarkan toleransi dan 

dialog. Situasi ini terwujud manakala orang telah 
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dapat merasakan manfaat dari nilai-nilai luhur 

masing-masing agama dan kebudayaan dalam 

membangun kehidupan bersama. Selain itu nilai-

nilai luhur tersebut telah menjadi milik bersama 

dan dapat dijadikan dasar dalam bekerja sama. 

Dalam dialog peserta didik dibimbing dan 

diperkenalkan cara-cara menyelesaikan masalah sosial, 

agama dan akibat keanekaragaman pada masyarakat 

mutikultural dengan cara:

1. Mengintegrasikan unsur-unsur sosial seperti 

ras, suku dan agama. Perbedaan ras, suku dan 

agama memang menyimpan potensi konflik yang 

sangat tajam, oleh sebab itu keadaan ras, suku 

dan agama yang berbeda-beda sedapat mungkin 

diintegrasikan untuk diarahkan pada kepentingan 

Nasional. Upaya pengintegrasian dapat pula 

dilakukan melalui kegiatan organisasi. Misalnya 

forum komunikasi kepemudaan, organisasi massa, 

OSIS, karang taruna, KNPI dan lain sebagainya. 

Forum-forum seperti ini dapat menjadi wadah 

kumunikasi, pertukaran nilai, saling memahami 

dan kerjasama para anggota yang bersifat universal 

melampaui batas-batas ras, suku, agama, dan asal 

daerah.

2. Mengembangkan budaya Nasional yang 

bersumber dari budaya daerah. Sebagai suatau 

bangsa, Indonesia harus memiliki suatu sistem 

budaya nasional. Budaya ini diangkat dari 
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kebudayaan daerah yang dianggap baik dan dapat 

diterima oleh berbagai elemen masyarakat. Proses 

kelahiran negara dan bangsa Indonesia didahului 

dengan adanya budaya-budaya daerah. Budaya-

budaya puncak daerah diangkat menjadi budaya 

nasional, seperti pakaian nasional, kesenian 

nasional dan lain-lain.

3. Mengembangkan sikap tenggang rasa antar 

unsur sosial Kesadaran akan perbedaan dan 

kesediaan untuk bekerja sama menuju keutuhan 

dan persatuan bangsa akan dapat tumbuh secara 

baik bila didasarkan pada sikap tenggang rasa 

antar komponen masyarakat. Pada dasarnya 

sikap tenggang rasa dapat meredam konflik antar 

individu dalam masyarakat. Sikap tenggang rasa 

ini dapat dibangun melalui wawasan yang luas 

tentang karakteristik suku-suku bangsa maupun 

agama-agama yang ada di Indonesia. 

4. Mengembangkan wawasan kebangsaan Akhir-

akhir ini pembinaan rasa nasionalisme kepada 

peserta didik dirasakan sangat rendah. Hal 

ini diakibatkan oleh desakan muatan-muatan 

pelajaran yang ada di sekolah. Akibatnya, wawasan 

kebangsaan menjadi menipis atau mengecil dan 

berakibat pada hilangnya kesadaran akan nilai-

nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang amat 

dibutuhkan dalam membangun sebuah negara. 

Rasa nasionalisme dapat dibangun melalui 
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pengetahuan tentang wilayah dan unsur-unsur 

sosial yang ada di Indonesia. Orang yang memiliki 

wawasan kebangsaan akan mampu memberikan 

darma baktinya pada bangsa dan negara. Dengan 

demikian terbangunlah sikap nasionalisme dan 

patriotisme.

5. Meletakkan landasan tentang HAM. Sikap 

toleransi akan mendorong setiap orang untuk 

dapat memahami dan menghargai hak asasi setiap 

individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini 

berarti setiap orang dapat hidup dalam perbedaan 

dengan terus menerus mengembangkan sikap 

saling menghormati dan menghargai. Melalui 

pengembangan hak asasi manusia, setiap individu 

akan menyadari bahwa orang lain di luar dirinya 

memiliki hak asasi yang sama dengan dirinya 

dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun 

termasuk negara.

6. Membangun sikap toleransi antar umat beragama. 

Toleransi beragama merupakan kesediaan 

menerima keanekaragaman ajaran agama yang 

dianut. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan 

suatu agama diakui dan dihormati oleh pihak 

lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada 

persamaan derajat, baik dalam tataran kenegaraan, 

kemasyarakatan, maupun di hadapan Tuhan Yang 

Maha Esa, tetapi juga perbedaan-perbedaan dalam 

cara penghayatan dan peribadatannya yang sesuai 
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Toleransi beragama 
menghendaki kejujuran dan 
kebesaran jiwa dari masing-

masing pemeluk agama. 
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dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembang-

kan toleransi antar umat beragama, peserta didik harus 

menghindari atau menjauhi beberapa sikap, yaitu:

a. Fanatisme yang berlebihan (ta’assubiyyah), yaitu 

sikap yang tidak bersedia menghargai pemeluk 

agama lain, atau bahkan memusuhinya. Peserta 

didik harus benar-benar meyakini (tidak boleh 

ragu-ragu) terhadap agama yang dianutnya, 

tanpa membuat pandangan dan sikap keagamaan 

menjadi sempalan yang pada akhirnya melahirkan 

sikap meremehkan dan melecehkan keyakinan 

pemeluk agama lain.

b. Tidak mencampuradukkan ajaran suatu agama/

kepercayaan dengan agama/ kepercayaan yang 

lain. Dalam hal ini kemurnian dan keunikan 

masing-masing agama/kepercayaan harus tetap 

terjaga dan terpelihara. Dengan demikian tidak 

ada pembenaran pada upaya/mencampuradukkan 

satu agama/ kepercayaan dengan agama dan 

kepercayaan lain.

c. Sikap tidak mencampuri urusan internal 

agama/kepercayaan lain. Toleransi beragama 

menghendaki kejujuran dan kebesaran jiwa 

dari-masing-masing pemeluk agama. Bangsa 

Indonesia beruntung telah mempunyai tradisi 

yang baik mengenai toleransi atau kerukunan 

hidup beragama. Tradisi yang baik ini hendaknya 
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dilanjutkan secara berkesinambungan sehingga 

terbina kerukunan hidup antar umat beragama. 

