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Sumber: www.kontenberita.com

Gambar 9.1 Kegiatan di pasar tradisional

Sumber: www.cdn.klimg.com

Gambar 9.3 Bank syari’ah
Sumber: www.2.bp.blogspot.com

Gambar 9.2 Bank konvensional

Aktivitas Siswa:
Setelah kamu mengamati gambar di atas, coba berikan tanggapanmu tentang pesanpesan yang ada pada gambar tersebut!
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Membuka Relung Hati
Allah Swt. menjadikan kita
sebagai makhluk sosial. Makhluk
sosial adalah makhluk yang dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya tidak
bisa dilakukan tanpa bantuan orang
lain. Ini artinya kita harus melakukan
interaksi atau hubungan dengan sesama.
Kita perlu hidup tolong-menolong,
dalam segala urusan hidup. Dengan
cara demikian, kehidupan masyarakat
menjadi teratur, hubungan yang satu Sumber: www. 1.bp.blogspot.com
dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Gambar 9.4 Kerja bakti membangun rumah warga
Namun demikian, sifat buruk sering kali menghinggapi diri kita. Contohnya
adalah sifat tamak. Sifat tamak mendorong kita selalu mementingkan diri sendiri
dan lupa terhadap kepentingan orang lain, bahkan masyarakat pada umumnya.
Sifat inilah yang dapat membuat hidup kita menjadi gelisah tidak nyaman dan
tenteram. Tamak, bisa mendorong kita untuk mengambil alih hak orang lain. Oleh
karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana
kita melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya.
Hukum yang mengatur hubungan antarsesama manusia ini disebut mu’±malah.
Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan
dengan baik dan saling menguntungkan. Allah Swt. berfirman:

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt., ....” (Q.S. alMaid±h/5: 2)
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Mengkritisi Sekitar Kita
Dalam
melakukan
interaksi
antarsesama, kita tidak bisa terhindar dari perilaku jual-beli, utangpiutang,
pinjam-meminjam,
dan
sewa-menyewa. Akan tetapi, karena
mungkin ketidaktahuan kita, sering
kali kita melanggar ketentuanketentuan yang berlaku. Akibatnya,
banyak orang yang dirugikan.

Sumber: www.sesiliastellaa.wordpress.com

Gambar 9.5 Jual beli di pasar modern

Perhatikan perilaku berikut ini!
1. Ada banyak pasangan yang belum dikaruniai anak. Demi memiliki buah hati,
sepasang orang tua bahkan berkehendak mengadopsi bayi untuk diasuh sebagai
anak kandung. Fenomena tersebut ternyata dimanfaatkan oleh seseorang
yang tidak bertanggung jawab. Dalam situs jual beli online, orang tersebut
menawarkan bayi lucu berusia 18 bulan lengkap dengan fotonya. Bayi tersebut
pun dihargai 10 juta rupiah dan ternyata banyak peminat menginginkan penjual
bayi tersebut. Namun, setelah dikonfirmasikan ternyata hal tersebut adalah
kebohongan belaka. Bagaimana tanggapanmu tentang jual-beli bayi online
tersebut?
2. Di taman bermain biasa dijajakan mainan berupa panah yang nantinya
diarahkan pada lingkaran di dinding. Di papan tersebut terdapat nomor yang
menunjukkan barang yang akan diperoleh. Jual-beli semacam ini mengandung
garar karena jenis barang yang akan kita peroleh bersifat spekulatif atau
untung-untungan. Mengapa hal ini dapat terjadi di negeri ini?

Aktivitas Siswa:
1. Sebutkan jenis aktivitas yang saling menguntungkan yang bisa kita lakukan!
2. Kamu diminta mengkritisi peristiwa di atas dari beberapa sudut pandang
(contoh dari sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya)!
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Memperkaya Khazanah
A. Pengertian Mu’±malah
Mu’±malah dalam kamus Bahasa
Indonesia artinya hal-hal yang ter
masuk urusan kemasyarakatan (per
gaulan, perdata, dan sebagainya).
Sementara dalam fiqh Islam berarti
tukar-menukar barang atau sesuatu
yang memberi manfaat dengan cara yang
ditempuhnya, seperti jual-beli, sewamenyewa, upah-mengupah, pinjamSumber: www.rodamemn.files.wordpress.com
meminjam, urusan bercocok tanam,
Gambar 9.6 Jual beli di pasar modern
berserikat, dan usaha lainnya.
Dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, utangpiutang, dan pinjam-meminjam, Islam melarang beberapa hal di antaranya seperti
berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil.
Tidak boleh melakukan kegiatan riba.
Tidak boleh dengan cara-cara §±l³m (aniaya).
Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan.
Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi/berjudi.
Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram.

Aktivitas Siswa:
1. Carilah dalil-dalil (ayat atau hadis) yang menjelaskan larangan-larangan
tersebut di atas!
2. Jelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat dan hadis yang kamu
temukan tersebut, dan hubungkan dengan keadaan sekarang!

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

139
139

B. Macam-Macam Mu’±malah
Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam mu’±malah, di
sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Jual-Beli
Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk
memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual-beli dibenarkan, sesuai
dengan firman Allah Swt. berikut ini:

Artinya:”... dan Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...” (Q.S. al-Baqarah/2: 275).
Apabila jual-beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya,
dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, al-Qur’±n menyarankan agar
dicatat, dan ada saksi, lihatlah penjelasan ini pada Q.S. al-Baqarah/2: 282.
a. Syarat-Syarat Jual-Beli
Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual-beli adalah
sebagai berikut.
1) Penjual dan pembelinya haruslah:
a) ball³g,
b) berakal sehat,
c) atas kehendak sendiri.
2) Uang dan barangnya haruslah:
a) halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan
berhala, termasuk lemak bangkai tersebut;
b) bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama
dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros.

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”
(Q.S. al-Isr±’/17: 27)
c) Keadaan barang dapat diserahterimakan. Tidak sah menjual barang
yang tidak dapat diserahterimakan. Contohnya, menjual ikan dalam
laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan sebab semua itu
mengandung tipu daya.
d) Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
e) Milik sendiri, sabda Rasulullah saw., “Tak sah jual-beli melainkan
atas barang yang dimiliki.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).
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3) Ijab Qobul
Seperti pernyataan penjual, “Saya jual barang ini dengan harga sekian.”
Pembeli menjawab, “Baiklah saya beli.” Dengan demikian, berarti jual-beli
itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya
jual-beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban)
b. Khiy±r
1) Pengertian Khiy±r
Khiy±r adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual-beli atau
membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiy±r karena
jual-beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan
sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya,
sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang
diyakininya. Rasulullah saw. bersabda, “Penjual dan pembeli tetap dalam
khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar
dan suka menerangkan keadaan (barang)nya, maka jual-belinya akan
memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan
sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual-belinya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
2) Macam-Macam Khiy±r
a) Khiy±r Majelis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di
tempat berlangsungnya transaksi/tawar-menawar. Keduanya berhak
memutuskan meneruskan atau membatalkan jual-beli. Rasulullah
saw. bersabda, “Dua orang yang berjual-beli, boleh memilih akan
meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah.” (HR.
Bukhari dan Muslim).
b) Khiy±r Syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual-beli.
Misalnya penjual mengatakan, “Saya jual barang ini dengan harga
sekian dengan syarat khiyar tiga hari.” Maksudnya penjual memberi
batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya
pembelian tersebut dalam waktu tiga hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu (dalam masa khiy±r) tidak
ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada
orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak
jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah saw.
bersabda kepada seorang lelaki, “Engkau boleh khiy±r pada segala
barang yang engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi
dan Ibnu Majah)
c) Khiy±r Aibi (cacat), adalah pembeli boleh mengembalikan barang
yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau
nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

141
141

Penjual Susu yang Jujur
Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang ibu dan
putrinya yang pekerjaan sehari-harinya adalah menjual susu. Pada suatu malam
sang Ibu berkata kepada putrinya, “Campurkan susu murni ini dengan air agar
jumlahnya lebih banyak. Kita akan untung banyak juga.”
Dengan wajah kaget sang putri berkata, “Jangan, Bu, Khalifah Umar melarang
itu.” Sang Ibu berkata, “khalifah Umar tidak akan melihat kita.” Mendengar
jawaban ibunya sang putri spontan berkata,”Memang khalifah tidak melihat
kita, tetapi Allah Swt. melihat perbuatan kita.” Tanpa sepengetahuan mereka,
Khalifah Umar yang sedang berkeliling mengontrol rakyatnya mendengar
perbincangan itu. Dalam hati khalifah bergetar, dan memuji kejujuran perilaku
gadis itu, “Subhanallah, sunguh mulia akhlak gadis itu.”
(Dikisahkan dari 365 Kisah Teladan Islami - Ariany Syurfah)

c. Rib±
1) Pengertian Rib±
Rib± adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering
terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam.
Rib±, apa pun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi
hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa,
“Rasulullah mengutuk orang yang mengambil rib±, orang yang mewakilkan,
orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya.” (HR. Muslim). Dengan
demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi,
terkena dosanya juga.
Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual-beli barang sejenis seperti
emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat:
a) Sama timbangan ukurannya; atau
b) Dilakukan serah terima saat itu juga,
c) Tunai.
Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak boleh berbeda takarannya,
namun tetap harus secara tunai dan diserahterimakan saat itu juga. Kecuali barang
yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku
ketentuan jual-beli sebagaimana barang-barang yang lain.
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2) Macam-Macam Rib±
a) Rib± Fa«li, adalah pertukaran
barang sejenis yang tidak sama
timbangannya. Misalnya, cincin
emas 22 karat seberat 10
gram ditukar dengan emas 22
karat namun seberat 11 gram.
Kelebihannya itulah yang ter
Sumber: www.media.viva.co.id
masuk riba.
Gambar 9.7 Pembayaran di pasar modern oleh kasir
b) Rib± Qor«i, adalah pinjammeminjam dengan syarat harus
memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami
si B uang sebesar Rp100.000,00 asal si B bersedia mengembalikannya sebesar
Rp115.000,00. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba.
c) Rib± Y±di, adalah akad jual-beli barang sejenis dan sama timbangannya,
namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti
penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah.
d) Rib± Nas³’ah, adalah akad jual-beli dengan penyerahan barang beberapa
waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di
pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik.
Atau, membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen.
Aktivitas Siswa:
1. Banyak kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang bisa dikategorikan ribā.
Coba carilah kegiatan-kegiatan tersebut!
2. Jelaskan bagaimana tanggapanmu tentang kegiatan tersebut!

2. Utang-piutang
a. Pengertian Utang-piutang
Utang-piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang
dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan
tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang Rp100.000,00 di kemudian hari
harus melunasinya Rp100.000,00. Memberi utang kepada seseorang berarti
menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama.
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b. Rukun Utang-piutang
Rukun utang-piutang ada tiga, yaitu:
1) Yang berpiutang dan yang berutang,
2) A da harta atau barang,
3) Lafadz kesepakatan. Misal: “Saya utangkan ini kepadamu.” Yang berutang
menjawab, “Ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi (sebutkan dengan
jelas) atau jika sudah punya akan saya lunasi.”
Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Swt. menyarankan agar
kita mencatat dengan baik utang-piutang yang kita lakukan.
Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena
kesulitan, Allah Swt. menganjurkan memberinya kelonggaran.

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..” (Q.S.
al-Baqarah/2: 280)
Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas
kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi
yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah
saw. bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya
ketika membayar utang.” (sepakat ahli hadis). Abu Hurairah ra. berkata,
”Rasulullah saw. telah berutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan
yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw. bersabda,
”Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar
utangnya dengan yang lebih baik.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).
Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang
melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh.
Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah saw.
berkata “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari
beberapa macam rib±.” (HR. Baihaqi)

3. Sewa-menyewa
a. Pengertian Sewa-menyewa
Sewa-menyewa dalam fiqh Islam disebut ij±rah, artinya imbalan yang harus
diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan
tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan.
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Dasar hukum ij±rah dalam firman Allah Swt.:

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut..” (Q.S. al-Baqarah/2: 233)

Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka
berikanlah imbalannya kepada mereka...”(Q.S. a¯-°al±q/65: 6)
b. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa
1) Yang menyewakan dan yang
menyewa haruslah telah ballig dan
berakal sehat.
2) Sewa-menyewa
dilangsungkan
atas kemauan masing-masing,
bukan karena dipaksa.
3) Barang tersebut menjadi hak
sepenuhnya orang yang menyewa
kan, atau walinya.
Sumber: www.artharentcar-semarang.com
4) Ditentukan barangnya serta keada Gambar 9.8 Sewa-menyewa (rental) kendaraan
an dan sifat-sifatnya.
5) Manfaat yang akan diambil dari
barang tersebut harus diketahui
secara jelas oleh kedua belah pihak.
Misalnya, ada orang akan menyewa
sebuah rumah. Si penyewa harus
menerangkan secara jelas kepada
pihak yang menyewakan, apakah
rumah tersebut mau ditempati
atau dijadikan gudang. Dengan
demikian, si pemilik rumah
akan mempertimbangkan boleh
Sumber: www.beritasumbar.com
atau tidak disewa. Sebab risiko Gambar 9.9 Tempat pegadaian
kerusakan rumah antara dipakai
sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang.
Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan
dipergunakan untuk apa saja.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
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6) Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas.
7) Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas
serta disepakati bersama.
Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara
jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut.
1) Jenis pekerjaan dan jam kerjanya.
2) Berapa lama masa kerja.
3) Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya: harian, bulanan,
mingguan ataukah borongan?
4) Tunjangan-tunjangan seperti transpor, kesehatan, dan lain-lain, kalau ada.
Aktivitas Siswa:
1. Carilah barang-barang yang sering disewakan di masyarakat!
2. Bagaimana pendapat kamu tentang sewa-menyewa barang tersebut?

C. Syirkah
Secara bahasa, kata syirkah (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau
lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian
yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan
memperoleh keuntungan.
a. Rukun dan Syarat Syirkah
Adapun rukun syirkah secara garis besar ada tiga, yaitu seperti berikut.
1) Dua belah pihak yang berakad (‘aqidani). Syarat orang yang melakukan akad
adalah harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan ta£arruf (pengelolaan
harta).
2) Objek akad yang disebut juga ma’qud ‘alaihi mencakup pekerjaan atau modal.
Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal
dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan.
3) Akad atau yang disebut juga dengan istilah £igat. Adapun syarat sah akad
harus berupa ta£arruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan.
b. Macam-Macam Syirkah
Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah `in±n, syirkah ‘abd±n,
syirkah wujµh, dan syirkah muf±wa«ah.
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1) Syirkah ‘In±n
Syirkah ‘inān adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masingmasing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Syirkah ini
hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah dan ijma’ sahabat.

		 Contoh syirkah ‘in±n: A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat
menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat service dan
penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi
modal sebesar Rp10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah
tersebut. Dalam syirkah jenis ini, modalnya disyaratkan harus berupa
uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas
tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya
pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian
ditanggung oleh masing-masing sy±rik (mitra usaha) berdasarkan porsi
modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung
kerugian sebesar 50%.
2)

Syirkah ‘Abd±n
Syirkah ‘abdān adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing
hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (amal).
Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) ataupun
kerja fisik (seperti tukang batu). Syirkah ini juga disebut syirkah ‘amal.

		
Contohnya: A dan B samasama nelayan dan bersepakat
melaut bersama untuk mencari
ikan. Mereka juga sepakat
apabila
memperoleh
ikan
akan dijual dan hasilnya akan
dibagi dengan ketentuan: A
mendapatkan sebesar 60% dan
B sebesar 40%. Dalam syirkah
ini tidak disyaratkan kesamaan Sumber: www.bangunrumahindo.files.wordpress.com
Gambar 9.10 jasa kontraktor dalam pembuatan rumah
profesi atau keahlian, tetapi
boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abd±n terdiri atas beberapa
tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang
dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram,
misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan
kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik (mitra
usaha).
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Aktivitas Siswa:
1. Carilah contoh syirkah ‘abdān yang sering dilakukan oleh sebagian besar
masyarakat!
2. Bagaimana cara membagi keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh
pelaku syirkah ‘abdān!

3) Syirkah Wujµh
Syirkah wujūh adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan,
ketokohan, atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah
wujūh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi
kerja (amal) dengan pihak ketiga yang memberikan konstribusi modal (mal).

		 Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan
B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang
secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50%
dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan
keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan
kepada pedagang. Syirkah wujµh ini hakikatnya termasuk dalam syirkah
‘abd±n.
4) Syirkah Muf±wa«ah
Syirkah mufāwaḍah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang
menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufāwaḍah dalam
pengertian ini boleh dipraktikkan. Sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti
boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis
syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa
syirkah ‘inān, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufāwaḍah, atau
ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang
dimiliki jika berupa syirkah wujūh.

		
Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C.
Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli
barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam
hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah ‘abd±n, yaitu ketika B dan C
sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja.
Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka
bertiga terwujud mu«±rabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C
sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan
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kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah ‘in±n
di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar
kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujµh antara
B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan
semua jenis syirkah dan disebut syirkah muf±wa«ah.

Aktivitas Siswa:
1. Buatlah contoh konkret setiap syirkah (syirkah ‘inān, ‘abdān, wujūh, dan
mufāwaḍah) yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari!
2. Tanggapi setiap contoh tersebut dengan menyertakan dalil sebagai penguat!

5) Mu«±rabah
Mu«±rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama
menyediakan semua modal (£±hibul m±l), dan pihak lainnya menjadi pengelola
atau pengusaha (mu«arrib). Keuntungan usaha secara mu«±rabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami
kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat
kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan
atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian
tersebut.
Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan,
pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan, kontrak bagi
hasilnya adalah 60:40, di mana pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan,
pemilik modal mendapat 40% dari keuntungan.
Mu«±rabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mu«±rabah mu¯laqah dan
mu«±rabah muqayyadah. Mu«±rabah mu¯laqah merupakan bentuk kerja sama
antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mu«±rabah muqayyadah
adalah kebalikan dari mu«±rabah mu¯laqah, yakni usaha yang akan dijalankan
dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.
6) Mus±qah, Muz±ra’ah, dan Mukh±barah
a) Mus±qah
Mus±qah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik
kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan
dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad.
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Konsep
mus±qah
merupakan
konsep kerja sama yang saling
menguntungkan antara kedua belah
pihak (simbiosis mutualisme). Tidak
jarang para pemilik lahan tidak
memiliki waktu luang untuk merawat
perkebunannya. Sementara di pihak lain
ada petani yang memiliki banyak waktu
luang namun tidak memiliki lahan yang
bisa digarap. Dengan adanya sistem
kerja sama mus±qah, setiap pihak akan
sama-sama mendapatkan manfaat.

Sumber: www.kontraktoryogyakarta.com

Gambar 9.11 Jasa tenaga dalam membuat
rumah.

b) Muz±ra’ah dan Mukh±barah
		
Muz±ra’ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik
lahan dan petani penggarap. Dalam kerja sama ini benih tanaman berasal dari
petani. Sementara mukh±barah ialah kerja sama dalam bidang pertanian antara
pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerja sama ini, benih tanamannya
berasal dari pemilik lahan. Muz±ra’ah memang sering kali diidentikkan
dengan mukh±barah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit
perbedaan. Muz±ra’ah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan
mukh±barah benihnya berasal dari pemilik lahan.
Muz±ra’ah dan mukh±barah merupakan bentuk kerja sama pengolahan
pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa
Rasulullah saw. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian
kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase
tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua
model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani.
Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan ijma’ ulama.

D. Perbankan
1. Pengertian Perbankan
Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun
dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga.
Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan.
Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun peminjam,
baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus
dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank.
Bank dilihat dari segi penerapan bunganya, dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu seperti berikut.
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a. Bank Konvensional
Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana
untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan
usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya
dengan menggunakan sistem bunga.
b. Bank Islam atau Bank Syar³’ah
Bank Islam atau bank syar³’ah ialah bank yang menjalankan operasinya
menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak
ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang
bersih dari riba, misalnya seperti berikut.
1) Mu«±rabah, yaitu kerja sama
antara pemilik modal dan pe
laku usaha dengan perjanjian
bagi hasil dan sama-sama
menanggung kerugian dengan
persentase sesuai perjanjian.
Dalam sistem mu«±rabah, pi
hak bank sama sekali tidak
mengintervensi
manajemen Sumber: www.cdn.tmpo.co
Gambar 9.12 Transaksi di bank syari’ah
perusahaan.
2) Musy±rakah, yakni kerja sama antara pihak bank dan pengusaha di
mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena
itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan
menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula.
3) Wad³’ah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat
berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik
oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan
dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut
sewaktu- waktu pemiliknya memerlukan.
4) Qar«ul has±n, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada
nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan
mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya
layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito
di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada
nasabahnya.
5) Mur±bahah, yaitu suatu istilah dalam fiqh Islam yang menggambarkan
suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk
menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan
tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya
sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak
diambilnya.
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Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan
pada tanggal tertentu yang disepakati. Dalam hal ini, bank membelikan
atau menyediakan barang yang diperlukan pengusaha untuk
dijual lagi. Kemudian, bank meminta tambahan harga atas harga
pembeliannya tersebut. Namun demikian, pihak bank harus secara
jujur menginformasikan harga pembelian yang sebenarnya.
Aktivitas Siswa:
1. Cari informasi tentang perbankan, baik bank konvensional maupun syar³’ah!
2. Jelaskan perbedaan antara bank konvensional dan bank syar³’ah!

E. Asuransi Syar³’ah
1. Prinsip-Prinsip Asuransi Syar³’ah
Asuransi berasal dari bahasa
Belanda, assurantie yang artinya
pertanggungan. Dalam bahasa Arab
dikenal dengan at-Ta’m³n yang
berarti pertanggungan, perlindungan,
keamanan, ketenangan atau bebas
dari perasaan takut. Si penanggung
Sumber: www.3.bp.blogspot.com
(assuradeur) disebut mu’ammin dan Gambar 9. 13 Asuransi syariah
tertanggung (geasrurrerde) disebut
musta’min.
Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari mu±malah. Dasar hukum
asuransi menurut fiqh Islam adalah boleh (jaiz) dengan suatu ketentuan produk
asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya,
para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syar³’ah dibolehkan dan
asuransi konvensional haram hukumnya.
Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim
yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya
setiap jiwa tidak memiliki daya apa pun ketika menerima musibah dari Allah
Swt., baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam maupun takdir buruk yang
lain. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk
menghadapinya. Pertama, menanggungnya sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke
pihak lain. Ketiga, mengelolanya bersama-sama.
Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan
masalah kelompok walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu.
Apalagi jika musibah itu mengenai masyarakat luas seperti gempa bumi atau
banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat
ajaran tersebut.
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Allah Swt. menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya berikut ini:

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah Swt.,...” (Q.S. al-M±idah/5: 2)
Banyak pula hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan umat Islam untuk
saling melindungi saudaranya dalam menghadapi kesusahan. Berdasarkan ayat
al-Qur’±n dan riwayat hadis, dapat dipahami bahwa musibah ataupun risiko
kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama. Setiap individu bukan
menanggungnya sendiri-sendiri dan tidak pula dialihkan ke pihak lain. Prinsip
menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari
asuransi syar³’ah.

2. Perbedaan Asuransi Syar³’ah dan Asuransi Konvensional
Prinsip asuransi syar³’ah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem
asuransi konvensional, yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang
membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia
pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi ‘jual-beli’ atas
risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Di sinilah cacat perjanjian asuransi
konvensional. Sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat
pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa.
Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana
peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan
diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syar³’ah, mekanismenya
tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun, karena satu
dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah
dibayarkan dapat diambil kembali. Apabila sebagian kecil dana atau preminya
sudah diniatkan untuk dana tabarru’ (sumbangan), maka tidak dapat diambil lagi.
Setidaknya, ada manfaat yang bisa diambil kaum muslimin dengan terlibat
dalam asuransi syar³’ah. Manfaat yang di ambil di antaranya bisa menjadi
alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa
menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih
adil. Syariah merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal sehingga semua
pemeluk agama dapat menggunakannya.
Untuk pengaturan asuransi di Indonesia dapat dipedomani Fatwa Dewan
Syar³’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi
Syar³’ah.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
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Rangkuman
1. Mu±malah ialah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang
memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli,
sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam, urusan bercocok
tanam, berserikat, dan usaha lainnya.
2. Syirkah (perseroan) berarti suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak
atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan
memperoleh keuntungan. Syirkah ada beberapa macam: syirkah `in±n,
syirkah ‘abd±n, syirkah wujµh, dan syirkah muf±wa«ah.
3. Mu«±rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana
pihak pertama menyediakan semua modal (£±hibul m±l), sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha (mu«arrib).
4. Mus±qah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani di mana
sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan
hasil panennya nanti dibagi dua menurut persentase yang ditentukan
pada waktu akad.
5. Bank Islam atau bank syariah, yaitu bank yang menjalankan operasinya
menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang
bersih dari riba, misalnya: mu«±rabah, musy±rakah, wa«³’ah, qar«ul
has±n, dan mur±bahah.

Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap
sebagai jawaban yang paling tepat!
1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan
transaksi itu.
2) Ketentuan-ketentuan dalam transaksi, boleh menyimpang dari aturan
syariat.
3) Setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada unsur paksaan
dari pihak mana pun.
4) Setiap transaksi hendaknya dilandasi dengan niat baik dan ikhlas karena
Allah Swt. semata.
5) Transaksi ekonomi antara umat Islam dan umat bukan Islam dibolehkan
walaupun menyimpang dari syariat.
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Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ke dalam
asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam ialah ....
a. 1, 2, dan 3
b. 3, 4, dan 5
c. 2, 4, dan 5
d. 2, 3, dan 4		
e. 1, 3, dan 4
2. Perhatikan ungkapan-ungkapan berikut:
1) Berakal 		
4) Berhak menggunakan hartanya
2) Berilmu 		
5) Dapat melihat
3) Ballig
Dengan melihat ungkapan tersebut yang, termasuk syarat-syarat bagi penjual
dan pembeli ialah ….
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4		
c. 1, 3, 4, dan 5
d. 2, 3, dan 4		
e. 2, 4, dan 5
3. Contoh jual-beli yang batil ialah …
a. penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat.
b. penjual dan pembeli tidak mengucapkan ijab kabul.
c. nilai tukar barang yang dijual menggunakan kartu kredit.
d. nilai tukar bukan berupa uang, tetapi berupa barang.
e. jual-beli minuman keras (khamr).
4. Hal yang tidak termasuk rukun mudarabah ialah …
a. ¡±hibul m±l dan mu«arrib syaratnya ball³g, berakal sehat, dan jujur
b. jenis usaha dan tempatnya sebaiknya disepakati bersama.
c. besarnya keuntungan bagi £±hibul m±l dan mu«arrib hendaknya sesuai
dengan kesepakatan bersama pada waktu akad.
d. kerugian dalam waktu berusaha ditanggung oleh mu«arrib.
e. mu«arrib hendaknya bersikap jujur tidak boleh menggunakan modal untul
kepentingan sendiri dan orang lain tanpa seizin £±hibul m±l.
5. Ulama fiqh sepakat bahwa asuransi dibolehkan asal cara kerjanya Islami,
kecuali …
a. ditegakkannya prinsip keadilan
b. dihilangkannya unsur untung-untungan/mai£ir
c. tidak ada perampasan hak dan kezaliman
d. bersih dari unsur rib±
e. para karyawan perusahaan asuransi harus orang Islam
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B. Jawablah soal-soal berikut dengan benar dan tepat!
1. Sebutkan lima macam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang
tidak halal merugikan orang lain!
2. Kemukakan usaha-usaha yang harus dilakukan agar setiap kegiatan transaksi
ekonomi itu bernilai ibadah!
3. Sebutkan tiga contoh jual-beli yang dianggap b±¯il!
4. Kemukakan alasan (dalil) naqli dan aqli-nya bahwa jual-beli yang mengandung
unsur kecurangan itu hukumnya haram!
5. Kemukakan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan
syar³’ah!

C. Isilah kolom berikut dengan benar!
1. Isilah kolom keterangan dengan memberikan alasan secara jujur!
No.

Perilaku

Keterangan

Pernahkah kamu melakukan transaksi
jual-beli?
Senangkah kamu bekerja sama dengan
teman dalam hal jual-beli?
Pernahkah kamu menyaksikan proses
transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran
Islam?
Bagaimana perasaan kamu ketika melihat
penjual melakukan kecurangan dalam
menimbang?
Bagaimana perasaan kamu ketika melihat
kecurangan dalam penimbangan?

1
2
3
4
5

2. Isilah kolom pilihan jawaban dengan jujur!

No.

Pernyataan

1.

Islam mengatur seluruh
aktivitas manusia.
Meminjam uang di bank
dengan membayar bunga.

2.
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Pilihan Jawaban
Sangat
Kurang Tidak
Setuju
Setuju
Setuju Setuju

Skor

Pilihan Jawaban
Sangat
Kurang Tidak
Setuju
Setuju
Setuju Setuju

No.

Pernyataan

3.

Meminjam uang di bank
dengan sistem bagi hasil.

4.

Menyewakan barang
dengan harga melebihi
pasar.

5.

Kerja sama tetapi
hasilnya dikuasai oleh si
pemilik modal tanpa ada
kesepakatan di awal.

Skor

Jumlah Skor

D. Tugas Kelompok
1. Buatlah kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik di kelasmu. (Maksimal
lima orang satu kelompok).
2. Buatlah peristiwa transaksi ekonomi (tema: jual-beli, sewa-menyewa, utangpiutang, pinjam-meminjam, khiy±r, bank syar³’ah, asuransi syar³’ah) pilih
salah satu tema dalam bentuk naskah!
3. Peragakan peristiwa transaksi ekonomi tersebut, kelompok lain menanggapi.

Tanggapan Orang Tua tentang Implementasi Materi Ini
Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

Paraf Orang Tua
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Pembaru Islam

Islam Periode
Modern

Tokoh-Tokoh
Pembaru

Menelaah Perkembangan
Islam Periode Modern

Bangkitnya Perjuangan Islam

158

Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Jenis Pembaruan
Islam

Sumber: www.zat-booking.com

Gambar 10.1 Kemegahan Baitul Haram saat ini

Sumber: www.2.bp.blogspot.com

Gambar 10.3 Kemegahan masjid di Kordova saat ini
Sumber: www.ideaonline.co.id

Gambar 10.2 Kemeghan Madinah saat ini

Aktivitas Siswa:
Setelah kamu mengamati gambar di atas, coba berikan tanggapanmu tentang pesanpesan yang ada pada gambar tersebut!
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Membuka Relung Hati
Saat ini diperkirakan terdapat
antara 1.250 juta hingga 1,4 mi
liar umat Islam yang tersebar
di seluruh dunia. Dari jumlah
tersebut, sekitar 18% hidup di
negara-negara Arab, 20% di
Afrika, 20% di Asia Tenggara,
dan 30% di Asia Selatan yakni
Pakistan, India dan Bangladesh.
Populasi muslim terbesar
dalam satu negara dapat di
jumpai di Indonesia. Populasi
muslim juga dapat ditemukan
dalam jumlah yang signifikan di Sumber: www.karyailmiah36.files.wordpress.com
Republik Rakyat Cina, Amerika Gambar 10.4 Bangunan Tajmahal di India
Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan
Rusia.
Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara
pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan
Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia.
Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka
kelahiran di banyak negara Islam. Enam dari sepuluh negara di dunia dengan
angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas muslim. Namun
belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di
negara muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat.
Perkembangan penduduk muslim yang cukup signifikan tentu saja berpengaruh
terhadap perilaku umat Islam itu sendiri. Pada zaman Rasulullah saw., umat
Islam masih sedikit dan penanganannya juga tidak serumit saat ini. Berbagai
macam kelompok muslim yang satu sama lain memiliki persepsi tentang Islam,
menjadikan Islam berwarna-warni. Sepanjang masih saling menghargai dan
toleransi antara intern agama, Islam insya Allah akan berkembang pesat dengan
baik. Akan tetapi, apabila setiap kelompok menyatakan bahwa kelompoknyalah
yang paling benar, inilah awal dari kehancuran. Berdasarkan analisis tersebut,
kita sebagai pemeluk Islam harus waspada dan terus belajar tentang Islam secara
kaffah sehingga akhirnya kita menjadi orang Islam yang arif lagi bijaksana.
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Mengkritisi Sekitar Kita
Islam adalah agama yang mem
beri kebebasan kepada umatnya
untuk
mengekspresikan
diri
asalkan sesuai dengan kaidah
ajaran Islam dan sejalan dengan
tujuan penciptanya, yakni untuk
beribadah kepada Allah Swt.
Perjalanan sejarah umat Islam
telah membuktikan bahwa di
setiap masa ada umat yang menjadi
Sumber: www.upload.wikimedia.org
pemberi motivasi atau pembaru Gambar 10.5 Masjid Istiqlal di Jakarta
bagi masyarakat.
Kamu diminta untuk mengkritisi perilaku berikut ini dari beberapa sudut
pandang (contoh dari sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya)!
1. Ada kelompok umat Islam yang beranggapan bahwa hidup di dunia ini hanya
mementingkan urusan akhiratlah yang dan meninggalkan dunia. Mereka
beranggapan bahwa hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Oleh karena
itu, mereka berpendapat memiliki harta benda, kedudukan tinggi, dan ilmu
pengetahuan dunia adalah tidak perlu. Mereka hanya berpikir tentang akherat
karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara. Selain itu, ada juga
umat Islam yang menganut paham fatalisme. Fatalisme yaitu paham yang
mengharuskan manusia untuk berserah diri kepada nasib dan tidak perlu
berikhtiar. Mereka beranggapan hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh
nasib sehingga tidak perlu bersusah payah berusaha. Berikan tanggapanmu!
2. Saat ini gairah generasi muda untuk mengaji dan mengkaji Islam tampak
menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan keislaman
yang diikuti oleh pelajar-pelajar dan remaja Islam. Akan tetapi antusiasme
remaja Islam dalam melaksanakan kegiatan tidak dibarengi dengan semangat
berkarya, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Akibatnya,
perkembangan Islam hanya pada formalitas saja tetapi secara kualitas tidak
tampak. Berikan tanggapanmu!
Aktivitas Siswa:
1. Cermatilah kegiatan-kegiatan keislaman di sekolahmu atau di tempat
tinggalmu!
2. Bagaimana tanggapan teman-temanmu yang muslim terkait kegiatan yang
diadakan tersebut?
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Memperkaya Khazanah
A. Munculnya Pembaruan Islam (1800 dan Seterusnya)
Harun Nasution (1985) membagi
periodisasi sejarah kebudayaan Islam
menjadi tiga garis besar. Tiga periode
besar tersebut adalah:
1. Periode abad klasik (650 – 1250 M)
2. Periode abad pertengahan (1250 –
1800 M)
3. Periode abad Modern (1800 –
sekarang)
Setiap periode memiliki ciri-ciri
yang membedakan dengan periode
lainnya.

Sumber: www.silaturahim.co.id

Gambar 10.6 Bangunan masjid dengan berbagai
menara

Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode
abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode
abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam
membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa
wilayah yang penduduknya mayoritas nonmuslim.
Menurut Muhaimin (2011), Islam mencapai kemajuan di abad klasik,
disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
1. Umat Islam melaksanakan ajaran al-Qur’±n yang memerintahkan supaya
manusia banyak menggunakan akal.
2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah saw. yang mendorong agar kaum
Muslimin tidak hanya menuntut “ilmu agama”, tetapi juga mempelajari ilmuilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
3. Umat Islam mengembangkan “ilmu agama” dengan berijtihad dan
mengembangkan sains. Pada masa ini dunia Islam bukan hanya muncul ahli
ilmu hadis, fiqih, dan tafsir. Akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika,
optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya.
4. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran
penguasa untuk menjadi pegawainya.
Pada periode abad pertengahan terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan
dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah:
1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad.
2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan
al- Qur±n sudah bukan zamannya.
3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama
zaman abad klasik.
4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada
penguasa.
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5. Para ulama pada periode ini hanya menurut/mengikuti (bertaklid) pada ulama
zaman klasik.
6. Ulama hanya sibuk pada “ilmu agama” saja, sehingga “ilmu umum” tidak
berkembang dan justru cenderung lenyap.
7. Ilmu yang datang dari dunia Barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai
warisan umat Islam di zaman sebelumnya.
Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan
dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran
di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang pesat di
bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan lainnya.
Pada periode abad modern (abad ke-19) mulailah muncul kesadaran umat
Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai
dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropalah yang mengalami kemunduran.
Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik
(650-1250). Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam
di antaranya adalah:
1. Negara Turki Usmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad
pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa.
2. Napoleon Bonaparte dari Perancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu
kurang dari tiga minggu.
3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan
menaklukkan kerajaan Mughal.
Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita
kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa.
Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan-gagasan
yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar
kemajuan Barat.
Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin
mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam Kitab Suci. Akan tetapi, pemikiranpemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih “menerima perubahan
dan pengurangan.” Bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern
ini membawa pengaruh yang kuat. Langsung atau tidak langsung mereka
mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan
saat ini. Di antara para ulama modern yang memiliki pengaruh dan gagasan
tersebut akan diuraikan di bawah ini.
Aktivitas Siswa:
Bacalah berbagai pustaka mengenai sejarah Islam. Temukan tiga istilah kunci
ini: taklid, jumud, ijtihad. Apa arti istilah-istilah tersebut? Apa tanggapan kalian
terhadap adanya gejala ketiga istilah (taklid, jumud, ijtihad) masing- masing yang
telah berkembang dalam masyarakat kita?
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B. Tokoh-tokoh Pembaru Islam pada Masa Modern
1. Pembaru dari India
a. Syah Waliyullah (1703-1762 M.)
Syah Waliyullah dilahirkan di Delhi
pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh
pendidikan dari orang tuanya yang
dikenal “sufi” dan pengelola madrasah,
yaitu Syah Abd. Rahim. Setelah dewasa,
ia turut menjadi guru di madrasah itu.
Kemudian beliau menunaikan ibadah haji
dan menimba ilmu pada ulama-ulama di
Mekah dan Madinah selama setahun. Ia
kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan
meneruskan karir lamanya sebagai guru.