Pada sisi lain pemerintah haruslah memberikan 

jaminan kebebasan hidup beragama bagi seluruh 

bangsa Indonesia.  Keragaman adalah anugerah 

Ilahi yang harus dirangkai menjadi simfoni 

keindahan yang harmonis. Mustahil kita hidup 

dalam satu kesatuan yang seragam. 

2. Peserta didik harus dibuka mata dan wawasannya 

untuk melihat sekian perbedaan yang ada di sekitarnya, 

di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

yang heterogen dan plural. Paling tidak heterogenitas 

dan pluralitas masyarakat itu dapat dilihat dari 

eksistensi keragaman suku (etnis), ras, agama, dan 

budaya. mInilah realitas bangsa yang multikultural 

dan multireligious. Kekayaan ini harus dijaga menjadi 

keragaman di bawah semangat kebersamaan, bukan 

penyatuan. 

Kesadaran akan keragaman tidak dapat diajarkan, 

akan tetapi kesadaran ini akan lahir melalui proses 

humanisasi. Proses ini berupaya menuntun seseorang 

untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya yang 

hidup dan yang akan dikembangkan sehingga ia menjadi 

manusia yang bersusila, beradab dan berkepribadian 

(civilized). Dengan demikian kesadaran akan keragaman 

tidak perlu diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran di 

sekolah. Nilai-nilai keragaman harus diperkenalkan dan 

ditanamkan kepada peserta didik. Hal ini dapat dilakukan 
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melalui proses integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam 

mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan (Departemen 

Agama RI, 2009:12).

Maka strategi ini akan berhasil guna dan berdaya 

guna jika diikuti dengan keteladanan (modelling) dan 

pembiasaan dalam kehidupan sosial di madrasah. Jadi 

diperlukan adanya educational sphere yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan keragaman 

di madrasah.

3. Di samping itu pendidikan multikultural dapat 

diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan 

formal namun juga dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. 

Dalam pendidikan formal pendidikan multikultural ini 

dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui 

kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini, SD/MI, SLTP/

MTs, SMA/MA, maupun Perguruan Tinggi.

Di samping itu, Pendidikan Multikultural ini tidak harus 

dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, 

namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang 

sudah ada tentu saja melalui bahan ajar memungkinkan 

diterapkannya pendidikan multikultural ini. Di madrasah  

misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini 

dapat dinitegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif 

multikultural, misalnya melalui mata pelajaran al-Qur’an 

Hadis, Akidah akhlak, Fikih, SKI dan bahasa Arab, 

sebagaimana akan dibahas pada subbab berikut. 
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Lewat penanaman semangat multikulturalisme di 

madrasah-madrasah, akan menjadi medium pelatihan 

dan penyadaran bagi peserta didik dan generasi muda 

untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, 

dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama 

secara damai.

Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka 

pendidikan multikultural perlu disosialisasikan dan 

didiseminasikan melalui lembaga pendidikan. Apalagi, 

paradigma multikultural secara implisit juga menjadi 

salah satu concern dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, 

bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai 

keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

4. Di samping itu dalam membangun pemahaman nilai-

nilai keberagaman kepada siswa yang di sekolah, guru 

mempunya posisi penting dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai keberagaman di madrasah. Adapun peran 

guru di sini, meliputi; 

Pertama, seorang guru madrasah harus mampu 

bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun 

perkataannya tidak diskriminatif. Kedua, guru madrasah 

seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap 

kejadiankejadian tertentu yang ada hubungannya dengan 

agama. Misalnya, ketika terjadi bom Bali (2003), maka 

seorang guru yang berwawasan multikultural harus 
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mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa 

tersebut. 

Ketiga, guru madrasah seharusnya menjelaskan bahwa 

inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian 

dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, maka 

pemboman, invasi militer, dan segala bentuk kekerasan 

adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Keempat, guru 

madrasah mampu memberikan pemahaman tentang 

pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman 

budaya, etnis, dan agama.

B. Pendidikan Agama Islam
     Berwawasan Multikultural

Kekayaan khazanah Islam klasik yang merupakan 

konstitusi peradaban Islam itu dapat dilihat pada tradisi 

keilmuan yang diwariskan kepada kita. Tujuh tradisi 

keilmuan tersebut adalah: 1) Ilmu-ilmu al-Qur’an, 2) ilmu-

ilmu hadis, 3)fikih atau yurisprudensi dan ushul fikih, 

4) ilmu kalam, 5) filsafat, 6) sains, sains umum yang 

diwariskan oleh peradaban pra-Islam seperti astronomi, 

alkemia, fisika, kedokteran, geometri, dan 7) tasawuf. 

Dalam tradisi madrasah di Indonesia, keilmuan nomor 

1 dan 2 terangkum dalam mata pelajaran al-Qur’an-Hadis. 

Nomor 3 terdapat pada mata pelajaran Fikih. Nomor 

4 dan 7 terdapat dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, 

sedangkan nomor 5 dan 6 secara perlahan diintrodusir di 

dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 
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Guru madrasah seharusnya 
menjelaskan bahwa inti 

dari ajaran agama adalah 
menciptakan kedamaian dan 
kesejahteraan bagi seluruh 

ummat manusia, 
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Jadi, ketujuh warisan keilmuan tersebut dirangkum ke 

dalam lima mapa pelajaran agama Islam.  

Tradisi keilmuan tersebut merupakan sumber dan 

inti gerak untuk menjaga keberlangsungan umat dan 

untuk mendorong ke arah kemajuan dan mengantisipasi 

perubahan sosial. Selain itu, tradisi keilmuan Islam 

berguna untuk membangun keautentikan peradaban 

Muslim itu sendiri. tanpa apresisasi akan tradisi Islam, 

kita tidak mungkin menghidupkan dan mengembangkan 

kembali etos keilmuan Muslim yang amat tinggi (Husein 

Heryanto, 2011:24). 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan senantiasa 

berusaha melestarikan tradisi keilmuan Islam tersebut 

dan juga melakukan revitalisasi terhadap khasanah 

klasik—yang oleh Hassan Hanafi—disebut sebagai salah 

satu prasyarat revolusi tauhid. Kelima mata pelajaran 

agama Islam inilah sangat memiliki potensi untuk 

mendiseminasikan nilai-nilai multikultural yang Islami. 