Sumber:www.storyofpakistan.com

Gambar 10.7 Syah Waliyullah

Syah Waliyullah juga gemar menulis.
Ketika wafat beliau banyak meninggalkan karya-karya tulis, Karya-karya
beliau di antaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Balighah
dan Fuyun Al-Haramain.
Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syah Waliyullah berpendapat
bahwa penyebab kemunduran dunia Islam di antaranya adalah sebagai
berikut:
1.

Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem
kekhalifahan menjadi sistem kerajaan.

2.

Sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan
sistem monarki absolut.

3.

Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya
perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap- tiap aliran
mengaku dirinya yang paling benar.

4.

Mencampuradukkan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya,
sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas.

Pemikiran lain dari Syah Waliyullah adalah perlunya penerjemahan
al-Qur’±n ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar
masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini termasuk
baru, sebab penerjemahan al-Qur’±n pada saat itu masih dilarang oleh
para ulama. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan al-Qur’±n adalah
bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India
saat itu. Penerjemahan al-Qur’±n ke dalam bahasa Persia disempurnakan
Syah Waliyullah di tahun 1758.

164
164

Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Terjemahan yang semula ditentang itu lambat laun dapat diterima
oleh masyarakat Islam India pada saat itu. Setelah masyarakat bersedia
menerima terjemahan al-Qur’±n, kemudian putra Syah Waliyullah
melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syah Waliyullah membuat
terjemahan al-Qur’±n ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang
lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa
Persia.
b. Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M.)
Setelah Kerajaan Mughal dihancurkan
oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857,
maka tampillah ulama baru di India, yaitu
Sayyid Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi
pada tahun 1817. Sayyid Ahmad Khan
memperoleh pendidikan tradisional dalam
pengetahuan agama. Selain mempelajari
bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa
Persia. Ia rajin membaca dan banyak
memperluas
pengetahuan
dengan
membaca buku berbagai bidang ilmu
pengetahuan.
www.thefamouspeople.com
Sayyid Ahmad Khan
Sayyid Ahmad Khan pernah bekerja Sumber:
Gambar 11.8 Sayyid Ahmad Khan
pada Serikat India Timur ketika usianya
masih 18 tahun. Kemudian ia bekerja pula
sebagai hakim. Akan tetapi, pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi
untuk meneruskan studinya.

Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris
oleh rakyat India. Pada saat kejadian tersebut, Sayyid Ahmad Khan banyak
berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang
sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan.
Pihak Inggris menganggap bahwa Sayyid Ahmad Khan telah banyak
berjasa kepada mereka sehingga mereka ingin membalas jasanya. Namun,
Sayyid Ahmad Khan menolak hadiah yang dianugerahkan Inggris
kepadanya. Ia hanya menerima gelar “Sir” yang diberikan pemerintah
Inggris kepadanya. Dengan gelar “Sir” tersebut sehingga ia populer
dipanggil dengan nama “Sir Sayyid Akhmad Khan.” Komunikasi Sayyid
Ahmad Khan yang baik dengan pihak Inggris digunakannya sebagai
strategi untuk kepentingan umat Islam di India.
Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa kedudukan umat Islam di India
dapat meningkat apabila mereka bersedia bekerja sama dengan Inggris.
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Sayyid Ahmad Khan berpendapat demikian karena Inggris merupakan
penguasa terkuat di India melebihi penguasa-penguasa lainnya di sana.
Oleh karena itu, apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris
maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Sikap
antipati terhadap Inggris justru akan menjadikan umat Islam di India tetap
mundur dan akhirnya tertinggal.
Pemikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah
sebagai berikut:
1. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang
tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk Barat.
2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh
karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh
umat Islam.
3. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan
Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Swt. dan al-Qur’±n
sebagai firman Allah Swt. pasti tidak terdapat pertentangan, akan
tetapi keduanya sejalan.
4. Sumber ajaran Islam hanyalah al-Qur’±n dan Al-Hadis. Pendapat
ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara
pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman
modern.
5. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang
mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid
(hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya).
6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari
keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan
sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan
umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammedan
Anglo Oriental College (MAOC) yang terletak di Aligarh.
c. Muhammad Iqbal (1876-1938 M.)
Muhammad Iqbal (1876-1938) berasal dari keluarga golongan
menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar
kesarjanaan tingkat magister (M.A.). Di kota itulah ia berkenalan dengan
seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang
mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian
masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari
filsafat.
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Dua tahun kemudian Iqbal pindah ke
Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal
memperoleh gelar doktor (Ph.D.) dalam
bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal
berjudul The Development of Metaphysics
in Persia (Perkembangan Metafisika di
Persia).
Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke
Lahore dan menekuni profesi sebagai
pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis
buku The Reconstruction of Religious
Thought in Islam. Buku ini merupakan
kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di
universitas di India.

Sumber: www.thenewstribe.com
Muhammad Iqbal

Gambar 11.9 Muhammad Iqbal

Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia
pernah menghadiri Konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem.
Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan
pembentukan Universitas Kabul.
Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah
penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan
umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam.
Pemikiran- pemikirannya antara lain sebagai berikut.
1.

Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh
karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka.

2.

Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya,
ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam.

3.

Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan
(kejumudan) dalam berpikir.

4.

Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai
perkembangan zaman.

5.

Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat.

6.

Perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat
zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalahmasalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan.
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2. Pembaru dari Mesir
a. Muhammad Ali Pasya (1765-1849 M.)
Muhammad Ali Pasya lahir di Kawala,
Yunani, tahun 1765 dan meninggal di
Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang
keturunan Turki. Sebagai seorang
raja, Muhammad Ali memprioritaskan
bidang militer. Ia berpandangan bahwa
kekuasaannya hanya dapat dipertahankan
dan diperbesar dengan kekuatan militer.
Untuk menopang kekuatan militer, maka
ia membangun kekuatan ekonomi. Ia
berpendapat bahwa di balik kekuatan
militer pasti ada kekuatan ekonomi
sebagai penyedia biayanya. Untuk Sumber: id.wikipedia.org
GambarMuhammad
11.10 Muhammad
Ali Pasya
Ali Pasya
membangun kekuatan militer dan
(1765-1849)
kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern
diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa.
Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasya
yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah
modern.
Muhammad Ali Pasya memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke
dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah- sekolah
inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada
khususnya dan dunia Islam pada umumnya.
Ketika Muhammad Ali Pasya memperkenalkan pendidikan sistem
modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan
tradisional yaitu kuttab, masjid, madrasah, dan Jami’ Al-Azhar (Universi
tas Al-Azhar). Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga
tradisional ini hanya “ilmu keagamaan saja”, seperti tafsir, hadis, fiqh,
dan ilmu tauhid.
Muhammad Ali Pasya melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan
tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke
dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan
tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan
sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali
Pasya ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda
dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam.
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b. Rifa’ah Baidawi Rafi’ Al-Tahtawi (1801-1873 M.)
Tokoh ini sering dikenal dengan
sebutan Al- Tahtawi. Ia lahir pada tahun
1801 di Tahta, suatu kota yang terletak
di Mesir bagian selatan dan meninggal
di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi
mulai belajar di Universitas Al-Azhar
Kairo ketika usianya 16 tahun.
Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar
pada tahun 1822 dalam waktu lima
tahun.
Beberapa pemikiran tentang pem
baruan Islam yang diusungnya adalah
sebagai berikut:

Sumber: www.raidnhh.wordpress.com

Al-Tahtawi
Gambar 11.11 Al-Tahtawi
(1801-1873)

1.

Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di
akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia.

2.

Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat.
Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum
intelektual.

3.

Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern.

4.

Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern
agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern.

5.

Pendidikan harus bersifat universal, misalnya wanita harus
memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus
menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial.

6.

Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya.

c. Jamaludin Al-Afghani (1839-1897 M.)
Jamaludin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia
di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu
bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864 ia
menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat
oleh Muhammad A’zam Khan menjadi Perdana Menteri.
Pada saat ia menjadi perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai
mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan
terjadi di Afganistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan
yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah,
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maka ia merasa lebih aman meninggalkan
tanah tempat kelahirnya dan akhirnya
menempuh perjalanan ke Mesir.
Beberapa pemikiran Jamaludin AlAfghani tentang pembaruan Islam adalah
sebagai berikut:
1.

Kemunduran umat Islam tidak
disebabkan
karena
Islamnya.
Kemunduran itu disebabkan oleh
berbagai faktor yang terdapat dalam
diri umat Islam sendiri.

2.

Untuk mengembalikan kejayaan Sumber:www.satuislam.org
Jamaludin Al-Afgani
Jamaludin Al-Afgani
Islam di masa lalu dan sekaligus Gambar 11.12
(1839-1897)
menghadapi dunia modern, maka
umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam
juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir.

3.

Corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan
pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah
dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman.

4.

Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas
antarumat Islam (Pan Islamisme) harus dihidupkan kembali di dunia
Islam.

d. Muhammad Abduh (1849-1905 M.)
Muhammad Abduh dilahirkan di
daerah Mesir hilir pada tahun 1849. dan
wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil,
Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia
melanjutkan belajar al-Qur’±n hingga
hafal dalam waktu dua tahun. Ia kemudian
meneruskan studinya ke Universitas AlAzhar. Di lembaga inilah Abduh untuk
pertama kalinya bertemu dengan Jamaludin
Al-Afghani yang datang ke Mesir
dalam perjalanannya ke Istanbul. Dalam
pertemuan itu, Jamaludin Al-Afghani
mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
mengenai arti beberapa ayat al-Qur’an,
kemudian
Al-Afghani
memberikan
tafsirannya.
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Sumber: www.ejakulama.com
Muhammad Abduh

Gambar 11.13 Muhammad Abduh

Perjumpaan itu menorehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad
Abduh. Ketika Jamaludin Al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap
di tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai
belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaludin Al-Afghani. Di masa ini ia
telah mulai menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram.
Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat
gelar Alim. Setelah itu, ia mulai mengajar, pertama di Al-Azhar, kemudian
di Dar Al- Ulum dan di rumahnya sendiri. Di antara sumber bahan ajarnya
adalah buku akhlak karangan Ibn Miskawaih,
Mukaddimah karya Ibn Khaldun dan Sejarah Kebudayaan Eropa
karangan Guizot. Ketiga buku terebut diterjemahkan Al-Tahtawi ke dalam
bahasa Arab di tahun 1857.
Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa
dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut.
1.

Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan
dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam.

2.

Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal,
maka ilmu pengetahuan menjadi maju.

3.

Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh
negara yang bersangkutan.

e. Muhammad Rasyid Rida (1865-1935 M.)
Muhammad Rasyid Rida adalah
murid Muhammad Abduh yang paling
dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di AlQalamun, suatu desa di Lebanon yang
letaknya tidak jauh dari kota Tripoli
(Syria). Semasa kecil, ia dimasukkan
ke madrasah tradisional di Al-Qalamun
untuk belajar menulis, berhitung, dan
membaca al-Qur’±n. Pada tahun 1882,
ia meneruskan pelajaran di Madrasah
Al-Wataniah Al-Islamiyah (Sekolah
Nasional Islam) di Tripoli. Di madrasah
ini, selain diajarkan bahasa Arab,
Turki dan Perancis, juga diajarkan
pengetahuan-pengetahuan agama dan
pengetahuan-pengetahuan modern.

Rasyid Rida

Sumber: www.harjasaputra.com

Gambar 11.14 Rasyid Rida
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Meskipun Muhammad Rasyid Rida sudah belajar kepada guru-guru
sebelumnya.Dalam perjalanan pemikirannya, ia banyak dipengaruhi juga
oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui
majalah Al-Urwah Al-Wu£qa. Ia berniat untuk menggabungkan diri
dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud.
Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut,
Muhammad Rasyid Rida mendapat kesempatan untuk berjumpa dan
berdialog dengan murid Al-Afghani ini. Dialog-dialog ilmiah itu
meninggalkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Rasyid Rida.
Muhammad Rasyid Rida mulai menjalankan ide-ide pembaruan ketika
masih berada di Syria. Usaha-usaha itu mendapat tantangan dari pihak
Kerajaan Usmani. Ketika masih berada di Syria, ia merasa terikat dan
tidak bebas. Akhirnya, ia berketetapan hati untuk pindah ke Mesir agar
dapat dekat dengan Muhammad Abduh. Muhammad Rasyid Rida tiba di
Mesir pada bulan Januari 1898.
Beberapa bulan kemudian Muhammad Rasyid Rida mulai menerbitkan
majalah yang termasyhur berjudul Al-Manar. Isi majalah ini banyak
diilhami oleh pemikiran Muhammad Abduh. Pada edisi nomor pertama
dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah AlWu£qa. Tujuan tersebut antara lain mengadakan pembaruan dalam
bidang agama, sosial, dan ekonomi. Tujuan kedua majalah tersebut yaitu
memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam,
menghilangkan paham fatalisme yang bersarang di tengah kehidupan
umat Islam, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam dari
permainan politik negara-negara Barat.
Beberapa pemikiran Rasyid Rida tentang pembaruan Islam adalah
sebagai berikut:
1. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan
dinamis.
2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis,
Jabariyah (yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan).
3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa
meninggalkan prinsip umumnya.
4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai
kemajuan.
5. Kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran
bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam,
sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni
lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di
tengah kehidupan umat Islam.
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3. Pembaru dari Turki
a. Sultan Mahmud II (1785-1839 M.)
Pelopor pembaruan di Kerajaan Turki
Utsmani abad ke-19 sama dengan di
Mesir, yaitu Raja. Pembaru Islam di Mesir
dipelopori oleh Muhammad Ali Pasya,
sedangkan pembaruan di Turki Usmani
dipelopori oleh Sultan Mahmud II.
Sultan Mahmud II lahir pada
tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia
mempunyai latar belakang pendidikan
tradisional dalam bidang pengetahuan
agama, pengetahuan pemerintahan,
sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan
sastra Persia.

Sumber: commons.wikimedia.org
Sultan Mahmud II

Gambar 11.15 Sultan Mahmud II

Mahmud diangkat menjadi Sultan
di tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Pada masa kesultanannya
yang pertama, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha
menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar.
Peperangan dengan Rusia berakhir pada tahun 1812. Ia juga berhasil
memperkecil otonomi daerah, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasya
di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa.
Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan Kerajaan Turki Usmani bertambah kuat. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba
waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama dicitacitakannya.
Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai
berikut.
1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya.
2. Menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya.
3. Memasukan bidang “keilmuan umum” ke dalam kurikulum lembagalembaga pendidikan madrasah.
4. Mendirikan sekolah Maktebi Ma’arif untuk mempersiapkan tenagatenaga administrasi dan mendirikan Maktebi Ulum’i Edebiyet untuk
mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah.
5. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik.
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b. Namik Kemal (1840-1888)
Namik Kemal dikenal sebagai pemikir
terkemuka dari golongan intelegensia
Kerajaan Turki Usmani yang banyak
menentang kekuasaan absolut sultan.
Golongan intelegensia ini disebut dalam
sejarah dengan nama Utsmani Muda (Yeni
Usmanlitar-Young Ottoman).
Utsmani Muda pada mulanya adalah
perkumpulan rahasia yang didirikan pada
tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan
untuk mengubah pemerintahan absolut
Kerajaan Usmani menjadi pemerintahan
konstitusional.
Namik Kemal berasal dari keluarga Sumber: www. cetinbayramoglupoetry.
yang berkecukupan, sehingga orang wordpress.com
Gambar 11.16 Namik Kemal
tuanya sanggup menyediakan pendidikan
khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia
juga menekuni bahasa Perancis. Ketika berusia belasan tahun, ia diangkat
menjadi pegawai di kantor penerjemahan, kemudian dipindah menjadi
pegawai di istana sultan.
Pemikiran-pemikiran Namik Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran
seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Perancis, yaitu Ibrahim
Sinasi (1826-1871). Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah
hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan
konstitusional, dan istilah lain yang semakna. Ibrahim Sinasi juga
menerbitkan surat kabar bernama Tasvir-Efkar yang banyak berpengaruh
dalam kebangkitan intelektual di Kerajaan Utsmani abad ke-19.
Ketika Sinasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tasvir-Efkar
dipegang oleh Namik Kemal sendiri. Namun, tulisan-tulisan Namik Kemal
yang kental dengan ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke
Eropa pada tahun 1867. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun
1870, tetapi tiga tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau
Siprus. Ia dibebaskan dan dapat kembali ke Istanbul setelah kekuasaan
Sultan Abdul Aziz runtuh pada pada tahun 1876.
Namik Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima
ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara
selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik mengkritik
ide-ide Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Timur.
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Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran
Kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya, di antaranya adalah:
1. Kondisi ekonomi dan politik Kerajaan Turki Utsmani tidak beres.
Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan
absolut menjadi pemerintahan konstitusional.
2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus
dihormati dan dilindungi negara.
3. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam,
sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh empat khalifah
sepeninggal Rasulullah saw. sebenarnya memiliki corak demokrasi.
Sistem baiat yang yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah
pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat.
4. Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya
adalah maslahat (kebaikan) umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan
bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah.
5. Kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat.
Syariat merupakan “konstitusi” yang harus dipatuhi oleh kepala
negara.
Aktivitas Siswa:
Bacalah tokoh-tokoh di atas dengan cermat. Buatlah grafik yang menunjukkan
persamaan dan perbedaan ide dari tokoh-tokoh pembaru tersebut.

C. Pengaruh Gerakan Pembaruan terhadap 			
Perkembangan Islam di Indonesia
Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad
modern, secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh pada gerakan Islam di
Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap
secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah
disebutkan sebelumnya.
Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia
berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul
Malik Karim Amrullah (HAMKA), mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI), menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada
tahun 1969, H.A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama Repulik Indonesia menulis
buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Pada tahun 1973, tulisan
Deliar Noer diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist
Muslim Movement in Indonesia 1900-1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi
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bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia
Tahun 1900-1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahuntahun berikutnya.
Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya lima faktor yang mendorong
munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu:
1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang
bukan Islam.
2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien.
3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah
Islam.
4. Adanya gejala dari golongan intelegensia tertentu yang merendahkan
Islam.
5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat
penjajahan.
Melihat pada lima realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan
lima gerakan besar pembaruan, yaitu:
1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang
bukan Islam;
2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern;
3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan
Islam;
4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar
Islam;
5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan.
Lima gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja.
Akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari
tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung
melalui proses pendidikan dan bahan bacaan (surat kabar/majalah).
Pada akhir abad ke-19 ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar
ke Mekkah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan.
Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaruan
Islam, seperti majalah Al-Urwat Al-Wu£qa dan Al-Manar yang terbit di Mesir.
Misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama
pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura, terbit sebuah majalah
dengan nama Majalah Al-Imam (terbit pada tahun 1908). Di Minangkabau dengan
nama Majalah Al-Munir (terbit tahun 1911), dan di Yogyakarta dengan nama
Suara Muhammadiyah.
Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan
tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka
adalah:
1. Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah Ke
Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap
gerakan pembaruan di Asia Tenggara.
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2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA).
Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor
pembaruan Islam di Minangkabau.
3. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah
pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta.
4. K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada
tanggal 31 Januari 1926. di Jombang Jawa Timur.
K.H. Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri
Jam’iyyah Nahdhatul Ulama (NU), yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. NU didirikan
pada tanggal 31 Januari 1926. K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari
berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekkah, yaitu Syekh Ahmad
Khatib Al-Minangkabawi dan Syeikh Nawawi Al-Bantani.

Menerapkan Perilaku Mulia
K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari memang mendirikan organisasi
Islam yang berbeda. Di antara keduanya pun terdapat pendapat yang berbeda tentang
keislaman. Namun, pendapat yang berbeda tersebut tidak sampai menyentuh pada
akar dasar ajaran Islam dan tujuan dakwah Islam. Dasar Islam yang dipegang
tetap sama, yaitu al-Qur’±n dan Al-Hadis. Keduanya juga menghargai ijtihad para
ulama sebelumnya dengan caranya masing-masing.
Setelah kita membaca sejarah tokoh-tokoh pembaru Islam di atas, kita dapat
banyak menarik pelajaran dari mereka. Pelajaran tersebut di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam
yang gigih mengawal fondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri
di tengah- tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal.
2. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam
yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan
yang lebih modern dan berkualitas.
3. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam
yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan,
kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, kedilan, dan kemakmuran bangsanya.
4. Di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat
terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antarumat Islam
di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap
ide-ide kreatif antartokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah
pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam.
Saat ini merupakan zaman merdeka dan sarat teknologi informasi, maka
komunikasi dan ukhuwah islamiyah tentu lebih mudah dijalin secara
intensif.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

177
177

5. Dalam proses menyerap ide-ide tentang keislaman dari luar negeri, para
tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan
evolutif.
Aktivitas Siswa:
Di zaman modern ini, umat Islam di Indonesia juga memiliki banyak tokoh
cendekiawan yang memiliki pemikiran-pemikiran maju. Telusurilah berbagai
pustaka untuk menemukan tokoh-tokoh tersebut. Apa tanggapan kalian terhadap
pemiran-pemikiran mereka?

Rangkuman
1. Perkembangan Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800
dan berlangsung sampai sekarang yang ditandai dengan gerakan
pembaruan dalam berbagai bidang.
2. Tokoh-tokoh yang memelopori gerakan pembaruan Islam, antara
lain; Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliyullah, Muhammad
Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh,
Rasyid Rida, Sayyid Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud II.
3. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami
kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi. Sementara kondisi dunia Islam berada di
bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa.

Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap
sebagai jawaban yang paling tepat!
1. Di antara faktor yang melatarbelakangi bangkitnya umat Islam pada abad ke18 adalah ...
a. tidak adanya misi Islam
b. benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam
c. kekuatan Islam yang semakin meningkat
d. kekuatan Eropa sudah mulai melemah
e. lemahnya umat Islam dalam beribadah
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2. Cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah
pendidikan. Hal ini secara jelas dikemukakan oleh...
a. Al-Tahtawi
b. Rasyid Ridha
c. Syah Ahmad Khan
d. Muhammad Ali Pasya
e. Jamaludin Al-Afgani
3. Jamaludin Al-Afghani adalah tokoh pembaru Islam dari negara ...
a. Pakistan
b. Afganistan
c. Turkistan
d. Turki
e. Arab Saudi
4. “Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat, raja harus
bermusyawarah dengan ulama dan intelektual”. Gagasan ini dimunculkan oleh
...
a. Al-Tahtawi
b. Rasyid Ridha
c. Syah Waliyullah
d. Muhammad Ali Pasya
e. Jamaludin Al-Afgani
5. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Hal
ini secara jelas dikemukakan oleh ...
a. Al-Tahtawi
b. Rasyid Ridha
c. Syah Waliyullah
d. Muhammad Abduh
e. Jamaludin Al-Afgani

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat dan tepat!
1. Apa alasan bangsa Eropa menjajah negara-negara Islam atau negara
berpenduduk mayoritas Islam?
2. Bagaimanakah pemikiran pembaruan yang digagas oleh Jamaluddin AlAfghani?
3. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan untuk
memajukan umat Islam India di bidang iptek?
4. Apa hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern?
5. Seperti apakah contoh peristiwa perkembangan Islam di bidang ilmu
pengetahuan pada masa modern?
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C. Isilah kolom berikut dengan benar!

Isilah kolom keterangan dengan memberikan alasan secara jujur!
No.

Perilaku

1.

Setiap bentuk imperialisme atau
penjajahan harus ditolak.

2.

Mempelajari dan menguasai ilmu
agama dan ilmu pengetahuan umum
sama pentingnya.
Saya menolak segala ilmu modern,
apalagi berasal dari dunia Barat.

3.

Keterangan

4.

Ijtihad tidak perlu saya lakukan, saya
lebih utama bertaklid pada pendapat
keagamaan masa lalu saja.

5.

Kekuasaan absolut harus dibatasi
dengan syariat.

Tanggapan Orang Tua tentang Implementasi Materi Ini
Sikap

Pengetahuan

Paraf Orang Tua
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Keterampilan

Bab
11

Toleransi sebagai
Alat Pemersatu
Bangsa
Peta Konsep
Toleransi sebagai
Alat Pemersatu Bangsa

Perilaku
Toleransi

Menghindarkan Diri
dari Tindak Kekerasan

Menganalisis Perilaku Toleransi
dan Tindak Kekerasan dengan
Dokrin Agama

Terbiasa Toleran dan Menghindari
Tindak Kekerasan
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Sumber: www.stubehemat.blogspot.co.id

Gambar 11.1 Saling bersahabat

Sumber: www.promojateng-pemprovjateng.com
Sumber: www.cdn.klimg.com

Gambar 11.2 Suasana idul fitri

Gambar 11.3 Makan bersama sebagai bentuk
kerukunan

Aktivitas Siswa:
Setelah kamu mengamati gambar di atas, coba berikan tanggapanmu tentang pesanpesan yang ada pada gambar tersebut.
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Membuka Relung Hati
Salah satu agenda besar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
adalah menjaga persatuan dan ke
satuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Tantangan untuk
mewujudkan kesatuan dan persatuan
bangsa tersebut salah satunya adalah
masalah kerukunan umat beragama
dan kerukunan bangsa. Kerukunan
intern beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan
antarumat beragama dengan pe
merintah. Kerukunan itu bukan ba
rang gratis. Ada penggalan sejarah
kelam di mana kerukunan pernah Sumber: doc. Kemdikbud
Gambar 11.4 Pentingnya bersilaturrahmi
terkoyak di negeri ini.
Bukan hanya harta benda yang
hilang atau terbakar, tetapi banyak nyawa manusia tak bersalah juga ikut menjadi
korban. Kita sebagai masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam menjaga
keutuhan bangsa dan negara. Kita juga harus menjaga keharmonisan dalam
kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam menjaga kerukunan, di mana saja
kita berada dan kapan saja waktunya.