Mari kita urai mata pelajaran agama Islam di madrasah 

yang telah merangkum tujuh tradisi keilmuan Islam. 

1. Al-Qur’an Hadis (Qurdis)

Mata pelajaran al-Qur’an dan hadis merupakan mata 

pelajaran pokok dan utama di madrasah. mata pelajaran 

ini memperkenalkan kepada siswa-siswi madrasah 

tentang sumber ajaran Islam, yakni al-Qur’an dan hadis. 

Tanpa mempelajari ini, siswa-siswi tidak akan mengetahui 

sumber ajaran agamanya. Keyakinan bahwa al-Qur’an 
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dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam penting 

ditanamkan sejak dini.  Dengan begitu, sejak ini siswa-

siswi akan memiliki pijakan atau standar dalam berbuat, 

berperilaku dan berpikir berdasarkan ajaran-ajaran dari 

al-Qur’an dan hadis. 

Secara garis besar, mata pelajaran Qurdis ini dibagi 

menjadi dua. Pertama, terkait dengan tata cara membaca 

al-Qur’an. Siswa-siswi diajarkan untuk membaca al-Qur’an 

secara benar berdasarkan aturan tajwid yang telah baku 

dan juga diajarkan etika membaca al-Qur’an.  Sebagai 

kitab suci, tentu al-Qur’an diperlakukan sebagai sesuatu 

yang bernilai tinggi sehingga harus ada aturan-aturan 

etis ketika membaca al-Qur’an. Bahkan untuk kelas yang 

sudah tinggi (aliyah) juga diajarkan tentang perangkat 

keilmuan dalam menafsirkan atau memahami al-Qur’an 

(ulum al-Qur’an) dan juga perangkat keilmuan dalam 

memahami hadis Nabi Saw.  perangkat kedua keilmuan 

tersebut menjadi sangat penting dalam memahami al-

Qur’an. Perangkat keilmuan tersebut diterapkan guna 

menghindari pemahaman yang salah dan ekstrim dalam 

memahami al-Qur’an dan hadis.

Kedua, memahami al-Qur’an dan hadis, baik dari 

kata, ayat maupun surahnya. Di dalam mapel Qurdis ini, 

siswa-siswi di ajarkan tentang al-asma al-husna , surah-

surah pendek, ayat-ayat tematik tentang akhlak misalnya, 

toleransi, menghormati orangtua, dan lain-lain. Begitu 

juga hadis. Siswa-siswi juga diajarkan tentang hadis-hadis 

singkat.

Jadi, mapel Qurdis ini pada hakikatnya bisa menjadi 
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seperti dua mata pisau yang sama-sama tajamnya. Apabila 

Qurdis disampaikan dengan benar, dengan konten atau 

muatan tema yang benar, maka ia bermanfaat bagi peserta 

didik. Namun sebaliknya, jika Qurdis disampaikan dan 

diberi muatan tema yang salah maka ia bisa menjadi 

bumerang bagi peserta didik, alias membahayakan. Ayat-

ayat al-Qur’an dan hadis bisa dijadikan sebagai legitimasi 

tindakan yang tidak benar. Oleh sebab itu, pemerintah 

dalam hal ini—Kementerian Agama—memiliki andil 

yang besar dalam mengatur atau meregulasikan isi 

atau muatan mata pelajaran pendidikan agama. Muatan-

muatannya harus mencerminkan Islam yang rahmatan 
lil alamin dan watak keindonesiaan. Kita tahu bersama 

bahwa dalam pemahaman agama, yang selalu menjadi 

masalah pokok adalah penafsiran terhadap al-Qur’an dan 

juga pemahaman terhadap teks-teks hadis.    

2. Akidah Akhlak

Akidah atau yang terkenal dengan ilmu teologi 

merupakaan kajian terhadap prinsip-prinsip dasar 

keimanan Islam (ushuluddin) meliputi keyakinan 

keesaan Allah (tauhid), kenabian (nubuwwah), dan hari 

kebangkitan (qiyamah). Ketika membahas ilmu tauhid, 

muncul kajian tentang zat Allah, sifat-sifat Allah dan 

sebagainya.  Ini penting sebagai landasan keagamaan 

siswa-siswi madrasah. pengenalan terhadap kitab-kitab 

Allah, para Nabi Allah dan pandangan-pandangan kalam 

terkait dengan hari akhir, dosa, surga juga merupakan 

ikhtiar untuk mengenal ‘yang lain’ serta sekaligus 
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Akhlak menjadi core atau 
ruh pendidikan agama Islam. 

Tanpa pelajaran akhlak, 
pendidikan agama Islam terasa 

hampa.
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memperkaya pengetahuan bahwa hal-hal eskatologis bisa 

didekati dan dipahami melalui berbagai jalur pendekatan. 

Sedangkan akhlak, tentu menjadi bagian penting dalam 

kurikulum PAI (Pendidikan Agama Islam). Di dalam 

akhlak inilah penanaman nilai-nilai akhlak berlangsung.  

Peserta didik dijarkan untuk bermuamalah dengan 

orang lain secara baik seperti tidak megumpat, tidka 

hasut, tidak marah, bersabar, tawakkal dan sebagainya. 

Akhlak menjadi core atau ruh pendidikan agama Islam. 

Tanpa pelajaran akhlak, pendidikan agama Islam terasa 

hampa. Di sini guru dituntut secara ektra untuk menjadi 

role model dalam mengimplementasikan akhlak-akhlak 

mulia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang 

sederhana hingga yang berat. Selain menjadi role model, 

para guru juga dituntut menjadi aktor yang kreatif untuk  

membiasakan peserta didiknya berlaku dengan akhlak 

mulia. Sebab akhlak mulia bisa terbangun kuat hanya 

melalui pembiasaan-pembiasaan. 

3. Fikih

Pada awalnya, kata fiqih memiliki makna memahami. 