Artinya: “Dari Anas ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Demi (Allah)
yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga
dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.”
(H.R. Bukhari Muslim)
Melalui hadis di atas, Rasulullah saw. mengajak kepada umat Islam untuk
saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai di antara sesama.
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Mengkritisi Sekitar Kita

Sumber: www.madinatuliman.com
Gambar 11.5 Bersalaman-salaman setelah salat
adalah tradisi baik yang perludilestarikan

Akhir-akhir ini, nilai kerukunan
yang dijaga dengan baik oleh masyara
kat mulai terkikis, mengalami degradasi.
Semboyan bhinneka tunggal ika sudah
mulai luntur dalam pemahaman dan
pengamalan masyarakat.
Ini bisa dilihat berbagai konflik yang
terjadi di berbagai daerah seperti yang
mengatasnamakan agama. Konflikkonflik yang mengatasnamakan agama
ini bahkan disinyalir telah mengancam
terjadinya disintegrasi (perpecahan)
bangsa.

Perhatikan peristiwa berikut ini!
1. Tawuran antarpelajar marak terjadi sekarang ini. Mereka yang terlibat
langsung akan menjadi korban, baik korban fisik maupun non fisik, Beberapa
dari mereka bahkan ada yang harus masuk tahanan polisi, atau dikeluarkan
dari sekolah. Berikan tanggapanmu mengenai dampak yang ditimbulkan untuk
diri sendiri dan lingkungan sekitar.
2. Pengrusakan tempat-tempat ibadah, tawuran antarwarga, demonstrasi
mahasiswa, dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya telah
menggambarkan secara jelas pudarnya persatuan dan rasa toleransi. Apa
tanggapanmu jika melihat kondisi seperti ini?
3. Saat lebaran tiba, semua muslim bersahaja, bergembira menyambut Idul Fitri.
Saling bersilaturrahmi dan saling memaafkan menjadi kebiasaan baik di setiap
lebaran. Yang tua memaafkan yang muda, yang muda meminta maaf. Sungguh
pemandangan yang perlu dilestarikan. Bagaimana tanggapanmu apabila
suasana tersebut berlangsung setiap saat?

Aktivitas Siswa:
Cermati peristiwa di atas, kemudian berikan tanggapanmu dari beberapa sudut
pandang (contoh dari sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya)!
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Memperkaya Khazanah
A. Pentingnya Perilaku Toleransi
Menghormati Orang Lain Itu Perlu
Al-Kisah, Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena
takut tertinggal ṡalat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang
kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat
di sebuah gang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin
Abi Thalib tidak mau mendahuluinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqamah.
Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja,
ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya,
ia mendapati Rasulullah saw. dan para jamaahnya masih melakukan rukuk. Ali
pun ikut rukuk sampai selesai sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan
sempurna.
Sehabis ṣalat para sahabat bertanya,”Wahai Rasulullah, mengapa tadi
rukuknya lama sekali, padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya?”
Rasulullah saw. menjawab, “Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas
punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya
bangun dari rukuk”. Para sahabat bertanya, “Mengapa Jibril melakukan itu?”
“Aku tidak menanyakan kepada Jibril,” jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan
menjelaskan, “Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan ṣalat
berjamaah, akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau
mendahuluinya karena sangat menghormati orang lain, meskipun ia Nasrani.”
(Diambil dari Cermin Bening Kisah-kisah Teladan Jilid-1, Fathurrahman al-Munawwar)

Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata
maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati
dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan
di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari
sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah, justru perbedaan
harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku,
agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Dengan perbedaan tersebut,
diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan
yang ada, dan berusaha hidup rukun, baik individu dan individu, individu dan
kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat
yang lainnya.
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Terkait pentingnya toleransi, Allah Swt. menegaskan dalam firman-Nya
sebagai berikut.

Penerapan Hukum Tajwid
Kalimat

Hukum Bacaan

Alasan

Idgham mimmi

Huruf mim sukun
bertemu mim

Idgham bighunnah

Huruf nun sukun
bertemu huruf ya

Idgham bilaghunnah

Huruf nun sukun
bertemu huruf lam

Idgham mutajanisain

Huruf lam sukun
bertemu huruf lam

Mad aṡli

Huruf alif sukun
sebelumnya tanda
fathah

Aktivitas Siswa:
Pada ayat tersebut sebenarnya banyak sekali kata/kalimat yang mengandung hukum
bacaan tajwid. Identifikasi lebih lanjut hukum bacaan tajwid selain yang ada di kotak
tersebut di atas, minimal lima hukum bacaan tajwid!

186
186

Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Arti Kata/Kalimat
Kata

Arti

Kata

Arti

dan di antara
mereka

dan jika mereka
mendustakanmu

ada orang yang
beriman

maka
katakanlah

kepada alQur’ān

bagiku
pekerjaanku

dan di antara
mereka

bagimu
pekerjaanmu

ada orang yang
tidak beriman
kepadanya

kamu tidak
bertanggung
jawab

dan Tuhanmu

dari apa yang
aku kerjakan

lebih
mengetahui

dan aku tidak
bertanggung
jawab

orang yang
berbuat
kerusakan

dari apa yang
kamu kerjakan

Arti Ayat
“Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (alQur’±n), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman
kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang
berbuat kerusakan.” (Q.S. Yµnus/10: 40)
“Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah,
Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab
terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap
apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Yµnus/10: 41)
Q.S. Yµnus/10: 40 Allah Swt. menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad
saw. berdakwah, ada orang yang beriman kepada al-Qur’±n dan mengikutinya
serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak
beriman dan mereka mati dalam kekafiran.
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Pada Q.S. Yµnus/10: 41 Allah Swt. memberikan penegasan kepada rasul-Nya,
bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku, dan
bagi kalian pekerjaan kalian, kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan
aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Swt. Mahaadil dan
tidak pernah §alim, bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan
apa yang diterimanya.
Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut.
a. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. terbagi
menjadi 2 golongan. Dua golongan umat itu yang pertama adalah golongan
ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang
disampaikan Nabi Muhammad saw. kedua adalah golongan umat yang
mendustakan kerasulan Nabi Muhammad saw. dan tidak beriman kepada
al-Qur’±n.
b. Allah Swt. Maha Mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang
selama hidup di dunia senantiasa bertaqwa kepada-Nya, begitu juga orang
kafir yang tidak beriman kepada-Nya.
c. Orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia
tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan
dirinya.
Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi.
Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas
keagamaan orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Dari Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Sebaikbaik sahabat di sisi Allah Swt. adalah yang paling baik di antara mereka
terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah
Swt. adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya.”
(H.R. Attirmizi)
Aktivitas Siswa:
1. Carilah ayat dan hadis yang berhubungan dengan toleransi!
2. Jelaskan pesan-pesan yang terdapat pada ayat dan hadis yang kamu temukan
itu!
3. Hubungkan pesan-pesan ayat dan hadis tersebut dengan kondisi objekif di
lapangan yang kamu temui!
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B. Menghindari Diri dari Perilaku Tindak Kekerasan
Manusia dianugerahi oleh Allah Swt. berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut,
manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa
melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula manusia bisa mencapai
kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan
oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan.
Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan
manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan.
Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia.
Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas
pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada
hal-hal duniawi seperti pada kasus Qabil dan Habil ataupun pada kisah Nabi
Yusuf as. dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan
dasar ideologi dan keyakinan yang berbeda.
Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman
dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman,
banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan.
Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapa pun. Allah Swt. berfirman:

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa
ba-rangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh
orang lain (qisas), atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah
memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul
Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keteranganketerangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka
setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. al-M±idah/5: 32)
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Penerapan Hukum Tajwid
Kalimat

Hukum Bacaan
Qalqalah sugra

Alasan
Huruf jim bertanda
baca sukun di tengah
kata

Mad wajib muttasil

Mad asli bertemu
hamzah pada satu kata

Iqlāb

Fathahtain bertemu
huruf ba

Alif lam qomariyyah

Huruf alif lam
berhadapan huruf
qomariyah (alif)

Izhar syafāwi

Mim sukun bertemu
huruf ra

Aktivitas Siswa:
Pada ayat tersebut sebenarnya banyak sekali kata/kalimat yang mengandung hukum
bacaan tajwid. Identifikasi lebih lanjut hukum bacaan tajwid selain yang ada di kotak
tersebut di atas, minimal lima hukum bacaan tajwid!

Arti Kata/Kalimat
Kata
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Arti

Kata

Arti

oleh karena itu

menghidupkan
manusia

kami tetapkan

semuanya

atas

dan sungguh

Bani Israil

telah datang
kepada mereka

barangsiapa
membunuh

rasul-rasul
Kami

Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Kata

Arti

Kata

Arti

jiwa

dengan
membawa
penjelasan

bukan karena
ia membunuh
orang tuanya
(qisas)

kemudian

atau membuat
kerusakan

sesungguhnya
banyak

di muka bumi

dari mereka

maka seakanakan

setelah itu

membunuh manusia

di muka bumi

semuanya

melampaui
batas

dan siapa
memelihara
kehidupan
Allah Swt. menjelaskan dalam ayat ini, bahwa setelah peristiwa pembunuhan
Qabil terhadap Habil, Allah Swt. menetapkan suatu hukum bahwa membunuh
seorang manusia, sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga
menyelamatkan kehidupan seorang manusia, sama dengan menyelamatkan
seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat
bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan
anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh
yang lainnya pun ikut merasakan sakit.
Begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah
orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusiamanusia lain yang tak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya
Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat, yang akan
tampil dan lahir di dunia ini. Al-Qur’±n memberikan perhatian penuh terhadap
perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia, sama
dengan membunuh sebuah masyarakat.
Pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman qisas, yaitu
membunuh orang yang telah membunuh. Di Indonesia juga pernah dilakukan
hukuman mati bagi para pembunuh.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
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Dalam Q.S. al-M±idah/5: 32 terdapat tiga pelajaran yang dapat dipetik.
a. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain.
Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh
karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya
sejumlah besar umat manusia.
b. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang
manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat,
tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang
pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat.
c. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa
manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan
mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian
bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran.
Tugas kita bersama adalah menjaga ketenteraman hidup dengan cara mencintai,
orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilakuperilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan
tindakan kekerasan.
Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindak
kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga, misalnya UU
No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2004.

Aktivitas Siswa:
1. Carilah ayat dan hadis yang berhubungan dengan menghindarkan diri dari
tindak kekerasan!
2. Jelaskan pesan-pesan yang terdapat pada ayat dan hadis yang kamu temukan
itu!
3. Hubungkan pesan-pesan ayat dan hadis tersebut dengan kondisi obyekif di
lingkungan!

Menerapkan Perilaku Mulia
Mari kita renungkan dan amati suasana kehidupan bangsa Indonesia. Kondisi
bangsa Indonesia yang berbhinneka ini harus kita pertahankan demi ketenteraman
dan kedamaian penduduknya. Salah satu cara mempertahankan kebhinnekaan ini
adalah dengan toleransi atau saling menghargai.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antarsuku, ras,
golongan dan agama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa
Indonesia terpecah belah saling bermusuhan satu sama lain.
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Berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran
Islam.
1. Saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan
kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang
yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita.
Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan
tertarik. Rasulullah saw. selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapa pun
termasuk musuh-musuhnya, banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak
Rasulullah saw. lalu masuk Islam karena kemuliaannya.
2. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan
membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut.
3. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah
orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan
hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa
mengganggu itu akan menyakitkan, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita.
Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki.
Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan
terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai.