Namun dalam perjalanannya, ketika fikih sudah menjadi 

ilmu yang mapan, ia dikaitkan dengan produk hukum 

tentang amal perbuatan manusia yang diambilkan dari 

dali-dalil yang terperinci, baik dari al-Qur’an, Hadis, Ijma’ 

dan Qiyas. Produk hukum ini bisa jadi berkaitan dengan 

ibadah madhah (shalat, zakat, haji dan sebagainya) 

ataupun ibadah gairu mahdhah (mualamah seperti jual 

beli, pinjam meminjam dan sebagainya).
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Dalam kaitan dengan produk hukum, keragaman dan 

perbedaan pendapat tentu sangat banyah, hal ini terbukti 

dengan adanya empat mazhab besar dalam fikih. Kondisi 

ini tentu saja sangat potensi untuk menumbuhkan 

kesadaran dan pengetahuan kepada siswa-siswi madrasah 

untuk terbiasa berbeda dan terbiasa menghormati 

perbedaan tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut 

sehingga menjadi konflik. Misalnya, di dalam buku fikih 

Kurikulum 2013, sudah mulai disebutkan atau diajarkan 

tentang argumentasi mengapa dalam shalat subuh ada 

Qunut dan juga disebutkan dalil lainnya yang menyatakan 

tidak perlu menggunakan Qunut. Tentu saja ini bukan 

untuk membingungkan, tetapi untuk memahamkan 

dan memberikan pilihan kemudahan, bukan untuk 

dipertentangkan. Keragaman produk hukum ini sedikit 

banyak sudah mulai ditunjukkan di dalam buku-buku 

fikih kurikulum 2013. 

Selain fikih, di tingkat Aliyah Jurusan Keagamaan 

juga diajarkan tentang ilmu ushul fikih, yakni ilmu 

yang membahas unsur-unsur umum dalam prosedur 

mendeduksi hukum-hukum Islam (istimbat hukm). Ilmu 

ini mengajarkan nalar kritis bagi siswa-siswi madrasah. 

Di dalamnya, logika-logika akal sehat digunakan, 

pertimbangan-pertimbangan lainnya (kondisi sosiologis, 

geografis, budaya) juga digunakan.  Di sini pula nalar 

keberagaman sudah mulai terbangun sejak awal, dan 

memahami keragaman pemahaman juga dimulai. 

Tidak hanya itu kini, juga berkembang pergesaran 
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paradigma ushul fikih yang monokultural ke usul fikih 

multikultural. Hal ini berangkat dari bahwa bahwa teks 

(nashsh) al-Qur’an keseluruhannya adalah qath‘i baik 

dari sisi turunnya, ketetapannya maupun penukilannya 

dari Nabi Muhammad saw. pada umatnya. Teks al-Qur’an 

itu diturunkan Allah pada Nabi untuk disampaikan pada 

umatnya tanpa ada perubahan dan penggantian sedikit 

pun. Sementara al-Sunnah (al-Hadits) sebagai sumber 

kedua juga memiliki nilai qath‘i tetapi berbeda dengan 

al-Qur’an. Dalam al-Sunnah, ada yang qath‘i al-wurud 

(memiliki validitas kuat datangnya dari Nabi; al-Sunnah 

al-Mutawatirah) dan zhanni al-wurud (tidak memiliki 

validitas kuat datanganya dari Nabi; al-Sunnah al-Ahad).

Fuqaha’ monokultural menyatakan bahwa teks al-

Qur’an terbagi menjadi dua bagian: Pertama, qath‘i al-

dilâlah adalah teks yang memiliki pengertian yang jelas 

dan tidak menimbulkan ta’wil serta tidak ada jalan untuk 

dipahami selain dari arti yang jelas itu. Kedua, zhanni 

al-dilalah adalah teks yang memiliki suatu pengertian, 

tetapi masih dapat menimbulkan ta’wil atau dapat diubah 

dari pengertian aslinya kepada pengertian lain. Dalam 

tradisi fuqaha’ ini, ”budaya teks” masih menjadi satu-

satunya ukuran untuk menilai dan menetapkan ketentuan 

hukum/fiqih. Sementara itu, fuqaha’ multikultural 

mengatakan bahwa teks al-Qur’an adalah firman literal 

dan final dari Allah, sedang Nabi Muhammad saw 

selama menyampaikan misinya sering menjelaskan 

dan mengelaborasi arti atau makna teks al-Qur’an, 

dan menambahkan keputusan-keputusannya melalui 
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perkataan (statemen) dan perbuatan (action) serta 

persetujuannya pada para pengikutnya (sahabat Nabi) 

berdasarkan kepentingan kultural (kemaslahatan) umat. 

Keputusan Nabi ini kemudian dikenal sebagai al- Sunnah 

yang dijadikan sumber kedua oleh umat Islam.

Dalam perspektif historis, sistem kenegaraan yang 

diterapkan Nabi Muhammad saw dengan Piagam 

Madinahnya menjadi dasar hukum fiqih bagi legalitas 

multikulturalisme. Piagam Madinah ini adalah konsesi atas 

Hijrah Nabi Muhammad saw yang menemukan kondisi 

sosiologis Madinah berbeda dengan di Makkah. Dalam 

perkembangannya setelah wafatnya Nabi Muhammad 

Saw, proses pembentukan hukum fiqih mulai mengalami 

perdebatan seputar peran kultur (yang berasaskan 

kemaslahatan umat) dan wahyu (yang berasaskan teks/

nash) yang telah menimbulkan perdebatan yang hangat 

antara Umar ibn al-Khattab dengan sahabat Nabi lainnya 

dalam masalah bagian muallaf dan pembagian harta 

rampasan perang. Umar berpijak pada kepentingan 

kultural masyarakat setempat, sementara sahabat lainnya 

bersikukuh pada tradisi formal-legalistik. Perkembangan 

perdebatan fiqih di dunia Islam, khususnya di Indonesia, 

juga tidak lepas dari persoalan peran teks dan kultur 

tersebut. Tarik menarik antara peran teks dan kultur 

menimbulkan polarisasi paradigmatik dalam pembaruah 

fiqih, yakni: Pertama, paradigma ushul fiqih multikultural 

yang berupaya melahirkan kaidah dan rumusan fiqih 

yang sesuai dengan kepentingan kultural manusia yang 

berwawasan kemaslahatan. Kedua, paradigma ushul fiqih 
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monokultural yang meletakkan nas-nas al-Qur’an dan 

Sunnah sebagai dasar pijaknya dalam menjawab masalah-

masalah baru, dan akal dianggap tidak mampu menafsirkan 

nas-nas al-Qur’an dan kemanusiaan, sedang teks yang 

zhanni al-dilalah adalah teks yang memiliki arti jelas dan 

rinci serta mengancam nilainilai kemanusiaan, ekslusif, 

dan diskriminatif. Demikian juga kultur tidak memiliki 

peran strategis dalam merumuskan ketentuan fiqih.

Ijtihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh 

dari mujtahid dalam menemukan hukum-hukum 

syar‘i. Mujtahid harus memenuhi tiga syarat: Pertama, 

pengerahan segala kemampuan dari mujtahid. Kedua, 

usaha yang sungguh-sungguh itu adalah untuk mencari 

hukum-hukum syar‘i yang bersifat zhanni. Ketiga, 

pencarian hal-hal yang zhanni itu adalah dari teks syar‘i 

(al-Qur’an dan al-Sunnah). Syarat mujtahid meliputi 

beberapa hal berikut: Pertama, syarat umumnya adalah 

baligh, berakal, memahami masalah, dan beriman. Kedua, 

syarat utamanya adalah mengetahui bahasa Arab, ilmu 

ushul fiqih, ilmu mantiq (logika), dan mengetahui hukum 

asal. Ketiga, syarat yang pokok adalah mengetahui al-

Qur’an, al-Sunnah, maqasid al-syar‘i, asrar al-syar‘i, dan 

mengetahui qawaid al-fiqhiyyah.

Adapun mujtahid meliputi tiga tingkatan: Pertama, 

mujtahid al-madzhab adalah seorang mujtahid yang 

mengikuti (yuqallidu) teori ijtihad dari salah satu imam 

madzhab, sedangkan produk hukumnya boleh berbeda. 
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Kedua, mujtahid al-mas’alah adalah seorang mujtahid 

yang boleh melakukan ijtihad dengan hanya berbekal 

pengetahuan yang berhubungan dengan satu persoalan 

yang akan dipecahkan dan produk hukumnya boleh 

berbeda. Ketiga, mujtahid al-mutlaq adalah seseorang 

yang memiliki kemampuan mencetuskan teori dan 

rumusan ketentuan hukum syar‘i. Di luar tiga hal tersebut 

adalah muqallid, yang tindakannya sering disebut “taqlid”.

Salah satu contoh gagasan ijtihad yang ideal adalah 

ijtihadnya Umar yang menempatkan gagasan fiqihnya 

yang berbasis kultural, kepentingan penduduk setempat, 

dalam masalah harta rampasan perang (baca: al-Qur’an 

59: 6-10). Gagasan Umar itu mengakomodasi adanya 

pluralitas kepentingan masyarakat setempat, sehingga 

ia dapat mengamalkan pesan living tradition dari Nabi, ia 

mengikuti Sunnah Nabi dalam wujud tindakan baru yang 

sudah mengalami dari pelaku aslinya, Nabi. Dalam tradisi 

ijtihad Imam Madzhab, ada apresiasi luar biasa terhadap 

kepentingan kultural kemanusiaan melalui urf. Misalnya, 

Imam Hanafi menolak qiyas demi mempertahankan 

urf/tradisi yang baik. Demikian juga Imam Malik 

menempatkan urf sebagai salah satu sumber hukum 

fiqih yang valid. Sementara Imam Syafi’i yang menggagas 

qaul qadim dan qaul jadid pada hakikatnya juga memiliki 

perhatian terhadap aspek kultural/urf. Dalam kehidupan 

Indonesia, pola pikir Umar dan para imam madzhab 

memiliki arti penting untuk memberikan sumbangan 

penting bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam agar mereka memiliki paradigma (fiqih) Islam yang 



195

MODUL I (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

berwawasan multikultural, bukan paradigma (fiqih) Islam 

yang bertitik tolak pada pemikiran dogmatik-spekulatif, 

dan bukan pula paradigma berpikir yang hanya berpijak 

pada akar pemikiran rasional dan empiris. Hal ini 

penting untuk menjawab kelemahan padarigma ushul 

fiqih di Indonesia yang monolitik (single entities) dan 

berwawasan taqlid.

Ada dua paradigma interpretasi: Pertama, penafsiran 

multikultural yang berlandaskan konteks baik konteks 

kalimat ataupun konteks kultural (konteks turun atau 

kekiniannya). Kedua, penafsiran monokultural yang 

berlandaskan nas-nas al-Qur’an yang jelas dan rinci. 

Rasulullah SAW mengajarkan prinsip integrasi sosial 

untuk membangun masyarakat yang beradab. Ia 

mengatakan bahwa ajaran fiqih Islam harus menjadi 

rujukan nilai, pengetahuan dan tindakan bagi kaum 

Muslim untuk berta’aruf dengan keompok-kelompok lain 

di dalam masyarakat yang berbeda baik dalam hal agama, 

sosial maupun budaya. Untuk itu rumusan paradigma 

ushul fiqih yang relevan adalah “ushul fiqih multikultural” 

yang diyakini dapat memproduk hukum-hukum fiqih yang 

aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kultural/

kepentingan kemanusiaan, sehingga umat manusia 

mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, 

agama, jenis kelamin dan keturunan.

Fiqih Indonesia, sebagai suatu upaya pembaharuan 

bercorak lokal, harus terlebih dahulu menentukan ruang 

lingkup dengan cara membedakan tiga istilah di Indonesia 
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yang sering dianggap sama. Fakultas Hukum Islam di 

lingkungan perguruan tinggi yang bernaung di bawah 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan 

istilah untuk menyebut mata kuliah yang membahas 

tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Batasan 

semacam ini menurut Hasbi As-Sidiqy  jelas berakibat 

menciutkan pengertian syari’ah yang mencakup hukum-

hukum akidah, akhlak, dan amaliah. Fiqih yang secara 

teknis sering dipahami sebagai ”hukum-hukum syari’ah 

yang dihasilkan dari dalil-dalilnya”, merupakan bagian 

dari syari’ah itu sendiri, tetapi lebih luas daripada hukum 

Islam karena fiqih mencakup hukum-hukum muamalah 

dan ibadah, di mana aspek yang terakhir ini mencakup 

dalam istilah hukum Islam. Menyadari konsekuensi yang 

harus diterima bahwa menyamakan syari’ah dan fiqih 

berarti menganngap keduanya bersifat universal, absolut, 

dan abadi, maka Hasbi mengatakan bahwa syari’at Islam 

sajalah yang memiliki ketiga sifat tersebut. Dengan kata 

lain, syari’ah, begitu menurut Nourouzzaman menjelaskan 

pendapat Hasbi lebih sebagai hukum in abstracto dan 

sebaliknya fiqih lebih bersifat sebagai hukum in concreto. 

Lebih lanjut, Hasbi membagi fiqih menjadi fiqih Qur’ani 

yaitu hukum yang secara tegas ditemukan di dalam 

al-Qur’an dan fiqih Nabawi yaitu hukum yang tidak 

disinggung oleh Al-Qur’an tetapi ditegaskan oleh Hadis. 

Ketiga adalah fiqh ijtihadi yaitu hukum-hukum yang 

dicapai melalui ijtihad para ulama.

Fiqih ijtihadi merupakan inti fiqih Indonesia yang 

dijiwai oleh syari’ah, bersifat dinamis dan elastis karena 
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dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi fiqih 

ijtihadi bersifat lokal, temporal, dan realtif. Jelaslah di 

sini bahwa kritik Alie Yafie dan Ibrahim Hoesen yang 

beranggapan bahwa fiqih itu bersifat universal, tidaklah 

mengenai sasaran.

Hal ini diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa Hasbi 

membatasi ruang lingkup fiqih Indonesianya pada 

bidang non-ibadah dan non-qat’i. Untuk menjustifikasi 

lokalitas fiqih Indonesia, Hasbi berpegang pada sejarah 

perkembangan fiqih (tarikh tasyri’). Tarikh tasyri’, 

menurut Hasbi membuktikan bahwa fiqih lokal telah 

muncul sejak awal penyebaran Islam melawati batas-batas 

Mekah dan Madinah. Mazhab Hanafi di Kufah, Maliki 

di Madinah, Syafi’i di Baghdad (mazhab qadim) dan 

kemudian di Mesir (mazhab jadid), di samping mazhab 

Hambali di Baghdad, tentunya merupakan bagian dari 

contoh yang populer. Lokalitas mazhab-mazhab ini 

menurut Hasbi, dikarenakan perbedaan pendapat, tempat, 

adat istiadat dan jiwa si mujtahid sendiri. Walau dilegitimasi 

oleh tarikh tasyri Hasbi masih saja menekankan bahwa 

lokalitas fiqih Indonesia harus ditopang oleh studi kasus 

(dirasat al-waqa’i) mengenai masyarakat Indonesia 

dengan sistem masyarakat lainnya yang sezaman. Studi 

ini harus menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan 

studi hukum secara umum untuk melihat pengaruh dan 

kemampuannya menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan 

masyarakatnya, dan setelah itu barulah memasuki fase 

problem solving.
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Hasbi menganjurkan agar para pendukung fiqih 

Indonesia menggunakan metode perbandingan mazhab 

manakala problem yang dihadapi sudah diberikan 

pemecahannya oleh ijtihad dalam berbagai mazhab yang 

ada. Perbandingan yang tidak terbatas pada mazhab 

Sunni ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama, memilih 

dari kalangan empat mazhab Sunni. Kedua, memilih 

dari semua mazhab termasuk non-Sunni. Kedua-duanya 

dilakukakn demi mencari pendapat yang paling sesuai 

dengan konteks ruang, waktu, karakter dan kemaslahatan 

bangsa Indonesia. Studi perbandingan mazhab ini harus 

diikuti dengan studi perbandingan ushul fiqh dari masing-

masing mazhab, dengan harapan agar pandangan tersebut 

dapat terpadu atau bahkan bersatu.

Arti penting paradigma ushul fiqih multikultural 

adalah pertama, menekankan pada pengambilan nilai-

nilai dasar kultural kemanusiaan sebagai prinsipnya dalam 

merumuskan hukum (fiqih) Islam. Kedua, ia mendorong 

kaum Muslim untuk selalu menangkap realitas aktual 

kekinian. Konsekuensinya, perlu pergeseran paradigma 

dari ushul fiqih monokultural ke ushul fiqih multikultural. 

Ketiga, ia dapat melahirkan produk hukum yang mampu 

menghargai dan menghormati adanya keragaman gaya 

hidup bangsa.

4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berisi 

tentang kisah-kisah para Nabi, Sahabat, Kekhalifahan, 
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Masa Kejayaan Islam, Masa Kemunduran Islam hingga 

sejarah Islam kontemporer.  SKI ini tidak hanya sekadar 

glorifying the past (merayakan masa lalu), yakni masa 

keemasan Islam, tetapi juga mempelajari nilai-nilai penting 

sebagai bekal memajukan Islam di masa mendatang. Masa 

lalu harus bisa menjadi cermin bagi siswa-siswi madrasah 

untuk menatap masa depan. Siswa-siswi madrasah tidak 

cukup hanya dengan bangga memiliki tokoh-tokoh cerdik 

cendekia yang melahirkan temuan-temuan hebat, seperti 

al-Jazairi, al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan sebagainya, 

tetapi harus belajar dari semangat berjuang mereka dalam 

berkontribusi bagi umat Islam.

Dalam sejarah kebudayaan Islam juga banyak sekali 

kisah-kisah atau teladan-teladan dari para Nabi, sahabat 

dan ulama yang mencerminkan sikap-sikap sadar 

kebudayaan, sadar perbedaan dan saling menghormati. 

Mempelajadi SKI berarti meneladani hal-hal yang baik 

pada masa lampau sebagai bekal membangun peradaban 

masa depan. 

5. Bahasa Arab

Belajar bahasa pada dasarnya juga belajar kebudayaan. 