Rangkuman
1. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleran perlu dikembangkan.
2. Dalam masalah keimanan (aq³dah) dan peribadatan (ib±dah), kita berpegang
pada keyakinan tanpa bergeser sedikit pun, tetapi tetap menghargai orang
lain yang berbeda keyakinan dengan kita.
3. Manusia diberi kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan mana pun
karena agama adalah hak azasi manusia. Akan tetapi, semua pilihan itu ada
konsekuensinya. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya
tersebut.
4. Allah menjanjikan surga bagi yang bertaqwa dan neraka bagi orang-orang
yang dhalim.
5. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain
(non-Islam) hendaknya saling menghormati dan menghargai serta boleh
bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban,
kedamaian, dan kesejahteraan bersama.
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Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap
sebagai jawaban yang paling tepat!
1. Perilaku toleransi adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam interaksi
sosial masyarakat karena ....
a. toleransi terdapat pada undang-undang.
b. toleransi menenteramkan kehidupan masyarakat.
c. toleransi diajarkan di sekolah.
d. toleransi bukan syarat utama dalam masyarakat.
e. toleransi merupakan terpecahnya solidaritas.
2. Pada kalimat di bawah secara berurutan mengandung hukum bacaan:

a.
b.
c.
d.
e.

ikhf±, idg±m bigunnah, izhar dan iql±b.
izhar halqi, idg±m bigunnah dan idg±m mimmi.
izhar halqi, idg±m mimmi dan idg±m bilagunnah.
ikhfa’, idg±m mimi dan idg±m bilagunnah.
izhar, idg±m mimi dan idg±m bigunnah.

3. Bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat dapat diwujudkan dengan ....
a. mengedepankan pembenaran sepihak.
b. melakukan pengamanan atas jalannanya diskusi.
c. membiarkan suasana tegang.
d. mengedepankan kesepakatan untuk dialog.
e. menyelesaikan masalah dengan cara anarkis.
4. Q.S. Yµnus ayat: 41 mengajarkan pada kita, dalam menyikapi orang-orang
yang mendustkan al-Qur’±n, dengan cara mengatakan...
a. bagiku agamaku dan bagimu agamamu.
b. bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
c. kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
d. Tuhanku tidak sama dengan Tuhanmu.
e. aku tidak bertanggung jawab atas pekerjaanmu.
5. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari toleransi antarumat beragama
kecuali ....
a. menyadari bahwa hidup ini tidak bisa terlepas dari orang lain.
b. berpikir positif terhadap keberadaan agama lain.
c. memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam.
d. membangun tradisi dialog antaragama.
e. saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain.
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat!
1. Mengapa kita harus berperilaku toleransi?
2. Jelaskan isi Q.S. al-M±idah/5: 32!
3. Kemukakan pendapatmu jika ada pemimpin yang membiarkan adanya
intoleransi!
4. Sebutkan hadis yang menjelaskan pentingnya perilaku toleransi!
5. Mengapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan?

C. Penerapan
1. Berilah tanda ceklist () pada kolom di bawah ini sesuai kemampuanmu
dalam membaca dan menghafal ayat-ayat berikut!

Kemampuan membaca
Q.S. Yūnus/10: 40-41

Kemampuan membaca
Q.S. al-Māidah/5: 32

Sangat
Lancar

Sangat
Lancar

Lancar

Lancar

Cukup
Lancar

Cukup
Lancar

Kurang Tidak
Lancar Lancar

Kurang
Lancar

Tidak
Lancar
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2. Salinlah kata-kata pada Q.S. Yµnus/10 ayat 40-41, Q.S. al-M±idah/5: 32 dan
jelaskan hukum bacaannya!
		
Kalimah
Hukum Bacaan
Alasan

D. Tugas Individu
Hasil proyek yang telah kamu kerjakan, baik tugas terkait pentingnya toleransi
dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan semuanya dilampirkan dan
diserahkan kepada gurumu. Portofolio tersebut sebagai bahan saat kamu
presentasi.

Tanggapan Orang Tua tentang Implementasi Materi Ini
Sikap

Pengetahuan

Paraf Orang Tua
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Glosarium
aib malu, cela, noda, salah, keliru.
akhirat hari setelah hancurnya dunia
(kiamat).
akhlak budi pekerti, kelakuan.
al-Qur’ān kitab suci yang diberikan
kepada Nabi Muhammad saw.
al-Amānah dapat dipercaya.
al-Māidah nama surat pada al-Qur’ān,
yaitu surat ke-5.
an-Nisā nama surat pada al-Qur’ān,
yaitu surat ke-4.
aq³dah kepercayaan dasar, keyakinan
pokok.
arafah tempat berkumpulnya jamaaah
haji untuk melaksanakan wukuf
(salah
satu rukun haji).
at-Taubah nama surat pada al-Qur’ān,
yaiu surat ke-9.
azāb siksa Tuhan yang diberikan kepada manusia yang melanggar larangan
agama.
baitullāh baitulharam, bangunan yang
ditetapkan oleh Allah.
balig dewasa.
batal gagal atau tidak sah.
berjamaah berkumpul, bersama-sama.
bigunnah dengan dengung.
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bilagunnah tanpa dengung.
da’i orang yang kerjanya berdakwah.
dakwah penyiaran agama dan
pengembangannya di kalangan
masyarakat, seruan untuk memeluk
ajaran agama.
disintegrasi keadaan tidak bersatu
padu, keadaan terpecah belah,
hilangnya keutuhan atau persatuan,
perpecahan.
doa permohonan kepada Allah Swt.
empati merasakan apa yang dirasakan
orang lain.
etimologi cabang ilmu bahasa
yang menyelidiki asal-usul serta
perubahan bentuk dan makna.
fanatik teramat kuat kepercayaan
(keyakinan)
terhadap
ajaran
(politik, agama dan lain-lain).
farḍu 'ain kewajiban perseorangan.
farḍu kifāyah kewajiban bersama
bagi mukallaf, yang apabila sudah
dilaksanakan oleh seseorang di
antara mereka, yang lain bebas dari
kewajiban.
fase tingkatan masa
perkembangan).

(perubahan,

fāsih lancar, bersih dan baik lafalnya.

fenomena hal yang dapat disaksikan
dengan pancaindra.
firman perkataan Allah Swt.
Gua Hira tempat di mana Nabi
Muhammad saw. menerima wahyu
pertama kali.
hadas keadaan tidak suci pada diri
orang karena sebab-sebab tertentu.
hikmah makna yang dalam, manfaat
sesuatu, kebijaksanaan Allah Swt.
ibādah pengabdian seorang hamba
kepada Allah Swt.
ijtihad berusaha dengan sungguhsungguh untuk mencari hukum
baru yang belum terdapat pada alQur’ān dan hadis.
ikhlas tulus hati, bersih hati, atau niat
yang tulus.
iman kepercayaan.
imam pemimpin.
imperium kerajaan, kekaisaran.
Inj³l kitab suci yang diberikan kepada
Nabi Isa as.
istisqā salat minta hujan.
informal tidak resmi.
istiqāmah komitmen, tekun, dan ulet.
jenazah mayat, jasad orang yang telah
meninggal.
hijab kerudung lebar yang dipakai
wanita muslim untuk menutup
kepala dan leher sampai dada.
jujur lurus hati, tidak berbohong,
kesesuaian antara perkataan dan
perbuatan.
kafir ingkar kepada Allah Swt.
khātib orang yang berkhutbah.

khalwat merenung di suatu tempat.
kitab suci buku yang berisi firmanfirman Allah Swt. yang diberikan
kepada para nabi-Nya (Taurāt,
Zabūr, Inj³l, dan al-Qur’ān).
khotbah pidato, menguraikan ajaran
agama.
mad bacaan panjang, yaitu apabila ada
alif sukun sebelumnya fathah, ya
sukun sebelumnya kasrah, dan waw
sukun sebelumnya dommah.
makmum yang mengikuti imam pada
saat ṡalat berjamaah.
makruf perbuatan baik, jasa, terkenal;
mashur.
masbūq makmum yang tertinggal
ṡalatnya dari imam.
muḍarrabah akad kerja sama usaha
antara dua pihak, di mana pihak
pertama
menyediakan
semua
modal (sāhibul māl), sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola
atau pengusaha (muḍarrib).
muḍarrib pengelola atau pengusaha.
mu’āmalah melakukan interkasi
sosial yang meliputi jual beli, sewamenyewa, pinjam-meminjam, dan
utang-piutang.
mahram orang (perempuan atau lakilaki) yang masih termasuk sanak
saudara dekat karena keturunan,
sesusuan,
atau
hubungan
perkawinan sehingga tidak boleh
menikah di antaranya.
mukallaf orang dewasa yang wajib
menjalani hukum agama.
mukjizat
kejadian
(peristiwa)
ajaib yang sukar dijangkau oleh
kemampuan akal manusia.
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munafiq orang yang kalau berbicara ia
dusta, diberi amanah ia khianat, dan
apabila berjanji ia tidak menepati.
nabi manusia pilihan Allah Swt. yang
diberi wahyu untuk dirinya saja
tidak punya kewaajiban untuk
menyampaikan kepada umatnya.
najis kotor yang menjadi penyebab
terhalangnya seseorang untuk
beribadah kepada Allah Swt.
seperti terkena jilatan anjing.

syar³’ah
hukum
agama
yang
menetapkan
peraturan
hidup
manusia, hubungan manusia dan
Allah, hubungan manusia dengan
manusia dan alam sekitar.
syirkah kerjasama dua orang atau
lebih untuk memanfaatkan harta
atau tenaga.
sabar tabah, tahan menderita, ulet,
tekun, tidak mudah putus asa.

najis hukmiyah najis yang diyakini
keberadaannya, tetapi tidak ada
bentuk dan sifatnya.

ṡuḥuf lembaran-lembaran yang berisi
firman Allah yang diberikan kepada
nabi-Nya (suhuf Ibrahaim, suhuf
Musa).

najis 'ainiyah najis yang masih ada
salah satu bentuk atau sifatnya.

sultan raja, baginda.

nuzulul Qur’ān peristiwa turunnya alQur’ān.

tabl³g penyiaran agama Islam.

nifāq melakukan perbuatan munafik.
pemaaf orang yang rela memberi
maaf kepada orang lain.

taat setia dan patuh.
tafsir Ibnu Katsir nama kitab tafisr
al-Qur’ān yang dikarang oleh Ibnu
Katsir.

rasul manusia pilihan Allah Swt. yang
diberi wahyu untuk disampaikan
kepada umatnya.

tafsir Al-Maraghi nama kitab tafisr
al-Qur’ān yang dikarang oleh AlMaraghi Swt. menjadi kiblat umat
Islam ketika ṡalat .

rezeki pemberian Allah Swt. yang
menyenangkan.

Taurāt kitab suci yang diberikan
kepada Nabi Musa as.

retorika keterampilan
secara efektif.

berbahasa

ta’ziyyah berkunjung ke keluarga yang
meninggal dunia.

rukun yang harus dipenuhi untuk
sahnya suatu pekerjaan.

taṡawwuf ajaran untuk mengenal dan
mendekatkan diri kepada Allah Swt.
sehingga memperoleh hubungan
langsung secara sadar dengan-Nya.

rukhsah keringanan.
ṡalat Jumat salat yang dilaksanakan
pada hari Jumat dan hanya
diwajibkan kepada laki-laki.
ṡāhibul māl pemilik modal.
syāhid orang yang mati di jalan Allah
Swt.
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tayammum cara bersuci dengan
menggunakan debu, baik untuk
hadas kecil maupun hadas besar.
Caranya menyapukan debu ke
kepala dan dua tangannya.

ṭawaf mengelilingi Ka’bah.
ulil amri penguasa.
wa’ad dan wa’id salah satu isi alQur’ān (janji dan ancaman).
wukuf salah satu upacara menunaikan
ibadah haji dengan berdiam di
Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
wahyu petunjuk dari Allah yang
diturunkan kepada nabi atau rasul.

wuḍu bersuci dari hadas kecil dengan
air.
Zabūr kitab suci yang diberikan
kepada Nabi Daud as.
zinā perbuatan bersenggama antara
laki-laki dan perempuan yang tidak
terikat
oleh
hubungan
pernikahan (perkawinan).

wajib perbuatan yang kalau dikerjakan
dapat pahala, apabila ditinggalkan
mendapat dosa.
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2. Buku Guru dan Buku Siswa Pendidikan Agama Islam kelas 11 yang diterbitkan
oleh Pukurbuk Kemdikbud.
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)
1. Penelitian ilmiah yang pernah dilakukan adalah Metode Menghafal Al-Qur’an
( Studi Kasus di PTIQ Jakarta ),
2. Pendidikan Karakter (Studi Kasus di School of Universe Parung Bogor).
Informasi Lain dari Penulis:
Penulis memiliki pekerjaan/profesi sebagai guru/Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Agama RI yang ditugaskan di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten. Disamping itu pernah menjadi dosen di STAI Daarul Qalam Jakarta,
STAI Citra Didaktika Jakarta, dan STAI Bani Saleh.
Penulis berdomisili di Perumahan Bumi Mentari Blok D1 No. 9 Rt. 02 Rw. 013
Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok – Jawa Barat. Menikah
dan dikaruniai 4 orang anak ( 2 putra dan 2 putri). Aktif diberbagai kegiatan profesi
guru seperti menjadi sekretaris MGMP PAI Kota Tangerang Selatan dan wakil ketua
Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) kota Tangerang Selatan.
Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan seperti menjadi nara sumber/
instruktur nasional kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dari
Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud), menjadi tenaga monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum 2013 di wilayah yang menjadi binaan Puskurbuk Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan serta aktif dalam kegiatan dakwah di wilayah DKI Jakarta dan
Tangerang.
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Profil Penelaah
Nama Lengkap
Telp. Kantor/HP
E-mail
Akun Facebook
Alamat Kantor
Bidang Keahlian

:
:
:
:
:
:

Dr. Asep Nursobah, S.Ag.
022-7802276/ 08179235489.
kangasnur@gmail.com dan kangasnur@uinsgd.ac.id.
Asep Nursobah.
Jl. A.H. Nasution 105 Cibiru, Bandung.
Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir
1. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Kegurun UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(2000-sekarang).
2. Sekretaris Prodi Pendidikan Islam S.3 Program Pascasarjana UIN Sunan
Gunung Djati Bandung (2009-2015).
3. Angota Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jawa Barat
(2012-2017).
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar
1. S3: Program Pascasarjana/Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas
Negeri Jakarta (1999 – 2009).
2. S2: Program Pascasarjana/Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas
Negeri Jakarta (1998-1999).
3. S1: Fakultas Ushuluddin/Jurusan Dakwah Institut Agama Islam Darussalam
(IAID) Ciamis (1990-1994).
Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir)
1. Buku Teks PAI Kelas II
2. Buku Teks PAI Kelas VIII
3. Buku Teks PAI Kelas XI
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)
1. 2009: Hubungan antara Kemandirian Belajar, Komunikasi Interpersonal, dan
Identitas Sosial dengan Hasil Belajar Agama Islam.
2. 2009: Integrasi Sains, Teknologi, dan Lingkungan dalam Pendidikan Islam.
3. 2014: Budaya Mutu Pendidikan di Madrasah di Jawa Barat.
4. 2015 : Nilai-nilai Pendidikan Madrasah PUI di Kabupaten Ciamis.
Informasi Lain dari Penenelaah:
Lahir di Ciamis, 18 Mei 1971. Saat ini menetap di Bandung. Aktif di organisasi
masyarakat keagamaan Persatuan Ummat Islam (PUI) dan dan terlibat dalam
berbagai seminar tentang pendidikan agama Islam, pendidikan madrasah, dan
pembinaan pendidikan agama dan akhlak mulia.
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Nama Lengkap
Telp. Kantor/HP
E-mail
Akun Facebook
Alamat Kantor
Bidang Keahlian

:
:
:
:
:
:

H. Ismail, M.Ag.
024-7601295. Faks. 024-7615387.
ismail_smg@yahoo.com.
Jl. Prof.Dr. Hamka (Kampus 2) Ngaliyan, Semarang.
Pendidikan Agama Islam.

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir
1. Ilmu Pendidikan Islam (IPI) jenjang S.1 jabatan Prodi PAI/PBA/KI Fakultas
Tarbiyah IAIN Walisongo, tahun 1997-Sekarang.
2. Bahasa Arab IV (asisten Ustad H. Mardiyo) jenjang S.1 jabatan Prodi PAI/PBA
Fakultas Tarbiyah, tahun 1998-1999.
3. English for Islamic Studies (asisten Ustad H. Djamaluddin Darwis) jenjang S.1
jabatan Prodi PAI/PBA/KI Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, tahun 1997-2005.
4. Metodologi Pembelajaran jenjang S.1 jabatan Prodi PAI/KI Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo, tahun 2004-Sekarang.
5. Micro Teaching jenjang S.1 jabatan Prodi PAI//KI/Tadris Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo, tahun 2004-Sekarang.
6. Perencanaan Pembelajaran jenjang S.1 jabatan Prodi PAI/KI Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo, tahun 2010-Sekarang.
7. Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah jenjang S.1 jabatan Prodi KI Fakultas
Tarbiyah IAIN Walisongo, tahun 2010 s.d. Sekarang.
8. PTK (Penelitian Tindakan Kelas) jenjang S.1 jabatan Prodi PAI Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo, tahun 2010-Sekarang.
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar
1. Program Doktor (S.3) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prodi Ilmu
Pendidikan (On going).
2. Program Magister (S.2) IAIN Walisongo Semarang Prodi Pendidikan Islam
(2002).
3. Program Sarjana (S-1), Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Walisongo Semarang
(1995).
Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir)
1. 2006: Editor Buku, Meraih Taqwa Melalui Mimbar Jum’at: Kumpulan Khotbah
Kontemporer. Penerbit MAJT Press, Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang,
2006.
2. 2006: Editor buku: Kompilasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia.
Penerbit Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Jawa Tengah, 2006.
3. 2006: Editor buku: Kompilasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk
Madrasah/Sekolah. Penerbit Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU
Jawa Tengah, 2006.
4. 2007: Tim Penulis/Perumus Standar Akademik Sistem Penjaminan Mutu IAIN
Walisongo Semarang. Program Kerja Sama UPMA IAIN Walisongo dengan
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, (Semarang, 15-22 Januari 2007).
5. 2005: Editor Buku: Ideologi Pendidikan Islam, Penulis Prof. DR. H. Achmadi.
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
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6. 2004: Penerjemah & Editor Buku bersama Sulaiman, A.Maghfurin, M.Nasir:
Jihad Damai Ala Pesantren (Judul asli: Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education
And Religious Identity Construction, [Disertasi/ ASU/1997]), Penulis Prof. Ronald
Allan Lukens Bull, M.A., Ph.D. Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 2004.
7. 2003: Editor Buku: Psikologi Pendidikan, Penulis: Drs. H. Mustaqim.
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
8. 2002: Editor Buku bersama Abdul Kholiq & Nurul Huda: Dinamika Pesantren
dan Madrasah. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
9. 2001: Editor Buku bersama Abdul Kholiq & Nurul Huda: Paradigma Pendidikan
Islam. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
10. 2000: Editor Buku: Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani.
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
11. 2009: Editor Buku: Understanding Islam, English for Islamic Studies, Penulis: Dr.
Muslih MZ,M.A. Walisongo Press Semarang, 2009.
12. 2013: Editor Buku: Guru Profesional PAI, Harapan & Kenyataan, Penulis: Agus
Ma’sum,MSI. Penerbit Katazam Semarang, 2013.
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)
1. 2015: Pengembangan Multiple Intelligences Anak Usia dini di RA se Kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang, Peneliti (Individual) DIPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Walisongo 2015.
2. 2014: Peningkatan Keterampilan Mengajar Calon Guru Melalui Multistrategi
Microteaching: Studi Tindakan pada Prodi PGMI FITK IAIN Walisongo Semarang,
Peneliti (Individual) DIPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo
2014.
3. 2012: “Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Islam Berbasis Masjid di Kota
Semarang” , Peneliti (Individual) DIPA Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2012.
3. 2011: “Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PPJJ-Pengembangan
Pendidikan Jarak Jauh Untuk Mengetahui Kesiapan IAIN Walisongo Menuju
Pembelajaran Online (Kerjasama DBE2 USAID dengan IAIN Walisongo
Semarang)”, Ketua Peneliti [Kolektif; Ismail SM, Wenty Dwi Yuniarti, Nur
Hasanah] DIPA IAIN Walisongo 2011.
4. 2011: Manajemen Sekolah Laboratorium Berbasis Perguruan Tinggi (Studi Analisis,
Context, input, Process, Product) Terhadap Pengelolaan Labschool di Universitas
Negeri Malang). Anggota Peneliti [Kolektif; Ismail SM, Musthofa, Fahrurrozi]
DIPA FT IAIN Walisongo 2011.
5. 2010 ”Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Melalui
Akreditasi (Studi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah
Oleh BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009)”, [Individu, 2010] Peneliti
(Individual) [Kompetitif Individual, Ditjen Diktis Kemenag RI; 2010].
6. 2010: Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Pasca Lulus
Sertifikasi Guru (Studi Kasus Guru PAI Bersertifikat Pendidik Di Provinsi Jawa
Tengah), Anggota Peneliti [Kolektif; Ismail SM, Muntholiah, M. Rikza]
[Kompetitif Kelompok, Ditjen Diktis Kemenag RI; 2010].
7. 2010 “Manajemen Pencitraan dalam Sistem Manajemen Mutu Terpadu pada
Madrasah Unggulan Nasional (Studi di MAN Insan Cendekia Serpong)”, Peneliti
(Individual) DIPA IAIN Walisongo 2010.
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Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

8.

9.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

2010: ”Respon Sekolah Latihan Terhadap Kompetensi Mahasiswa Jurusan KI
(Kependidikan Islam) Fakultas Tarbiyah (Studi atas Pelaksanaan PPL Jurusan KI
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Tahun Akademik Semeter Genap 2009/2010)”,
Anggota Peneliti (Kolektif: Ismail, Amin Farih Musthofa,Lift Anis Ma’shumah)
DIPA Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2010.
2009: “Implementasi Model Problem Based Learning, Studi Tindakan Kelas
Perkuliahan Mahasiswa Jurusan KI Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang”,
Anggota Peneliti (Kolektif: Ismail, Musthofa, Muntholi’ah, Fahrurrozi) DIPA-R
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2009.
2008: “Studi Pengembangan Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Fakultas
Tarbiyah IAIN Walisongo Berdasar Evaluasi Keterserapan Alumni Dalam Dunia
Kerja”, Ketua Peneliti (Kolektif: Ismail, Musthofa, Muntholi’ah, Fahrurrozi) DIPA-R
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2008.
2007: “Studi Tentang Peningkatan Mutu Akademik Melalui Implementasi Strategi
Pembelajaran Aktif bagi Dosen Muda IAIN Walisongo Semarang”, Peneliti
(Individual) DIPA IAIN Walisongo 2007.
2007: “Respons dan Kesiapan Guru Madrasah dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru
di Kota Semarang”, Anggota Peneliti (Kolektif: Ismail SM, Amin Farih, Abdul
Rohman). DIPA IAIN Walisongo 2007.
2006: “Problematika Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo Semarang”, Anggota Peneliti (Kolektif: Ismail, Karnadi, Raharjo,
Syamsuddin Yahya). DIPA IAIN Walisongo 2006.
2003: “Kemampuan Sikap Ilmiah Siswa SLTA (Survey pada Beberapa Sekolah
Menengah Tingkat Atas di Kendal)”, Anggota Peneliti (Kolektif: Raharjo, Ismail,
Nurul Huda). DIPA IAIN Walisongo 2003.
2002: “Konsep Pendidikan Islam: Studi Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad
Naquib Al-Attas” (Tesis Pascasarjana), Peneliti (individual) Beaya Mandiri.
2002: “Signifikansi Peran Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Madani
(Studi di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati”, Peneliti (individual) DIPA
IAIN Walisongo 2002.
2001: “Paradigma Spiritual dalam Gerakan Politik: Studi Kasus dalam
Penyelenggaraan Istighasah di Kota Semarang”, Anggota Peneliti (Penelitian
Kompetitif IAIN/ STAIN /PTAS: A.Kholiq, Abdul Muhayya, Ismail, Ahmad Ismail).
DIPA Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta, 2001.
1999: “Pendidikan Seks Islami: Upaya Mencari Konsep Metodologis-Paedagogis
dalam Konteks Pendidikan Masa Kini”, Peneliti (individual) Dana DIK-S IAIN
Walisongo 1999.
1998: Pre-leminary research: ”Paradigma Pendidikan Islam: Telaah Filosofis
Terhadap Pemikiran Pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas”, Peneliti
(individual) Dana Bantuan Puslit IAIN Walisongo Semarang 1998.
1995: “Analisis Filosofis terhadap Pemikiran Prof. DR. Mohammad Athiyah AlAbrasy tentang Tujuan Pendidikan Islam dan Implikasinya dalam Pengembangan
Pesantren di Indonesia”, Peneliti (individual) Beaya Mandiri.
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Profil Editor
Nama Lengkap
Telp. Kantor/HP
E-mail
Akun Facebook
Alamat Kantor

:
:
:
:
:

Drs. Zulfikri Anas, M.Ed
02134834862
fikrieanas@yahoo.com
Facebook.com/zulfikri.anas
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jl. Gunung Sahari Raya No. 4,
Jakarta Pusat
Bidang Keahlian : Copy Editor
Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir
1995 – 2016 : Staf bidang Pembelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan,
Balitbang, Kemdikbud.
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar
1. S3 : Fakultas Pasca Sarjana, Manajemen Kependidikan, Universitas Negeri
Semarang (tahun masuk 2011 – dalam proses).
2. S2 : School of Education, Curtin University of Technology, Perth, Western
Autralia 1996-1997.
3. S1 : Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial, Antropologi, Universitas Andalas
Padang 1983-1989.

Judul Buku yang Pernah di Edit (10 Tahun Terakhir)
2016 : Editor Buku, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
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Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