Bahasa merupakan salah satu produk sebuah kebudayaan. 

Belajar bahasa Arab berarti juga belajar kebudayaan 

Arab. Bahasa dan budaya mempunyai hubungan yang 

sangat erat. Bahasa adalah alat ekspresi budaya. Tidak 

ada suatu pengetahuan sebagai produk budaya yang 

disampaikan dengan efisien kecuali lewat media. Maka 
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SKI ini tidak hanya sekadar 
glorifying the past (merayakan 

masa lalu), yakni masa 
keemasan Islam, tetapi juga 

mempelajari nilai-nilai penting 
sebagai bekal memajukan 
Islam di masa mendatang.
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bahasa merupakan pendukung mutlak keseluruhan 

pengetahuan manusia. Dengan bahasa, budaya suatu 

bangsa disebarluaskan sampai ke ujung bumi, dilestarikan 

dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, 

sistem dan wacana bahasa, juga tidak terlepas dari nilai 

dan sistem budaya yang menjadi induknya. 

Bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan dan 

membedakan kebudayaan dalam tiga hal, yaitu:

1. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat dianggap 

sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan 

masyarakat yang bersangkutan

2. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan, atau salah 

satu unsur dari kebudayaan

3. Bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan.

Bahasa yang merupakan kondisi bagi kebudayaan 

dibagi menjadi dua hal, yaitu; pertama, bahasa merupakan 

kondisi kebudayaan dalam arti yang diakronis, di mana 

bahasa mendahului kebudayaan. Karena melalui bahasalah 

manusia menjadi makhluk sosial yang berkebudayaan 

dan berperadaban. Kedua, bahasa merupakan kondisi 

bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk 

membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang 

sama untuk membangun kebudayaan, dalam arti bahwa 

bahasa merupakan fondasi bagi terbentuknya berbagai 

macam struktur yang kompleks yang sejajar dengan 

unsur budaya yang lain.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa berbahasa 
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memang menunjukkan bagaimana sebuah komunitas 

atau bangsa berbudaya. Antara berbahasa dan 

berbudaya menunjukkan hubungan timbal balik. Untuk 

mempertahankan budaya maka berbahasa menjadi 

sebuah kelaziman. Demikian juga untuk mempertahankan 

bahasa, keberlangsungan budaya sangat penting walaupun 

budaya adalah naluri dari kehidupan manusia itu sendiri 

sebagai makhluk sosial.

Bahasa Arab masuk ke Indonesia seiring dengan 

masuknya Islam. Ini tidak bisa dipungkiri, karena 

dominasi keagamaan dalam berbahasa Arab sangat kuat. 

Pesan -pesan moral keagamaan ( Islam ) tertulis dalam 

bahasa Arab. Dengan kata lain Bahasa Arab adalah 

bahasa Islam. Masuknya bahasa  Arab ke Indonesia pun 

membawa pengaruh dan dampak yang cukup berarti 

dalam tatanan kebudayaan masyarakat. Dan proses 

akulturasi budayapun menjadi satu keniscayaan.

Peranan bahasa Arab dalam kebudayaan nasional 

telah mengambil bagian penting sejak berkembangnya 

agama Islam di Nusantara pada abad XIII dan sampai saat 

ini masih dirasakan peranannya secara leksikal maupun 

semantik. Hal ini terlihat pada berbagai bidang. Misalnya 

pada upacara sekaten di Kraton Surakarta dan Yogyakarta, 

upacara perkawinan, khataman, khitanan, kata sakral atau 

mantera-mantera yang dipakai oleh masyarakat Indonesia 

adalah menggunakan huruf atau kata-kata bahasa Arab. 

Bahkan ungkapan-ungkapan tertentu yang banyak dipakai 

oleh masyarakat Indonesia secara meluas dan merakyat 
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dengan menggunakan bahasa Arab.

Bahasa Arab mempunyai keanehan, ia bisa sakti dan 

mujarab, karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit 

manusia. Dengan sarana air, seseorang yang saleh 

membaca do’a yang berbahasa Arab lalu dihembuskan 

ke dalam air, dan air berisi energi do’a, kemudian 

diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah dengan 

izin-Nya, orang yang sakit akan sembuh.

Bahasa Arab juga sangat berperan dalam karya-

karya tulis anak-anak bangsa Indonesia. Banyak buku 

yang dikarang oleh ustadz atau ulama di Indonesia 

dengan menggunakan huruf Arab-Melayu, seperti buku 

Perukunan, Sifat duapuluh, dan buku-buku yang berkaitan 

dengan ibadah, hikayat, sejarah Nabi Muhammad, 

tasawuf, dan sebagainya.

Dalam bidang kesusasteraan Indonesia pada zaman 

pujangga lama banyak ditulis dengan huruf Arab-Melayu 

yang banyak menggunakan kata-kata yang berasal dari 

bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab bagi pelajar 

Indonesia, terutama jurusan sastra Indonesia, merupakan 

kunci untuk menggali kesussteraan Indonesia lama, 

karena banyaknya kata-kata Arab yang digunakan 

atau yang diambil menjadi kata-kata bahasa Indonesia 

sekarang.

Dalam hal pengajaran bahasa secara umum, termasuk 

bahasa Arab untuk orang non-Arab, mengetahui budaya 

Arab merupakan hal yang lazim. Karena aspek bahasa 

bukan hanya makna saja tetapi hal yang melingkupi 
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konteks bahasa itu sendiri. Kaitan ini sangat erat karena 

lewat bahasalah unsur-unsur budaya dapat terhubung 

dengan jalinan yang erat. Untuk menjadi guru bahasa 

asing, aspek mengenai budaya harus dikuasai juga, selain 

penguasaan struktur bahasa itu sendiri. Meskipun budaya 

dalam arti yang minimalis mungkin. Karena kalau harus 

mengetahui seluk-beluk budaya secara detail justru akan 

memerlukan waktu yang lama untuk mempelajarinya. 

Karena lewat bahasa itu sendiri, hakekatnya budaya 

sudah dipelajari.

Persoalan non linguistik ini juga menjadi kendala 

keberhasilan pembelajaran yakni kondisi sosio-kultural 

bangsa Arab dengan non Arab (Indonesia). Problem 

yang mungkin muncul ialah bahwa ungkapan-ungkapan, 

istilah-istilah dan nama-nama benda yang tidak terdapat 

dalam bahasa Indonesia tidak mudah dan tidak cepat 

dipahami oleh pembelajar Indonesia yang sama sekali 

belum mengenal sosial dan budaya bangsa Arab. Contoh 

ungkapan “ بلغ الزبا   ,balagha al-sail al-zuba/ ” السيل 

maknanya adalah “nasi telah menjadi bubur”, bukan “air 

bah telah mencapai tempat tinggi”. Selain itu, peribahasa 

 qabla al-rimâ’ tumla’u al-kanâin/ ” الرماء تمأل الكنائن  قبل“

(sebelum memanah, penuhi dulu tempat anak panahmu), 

di Indonesia, pribahasa ini sama maknanya atau diartikan 

dengan pribahasa “sedia payung sebelum hujan”. Latar 

belakang sosial budaya orang Arab dahulu adalah sering 

mengadakan perang, maka mereka mengatakan pribahasa 

seperti itu. Sedangkan bangsa kita sering mengalami 

musim hujan, maka kita menggunakan pribahasa itu. 



205

MODUL I (BUKU PENGAYAAN) 
MADRASAH MULTIKULTURAL

Jadi, pengetahuan tentang konteks sosio-kultural pemilik 

bahasa yang dipelajari sangat penting, karena dengan 

pengetahuan tersebut diharapkan dapat lebih cepat 

memahami pengertian dari ungkapan-ungkapan, istilah-

istilah dan benda-benda yang khas bagi bahasa Arab serta 

mampu menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut pada 

situasi dan waktu yang tepat.

Bahasa Arab diajarkan di Indoensia lebih dominan 

karena bahasa Arab merupakan bahasa Alquran dan 

Hadits. Oleh akrena itu yang nampak dalam pengajaran 

Bahasa Arab adalah bahwa mempelajarinya sekaligus 

mempelajari agama Islam. Dengan demikian sebetulnya 

mempelajari Bahasa Arab adalah mempelajari budaya 

Islam. Inilah yang mendasari pentingnya mengajarkan 

Bahasa Arab dalam kaitannya dengan pendidikan agama 

Islam.

Di samping itu, pengajaran Bahasa Arab di Indonesia 

lebih mengacu kepada bahasa resmi yang dipakai oleh 

Negara-negara Arab. Bahasa Arab resmi ini sering disebut 

Bahasa Arab fusha. Bahasa Arab fusha sering dibedakan 

dengan Bahasa Arab ‘amiyah.

Ada satu usulan menarik dari Muhbib Abdul 

Wahab, bahwa sekarang di madrasah-madrasah sudah 

seharusnya diajarkan bahasa amiyah juga kalau bahasa 

itu adalah alat komunikasi. Ini dengan asumsi bahwa 

dalam kenyataannya bahasa Arab fusha jarang dipakai 

kecuali dalam acara-acara resmi atau khotbah Jum’at. Hal 

ini juga didasari kenyataan bahwa saat ini di Arab sendiri 
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ada fenomena pencampuran antara fusha dan amiyah 

yang beliau sebut fusamiyah.

Usulan ini sebetulnya realistis namun tentu harus 

dilihat secara jeli karena Bahasa Arab yang diajarkan 

sekarang di madrasah saja masih banyak persoalan yang 

belum selesai. Sehingga penambahan beban dengan 

materi baru justru bisa mengganggu proses yang sedang 

berjalan. Selain itu, pengajaran bahasa ‘amiyah akan 

terbawa dengan sendirinya jika memang dibutuhkan 

ketika akan menggunakannya di daerah tertentu. 

Menurut Dr. A. Sayuti A. Nasution, MA., di banyak 

negara berbahasa Arab, bahasa yang diajarkan tetaplah 

bahasa fusha meskipun dalam prakteknya masih bahasa 

‘amiyah yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. 

Jadi, belajar bahasa Arab pada dasarnya juga mengajarkan 

untuk memahami budaya.
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Bab VI
Penutup

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kiranya dapat 

disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan madrasah lahir dari rahim agama Islam dan 

pendidikan multikultural lahir dari core kebudayaan. 

Agama dan budaya seharusnya dilihat secara organik 

(budaya itu bagian dari agama dan agama itu terkait 

erat dengan budaya). Dengan demikian, agama bisa 

berjalan baik dengan budaya dan budaya bisa lebih 

hidup dengan ruh agama.

2. Negara sebagai pengayom seluruh agama dan budaya 

harus hadir di kehidupan masyarakat. Negara memiliki 

kepentingan besar untuk menciptakan kehidupan 

yang damai. Munculnya tindakan kekerasan, konflik 

dan sebagianya harus dilawan dengan program-

program kedamaian, di antaranya adalah kesadaran 

multikultural, kesadaran untuk menghormati ‘yang 

lain’, menghormati ‘yang beda’, menghormati 

perbedaan. 

3. Kesadaran multikultural sudah seharusnya dimulai 

sejak dini, yakni dimulai dari dunia pendidikan. Sebab 

di dalam pendidikan nilai-nilai universal tentang 

kebaikan mudah ditanamkan. Madrasah, sebagai 

lembaga pendidikan formal memiliki peluang yang 
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besar untuk menanamkan nilai-nilai universal tersebut 

di dalam kurikulum atau mata pelajaran pendidikan 

agaama (al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah 

kebudayaan Islam, Fikih dan Bahasa Arab).

4. Madrasah yang lahir dari sejarah panjang, pada dasarnya 

sudah memiliki potensi kesadaran multikultural sejak 

awal yang diambilkan dari ajaran-ajaran Islam dan juga 

tradisi-tradisi atau kearifan-kearifan setempat. 

5. Seiring dengan derasnya tuntutan untuk 

menghidupkan kesadaran multikultural ini—karena 

maraknya tindakan kekerasan, konflik, terorisme dan 

sebagainya—madrasah tentunya tidak perlu latah, 

namun madrasah tinggal melanjutkan dan meneruskan 

proses internalisasi nilai-nilai multikultural tersebut 

secara istiqamah.
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